
Come make a place in me 
 
There in the hay Mary laid you 
and Joseph kept you warm. 
You'd just arrived 
and with your first cry 
you fit right into their arms. 
And just like you did in the stable, 
come do it all again. 
There's room for you,  
Lord you're invited in. 
 
Chorus: 
Come make a place, 
the shape of your love alone. 
Come make a place, 
come make my heart your home. 
Jesus I'm empty without you 
and you're everything I need. 
So come with your grace, 
come make a place in me. 
 
I wasn't there at the manger, 
the night you came to earth 
Angels appeared, 
but I didn't hear 
the song that announced your birth. 
But just like the shepherds came searching 
and wisemen came to see, 
I come to you 
trusting you'll come to me. 
 
[Chorus] 

Kom maak een plaats in mij (directe vertaling) 
 
Daar in het hooi legde Maria u neer 
en Jozef hield u warm. 
U was net aangekomen 
en met uw eerste schreeuw,  
paste u precies in hun armen. 
En net als u deed in de stal, 
kom doe het allemaal weer.  
Er is ruimte voor u, 
Heer, u bent hier uitgenodigd.  
 
Refrein: 
Kom maak een plaats,  
de gedaante van uw liefde alleen. 
Kom maak een plaats, 
kom maak mijn hart uw thuis. 
Jezus, ik ben leeg zonder u  
en u bent alles wat ik nodig heb.  
Dus kom met uw genade,  
kom maak een plaats in mij.  
 
Ik was niet daar bij de kribbe 
de nacht dat u naar de aarde kwam.  
Engelen verschenen 
maar ik hoorde niet 
het lied dat uw geboorte aankondigde.  
Maar zoals de herders u kwam zoeken  
en wijzen kwamen om te zien, 
kom ik naar u,  
vertrouwend dat u naar mij zal komen. 
 
[Refrein] 

Kom in mijn hart (Nederlandse versie) 
 
U werd gelegd in een kribbe,  
in doeken heerlijk warm. 
In ons bestaan  
kwam uw eerste traan,  
Toen u bij Maria lag.  
Wat u daar deed in de kribbe, 
kom doe het alles weer.  
Neem plaats bij mij,  
Heer, u bent welkom hier.  
 
Refrein: 
Kom in mijn hart  
en leer mij wat liefde is.  
Kom in mijn hart  
en maak het tot uw huis. 
Jezus, ik heb u zo nodig,  
‘k kan niet leven zonder u.  
Kom met uw gunst,  
open mijn hart voor u.  
 
Ik was niet daar in de velden,  
toen u daar werd verwacht.  
Ik hoorde niet  
het engelenlied.  
Het nieuws werd door hen gebracht.  
Maar zoals de herders u zochten,  
vrijmoedig kwamen zij,  
kom ik tot u,  
wetend u komt tot mij.  
 
[Refrein] 

 


