
Sing Noel 
 
Sing Noel. 
Sing Noel. 
Sing Noel for Christ our Savior. 
Sing Noel. 
 
Shepherds on the hillside, wise men from afar 
celebrate the coming of our Lord. 
What a tiny stable,  
what a wondrous star. 
Unto us a Child is given,  
unto us a Savior`s born. 
 
Chorus: 
Sing Noel to all in heaven. 
Sing Noel to all the earth. 
Sing Noel for Christ our Savior. 
Sing Noel! 
Sing Noel, all of creation. 
Sing Noel, celebrate His birth. 
Sing Noel for Christ our Savior. 
Sing Noel! 
 
See the little Baby in the manger low. 
Joyful, we adore the newborn King. 
Hosanna in the highest; 
kneel before His throne. 
Join us in a mighty chorus! 
Hark, the herald angels sing! 
 
[Chorus] 
 
Rejoice for God is with us. 
Rejoice, Immanuel! 
Rejoice and sound those trumpets. 
Rejoice and ring those bells. 
Rejoice to the King of Glory, 
and again we say rejoice! 
He is the Wonderful Counselor, 
the Prince of Peace! 
 
[Chorus] 
 
Sing, sing, sing, sing Noel! 
Sing, sing, sing, sing Noel! 
Sing, sing, sing, sing Noel! 
Sing Noel! 

Zing van kerst 
 
Zing van kerst. 
Zing van kerst. 
Zing van kerst voor Christus onze verlosser. 
Zing van kerst. 
 
Herders op de heuvel, wijzen van ver weg 
vieren de komst van onze Heer. 
Wat een kleine stal,  
wat een wonderlijke ster. 
Aan ons is een kind gegeven,  
ons is een verlosser geboren. 
 
Refrein: 
Zing van kerst aan iedereen in de hemel. 
Zing van kerst aan heel de aarde. 
Zing van kerst voor Christus onze verlosser. 
Zing van kerst! 
Zing van kerst, de hele schepping. 
Zing van kerst, vier zijn geboorte. 
Zing van kerst voor Christus onze verlosser. 
Zing van kerst! 
 
Zie de kleine baby in de nederige kribbe. 
Verheugd aanbidden we de pasgeboren koning. 
Hosanna in de hoge; 
kniel voor zijn troon. 
Sluit aan bij ons in een machtig koor! 
Hoor, de verkondigende engelen zingen! 
 
[Refrein] 
 
Wees blij, want God is met ons 
Wees blij, Immanuel (God met ons)! 
Wees blij en laat de trompetten horen. 
Wees blij en luid de bellen. 
Wees blij voor de koning van glorie, 
En nogmaals zeggen we wees blij! 
Hij is de wonderbare raadsman, 
de vredevorst! 
 
[Refrein] 
 
Zing, zing, zing, zing van kerst! 
Zing, zing, zing, zing van kerst! 
Zing, zing, zing, zing van kerst! 
Zing van kerst! 

 


