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[Refr.:] 
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik was zo mo-mo-mooi 't was echt niet gewoon 
Iedereen riep: Hieperdepiep! 
Daarna werd ik gekust en gekroond 
Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd 
Ik werd met ka-ka-ka-kado's overstroomd 
Iedereen zei: Hou je van mij? 
Wa-waanzinnig, maar heerlijk gedroomd 
 
Eens in het jaar 
Dan droom je zo raar 
Dat je 't niet gauw vergeet 
Zilver en zang 
Een zoen op je wang 
Iedereen wil met je mee 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 
 
[Refr.] 
 
Diep in de nacht 
Totaal onverwacht 
Duizelt je hoofd van geluk 
Iedereen lacht 
En alles wordt licht 
Als men een ster voor je plukt 
Bij het ontwaken bedenk je beschroomd 
Niemand vertellen wat ik heb gedroomd 

 
[Refr.] 
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 “Geen plaats” (1 en 2) 
1. 
Er werd een jongetje geboren 
en niemand wist ervan 
Pas later zouden ze het horen 
Hij was Maria’s eerstgeboren 
en Jezus was zijn naam 
 
refrein: 
En niemand is verwonderd 
en niemand staat verbaasd 
Als Jezus hier wil komen  
is voor hem geen plaats! 
 
2. 
De nacht was koud en pikkedonker 
de herberg was op slot. 
Toen gingen ze een kribbe zoeken. 
en pakten Hem in oude doeken 
Hij was de Zoon van God. 
refrein 
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Eer zij God in onze dagen (487, couplet 1 en 2) 
1. 
Eer zij God in onze dagen 
eer zij God in deze tijd 
Mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit 
Gloria in excelsis Deo. 

2. 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
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 “Midden in de winternacht” 
 
1 Midden in de winternacht, 
ging de hemel open; 
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders, waarom zingt gij 
niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren 
 
2 Vrede was het overal, 
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij 
niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

3 Ondanks winter sneeuw en 
ijs, 
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs 
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, 
blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
4 Zie, reeds staat de 
morgenster 
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, 
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; 
herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel bim-bam, 
Laat de trom rom-rom, 
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 

  



8 

 

 


