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THE CHRISTMAS WAY (GOD’S KERSTFEESTO K5.27

Nederlandse tekst:

he1 Niemand die dat kon vermoeden, niemand -het dit verwacht
Jezus geboren in een stal, daar in die donk’re nacht

Refrein:

Maar in het midden van de nacht, straalt liefde voor iedereen
Gods liefde breekt door ‘t duister heen. Zijn kerstfeest hier op aard.

2. Dit was God’s plan voor de wereld, sinds het begin van de tijd
Mensen die in hem geloven, leven in eeuwigheid

Refrein:

Maar in het midden van de nacht, straalt liefde voor iedereen
Gods liefde breekt door ‘t duister heen. Zijn kerstfeest hier op aard.

3. Heerlijke boodschap van Kerstmis. ‘t Koninkrijk Gods is nabij.Voor alle mensen, jong en oud, vrees nu niet meer maar wees blij

Refrein:

God hield van ons en zond zijn Zoon, ‘t goede nieuwvoor iedereen.Want alle schuld is al betaald, da’s Kerstfeest hier op aard.

Engels:

1. Nobody ever expected, nobody thought this way
There in the dark of a stable, Jezus asleep on the hay

Refr:
Deep in the calm and silent night, ev’ryone sees a new light.God in His love tunis night to day. Behold the Christmas Way

2. Who can believe without seeing, trust in a hopefiul heart
Open your ears and receive it, this was the plan from the start

Refr:

3. Beautiful message of Christmas, truly the kingdom’s nearWoman and men just like children, now can rejoice without fear.

Refr:
God love the world and gave his Son, good news for ev’ryoneThough you’re in debt no need ty pay, it’s called the Christmas Way


