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De MeeZing 
12 december 2010 

 
 

Beste mensen, 
 

De MeeZing kent 1 spelregel. En die luidt: 
 

NIET DOOR HET ZINGEN HEEN PRATEN. 
 

 
 

We zingen 3 maal een half uur.  
Afgewisseld met een half uur pauze.  

Voor een praatje krijg je alle gelegenheid tussen de  
zangblokken door en natuurlijk na afloop. 

 
Ontzettend bedankt voor je medewerking. Heel veel zangplezier! 

Dia en Irene 
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01. Vrede 
Zelfs de allerduurste auto kan niet zwemmen 
En als het nat is heeft 'ie moeite om te remmen 
Daarom is er met het asfalt iets gedaan 
Waardoor er nooit een druppel water op blijft staan 
We weten allemaal dat goochelaars bedriegen 
En dat geen mens ook waar ter wereld zelf kan vliegen 
De ware reden dat het vliegtuig nu bestaat 
Ligt in het feit dat zweven niet vanzelf gaat 
  

Refr: We bouwen huizen om orkanen te weerstaan 
En maken schepen om in elke storm te varen 
Er wordt gesleuteld aan een lamp die nooit kapot zal gaan 
Het wil alleen nog niet zo lukken om de vrede te bewaren 

 

Elke nieuwe appelboom die wordt geboren 
Heeft van nature niet de oren om te horen 
Maar genetisch zullen wij hem nou wel leren 
Om smaak en kwaliteit te garanderen 
Refr. 
 

Als geen brug te ver is, komt straks elke klok gelijk te staan 
Als geen weg te lang is, zal straks geen mens een ander mens meer slaan 
Whooo 
[Instr] 
Te bewaren 
 
02. Het dorp 
Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
Waarop een kerk, een kar met paard 
Een slagerij J. van der Ven 
Een kroeg, een juffrouw op de fiets 
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets 
Maar’t is waar ik geboren ben 
Dit dorp ik weet nog hoe het was 
De boeren kinderen in de klas 
Een kar die ratelt op de keien 
Het raadhuis met een pomp ervoor 
Een zandweg tussen koren door 
Het vee de boerderijen 
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En langs het tuinpad van m’n vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind en wist niet beter 
Dan dat ’t nooit voorbij zou gaan 
 
Wat leefden ze eenvoudig toen 
In simpele huizen tussen groen 
Met boeren bloemen en een heg 
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd 
Het dorp is gemoderniseerd 
En nou zijn z’op de goeie weg 
Want ziet hoe rijk het leven is 
Ze zien de televisiquiz 
En wonen in betonnen dozen 
Met flink veel glas, dan kun je zien 
Hoe of het bankstel staat bij Mien 
En d’r dressoir met plastic rozen 
 
De dorpsjeugd klit wat  bij elkaar 
In minirok en beatle-haar 
En joelt wat mee met beatmuziek 
Ik weet wel ’t is hun goede recht 
De nieuwe tijd, net wat u zegt 
Maar het maakt me wat melancholiek 
Ik heb hun vaders nog gekend 
Ze kochten zoethout voor een cent 
Ik zag hun moeders touwtje springen 
Dat dorp van toen, het is voorbij 
Dit is al wat er bleef voor mij 
Een ansicht en herinneringen 
 
En langs het tuinpad van m’n vader 
Zag ik de hoge bomen staan 
Ik was een kind, hoe kon ik weten 
Dat dat voorgoed voorbij zou gaan 
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03. Eenzame kerst 
Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren 
De straf die ik verdiend heb zit ik uit 
Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin 
Want jij viert nu kerstfeest met een ander 
Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten 
Waarom zit er nu een ander op m'n stoel 
Ik ben zo eenzaam hier, ik die koude kille cel 
Kun jij echt niet begrijpen wat ik voel 
 
Nu zit je bij de kerstboom met een ander 
M'n kinderen die zingen "Stille Nacht" 
Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen 
Met niks wat mijn verdriet verzacht 
Mijn medemensen kregen een pakketje 
Met de kerstwens "vader kom toch gauw weer thuis" 
Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet 
Niet welkom zijn in je eigen huis 
 
Misschien mag ik m'n kinderen nog wat geven 
Wat geven uit het diepste van m'n hart 
Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied 
Een lied zo vol met smart 
Voor mij zullen hier geen kaarsen branden 
Ik voel mij als een kerstboom zonder piek 
Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen 
In gedachten hoor ik kerstmuziek 
 
Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren 
De straf die ik verdiend heb zit ik uit 
Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin 
Want jij viert nu kerstfeest met een ander 
Misschien mag ik m'n kinderen nog wat geven 
Wat geven uit het diepste van m'n hart 
Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied 
Een lied zo vol met smart 
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04. Gloria in Excelsis Deo 
Engelkens door 't luchtruim zwevend  
Zongen zo blij, zo wonderzacht  
Van de Heer van dood en leven  
Die er vrede op aarde bracht  
Gloria - in excelsis deo  
Gloria - in excelsis deo  
 
Zongen blij en wonderklare  
Van het kindje rein en teer  
En de herdertjes die er waren  
Knielden bij de kribbe neer  
Gloria - in excelsis deo  
Gloria - in excelsis deo 
 
05. Zij gelooft in mij 
Ze lag te slapen, ik vroeg haar gisterenavond: ‘wacht op mij’ 
Misschien ben ik vanavond eerder vrij 
Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij 
Nu sta ik voor je, ik ben weer blijven hangen in de kroeg 
Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg 
Hoe was 't, dat is alles wat ze vroeg, wat ze vroeg  
 
refr.:  Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst voor ons allebei 
      Ze vraagt nooit: maak je voor mij eens vrij 
      Want ze weet: dit gaat voorbij 
      Ik schrijf m'n eigen lied 

Totdat iemand mij ontdekt en ziet 
      Tot een ieder van mijn songs geniet 
      Ze vertrouwt op mij, ze gelooft in mij 
 
Ik zal wachten tot de tijd dat ieder mij herkent 
En je trots kan zijn op wie ik ben 
Op straat zullen ze zeggen: u bent bekend 
Zolang we dromen van 't geluk dat ergens op ons wacht 
Dan vergeet je snel weer deze nacht 
Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht, dat is mijn kracht 
refr. 
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06. Hallelujah  
Hallelujah, sing a song  
Hallelujah, we'll follow along  
With a simple word, a single word  
We'll bless the sky, the tree, the bird  
And we'll fill our heart with joy  
Hallelujah  
 
refr.  Hallelujah, sounds of love  
   Hallelujah, the sunshine above  
   Hallelujah, the bells will go ringing  
   And dinging from dawn 'till night  
   Hallelujah  
 
Hallelujah, day by day  
Hallelujah, don't throw it away  
Fly and spread your wings, have a try  
Be free again like a butterfly  
Come along and sing with us  
Hallelujah  
refr. 
 
Hallelujah, hand in hand  
Hallelujah, all over the land  
Hallelujah, let's try from the start  
And sing it with all our heart  
Hallelujah  
refr. 
 
Hallelujah, the bells will go ringing  
And dinging from dawn 'till night  
Hallelujah 
 
07. Daar gaat ze 
Daar gaat ze, en zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend 
Daar staat ze, en zoveel gratie heb ik nooit gezien 
Soms praat ze, terwijl ze slapend met m'n kussen speelt 
Ik laat ze, zolang ze maar met mij m'n lakens deelt 
En zelfs de hoeders van de wet 
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Kijkend minzaam als ze fout parkeert 
En zelfs de flikken hebben pret 
Als ze sensueel voorbij marcheert 
Ongegeneerd 
 
Ik weet wel dat zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft 
Ik weet wel dat zij met anderen haar tijd verdrijft 
Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet 
Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij vergeet 
En zelfs de hoeders van de kerk 
Kijken minzaam op haar schoonheid neer 
De bisschop zegt "dit is Gods werk" 
Buigt z'n grijze hoofd en dankt de Heer 
Nog eens een keer 
Dank U meneer 
[instr] 
 
Zij heeft soms geheimen waar ik liever niets van weet 
Zij zweeft soms en droomt zodat ze soms ook mij vergeet 
En zelfs de hoeders van het land 
Zouden liever in mijn schoenen staan 
Ja de premier dingt naar haar hand 
En biedt mij zijn portefeuille aan 
Maar ik denk 'r niet aan 
Loop naar de maan 
Daar gaat ze (2x) 
 
08. 1948 - Toen was geluk heel gewoon 
Buiten huilt de wind om 't huis 
Maar de kachel staat te snorren op vier 
Er hangt een lapje voor de brievenbus 
En in de tochtigste kieren zit papier 
Wij waren heel erg arm en niemand hield van ons 
Maar we hadden thee en nog geen tv 
Maar wel radio en lange vingers 
 
refr.:  We gingen nog in bad, haartjes nat 
       Nog even op, totdat vader zei: "Vooruit, naar bed" 
       Dan kregen we een kruik mee 
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       Gezichten op 't behang 
      Maar niet echt van binnen bang 
      Toen was geluk heel gewoon 
 
Buiten huilt de wind om 't huis 
Maar moeder breit een warme sjaal 
En het ganzenbord op tafel 
stond er de volgende morgen nog helemaal 
Ook gingen wij naar 't bos 
Daar zijn we toen verdwaald 
Van de weg geraakt, carrière gemaakt 
Heel die pannenkoekensmaak vergeten 
 
En Nederland herrees onder Drees 
Fanny Blankers Koen die won vier maal goud in Londen 
Als je jokte was dat zonde 
De legpuzzel kwam klaar 
In het derde vredesjaar 
Toen was geluk heel gewoon 
 
Die schooltas bleek het eerste teken 
Dat de zaak wal was bekeken 
Voor zover je zonder plichtsbesef 
Je leven leed, je leven leed 
[instr.] 
 
Buiten huilt de wind om 't huis 
Maar binnen stond de kolenkit paraat 
En de stoep waarop geknikkerd werd 
Was het belangrijkste stukje van de straat 
En Nederland was groot en niemand ging nog dood 
En gezelligheid kende nauw'lijks tijd 
Bij waxinelichtjes van Verkade 
refr. 
 
09. White Christmas 
I'm dreaming of a white Christmas  
Just like the ones I used to know  
Where the treetops glisten  
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and children listen  
To hear sleigh bells in the snow  
I'm dreaming of a white Christmas  
With every Christmas card I write  
May your days be merry and bright  
And may all your Christmases be white  
2x 
   
10. Bakske vol met stro 
Heel lang geleden voor de allereerste keer 
Dat had ge moeten zien, het was vreselijk slecht weer 
Lag hij daar te bibberen in een koude koeiestal 
In een kribje met een os en een ezel, dat was al 
Maar boven in de lucht kon je een sterretje zien staan 
Dat alsmaar zat te fonkelen, d'r hing een wegwijzertje aan 
En het duurde niet lang of het was daar volle bak 
Het krioelde van de herders met een stuk in hunne frak  
 
Jezuske is geboren, haleluja hajo 
Jezuske is geboren in een bakske vol met stro  
 
Toen kwamen er drie koningen, een zwarte en een witte 
Die vroegen of ze mochten komen babysitten 
Ze schonken een rol pepermunt en een grote pot vernis 
Een salami met look en een aquarium met een vis 
De zwarte gaf aan Josef een paar vijlen en een boor 
En aan Jezus een paar sjaaltjes en een broekje van ivoor 
Maria kreeg een zak cement met een grote roze strik 
En een potlood met een gummetje om te gummem kreeg ik  
Jezuske is geboren… 
 
De heilige geest die hing daar te schijnen aan 't plafond 
In zijn blauw trainingspak en zijne purperen plastrond 
Op dat moment zei Jozef: "Kijk dat hier is mijn kleine" 
Kijk maar naar zijn neus, 't is helemaal de mijne 
De heilige geest moest lachen : Och arme sukkelaar 
Die kleine is van mij, want ik was de ooievaar 
Jozef gaf de geest een mot op zunne theater 
Toen zaten ze meteen zonder gas en zonder water  
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Jezuske is geboren… 
 
Jezus nam zijn fles met pap en havervlokken 
En heeft nog rap 'ne verse pisdoek aangetrokken 
En zei : Vrede op aarde aan iedereen die dat wil 
Toen werd alles kalm en alles werd weer stil 
Hij had er daar genoeg van en ging er maar vandoor 
En trok zijn aureooltje schuin over zijn oor 
Hij is gelijk 'ne grote in zijn sportwagen gekropen 
"Al die dan mij volgen wil zal wreed hard moeten lopen" 
Jezuske is geboren… 
 
11. Non, non rien n’a changé 
C'est l'histoire d'une trêve, que j'avais demandée 
C'est l'histoire d'un soleil, que j'avais espéré 
C'est l'histoire d'un amour, que je croyais vivant 
C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant 
Je voulais très heureux pour toute la planète 
Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître 
En ce soir de Noël mais tout a continué 
Mais tout a continué, mais tout a continué 
 
Refr.  Non, non, rien n'a changé 
  Tout, tout a continué 
  Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! 
 
Et pourtant bien des gens, ont chanté avec nous 
Et pourtant bien des gens se sont mis à genoux 
Pour prier, oui pour prier {x2} 
Mais j'ai vu tous les jours a la télévision 
Même le soir de Noël des fusils, des canons 
J'ai pleuré, oui j'ai pleuré (x2) 
Qui pourra m'expliquer que... 
refr. 
 
Moi je pense à l'enfant entouré de soldats 
Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi 
Tout le temps, oui tout le temps {x2} 
Moi je pense à tout ça mais je ne devrais pas 
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Toutes ces choses-là ne me regardent pas 
Et pourtant, oui et pourtant 
Et pourtant, je chante, je chante... 
refr. 
 
12. Flappie 
Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed 
Mijn konijnenhok was leeg 
En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen 
En als ik lief ging spelen 
Dat ik dan wat lekkers kreeg 
Zij wist ook niet waar Flappie uit kon hangen 
Ze zou het papa vragen, maar omdat hij bezig was 
In het fietsenschuurtje, moest ik maar een uurtje 
Goed naar Flappie zoeken, hij liep vast wel ergens op het gras 
 
refr.      Maar ik had het hok toch goed dichtgedaan 
       Zoals ik dat elke avond deed 
       Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan 
       Ik weet ook niet waarom ik dat deed 
       Ik had heel lang voor het hok gestaan 
      Alsof ik wist wat ik nu weet 
 
Het was eerste kerstdag 1961, wij naar Flappie zoeken 
Vader, die zocht gewoon mee 
Bij de bomen en het water, maar niet in dat fietsenschuurtje 
Want daar kon 'ie toch niet zitten en ik schudde nee 
We zochten samen, samen tot de koffie, de familie aan de koffie 
Maar ik hoefde niet 
Ik dacht aan Flappie en dat het 's nachts heel koud kon vriezen 
Mijn hoofdje stil gebogen, dikke tranen van verdriet 
refr. 
 
Het was eerste kerstdag 1961, er werd luidruchtig gegeten 
Maar dat deed me niet zoveel 
Ik dacht aan Flappie, mijn eigen kleine Flappie 
Waar zou 'ie lopen, geen hap ging door mijn keel 
Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen 
Sprak mij vader uiterst grappig: "kijk eens daar is Flappie dan" 
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Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken 
Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man 
Ik ben gillend en stampend naar bed gegaan 
Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei 
Nog een keer scheldend boven aan de trap gestaan 
En geschreeuwd "Flappie was van mij" 
Ik heb heel lang voor het raam gestaan 
Maar ‘t hok stond er maar verlaten bij 
 
Het was tweede kerstdag 1961, moeder weet dat nog zo goed 
Vaders bed was leeg 
En ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen 
En als ze lief ging spelen 
Dat ze dan wat lekkers kreeg 
 
13. Zing, vecht, huil bid, lach, werk en bewonder 
Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat-ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met 't dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snel vergeten namen 
Voor degene die 't vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
refr.: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (4x) 
    Niet zonder ons 
 
Voor degene met de slapeloze nacht 
Voor degene die 't geluk niet kan beamen 
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 
 
Voor degene met z'n mateloze trots 
In z'n risicoloze hoge toren 
Op z'n risicoloze hoge rots 
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 
refr. 
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Voor degene met 't open gezicht 
Voor degene met 't naakte lichaam 
Voor degene in 't witte licht 
Voor degene die weet, we komen samen 
 
Refr.  
Niet zonder ons (15x) 
 
14. De dingen waar ik zo van hou 
Regen op rozen en slagroom op soezen 
Fluitende ketels en spinnende poezen 
Bruine pakketjes met stempels en touw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Melkwitte pony's en mokkagebakjes 
Knikkers en klokken en kerstmis met pakjes 
Zwanen die zweven door eindeloos blauw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Meisjes met strikjes en bloesjes met kantjes 
IJskoude winters en warm wollen wantjes 
Kersverse sneeuw als die knarst in de kou 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
(refrein) Als de hond bijt  
   Als de bij steekt 
   Zijn ze boos op mij 
   Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou 
   En ben ik meteen weer blij 
 
Boeken met plaatjes, en zuurkool met worstjes 
Kussen gevechten en brood zonder korstjes 
Een echte kop koffie met melk en cacao 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Veel telegrammen, en verhaaltjes verzinnen 
Luie konijntjes en kikkers en spinnen 
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De neus van een paard en een staart van een pauw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Sneeuwballen gooien en sleetje gaan rijden 
Achter elkaar van de trapleuning glijden 
Zo maar een vlinder die land op je mouw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
Refrein 
(2x) 
 
15. Last Christmas 
Whooo… 
Chorus: Last christmas I gave you my heart 
   But the very next day you gave it away 
   This year to save me from tears 
   I’ll give it to someone special 
   (2x) 
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance, but you still catch my eye 
Tell me baby, do you recognize me?  
Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me 
 
Happy christmas 
I wrapped it up and sent it 
With a note saying ’I love you’, I meant it 
Now I know what a fool I’ve been 
But if you kissed me now 
I know you’d fool me again 
Chorus  
 
A crowded room 
Friends with tired eyes 
I’m hiding from you 
And your soul of ice 
My God I thought you were 
Someone to rely on 
Me? I guess I was a shoulder to cry on 
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A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover but you tore me apart  
Oooh! 
Now I’ve found a real love you’ll never fool me again 
Chorus  
 
A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover buy you tore him apart 
Maybe next year I’ll give it to someone 
I’ll give it to someone special. 
Special… 
 
16. Lief klein konijntje 
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus 
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus 
Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus  
En het zoemde heen en weer 
 
Oh lief klein konijntje 
Oh lief klein konijntje 
Oh lief klein konijntje 
Had een vliegje op zijn neus 
 
17. Let it snow, let it snow, let it snow 
Oh the weather outside is frightful,  
But the fire is so delightful, 
And since we've no place to go, 
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 
 
It doesn't show signs of Pauseping, 
And I've bought some corn for popping, 
The lights are turned way down low, 
Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 
 
When we finally kiss goodnight, 
How I'll hate going out in the storm! 
But if you'll really hold me tight, 
All the way home I'll be warm. 
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18. Sammy 
Sammy, loop niet zo gebogen 
Denk je dat ze je niet mogen? 
Waarom loop je zo gebogen? 
Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Want daar is de blauwe lucht 
 

Sammy, loop niet zo verlegen 
Zo verlegen door de regen 
Waarom loop je zo verlegen 
Sammy, door de stegen, Sammy, van de stad 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Want dan word je lekker nat 
 
refr. Sammy, kromme, kromme, Sammy 
  Dag, Sammy, domme, domme, Sammy 
  Kijkt niet om zich heen, doet alles alleen 
  En vindt de wereld heel gemeen 
 
Sammy wil bij niemand horen 
Zich door niets laten verstoren 
Toch voelt hij zich soms verloren 
Sammy, hoge toren, Sammy, kan 't niet aan 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Want daarboven lacht de maan 
 
Sammy wil met niemand praten 
Maar toch voelt hij zich verlaten 
Waarom voel je je verlaten? 
Sammy, op de straten, Sammy, van de stad 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Want dan word je lekker nat 
 
Sammy wil heus wel verand'ren 
Maar is zo bang voor de and'ren 
Waarom zou je niet verand'ren 
Sammy, want de and'ren, Sammy, zijn niet kwaad 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Anders is het vast te laat 
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Sammy loopt maar door de nachten 
Op een wondertje te wachten 
Wie zal dit voor jou verzachten 
Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud 
Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy 
Er is één die van je houdt 
 
19. Ik heb je lief 
Weet niet of je zit te wachten 
Op een vriendelijk woord van mij 
Als ik jou oproep in gedachten                                       
Maakt me dat veel beetjes blij 
Voel het als ik jou zie zitten 
Als ik je alleen maar ruik 
Zit in 100.000 vlinders 
Die zoet zweven in mijn buik 
 
Ik heb je lief, mijn hele leven 
't Is veel meer dan houden van 
't Is alsof je in mijn bloed zit 
Ik zonder jou niet leven kan 
Jouw mooie ogen doen me smelten 
Zet me zo in vuur en vlam 
Ik voel 't enkel bij jou aanblik 
Ik krijg het ook van Rotterdam 
 
'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't Zijn 4 hele kleine woordjes 
En al maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 4 jaargetijden lang 
 
Voel het heel vaak als je opstaat 
Of na een zomerse bui 
Ik wordt al week bij de gedachten 
Jij die loopt in mijn lievelingstrui 
't Is mijn hand die jij plots vastpakt 
Als ik domweg naast jou fiets 
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't Komt ook, dat is nou het gekke, 
Zelfs door helemaal niets 
 
'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't Zijn 4 hele kleine woordjes 
En al maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 14 bloemencorso's lang 
 
Ik proef het tijdens ons zoenen 
Of als je plotseling lacht 
Ik zie het in vallende sterren 
Na heftig vrijen in de nacht 
't Is die tinteling, dat briesje 
Maakt jou helemaal voor mij 
Ik denk als ik jou zo ziet lopen 
God, er gaat een engeltje voorbij 
 
'k Heb je lief (3x) 
Wat moet ik zonder jou 
't zijn 4 hele kleine woordjes 
En als maakt je dat een beetje bang 
'k Heb je lief, 104 kerstbomen lang 
 
20. Santa Clause is coming to town 

Oh! You better watch out,  
You better not cry,  
You better not pout,  
I'm telling you why:  

Santa Claus is coming to town!  

He's making a list,  
He's checking it twice,  
He's gonna find out  
who's naughty or nice.  

Santa Claus is coming to town!  



 19 

He sees you when you're sleeping,  
He knows when you're awake.  
He knows when you've been bad or good,  
So be good for goodness sake!  

So...You better watch out,  
You better not cry  
You better not pout,  
I'm telling you why.  

Santa Claus is coming to town.  

Little tin horns,  
Little toy drums.  
Rudy-toot-toot  
and rummy tum tums.  

Santa Claus is coming to town.  

Little toy dolls  
that cuddle and coo,  
Elephants, boats  
and Kiddie cars too.  

Santa Claus is coming to town.  

The kids in Girl and Boy Land  
will have a jubilee.  
They're gonna build a toyland town  
all around the Christmas tree.  

Oh....You better watch out,  
You better not cry.  
You better not pout,  
I'm telling you why.  

Santa Claus is comin'  
Santa Claus is comin'  
Santa Claus is comin'  
To town.  
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21. Feliz Navidad 
Een heel fijne kerst (3x) 
Voor iedereen een fijne kerst 
Feliz Navidad (3x) 
Prospero año y Felicidad 
 
I want to wish you a Merry Christmas (3x) 
From the bottom of my heart  
2x 
 
Een heel fijne kerst (3x) 
Voor iedereen een fijne kerst 
Feliz Navidad (3x) 
Prospero año y Felicidad 
 
Ik kan mezelf echt niet meer bedwingen 
Ik moet het steeds maar weer blijven zingen 
Ik sta hier gewoon te springen 
Omdat het kerstmis is 
 
Al die prachtige kerstgezangen 
Al die kerstbomen vol gehangen 
Iedereen is weer vol verlangen 
Omdat het kerstmis is 
 
Een heel fijne kerst (3x) 
Voor iedereen een fijne kerst 
Feliz Navidad (3x) 
Prospero año y Felicidad 

 
 

Tot ziens op 9 januari. MeeZingen van 17.00 tot 20.00 uur.  
 

Surf naar www.heavenlycreature.nl en mail uiterlijk  
2 januari je favoriet naar irene@heavenlycreature.nl  

 
 

Een heerlijke kerst en vrolijk uiteinde toegewenst! 
 


