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klik om te luisteren!
Van sommige kerstnummers hoef je maar 3 klanken te horen en je
hebt meteen een Kerstgevoel.  Muziek doet iets bijzonders met
ons mensen. Het raakt onze emoties en geeft ons de mogelijkheid
om iets te uiten, wat in eigen woorden moeilijk te vertellen is.  

Denk aan het seculiere lied: 
Het kan je zo terug brengen naar een moment in je jeugd dat je dit
nummer hoorde. Ook is het heerlijk om met samenzang in een kerk
met gelovigen te zingen. 

Dat kwam ook uit jullie reacties naar voren. Zoveel prachtige
liederen. We hebben ons best gedaan er een Top 10 van te maken.
Nummer 1 tot en met 4 werden het meest genoemd. De overige
nummers werden minder vaak genoemd, maar zijn zeker het
beluisteren en zingen waard! 

LEES EN LUISTER MEE NAAR JULLIE TOP 10
OP DE VOLGENDE BLADZIJDE!

Kerstmuziek
TOP 10

LIMBURGS LIEFSTE

I’M DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS 
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SPOTIFY

MAKE ROOM 
'Een prachtige oproep 

in dit lied: maak ruimte in
je hart, zodat God kan
werken en laten zien

waarom Hij Zijn Zoon ook
voor jou naar de aarde

zond.'
 
 

EEN KLEIN KIND
'Eén klein kind in een
wereld vol duisternis.
Eén klein handje dat

wijst waar de hemel is,
Reddend Licht in de

nacht.'
 
 
 

Kerstmuziek
TOP 10

LIMBURGS LIEFSTE ERE ZIJ GOD

MARY DID YOU KNOW
Door velen geliefd nummer.
‘als moeder probeer je je te

verplaatsen in Maria, hoe zal
zij zich hebben gevoeld?’

‘vooral de zin: the child that
you deliver, will soon

deliver you’

O HOLY NIGHT 
(MINUIT CHRETIEN)

‘intiem, maar ook intens’.
‘Zet ons erbij stil dat Gods

heilsplan begon bij de
geboorte van Jezus’.

‘betrekt onszelf ook in 
het kerstverhaal: fall on

your knees!’

KOMT ALLEN
TEZAMEN

'Een prachtige
traditional om God te

aanbidden. ‘Samen
komen, samen

 bidden, samen….’ 
 

THIS BABY
'Het besef dat

Jezus een gewone
baby leek, maar Hij

is Gods Zoon!'
 
 

LITTLE DRUMMER
BOY

'We komen met lege
handen, maar we

hebben allemaal iets
gekregen dat we terug

kunnen geven.'
 
 
 

MARIA DIE ZOUDE
NAAR BETHLEHEM

GAAN
'Een nostalgisch

kerstlied dat weer
terug voert naar die
eerste Kerstnacht.' 

 
 
 

NOËL, NOËL
‘In een verdrietige

periode in mijn
leven ervaarde ik

troost door dit lied
te horen. Wat is Hij

toch liefdevol!’
 
 
 

Dit traditionele
lied wordt het meest

genoemd.
‘Indrukwekkend’. ‘God

verdient de grootste eer
met Kerst’. ‘Prachtig om

te zingen in de kerk’
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