
Kerstfeest Vieren

Op 25 en 26 december wordt het Kerstfeest gevierd. 
Kerst vertelt het verhaal van het kindeke Jezus dat 
op eerste Kerstdag van het jaar nul werd geboren 
in een stal in Bethlehem. Boven de stal verscheen 
een ster, zodat de mensen konden zien, waar het 
kindje te vinden was. De drie Wijzen uit het oosten 
konden zo de weg vinden en brachten cadeautjes 
mee: wierook, mirre en goud.
 Op Kerstavond, op 24 december, zijn er altijd 
Kerstnachtdiensten waar mooie Kerstliederen 
worden gezongen. Je kent vast wel het lied Stille 
Nacht. Ook Jingle Bells is een beroemde Kerst-hit. 
Heel vaak gaan die liedjes over Vrede op aarde. 
Hiernaast vind je nog een ander oud kerstliedje in 
het Drents:

Oh denneboom 

Oh denneboom, joen dennegruun 
stiet hier te pronk in hoes en tuun
In ’t bos vuul jij agil niet op
maor nou versierd, een piek in top
Oh denneboom, joen dennegruun
stiet hier te pronk in hoes en tuun 

Oh denneboom, wat stao ie daor
met ballen, slingers, engelnhaor
der braand ok keersies in ’t kezien
maor jij bint mooier um te zien
Oh denneboom, wat stao jij daor
met ballen, slingers, engelnhaor

Het liedje Daor Kiek Ik Aal Jaor Weer Naor Oet 
heeft twee coupletten. Daarin wordt gezongen 
over de heerlijke tijd waarin families bij elkaar 
komen om rond de kerstboom Kerst te vieren. 
Kijk je ook zo uit naar het ophangen van 
ballen, lampjes en slingers, pakjes onder de 
boom, de geur van dennentakken (eigenlijk 
sparrentakken), warme chocolademelk en 
brandende kaarsjes?

 Je hoort ook een refrein, een bijzonder refrein, 
want er wordt gezongen in canon. Dan zingen 
er zangers door elkaar heen, dat klinkt dan 
meerstemmig. Eén koortje begint met ’t Is weer 
december, ’t is zowat Kerst, zowat Neijaor en pas 
later begint een ander koortje met diezelfde zin. 
Probeer dit ook maar eens met een groep!

Canon


