Ballade van de drie koningen
Moderato

1. Laatst wa - ren
we drie
2. De en - gel
sprak Sint
3. He - ro- des ont - bood

zij
reis-den al
o - ver het
“Vlucht naar E - gyp - ten met
Al - le
die bloed-jes ze

al
o - ver ’t land
He - ro- des kwam
Wie heeft ooit ge - hoord

ko - nin- gen wijs,
Jo - seph toe:
kleen en - de groot.

sneeuw- wit
ijs,
Je sus zoet.”
sla-gen z’al dood.

g’heel tri - om - phant,
met een groot ge - span,
van zulk een
moord?

om Je - sus te
zoe - ken, dien weer- di- gen pand.
de e - zel die vlucht - te, Ma - ri - a die zuchtte,
D’on - noo - zel
her - ten vol her - ten en smerten.

Zij kwa-men met ke - tels en trom-me - len
aan,
Sint Jo - seph die troost - te z’in ha - re droef - heid
Zij wier- den in
hun - der bloed ge - smoord.

zij kwa-men met ke - tels en trom-me - len
aan.
Sint Jo - seph die troost - te z’in ha - re droef - heid.
Zij wier- den in hun - der bloed ge - smoord.
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weer-di- gen
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Zij

aan.
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Ballade van de drie koningen
1 Laatst waren er drie koningen wijs,
zij reisden al over het sneeuwwit ijs,
al over ’t land g’heel triomphant,
om Jesus te zoeken, dien weerdigen pand.
Zij kwamen met ketels en trommelen aan,
zij kwamen met ketels en trommelen aan.
2 De engel sprak Sint Joseph toe:
“Vlucht naar Egypten met Jesus zoet.”
Herodes kwam met een groot gespan,
de ezel die vluchtte, Maria die zuchtte,
Sint Joseph die troostte z’in hare droefheid,
Sint Joseph die troostte z’in hare droefheid.
3 Herodes ontbood kleen ende groot.
Alle die bloedjes ze slagen z’al dood.
Wie heeft ooit gehoord van zulk een moord?
D’onnoozel herten vol herten en smerten.
Zij wierden in hunder bloed gesmoord.
Zij wierden in hunder bloed gesmoord.

