
Nederlandse vertaling: 

Hij kwam op de wijze waarop de goede dingen komen 
met het schijnsel van het licht in zijn ogen. 
En de meeste mensen dachten dat hij gewoon en nieuwe kleine baby was 
dat z'n gezichtje uit de kreukels haalde en huilde. 
En toen: één wijze man, twee wijze mannen, drie wijze mannen 
kwamen van ver en de veelekleurige mannen wisten dat 
dit een bijzonder kind was en dat dat de reden was waarom ze die ster gevolgd 
hadden. 

Hij ging oostwaarts en westwaarts en vond zichzelf 
in veertig dagen en veertig nachten. 
Hij gaf veel liefde aan iedereen die hij ontmoette 
En hij vertelde iedereen dat hij de weg was. 
De mensen dromden samen, zeiden dat ze wilden horen 
waar zoveel over gepraat werd 
en iedereen hield zoveel van die man 
dat ze wilden lachen en schreeuwen. 

Maar een groep mensen zei dat hij verkeerde ideeën had 
en maanden hem die gedachten te vergeten. 
Een geheime samenzweringsgroep kwam 
en ze zochten naar de liefde die ze zelf misten. 
Toen zeiden de machthebbers: wij geven u een bevel: 
ga terug en wordt weer timmerman! 
Maar het schijnsel in zijn gezicht 
vertelde hen dat hij gelijk had, 
dus ze hingen hem daar aan een kruis. 

[intermezzo] 

Nu is hij al weg voor een hele lange tijd 
en we zijn vergeten wat de man heeft gezegd 
Kijk naar je leven in de goede richting 
en zorg dat je ook met je hoofd kijkt. 
En als je rond je kerstboom zit 
geef dan zoveel als je kan. 
Want hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt, 
of je nu een vrouw bent of een man. 

Kerstmis en Pasen  zijn niet de enige dagen in het jaar 
waarop we op deze manier moeten leven. 
Hou van alle mensen en help je naaste elke dag. 
Als je dat doet, zul je zien waar het om gaat, 
dan snap je waar ik het over heb: 
de hele wereld zal in vrede leven en iedereen zal door die vrede gevonden worden. 

 


