Liederen voor het Driekoningen-zingen
A. Liederen uit de Kersttijd met Driekoningen als thema:
1. Wij komen tezamen. (m.n. strofe 2; Laus Deo 746.2)
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, onze Heer.
Ofwel (in het Latijn):
Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
2. Nu zijt wellekome. (m.n. strofe 4; Laus Deo 739.4)
d’Heilige drie Koon’gen uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerhand.
Z’offerden ootmoedelijk myr’ wierook ende goud
t’eren van den Kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.
3. Drie koningen zagen een sterre (Laus Deo 752)
B. Kerstliederen met een nieuwe Driekoningentekst:
1. Wij koningen komen van verre.
Op de melodie van ‘De herdertjes lagen bij nachte’ (Laus Deo 714):
Wij koningen komen van verre,
wij komen uit ’t Oosten vandaan.
Wij schouwden nauwkeurig de sterre,
en volgden nauwlettend zijn baan.
Hij bracht ons naar Christus de Koning,
die vreugde schenkt, vrede en licht,
en Hij zond ons naar zijn woning,
op Hem is ons hart gericht.
Wij brengen u vrede en zegen,
en vragen u als het u blieft,
een gave voor kin’dren die leven
in al wat een kinderhart grieft.
Wij danken u voor al uwe gulheid,
en stappen nu snel verder door,
en wensen u in deze Kersttijd,
de blijheid van het eng’lenkoor.
2. Ziet de ster en aanhoort ons lied.
Op de melodie van ‘’t Is geboren het goddelijk Kind’ (Laus Deo 742):

Ziet de ster en aanhoort ons lied,
wij willen u Christus’ vreugde brengen.
Ziet de ster en aanhoort ons lied,
wij zijn drie kon’gen zoals u ziet.
Zegen brengen wij van de Kerk,
ook willen wij arme kin’dren helpen
Zegen brengen wij van de Kerk,
Dank u wel voor uw liefdeswerk.
3. Kronen, ster en koningsdracht, ja, wij zijn drie kon’gen.
Op de melodie van ‘Midden in de winternacht’ (Laus Deo 740):
Kronen, ster en koningsdracht,
ja, wij zijn drie kon’gen.
God heeft ons naar u gebracht,
zeg’nend alle woni’gen.
Vreugde, vrede, god’lijk licht,
dat ons hart op Christus richt.
Laat de ster niet staan, neem de zegen aan
mag het kind en zijn vrind,
danken voor uw gaven,
om de nood te laven.

