Viering 26/12
In deze dienst staan nummers uit de top 2000 centraal. Vanaf kerstnacht wordt er een lijst
gedraaid van 2000 nummers die samengesteld is door radioluisteraars. De nummer 1
wordt vlak voor 24.00 uur op 31 december gedraaid. In muziek zit vaak een boodschap die
iedereen zelf kan invullen. In deze dienst hebben we gezocht naar zulke boodschappen die
voor ons ergens een Bijbelse boodschap kan zijn. Misschien niet de bedoeling van de
schrijver of zanger, maar wel om deze erin te horen. In deze dienst hebben we deze
boodschappen gekoppeld aan het kerstverhaal.
De nummers worden op de beamer vertoond, natuurlijk mag je meezingen! Veel kijk-,
luister- en zangplezier gewenst.

We horen het lied Halleluja van Leonard Cohen https://youtu.be/YrLk4vdY28Q
Welkom, inleiding en gebed
Het kerstverhaal wordt door verschillende vertellers in delen verteld waarna zij een korte inleiding
geven op een nummer uit de top 2000 lijst waarom dit lied op deze plek gekozen is.
Hieronder de liederen die tijdens het verhaal te horen zijn met de Nederlandse vertaling.
Tot jij mijn liefde voelt van Huub van de Lubbe.
https://youtu.be/tbq_WRMFrgM
1.Als de regens om je oren slaan
En heel de wereld zit achter je aan
Kom dan bij mij in de luwte staan
Tot jij mijn liefde voelt

4.Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou
Ik struin de straten af voor dag en dauw
Er is niets dat ik niet doe voor jou
Tot jij mijn liefde voelt

2.Valt de avond met zijn sterrenpracht
En er is niemand die jouw leed verzacht
Dan houd ik duizend jaar voor jou de wacht
Tot jij mijn liefde voelt

5.Stormen razen over open zee
Over de snelweg van de spijt
Er waaien winden met een nieuw idee
En zoals ik, zoek jij ze voor altijd

3.Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent
Maar bij mij krijg jij het fijn
Van ons allereerste ogenblik
Zag ik al precies waar jij moest zijn

6.Want ik maak je gelukkig, maak je dromen waar
Ik doe alles voor je, je zegt het maar
Al moet ik tien keer rond de evenaar
En jij mijn liefde voelt
Tot jij mijn liefde voelt

Lean on me – Bill Withers
https://www.youtube.com/watch?v=Nx_D0VTHBag
Sometimes in our lives
We all have pain
We all have sorrow
But if we are wise
We know that there's always tomorrow

Er zijn momenten in het leven
Met pijn
of verdriet
Maar als we nadenken
Weten we dat er altijd een morgen zal zijn.

Lean on me
When you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on...
For it won't be long
Till I'm gonna need somebody to lean on

Leun op mij
Als je niet sterk bent
En ik zal je vriend zijn
Ik help je verder...
Want het zal misschien niet lang duren
Tot ík iemand nodig heb om op te leunen

Please swallow your pride
If I have things you need to borrow
For no one can fill
Those of your needs that you won't let show

zet alsjeblieft je trots opzij
Als ik dingen heb die je moet lenen
Want niemand kan vullen
De behoeften die je niet laat zien

You just call on me brother when you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'll understand
We all need somebody to lean on

Roep me gewoon als je hulp nodig hebt
We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen,
ik heb misschien een probleem dat jij zult begrijpen,
we hebben allemaal iemand nodig om op te leunen

Lean on me
When you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on...
For it won't be long
Till I'm gonna need somebody to lean on

Leun op mij
Als je niet sterk bent
En ik zal je vriend zijn
Ik help je verder...
Want het zal misschien niet lang duren
Tot ik iemand nodig heb om op te leunen

You just call on me brother
When you need a hand
We all need somebody to lean on
I just might have a problem that you'll understand
We all need somebody to lean on

Roep me gewoon
Wanneer je een hulp nodig hebt
We hebben allemaal iemand nodig om op te leunen,
ik heb misschien een probleem dat jij zult begrijpen,
we hebben allemaal iemand nodig om op te leunen

If there is a load you have to bear
That you can't carry
I'm right up the road
I'll share your load
If you just call me

Als er een last is die je moet dragen
die te zwaar is voor je
Ik ben er voor je.
Ik zal je last delen
Als je me gewoon roept

Call me
If you need a friend
(Call me)
Call me (call me)
If you need a friend
(Call me)
If you ever need a friend
(Call me)
Call me

Roep mij
Als je een vriend nodig hebt
(Roep mij)
Roep mij (bel mij)
Als je een vriend nodig hebt
(Roep mij)
Als je ooit een vriend nodig hebt
(Roep mij)
Roep mij

Thank God it’s Christmas – Queen https://youtu.be/qw2TD91Nytg
Oooh, my love
We've had a share of tears
Oooh, my friends
We've had our hopes and fears
Ooh, my friends
It's been a long hard year

Oooh, mijn liefde
We hebben ons deel van verdriet gehad
Oooh, mijn vrienden
We hebben hoop en angst gekend
Ooh, mijn vrienden
Het is een lang moeilijk jaar geweest

But now it's christmas
Yes, it's christmas
Thank god it's Christmas

Maar nu is het Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis

The moon and stars
Seem awful cold and bright
Let's hope the snow
Will make this Christmas right

De maan en de sterren
Zien er verschrikkelijk koud en fel uit
Laten we hopen dat de sneeuw
deze Kerstmis goed maakt

My friends
The world will share this special night

Mijn vrienden
De wereld zal deze speciale nacht delen

Because it's Christmas
Yes, it's Christmas
Thank god it's christmas
For one night

Want het is Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
God zij dank dat het Kerstmis is
Voor één nacht

Thank god it's Christmas
Yeah
Thank god it's Christmas
Thank god it's Christmas
Can't it be Christmas?
Let it be Christmas?
Ev'ry day

God zij dank dat het Kerstmis is
yeah
God zij dank het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Kan het geen Kerstmis zijn?
Laat het toch Kerstmis zijn?
Elke dag

Oh, my love
We live in troubled days
Oh, my friend
We have the strangest ways
Oh, my friends
All this, one day, all days
Thank god it's Christmas
Yes, it's Christmas
Thank god it's Christmas
For one day

Oh, mijn liefde
We leven in moeilijke tijden
Oh, mijn vriend
We hebben de raarste manieren
Oh, mijn vrienden
Al dit, één dag, alle dagen
God zij dank het is Kerstmis
Ja, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Voor één dag

Thank god it's Christmas
Yeees, it's Christmas
Thank god it's Christmas
Wooooo yeah
Thank god it's Christmas
yeahyeahyeayes
Thank god it's Christmas
For one day

God zij dank het is Kerstmis
Jaaa, het is Kerstmis
God zij dank het is Kerstmis
Wooooo Ja
God zij dank het is Kerstmis
Jajajaja
God zij dank het is Kerstmis
Voor één dag

Christmas
A very Merry Christmas to you all

Kerstmis
Een vrolijk Kerstmis aan jullie allen

Zing vecht huil bid https://youtu.be/HThgAQksAjI
Voor diegene in een schuilhoek achter glas
voor diegene met de dicht beslagen ramen
voor diegene die dacht dat hij alleen was
moet nu weten we zijn allemaal samen.
Voor diegene met het dicht geslagen boek
voor diegene met de snel vergeten namen
voor diegene met het vruchteloze zoeken
moet nu weten we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet
zonder ons.
Voor diegene met de slapeloze nacht
voor diegene die 't geluk niet kan beamen
voor diegene die niets doet alleen maar wacht
moet nu weten we zijn allemaal samen.
Voor diegene met zijn mateloze trots
in zijn risicoloze hoge toren
op zijn risicoloze hoge rots
moet nu weten zo zijn we niet geboren.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet
zonder ons.
Voor diegene met het open gezicht
voor diegene met het naakte lichaam
voor diegene in het witte licht
voor diegene die weet we komen samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder niet
zonder ons
niet zonder ons
niet zonder ons
niet zonder ons
niet zonder ons
niet zonder ons
(herhalen…..)

Lied: Hallelujah (Christmas version,) https://youtu.be/V9ORdDGgzu8
I've heard about this baby boy
Who's come to earth to bring us joy
And I just want to sing this song to you

Ik heb gehoord van een baby
Die op de aarde is gekomen om ons vreugde te
brengen. Ik wil dit in een lied aan je vertellen.

It goes like this, the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
With every breath I'm singing Hallelujah

Het gaat als dit, de 4e en de 5e akkoord
in mineur omlaag, in majeur omhoog.
Met al mijn adem zing ik Hallelujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

A couple came to Bethlehem
Expecting child, they searched the inn
To find a place for You were coming soon

Een stel kwam naar Bethlehem
Ze waren in verwachting en zochten naar een herberg.
Om een plek te vinden omdat U snel zou komen.

And there was no room for them to stay
So in a manger filled with hay
God's only Son was born, oh Hallelujah

Maar er was geen plaats voor hen.
Zodat Gods eigen zoon in een stal met hooi geboren
werd. Hallelujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

The shepherds left their flocks by night
To see this baby wrapped in light
A host of angels led them all to You

De herders lieten hun schapen alleen in de nacht om
de in doeken gewikkelde baby te bezoeken. Ze
werden naar U geleid door engelen.

It was just as the angels said
You'll find Him in a manger bed
Immanuel and Saviour, Hallelujah

Het was een engel die zei:
je zult hem vinden in een simpel bed.
Immanuel en redder, halleluja!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

A star shown bright up in the east
To Bethlehem, the wisemen three
Came many miles and journeyed long for You

Een ster stond fel aan de hemel. Er kwamen drie
wijzen naar Bethlehem. Ze kwamen van heel ver en
reisden lang om U te zien.

And to the place at which You were
Their frankincense and gold and myrrh
They gave to You and cried out Hallelujah

En daar bij U brachten ze
wierook, goud en mirre.
Ze gaven het aan u en riepen hallelujah!

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

I know You came to rescue me
This baby boy would grow to be
A man and one day die for me and you

Ik weet dat u kwam om mij te redden.
Deze baby zou opgroeien tot de man die op een dag
zou sterven om mij te redden.

My sins would drive the nails in You
That rugged cross was my cross, too
Still every breath You drew was Hallelujah

Mijn zonden zorgden voor de spijkers in U.
Dat kruis was ook mijn kruis.
En toch was alles wat U zei hallelujah.

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Overdenking
gebaseerd op het gedicht Voetstappen op het strand.
Ik droomde eens en zie ik liep
aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch
juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van ’t pad.
De Heer keek mij vol liefde aan
gaf antwoord op mijn vragen:
“M’n lieve kind toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen.”

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd’
van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar één paar stappen staan

Sorry – Kiteman (instrumentaal)
https://www.youtube.com/watch?v=aeuQROewRVY

Gebeden en gaven beginnend met:
Where is the love van Black eyed peas
https://youtu.be/WpYeekQkAdc
Na stil gebed afgesloten met het Onze Vader.
What's wrong with the world, mama
People livin' like they ain't got no mamas
I think the whole world addicted to the drama
Only attracted to things that'll bring you trauma
Overseas, yeah, we try to stop terrorism
But we still got terrorists here livin'
In the USA, the big CIA
The Bloods and The Crips and the KKK
But if you only have love for your own race
Then you only leave space to discriminate
And to discriminate only generates hate
And when you hate then you're bound to get irate,
yeah
Badness is what you demonstrate
And that's exactly how a anger works and operates
Man you gotta have love just to set it straight
Take control of your mind and meditate
Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all

Wat is er aan de hand met de wereld, mama
mensen leven alsof ze geen moeders hebben
Ik denk dat de hele wereld verslaafd is aan het drama
Alleen aangetrokken tot dingen die je een trauma
bezorgen
Aan de andere kant van de oceaan, yeah, proberen we
het terrorisme te stoppen
maar er leven hier nog steeds terroristen
In de USA, de grote CIA
De Bloods en de Crips en de KKK
maar als je alleen van je eigen ras houdt
dan laat je alleen ruimt om te discrimineren over
en discriminatie levert alleen haat op
En als je haat kun je elk moment geïrriteerd raken, yeah
Slechtheid is wat je laat zien
en dat is precies hoe woede werkt en doet
Je moet liefde hebben, alleen om het recht te zetten
Neem je brein onder controle en mediteer
Laat je ziel opstijgen naar de liefde, iedereen, iedereen

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Mensen doden, mensen sterven
Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

Waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

It just ain't the same, always unchanged
New days are strange, is the world insane
If love and peace is so strong
Why are there pieces of love that don't belong
Nations droppin' bombs
Chemical gasses fillin' lungs of little ones
With the ongoin' sufferin' as the youth die young

Het is gewoon niet hetzelfde, altijd hetzelfde
nieuwe dagen zijn vreemd, de wereld is gek
als liefde en vrede zo sterk zijn
waar zijn de stukjes liefde die nergens thuishoren
Naties laten bommen vallen
Chemische gassen vullen de longen van kleine kinderen
met de overlevende die lijden als de jongeren jong
sterven
Dus vraag aan jezelf of het ‘houden van’ echt weg is

So ask yourself is the lovin' really gone

So I could ask myself really what is goin' wrong
In this world that we livin' in people keep on givin'
in
Makin' wrong decisions, only visions of them
dividends
Not respectin' each other, deny thy brother
A war is goin' on but the reason's undercover
The truth is kept secret, it's swept under the rug

Where's the love, y'all, come on (I don't know)
Where's the truth, y'all, come on (I don't know)
Where's the love, y'all

Dus ik zou mezelf kunnen vragen wat er echt misgaat
In deze wereld waar we in leven blijven mensen zich
overgeven
Ze maken verkeerde beslissingen, hebben alleen visies
van hun voordelen
Ze respecteren elkaar niet, negeren hun broers
een oorlog is aan de gang, maar de reden blijft geheim
De waarheid wordt geheim gehouden, het wordt onder
de mat geveegd
Als je nooit de waarheid weet, dan zul je nooit liefde
kennen
waar is de liefde, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de waarheid, iedereen, kom op (ik weet het niet)
waar is de liefde, iedereen

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Mensen doden, mensen sterven
Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love
The love, the love

Waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde
de liefde, de liefde

I feel the weight of the world on my shoulder
As I'm gettin' older, y'all, people gets colder
Most of us only care about money makin'
Selfishness got us followin' our own direction
Wrong information always shown by the media
Negative images is the main criteria
Infecting the young minds faster than bacteria
Kids act like what they see in the cinema
Yo', whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness in equality
Instead in spreading love we spreading animosity
Lack of understanding, leading lives away from
unity
That's the reason why sometimes I'm feelin' under
That's the reason why sometimes I'm feelin' down
There's no wonder why sometimes I'm feelin'
under
Gotta keep my faith alive to lovers bound

ik voel het gewicht van de wereld op mijn schouders
als ik ouder wordt, iedereen, mensen worden kouder
de meeste van ons geven alleen om het verdienen van
geld
Egoïsme laat ons onze eigen weg volgen
de media laten altijd verkeerde informatie zien
Negatieve afbeeldingen zijn de belangrijkste criteria
Ze infecteren de jonge geesten sneller dan bacteriën
Kinderen gedragen zich zoals ze in de bioscoop zien
Yo, wat is er gebeurd met de waarden van de mensheid
Wat is er gebeurd met de eerlijkheid in gelijkheid
in plaats van liefde verspreiden we vijandschap
Te weinig begrip, we leven levens zonder eenheid
dat is de reden waarom ik me soms beneden voel
dat is de reden waarom ik me soms depressief voel
Ik vraag me niet af waarom ik me soms laag voel
Ik moet mijn vertrouwen levend houden voor grenzen van
liefhebbenden

People killin', people dyin'
Children hurt and you hear them cryin'
Can you practice what you preach
And would you turn the other cheek

Mensen doden, mensen sterven
Kinderen hebben pijn en je hoort hen huilen
Kun je oefenen waar je over preekt
en zou je je andere wang toedraaien

If you never know truth then you never know love

Father, Father, Father help us
Send us some guidance from above
'Cause people got me, got me questionin'
Where is the love (Love)

Vader, Vader, Vader, help ons
stuur richtlijnen van boven af
omdat de mensen me laten, me laten denken
waar is de liefde (liefde)

Where is the love (The love)
Where is the love (The love)
Where is the love (The love)

Waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde (de liefde)
waar is de liefde, (de liefde)

Sing with me, y'all

Zing met me, allemaal

(one world one world)
We only got (one world one world)
That's all we got (one world one world)
And somethings wrong with it (yeah)
And somethings wrong with it (yeah)
And somethings wrong with the w-w-world yeah
We only got (one world one world)
That's all we got (one world one world)

(één wereld, één wereld)
We hebben maar (één wereld één wereld)
Dat is alles wat we hebben (één wereld één wereld)
En daar is iets mee mis (ja)
En daar is iets mee mis (ja)
En er is iets mis met de w-w-wereld ja
We hebben maar (één wereld één wereld)
Dat is alles wat we hebben (één wereld één wereld)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen
Slotlied:
One – U2 https://www.youtube.com/watch?v=jHRXlK2SnQ8
Is it getting better?
Or do you feel the same?
Will it make it easier on you now?
You got someone to blame

Gaat het al beter
Of voelt het nog steeds hetzelfde
zou het makkelijker voor je zijn als je
iemand hebt om de schuld te geven

You say, one love, one life
When it's one need in the night
One love, we get to share it
Leaves you baby if you don't care for it

Je zegt, Één liefde, één leven
Als er één behoefte is in de nacht
Één liefde we gaan het delen
Verlaat je schat als je er niets om geeft

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without

Heb ik je teleurgesteld
Of een slechte smaak in je mond achtergelaten?
Je doet alsof je nooit liefde hebt gekend.
En je wil dat ik zonder wegga

Well it's too late tonight
To drag the past out into the light
We're one but we're not the same
We get to carry each other,
carry each other. One!

Nou, het is te laat vannacht
Om het verleden op te rakelen
We zijn één, maar we zijn niet het zelfde
We beginnen elkaar te dragen,
elkaar te dragen….Één

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus?
To the lepers in your head

Ben je hier gekomen voor vergeving
Ben je hier gekomen om doden te laten opstaan
Ben je hier gekomen om voor Jezus te spelen
Voor de melaatsen in je hoofd

Did I ask too much? More than a lot
You gave me nothin' now it's all I got
We're one but we're not the same
Well we hurt each other then we do it again

Heb ik teveel gevraagd, meer dan veel
Jij gaf me niets, dat is alles wat ik nu heb
We zijn één maar we zijn niet het zelfde
We doen elkaar pijn, telkens opnieuw.

You say love is a temple, love a higher law
Love is a temple, love the higher law
You ask me to enter but then you make me crawl
And I can't be holdin' on to what you got
When all you got is hurt

Je zegt: liefde is een tempel, liefde is een hogere wet,
Liefde is een tempel, liefde is de hogere wet.
Je vraagt me om binnen te komen maar dan laat je me
kruipen.
En ik kan niet vasthouden aan wat jij hebt
als alles wat jij hebt pijn is

One love, one blood
One life, you got to do what you should
One life, with each other
Sisters, brothers
One life but we're not the same
We get to carry each other, carry each other

Één liefde één bloed
Één leven, je moet doen wat je moet
Één leven samen
Zusters, broeders
Één leven maar we zijn niet het zelfde
We beginnen elkaar te dragen, elkaar te dragen

One. One.

Één, één.

Zegen:
God van vuur, van licht, van warmte en liefde bovenal:
Aan het eind van deze viering vragen wij uw zegen
dat wij mensen mogen zijn die leven zoals uw Zoon Jezus en
dat wij elkaar en deze wereld tot zegen zijn
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liedjes na de zegen
- Sky full of stars – Coldplay
https://www.youtube.com/watch?v=QhRATnlZoj8
- Do they know it’s Christmas – Band aid
https://www.youtube.com/watch?v=4RGz3vdJg00
- Thank God it’s Christmas – Queen
https://www.youtube.com/watch?v=qw2TD91Nytg
- So here it is merry Christmas – Slade
https://www.youtube.com/watch?v=_EXV-tvIBV4
- So here it is merry Christmas – Slade
https://www.youtube.com/watch?v=_EXV-tvIBV4

