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Tekst & Muziek: Mingue, Rudebeats 

 
 
A1 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik krijg een lach op m’n gezicht van 
 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik voel het kerstmis komt eraan  
 
B1 ‘t Is bijna zes uur in de morgen 

‘t Is nog stil en uitgestorven 
Ik heb het koud maar ik voel me toch zo rijk 
Als ik denk aan het kerstontbijt 
Er staan cadeautjes voor me onder 
Een mooie boom maar ik kan zonder 
Al die spullen ‘k vind het niet belangrijk 
Want wat ik wil is samen zijn 

 
A2 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik krijg een lach op m’n gezicht van 
 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik voel het kerstmis komt eraan  
 2x  
 
Instrumentale drop  
 
C1 Kom in een vibe door al die lichtjes  

Nee ik kan niet blijven zitten 
Als ik deze beat voel, moet ik van m’n stoel, dansen op het ritme 
Ze zegt me ‘Let it snow baby’  
We gaan geen kant op, thuis met de fam maybe 
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Oliebollen en gourmetten, we maken het gezellig 
Dit maakt mij gelukkig, lichtjes schijnen feller 

 
A2 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik krijg een lach op m’n gezicht van 
 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik voel het kerstmis komt eraan  
 2x  
 
Instrumentale drop  
 
B2 Ik ben als eerste in de kamer 
 Ik zal de rest vast wakker maken 
 De muziek zet ik aan en op repeat 
 Mariah Carey zingt ons lied 
 Er staan cadeautjes voor me onder 
 Een mooie boom maar ik kan zonder 
 Al die spullen ‘k vind het niet belangrijk 
 Wat ik wil is samen zijn 
 
C2 Tuig de boom op en de lichtjes kunnen aan 
 We maken ons klaar ja voor het nieuwe jaar  
 Gezellig met z’n allen zitten bij de open haard 
 Deze kerst dan wil ik met jullie zijn 
 Alleen maar goede voornemens, we blijven lekker bezig  
 Gezondheid en geluk ja dat is het streven 
 De jaren gaan snel dus elke dag genieten 
 Alle kansen pakken en geen één laten schieten 
 
A2 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik krijg een lach op m’n gezicht van 
 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik voel het kerstmis komt eraan  
 2x  
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Instrumentale drop  
 
A3 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
  
 Al die lichtjes  
 Al die lichtjes 
 Ik voel het kerstmis komt eraan  
 
 
 
 
 
 
  


