
 

 

 

 

 

 

 

Hallo tieners,  

Het is december, adventstijd. Advent vieren is al een heel oude christelijke traditie, toch komt 

het nergens in de Bijbel voor.  Advent bereidt de mensen voor op Kerst.  

'Advent’ komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven 

christenen toe naar het kerstfeest: het feest van de komst van Jezus naar deze wereld als klein 

kind in een kribbe. Minder bekend is dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te 

verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst.  

De advent begint op de zondag die het dichtst ligt bij het feest van Sint Andreas (30 november). 

De advent telt in elk geval altijd vier zondagen, maar omdat Kerstmis lang niet altijd op een 

zondag valt, kan het aantal weekdagen verschillen. Concreet betekent het dat de advent start 

tussen 26 november en 4 december en op z'n kortst drie weken en een dag duurt. Advent 

begint dus vier zondagen voor kerst. Elke week wordt een adventskaars aangestoken. De 

kaarsen symboliseren dat we steeds dichter bij Kerst komen, het feest van het Licht.  

 

 

Deze tienerkrant staat helemaal in 

het teken van Advent en Kerst.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

 

  

Kerst 2021 



 

 

De geboorte van Jezus 

 

Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons 

zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat 

gebruikt kon worden was een voederbak. Het verhaal over de geboorte van Jezus is te vinden in 

Lucas 2 in het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel). 

 

Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. Hij was de langverwachte Messias en 

redder. De diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite nam om als mens naar deze 

aarde te komen. God koos deze manier om de mensheid te redden van zonde en 

onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. 

Jezus treedt in woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samenleving 

aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan de rand van de samenleving. De 

ultieme manier waarop Hij de overwinning op onrechtvaardigheid haalde was zijn dood aan het 

kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een 

vaak zo donkere wereld brengt Hij licht. 

 

 

Drieluik met de geboorte van Jezus, op het linker luik de aanbidding van de koningen, op rechter luik de 

aanbidding van de herders. Van Frans Kops (1873-1951) uit 1917 Olieverf op doek, Museum Catharijneconvent 

 

 

 

Een toekomst vol van hoop - Sela 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20&list=RD0czjb1Wze20&index=1


 

 

Hieronder staat een leuke quiz met vragen die allemaal te maken hebben met kerst. Weet jij ze 

allemaal of test je tijdens het kerstdiner de kerst-kennis van je ouders? 

Veel plezier met het spelen van de quiz!! 

Hier komen de vragen… 

1. In welk jaar werd de eerste kerstkaart verzonden? 

A. 1843 

B. 1898 

C. 1951 

 

2. Uit welk jaar komt de eerste kerstzegel? 

A. 1843 

B. 1898 

C. 1951 

 

3. Wat vieren christenen op eerste kerstdag? 

A. Dat Jezus voor ons gekruisigd is 

B. De terugkomst van Jezus Christus 

C. De geboorte van Jezus Christus 

 

4. Heeft Rudolph echt een rode neus? 

A. Nee, dat is een verzinsel uit een kinderboekje. 

B. Ja! Dat komt door de vele bloedvaatjes in hun neus. 

 

5. Wat is de traditie als je samen met iemand anders onder een maretak staat tijdens Kerst? 

A. Jullie zijn voorbestemd voor elkaar. 

B. Je mag elkaar zoenen. 

C. Dat brengt ongeluk. 

 

6. Hoelang duurt het ongeveer voordat een kerstboom volwassen is? 

A. 3 jaar 

B. 8 jaar 

C. Een kerstboom blijft altijd doorgroeien. 

 

7. Welke geschenken brachten de drie wijzen mee naar Jezus? 

A. Goud, geurige olie en mirre 

B. Goud, zilver en mirre 

C. Goud, wierook en mirre 

 

8. Hoeveel kaarsen zitten er in een adventskrans of -kandelaar? 

A. 4 kaarsen 

B. 5 kaarsen 

C. 7 kaarsen 

 

 



 

 

9. Waarvan is engelenhaar gemaakt? 

A. Glasvezels 

B. Goudgespoten papiersnippers 

C. Restjes messing 

 

10. Hoe vaak hebben we in Nederland een witte kerst gehad sinds 1900? 

A. 8 keer 

B. 31 keer 

C. 65 keer 

 

11. Maak het kerstliedje verder af:  

It’s the most…………………………………………. 

 

12. Hoe heten alle 9 rendieren van de kerstman?  
………………………………………. 

 

13. Hoe zeg je ‘fijne kerst’ in het Italiaans? 

A. Buon Fine Settimana 

B. Buona Pasqua 

C. Buon Natale 

 

14. Wat moet je volgens het bijgeloof in Mexico tijdens de 

kerstdagen dragen als je een nieuwe liefde wilt in het 

nieuwe jaar? 

A. Rood ondergoed 

B. Pakje kauwgom 

C. Witte roos in het knoopsgat van je blouse 

 

15. Hoeveel huizen moet de kerstman bezoeken per seconde om alle cadeautjes op tijd te 

bezorgen? 

A. 82 huizen 

B. 822 huizen 

C. 8220 huizen 

 

16. Wanneer wordt het jaarlijkse “Half Christmas” gevierd? 

A. Op 25 juni, dan duurt het nog een half jaar tot kerst 

B. Op 26 december 00:00 uur, precies op de helft van kerst 

C. Precies tussen Thanksgiving en kerst, want dan zitten de Amerikanen tussen 2 feestdagen in. 

 

17. Welk woord schrijf je volgens de officiële regels met een hoofdletter? 

A. Kerst 

B. Kerstmis 

C. Kerstfeest 

 

18. Hoeveel echte kerstbomen worden er jaarlijks verkocht? 

A. 900.000 

B. 2.500.000 

C. 4.700.000 

 

 

https://www.kaartje2go.nl/blog/kerst/half-christmas/


 

 

19. Waar komt de Kerstman vandaan? 

A. Hij is bedacht door frisdrankmerk Coca Cola, als symbool voor hun kerstreclames. 

B. De Kerstman is een afgeleide van Sint Nicolaas. 

C. Hij werd begin 1900 door de rijken bedacht om de armen iets extra’s te geven in december. 

 

20. Waar vier je sowieso géén witte kerst? 

A. Canberra (Australië) 

B. Alaska (Verenigde Staten) 

C. Tokyo (Japan) 

 

21. Wanneer ‘mag’ je je kerstboom weer neerzetten volgens veel Nederlanders? 

A. 6 december, de dag dat Sinterklaas weer vertrokken is 

B. Op de dag dat de eerste adventskaars wordt aangestoken 

C. 1 december, want dan begint de aanloop naar kerst 

 

 
 

 
  



 

 

 
Ieder jaar gaan veel mensen uit eten met kerst. Wat doe jij dit jaar? Misschien heb je wel plannen 

om buiten de deur te gaan eten met familie, maar gooien de coronamaatregelen roet in het eten. 

Dus toch maar een reservediner achter de hand houden thuis? 
 

 



 

 

 

 

 

 

In Engeland mag de traditionele 

Christmas Pudding niet 

ontbreken op de kersttafel. 

Maar de maand december is 

een beetje laat om deze 

traditionele cake te maken. 

Deze wordt meestal al maanden 

van tevoren gemaakt.  

 

Daarom hebben we een leuk 

recept voor een chocolade 

kerstcake. Net zo feestelijk en 

gemakkelijk te maken. 

 

 

Deze chocolade kerstcake is simpel om te maken, 

maar het effect is erg leuk. Als je hem aansnijdt komt 

er een kerstster tevoorschijn. Lekker voor de koffie, 

de brunch of als nagerecht. Om het simpel te 

houden, hoef je alleen beslag te maken voor de 

chocoladecake. De vanillecake koop je kant-en-klaar. 

 

 

 



 

 

Wat heb je nodig: 

1 CAKE | 25 MINUTEN + 60 MINUTEN WACHTTIJD 

INGREDIËNTEN: 

• 1 kant-en-klare vanillecake 

• 200 gram boter 

• 200 gram zelfrijzend bakmeel 

• 200 gram suiker 

• 8 gram vanillesuiker 

• 4 eieren 

• Snufje zout 

• 4 eetlepels cacaopoeder 

• extra: kleine stervormige uitsteker 

WAT MOET JE DOEN: 

1. Snijd de vanillecake is plakjes. Steek uit elke plak een ster. Zet deze even aan de 

kant. 

2. Verwarm de oven voor op 175 graden. 

3. Meng in een kom de boter, de suiker, de vanillesuiker en het zout tot een romig 

mengsel. Voeg de eieren één voor één toe aan het mengsel en mix tot het glad 

is. 

4. Zeef het zelfrijzend bakmeel en de cacaopoeder beetje bij beetje door het 

mengsel. Blijf mixen tot het een glad beslag is. 

5. Vet een cakevorm in en bekleed deze met bakpapier. 

6. Doe een dun laagje van het chocoladebeslag in de cakevorm. Zet de 

uitgestoken sterretjes in een rij in de cakevorm. Je krijgt zo een hele rij met 

sterretjes in de cake. Zet ze strak tegen elkaar voor het mooiste resultaat. 

7. Vul de cakevorm op met het overige beslag. Doe dit desnoods met een spuitzak, 

zo weet je zeker dat om de gehele ster beslag zit. Strijk de bovenkant glad. 

8. Bak de cake in 60 minuten gaar. 

9. Laat de cake na het bakken geheel afkoelen. 

TIPS & TRICKS 

• Je kunt de kleuren ook omdraaien. Koop dan een chocoladecake en bak een 

vanillecake. Hiervoor hoef je alleen de cacaopoeder weg te laten uit het recept. 

• Zorg dat de cake die je koopt net zo lang is als je eigen cakeblik. Anders heb je 

niet genoeg sterretjes. 

• Gaarheid van een cake check je door een er een prikker in te steken. Als deze 

schoon is, is de cake gaar. 

• Tot slot kan je de cake nog bestrijken met een chocolade botercrème! 

 

  



 

 

De antwoorden (met uitleg) van de Kerst Quiz 

1. De eerste kerstkaart  

De eerste kerstkaart ooit werd in 1843 verstuurd door 

de Engelsman Henry Cole. Hij wilde graag veel mensen 

op een gemakkelijke manier een kerstgroet sturen en 

daarom vroeg hij illustrator en schilder John Callcott 

Horsley om de kerstkaart te maken. Op de kaart stond 

een proostende familie en armen die eten en drinken 

krijgen. Er zouden ruim 1000 stuks gemaakt zijn van de 

kerstkaart! 

2. De eerste kerstpostzegel 

De eerste kerstzegel zou in 1898 gemaakt zijn door de Canadees William Mulock. Hij wilde 

graag een postzegel voor overzeese gebiedsdelen uitbrengen met een speciaal tarief. Wel 

moest de postzegel eerst goedgekeurd worden door Koningin Victoria. Op 9 november zou de 

postzegel uitgebracht worden, op de verjaardag van de Prince of Wales. Mulock stelde voor dat 

de postzegel een eerbetoon zou zijn aan de prins. De koningin zou nukkig geantwoord hebben: 

‘Welke prins?’ Ze vond het duidelijk niets dat een ander lid van het koningshuis de eer kreeg en 

daarom antwoordde Mulock: ‘De prins van de vrede!’ waarmee hij naar het kindje Jezus 

verwees. Daarom staat er op deze postzegel ‘Xmas 1898’, waardoor het opeens een kerstzegel 

werd. 

3. Kerstweetje: dit vieren we op eerste kerstdag 

Voor de meeste mensen staat kerst voor gezellig samen zijn, kerstcadeautjes openmaken en 

lekker eten. Maar oorspronkelijk vierden we iets anders op 25 december. Op eerste kerstdag 

wordt namelijk door christenen gevierd dat het kindje Jezus geboren werd. Hij wordt gezien als 

de Redder van de wereld die ons van onze zonden verlost.  

4. Hebben rendieren echt een rode neus? 

Eén van de kerst weetjes die we je niet willen onthouden is of rendieren echt een rode neus 

hebben. Het antwoord is dat rendieren anderhalf tot 2 keer zoveel haarvaatjes in hun neus 

hebben als mensen! Als dit bloed snel stroomt, ontstaat vanzelf een rode neus. 



 

 

5. De traditie van de maretak  

Het is een oude traditie dat als je met iemand onder de maretak staat, je 

diegene mag zoenen! Deze gewoonte komt uit Scandinavië. Als 

vijanden elkaar tegenkwamen in het bos en onder de maretak stonden, 

moesten ze een wapenstilstand houden. De maretak, ook wel mistletoe 

genoemd, staat voor liefde en vrede, dus dit past natuurlijk heel goed bij 

kerst! 

 

 

6. Volwassen kerstboom 

Lijkt het je leuk om je eigen kerstboom te kweken? Houd er dan wel rekening mee dat het even 

duurt tot deze volgroeid is! Een kerstboom is namelijk pas volwassen na ongeveer 8 jaar. 

Natuurlijk kun je ook een kleinere kerstboom neerzetten       

7. Geschenken voor het kindje Jezus 

Veel mensen vragen zich elk jaar weer af welke geschenken het kindje Jezus kreeg van de 

wijzen uit het oosten. Deze wijzen, die filosoof waren, brachten goud, wierook en mirre mee. 

Onderzoekers zijn het er niet over eens waarom Jezus deze geschenken kreeg, maar de 

eenvoudigste verklaring is dat dit de meest kostbare geschenken waren in die tijd. 

8. Kerst feitje: aantal adventskaarsen 

Het aantal kaarsen in een adventskrans of -kandelaar is 4. Op de 4 zondagen voor kerst steken 

christenen namelijk steeds een kaars extra aan. Dit doen ze om af te tellen tot kerst en om zich 

voor te bereiden op de komst van Jezus. De adventskaarsen staan elk jaar weer op andere data 

aan. In 2021 worden de adventskaarsen op 28 november en 5, 12 en 19 

december aangestoken. 

9. Waar is engelenhaar van gemaakt? 

Vroeger was engelenhaar mateloos populair als versiering in de kerstboom! Engelenhaar wordt 

gemaakt van glasvezel of lametta, een soort metaal. Niet zo gek dus dat engelenhaar kan 

prikken op je huid. Engelenhaar wordt tegenwoordig nog maar weinig gebruikt voor in de 

kerstboom. 

10. Witte kerst 

Elke kerst is het weer een belangrijke vraag of het een witte kerst wordt. Helaas hadden we de 

afgelopen 100 jaar maar 8 keer een witte kerst! Volgens het KNMI is het pas een witte kerst als 

op beide kerstdagen in de Bilt een gesloten sneeuwdek wordt gemeten. Wij gaan er dus maar 

niet vanuit dat het een witte kerst wordt, maar wie weet genieten we uiteindelijk toch van 

sneeuw tijdens de feestdagen! 

 



 

 

11. Populairste kerstliedjes 

Wij Nederlanders houden van kerstmuziek luisteren. Het liefst laten we Michael Bublé’s stem al 

in oktober door de woonkamer schallen! Spotify onthulde in 2017 welke kerstliedjes het 

populairst waren. Eén van de kerst weetjes en feitjes die we je niet willen onthouden is welke het 

zijn! 

 

1. All I Want For Christmas Is You- Mariah Carey 

2. Last Christmas – Wham! 

3. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas – Michael Bublé 

4. Mistletoe – Justin Bieber 

5. Santa Tell Me – Ariana Grande 

12. Rendieren van de Kerstman 

Wist je dat de Kerstman 9 rendieren heeft en dat deze Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, 

Cupid, Donder, Blitzen en Rudolph heten? Oorspronkelijk had de Kerstman 8 rendieren om zijn 

arreslee mee voort te trekken, maar in 1939 bedacht Robert L. May Rudolph in opdracht van 

een Amerikaanse retailketen. We kennen Rudolph natuurlijk van zijn rode neus, die de arreslee 

leidt in de mist. 

13. ‘Fijne kerstdagen’ in verschillende talen 

Wil je een leuke kerstkaart sturen naar iemand in het buitenland? Gebruik dan een van de 

volgende vertalingen van ‘Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar’! 

• Engels: Merry Christmas and a Happy New Year 

• Duits: Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

• Frans: Joyeux Noel et Bonne Année!  

• Spaans: Feliz Navidad y Prospero ano nuevo!  

• Italiaans: Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  

14. Mexicaans bijgeloof tijdens kerst 

Wist je dat je volgens de Mexicanen een rode onderbroek moet dragen als je een nieuwe liefde 

wilt in het nieuwe jaar? Ook geloven ze dat een gele onderbroek staat voor financiële voorspoed 

en wit ondergoed voor een goede gezondheid! 

15. Aantal kerstcadeaus per seconde 

We weten dat de Kerstman het druk heeft op kerstavond, maar blijkbaar moet hij zich op 

topsnelheid voortbewegen als hij alle kerstcadeautjes op tijd wil bezorgen. Er is namelijk 

uitgerekend dat de Kerstman 822 cadeaus per seconde moet bezorgen om iedereen van 

kerstcadeaus te voorzien! Zou hij dan toch niet een hulpje hebben? 

16. Half Christmas 

Wist je dat steeds meer mensen kerst vieren in juni? Tijdens Half Christmas halen de echte 

kerstfans massaal hun kerstboom van zolder en doen ze even alsof het kerst is. Half Christmas 

wordt gevierd op 25 juni, precies een half jaar voordat het kerst is.  



 

 

17. Kerstmis, kerst en kerstfeest met hoofdletter? 

Elk jaar hebben we er weer moeite mee: schrijf je kerstmis, kerst en kerstfeest nou met een 

hoofdletter of met een kleine letter? Volgens de officiële spellingswijzer is alleen Kerstmis met 

een hoofdletter. Woorden als kerst, kerstfeest, eerste kerstdag en kerstochtend schrijf je dus 

niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter. Toch is er wel wat voor te zeggen om deze 

woorden met een hoofdletter te schrijven, omdat ze wel als feestdagen worden gezien. 

 

18. Hoeveel echte kerstbomen worden er jaarlijks verkocht? 

De echte kerstboom is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met kerst. Maar hoeveel 

echte kerstbomen worden er nu jaarlijks verkocht in Nederland? Volgens verschillende bronnen 

zijn dat er de afgelopen jaren zo rond de 2,5 miljoen per jaar. Hiervan heeft 60% een kluit, dus is 

40% zonder kluit. Zo’n 8% van de Nederlandse huizen heeft zelfs 2 echte bomen opgetuigd. De 

meeste bomen komen uit Nederland, maar er worden ook veel kerstbomen in Duitsland en 

Denemarken gekweekt voor de Nederlandse markt. 

 

19. Oorsprong van de Kerstman 

Met kerst is de meest geliefde persoon misschien wel de Kerstman. Hij brengt miljarden cadeaus 

rond met zijn rendieren, is te ontmoeten in elk winkelcentrum en heeft zelfs een eigen reclame! 

Maar wie heeft de Kerstman eigenlijk bedacht? Veel mensen denken dat de Kerstman een 

verzinsel is van frisdrankmerk Coca Cola, maar dat is niet waar. De Kerstman is namelijk een 

afgeleide van ‘onze’ Sint Nicolaas. Dit kun je wel een beetje afleiden uit de volledige benaming 

van de Kerstman: Santa Claus. De Kerstman is dus niet alleen maar populair geworden voor een 

goede economie! 

20. Witte kerst in het buitenland 

Nee, Nederland heeft sinds 1900 niet heel vaak een witte kerst mogen meemaken, maar er zijn 

landen waar het gewoon nóóit zal sneeuwen met de feestdagen. Een simpele verklaring hiervoor 

is dat ze zich op het zuidelijk halfrond bevinden. De seizoenen zijn dus juist tegengesteld aan die 

van ons. Steden waar geen enkele procent kans is op een witte kerst zijn bijvoorbeeld Canberra 

(Australië), Kaapstad (Zuid-Afrika) en Miami (Verenigde Staten). 

 



 

 

21. Wanneer kan ik mijn kerstboom neerzetten? 

We willen altijd zo lang mogelijk van de kerst en zijn gezelligheid genieten. Daarom tuigen veel 

mensen hun kerstboom extra vroeg op. De regel is dat er eigenlijk geen regels voor zijn. Je kunt 

zelfs het hele jaar door je kerstboom in de woonkamer laten pronken! Vind je dit toch iets te 

overdreven? Houd dan 6 december aan, de dag dat Sinterklaas het land weer uit is. De meeste 

mensen tuigen hun kerstboom trouwens weer af na Driekoningen op 6 januari, of vlak na oud en 

nieuw. 

  

  



 

 

 

A CHRISTMAS CAROL (2009)  

Het aloude verhaal van de vrekkige Scrooge die 

op kerstavond bezoek krijgt van 3 geesten: de 

geest van het verleden, heden en toekomst. 

Geschreven door Charles Dickens in 1843. 

 

 

 

 

VROLIJKE KERST  

Wat doe je als je alles kwijtraakt en helemaal opnieuw moet 

beginnen? De tienjarige Lucas, middelste kind van een rijk 

gezin, woont in een dure wijk in een groot huis, van alle luxe 

voorzien. Alles wordt totaal anders als Lucas, speurend naar 

zijn Sinterklaassurprise, een grote doos onbetaalde 

rekeningen vindt.          Vrolijke Kerst - NPO Start 

 

https://www.npostart.nl/vrolijke-kerst/VPWON_1267911


 

 

 

Michael Bublé - It's beginning to look a lot like christmas 

 

 

It's beginning to look a lot like Christmas 

Everywhere you go 

Take a look at the five and ten, it's glistening once again 

With candy canes and silver lanes that glow 

It's beginning to look a lot like Christmas 

Toys in every store 

But the prettiest sight to see is the holly that will be 

On your own front door 

A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots 

Is the wish of Barney and Ben  

Dolls that'll talk and will go for a walk 

Is the hope of Janice and Jen 

And Mom and Dad can hardly wait for school to start again 

It's beginning to look a lot like Christmas 

Everywhere you go 

There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well 

It's the sturdy kind that doesn't mind the snow 

It's beginning to look a lot like Christmas 

Soon the bells will start 

And the thing that'll make 'em ring is the carol that you sing 

Right within your heart 

It's beginning to look a lot like Christmas 

Toys in every store 

But the prettiest sight to see is the holly that will be 

On your own front door 

Sure, it's Christmas once more 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ5DOWPGxwg


 

 

Do they know it's christmas - Band Aid 

 

 

Op 7 december 1984 kwam een van de bekendste Kerstliedjes van de laatste 40 jaar uit: De 

kopstukken van de muziekindustrie kwamen samen. Na het zien van een documentaire over 

de hongersnood in Ethiopië besluit Bob Geldof, zanger van The Boomtown Rats actie te 

ondernemen. 

 

Hij belt Midge Ure van de band Ultravox (o.a. 'Vienna') om de muziek bij zijn tekst te 

schrijven. Trevor Horn (Art Of Noise, Buggles, Yes) neemt plaats achter het mengpaneel. 

 

Alle grote sterren van het moment werken mee aan het project: denk aan Paul Young, Boy 

George, George Michael, Simon Le Bon (Duran Duran), Bono (U2), David Bowie, Phil Collins 

en Paul McCartney.   

Los van Sting en Simon LeBon neemt iedereen op een en dezelfde zag zijn of haar zangpartij 

op. Je kan je misschien voorstellen dat 

de planning strak aan de lijn moet 

worden gehouden! 

 

Was dat lastig? Nou, nee: Bob Geldof 

vertelde later in een interview dat dat 

wel hielp, want "niemand had tijd om te 

klagen of ruziën." 

 

Een ander grappig detail is dat geen van 

de artiesten het lied voor die dag in zijn 

geheel had gehoord. In de studio debuteerden ze hun regels: soms letterlijk hun beurt 

afwachtend in een rij. 

Het lied wordt een grote hit en levert het doel veel geld op... Niet in de minste wijze omdat 

het acties als Live Aid en USA For Africa in gang heeft gezet: een trend was geboren. 

 

 

 

 

Niet zo gek dus dat de heren de formule vaker toepassen ('Band Aid II', 'Band Aid 20'). 

 

https://youtu.be/bjQzJAKxTrE


 

 

Met 'Band Aid 30' -waarop 

o.a. Ed Sheeran en Chris 

Martin (Coldplay) te horen 

zijn- wordt geld ingezameld 

om de Ebola crisis te 

bestrijden. 

 

Do they know it's 

christmas - Band Aid 30 

 

 

De vraag rest nu wanneer 

de volgende opgenomen 

zal worden... 

 

 

PLAYLIST 

 

Natuurlijk hebben we ook nu weer voor jullie een playlist samengesteld,  

deze keer geheel in kerstsfeer. 

Klik op de link voor de nummers van de kerst-playlist 2021 

Kerst 2021 

******

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-w7jyVHocTk
https://www.youtube.com/watch?v=-w7jyVHocTk
https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzmb6ASAERSE_8FXedB6lrMI&feature=share

