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MARY’S BOY CHILD
Boney M
Long time ago in Bethlehem,
So the Holy Bible say,
Mary's boy child, Jesus Christ,
Was born on Christmas day,
Hark, now hear the angels sing,
A newborn King today,
And man will live forevermore,
Because of Christmas day
Trumpets sound and angels sing,
Listen to what they say,
That Man will live forevermore,
Because of Christmas day
(verse 1)
While shepherds watched their flocks by night,
They saw a bright new shining star,
They heard a choir sing,
The music seemed to come from afar,
(verse 2)
Now, Joseph and his wife, Mary,
Come to bethlehem that night,
They found no place to bear her child,
Not a single room was in sight
(verse 3)
By and by, they find a little nook,
In a stable all forlorn,
And in a manger cold and dark,
Mary's little Boy was born!
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Vertaling:
Lange tijd geleden in Bethlehem,
Dus zeggen de Heilige Bijbel,
Mary''s jongenskind, Jezus Christus,
Werd geboren op eerste kerstdag.
Luister, luistert nu horen de engelen zingen,
Een nieuwe koning vandaag, geboren
En man zal leven voor altijd meer,
In verband met Kerstmis dag.
Terwijl herders hun kudden door de nacht keken,
Ze zien een heldere nieuwe stralende ster,
Ze horen een koor zingen,
De muziek leek te komen uit de verte.
'' Nu Joseph en zijn vrouw Mary,
Komen aan Bethlehem die nacht,
Ze vinden niet plaats tot geboren ze kind,
Niet een eenpersoonskamer was in zicht.
Hark, nu horen de engelen sing...etc.
Door en door vinden ze een kleine hoekje
In een stal al verlaten,
En in een kribbe koud en donker,
Mary''s kleine jongen werd geboren.
Hark, nu hier de engelen zingt.
Trompetten geluid en engelen zingen,
Luisteren naar wat ze zeggen,
Die man zal leven voor altijd meer,
In verband met Kerstmis dag.

