
Warme handen, koude voeten - Dirk Scheele & de Liedjesband  

Teksten en akkoorden.  
  1) Leuk dat je weer luistert 
  2) Jozef en Maria 
  3) Er  is een kindje 
  4) Lief engeltje 
  5) De herdertjes lagen bij nachte 
  6) Kling Klokje Klingeling 
  7) O denneboom 
  8) De kerstboom 
  9) Sneeuw 
10)  Warme handen, koude voeten 
11) De kerstman neemt een dagje vrij 
12) Gitaartje zingt Jingle bells 
13) O die oliebollen 
14) Dansen als een vuurpijl 
15) Het jaar is weer voorbij 
 
Alle liedjes © 2004 tekst en muziek Dirk Scheele  
m.u.v. Er is een kindje, Lief engeltje, De herdertjes lagen bij nachte, Kling klokje klingeling, 
O denneboom, Gitaartje zingt jingle bells – traditiona; bewerking en arrangement Dirk 
Scheele 
 
Jozef en Maria - Dirk Scheele & de Liedjesband  
 
Dm         Am                                      
Jozef en Maria die liepen naar een dorpje toe  
F        G 
Jozef en Maria  ze liepen lang en waren moe 
Dm       C          Dm 
Stap na stap na stap 
 
Dm                   Am 
Maria zat op een ezeltje,  Jozef liep er naast 
       F             G 
Het werd al een beetje donker, dus ze hadden een beetje haast 

  Dm      C         Dm 
Het ezeltje liep stap na stap na stap 
 
Dm                            Am             
Ze kwamen bij een dorpje, dat heette Bethlehem. 
     F                           G 
Ze wilden daar gaan slapen en klopten op iedere deur van elk hotel 
Dm           C                      Dm 
Klop klop klop klopperde klop,  we zitten vol  
Dm           C                      Dm 
Klop klop klop klopperde klop,  ga maar ergens anders heen 
 



          F/d                                 F+b/d 
Waar moesten ze nou heen, ze voelden zich alleen 
      F+bb/D                        g  f    e     Dm 
Ze zagen een stal met een os en wat schapen 
F/d      g           f                 Dm 
Maria zei daar kunnen we slapen en het gebeurde 
          D                                       A                   F G         Dm 
Maar midden in de winternacht, een babytje in al  zijn pracht is toen geboren 
                  F     G       Dm          F            G            Dm 
Tussen het stro en het koren en iedereen moet het horen 
             D           G D    Bm     Em  A7Dm 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen. Jezus  is geboren 
 
Dm/Dm/Am/Am/F/F/G/G/Dm/C/Dm/Dm  SOLO 
 
Dm                                            Am 
Het was een heel lief jongetje,  Maria legde hem in het stro 
       F             G                    Dm 
Een etensbak werd een heel mooi bedje  
Dm  
En de schaapjes zongen een slaapliedje 
Dm C                     Dm  Dm C                     Dm 
mè mè mè mè mè mè mè,  mè mè mè mè mè mè mè 
Dm C                     Dm 
mè mè mè mè mè mè mè 
 
Er  is een kindje - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
     D                                   
Er is een kindje geboren op aard (2X) 
   G                  D               A7        D 
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal (2X) 
   G                  D               A7        D 
‘t kwam op de aarde voor ons allemaal (2X) 
 
Er is een kindje geboren in ’t stro  (2X) 
’t lag in een bedje bedekt met wat hooi (2X) 
Nou dat zal wel een beetje gekriebeld hebben, denk ik. 
 
Mmmmmmm, Lalalala,  Maar het verhaaltje gaat nog verder 
 
’t kwam op de aarde voor ons allemaal (2X) 
En wenst ons allen een zalig nieuwjaar en wenst ons allen een gelukig nieuwjaar  
 
Lief engeltje - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
C   F      C   C             G 
Zing mooi lief engeltje, zing een mooi liedje voor mij 
         C   F      C   C     G               C 
Zing mooi lief engeltje, zing een mooi liedje voor mij  (2X) 



 
C            G7            C            C               G7       C 
Engeltjes door ’t luchtruim zwevend, zongen zo blij, zo wonderzacht 
C                       G7    C        C          G7    C 
Van ’t kleine kindje dat jezus heette, die er vrede op aarde bracht 
 
CA7 DmG7CDmD7G7  C  G7 C F  C   G7 
Gloria,                             in excelsis de - o 
CA7 DmG7CDmD7G7  C G7 C F  C   G7 C 
Gloria,        in excelsis de - e - o 
 
C             G7       C       C                   G7         C 
Zongen zo blij zo wonderklare van ’t zoete kindje, klein en teer 
C             G7      C       C            G7       C 
En alle herdertjes die er waren knielden bij het kribje neer 
CA7 DmG7CDmD7G7  C  G7 C F  C   G7 
Gloria,                             in excelsis de - o 
CA7 DmG7CDmD7G7  C G7 C F  C   G7 C 
Gloria,        in excelsis de - e - o 
 
En nu gaan we swingen 4,3,2,1.   
 
CA7 DmG7CDmD7G7  C  G7 C F  C   G7 
Gloria,                             in excelsis de – o  (3X) 
CA7 DmG7CDmD7G7  C G7 C F  C   G7 C 
Gloria,        in excelsis de - e – o 
 
De herdertjes lagen bij nachte - Dirk Scheele & de Liedjesband  
 
      E                B                                                 E 
De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen de nacht in het veld 
                                          B                                                    E          E        E  
Zij hielden vol trouwe de wachte, zij hadden hun schaapjes geteld (7,8,9) 
B      F#7                           B                 C#m      F#7             B     
Daar hoorden zij engelen zingen hun liederen vloeiend en klaar  
      E                 B7              E    C#7          F#7          B7        E 
De herders naar Bethlehem gingen ‘t liep tegen het nieuwe jaar 
 
SOLO  
 
B      F#7                           B                 C#m      F#7             B     
Daar hoorden zij engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar  (Joes af) 
      E                 B7              E    C#7          F#7         B7        E 
De herders naar Bethlehem gingen ‘t liep tegen het nieuwe jaar 
                          B7       E                               B7        E 
‘t liep tegen het nieuwe jaar,‘t liep tegen het nieuwe jaar 
 
 
 
 



Kling Klokje Klingelingeling - Dirk Scheele & de Liedjesband   
 
C      Dm    G7     C 
Kling Klokje Klingelingeling, Kling klokje kling 
C      Dm    G7     C 
Kling Klokje Klingelingeling, Kling klokje kling 
G7           C         G7  Dm       G        G7C 
Kerstmis is gekomen met z’n groene bomen 
D7           G          Am       D7         Dm7G7 
En in alle landen gaan we kaarsjes branden 
C      Dm    G7     C 
Kling Klokje Klingelingeling, Kling klokje kling 
C      Dm    G7     C 
Kling Klokje Klingelingeling, Kling klokje kling 
 
O denneboom - Dirk Scheele & de Liedjesband  
 
E                      B        E 
O denneboom O denneboom wat zijn je takken wonderschoon 
E                             B                                                    E 
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan Toen zaten er geen kaarsjes aan 
      E                                                          B         E                 
Oh denneboom O denneboom wat zijn je takken wonderschoon 
 
AUW!, Wat is er?, Ze prikken, Welnee joh…  je stelt je een beetje aan, maar  probeer het dan 
zelf, AUW-AUW!  Je hebt gelijk het is een prikkelboom! 
 
O prikkelboom, O prikkelboom wat zijn je naalden wonderschoon 
Ik heb je laatst in ‘t bos zien staan toen kleefde alle sneeuw eraan  
O prikkelboom, O prikkelboom wat zijn je naalden wonderschoon 
 
O denneboom O denneboom wat zijn je takken wonderschoon. 
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan  toen zaten er geen lampjes aan 
Oh denneboom O denneboom wat zijn je takken wonderschoon, wonderschoon. 
 
De kerstboom - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
C/G/F/G/C/G/F/C/  
We hebben een mooie kerstboom, We hebben een mooie kerstboom,  
We hebben een mooie kerstboom en daar staat ie dan. 
 
Er hangen allemaal lampjes in, er hangen allemaal slingers in, er hangen allemaal ballen in en 
daar staat ie dan. 
 
Maar we gaan hem nog  mooier maken. 
We hangen er allemaal bananen in, we hangen er allemaal bloemen in, we leggen er 
sinaasappels en appels bij en daar staat ie dan. 
We hangen er allemaal tekeningen in, we hangen er allemaal knuffels in, een olifant, een 
tijger, een lieveheersbeestje en daar staat ie dan. 
 



We dansen nu een dansje en eten een kerstkransje 
We dansen nu een dansje en dansen om de boom 
We dansen nog een dansje en eten nog een kransje 
We dansen nog een dansje en staan stil als een boom. 
 
Sneeuw - Dirk Scheele & de Liedjesband  
 
E  B  C#m A 
Ik zit hier voor de ruiten en ik kijk naar buiten 
Allemaal witte vlokjes, wel duizend witte sneeuwklokjes 
Ja het is sneeeeeeeeeuw en alles krijgt een klein wit jasje aan 
Sneeeeeeeeeuw en die boom daar die lijkt wel een grote witte zwaan 
Sneeeeeeeeeuw kom op laten we naar buiten gaan 
Sneeeeeeeeeuw  oooooh 
D                          C                    D                         C 
De vlokjes vallen met z’n allen, de vlokjes vallen maar je hoort ze niet eens vallen 
D                                              C                                                 D/B                      E 
De vlokjes vallen op je hoofd, maar ’t doet helemaal geen pijn en alles wordt helemaal wit 
 
E  B  C#m A 
En ik vang de vlokjes in m’n handen, waar ze zachtjes in landen 
Het worden er steeds meer en ik lijk wel op zo’n grote dikke witte ijsbeer 
Ja het is sneeeeeeeeeuw ik gooi een sneeuwbal naar jou, pats raak hahaha 
Sneeeeeeeeeuw pas maar op want dan gooi ik er ook één naar jou hoor 
Sneeeeeeeeeuw en als ik aan de tak trek dan valt alle sneeuw van de boom op je hoofd 
Sneeeeeeeeeuw brrrr koud  
Sneeeeeeeeeuw zeg zou de ijsbeer nog komen ? 
Sneeeeeeeeeuw nee joh gekkie die woont toch op de noordpool 
 
Warme handen,  koude voeten - Dirk Scheele & de Liedjesband  
 
Bm            G         A      Bm 
’t is midden in de winter en buiten is het koud 
Bm     Em     F#m   Bm 
Ik heb een dikke jas aan want buiten is het koud 
Bm                 G         A      Bm 
Ik heb een wollen das om want buiten is het koud 
Bm        Em     F#m  Bm 
Ik heb een mooie muts op want buiten is het koud 
D        A   G              A      D                  A 
Ik heb wanten aan dan krijg ik ’t niet koud Maar ik heb last van 
            Bm                Cmaj7 
Koude voeten, koude voeten, koude voeten, koude voeten  
            Bm                Cmaj7 
Koude voeten, koude voeten, koude voeten, koude voeten   
            Bm                Cmaj7 
Koude voeten, koude voeten, koude voeten, koude voeten   
 
Bm                G         A     Bm 
’t is midden in de winter maar binnen is ’t warm 



Bm       Em      F#m Bm 
Ik heb geen dikke jas aan want binnen is ’t warm 
Bm                    G         A    Bm 
Ik heb geen wollen das om want binnen is ’t warm 
Bm            Em        F#m   Bm 
Ik drink een kopje thee dan blijf ik lekker warm 
D       A     G           A       D            A 
Ik zit bij de kachel daar is ‘t lekker warm dan krijg ik 
            Bm            Cmaj 7 
Warme handen, warme handen, warme handen, warme handen  
   Bm            Cmaj 7 
Warme handen, warme handen, warme handen, warme handen  
  Bm            Cmaj 7 
Warme handen, warme handen, warme handen, warme handen  
 
Bm/Bm/Em/Em/A/A/D/D/G/G/Em/Em/A/A/D/D/G/A/ 
Lalalalalalala 
Ik pak nog een lekker een  kopje thee, Hoe zou het met Dirk zijn buiten in die kou,? 
Brrrr wat is het koud. Auw ben ik alweer uitgegeleden 
 
Bm         G                    A        Bm 
Buiten is het koud, Binnen is het lekker warm 
Bm            Em                  F#m   Bm 
Buiten wordt ik nat, Binnen blijf ik lekker droog 
D              A             G          A                   D     A 
Ik ga naar binnen toe, ga bij de kachel zitten dan krijg ik  
  Bm         Cmaj 7 
warme voeten, warme voeten, warme voeten, warme voeten,  
  Bm         Cmaj 7 
warme voeten, warme voeten, warme voeten, warme voeten,  
  Bm         Cmaj 7 
warme voeten, warme voeten, warme voeten, warme voeten,  
            Bm 
Warme voeten. 
 

De kerstman neemt een dagje vrij - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
A                                                                 D                      E 
De kerstman die neemt een dagje vrij. Z’n rendieren zet ie in de wei 
      D     E              A 
Z’n arreslee die staat op de parkeerplaats Maar wat zag ik laatst. 
A7 
Sneeuwballen gooien ja dat vindt ie leuk en gooit ie dan weer raak, dan ligt ie in een deuk  
(ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho) en dan gaat ie schaatsen maar maakt ’t veel te bont,  
Hij draait dan allemaal rondjes en valt dan op z’n...... kont.  
 
A                                                                 D                      E 
De kerstman die neemt een dagje vrij. Z’n rendieren zet ie in de wei 
      D     E              A 
Z’n arreslee die staat op de parkeerplaats Maar wat zag ik laatst. 



A7 
De kerstman zat te spelen op een instrument, want hij wil graag spelen met een echte band 
En dan niet zomaar de eerste beste band, maar met Dirk Scheele & de Liedjesband 
Kom op kerstman speel eens wat. O en deze is ook leuk! En effe shaken met de sambaballen. 
 
A                                                                                 D               E 
De kerstman die neemt een dagje vrij. (heerlijk) Z’n rendieren zet ie in de wei (Ja dag) 
      D     E              A 
Z’n arreslee die staat op de parkeerplaats (heerlijk zo’n dagje vrij). 
A                                                   D                       E 
De kerstman die neemt een dagje vrij. (toedeledokie) Z’n rendieren zet ie in de wei (tètèt) 
      D     E              A 
Z’n arreslee die staat op de parkeerplaats (O ik hoop niet dat m’n slee in de weg staat) 
(toettoet) 
 
Gitaartje zingt Jingle bells - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
D                                                                  G                     D                    A           D 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh  
D                                                                 G                     D                    A                      D 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh 
D-G-A-D-D-G-D-A-D 
Lalala, hohohohoho, woef woef,, bzzzzzzzzz.  
 
O die oliebollen - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
C             Fmaj7      G 
O die oliebollen, ik heb er weer teveel gegeten 
O die oliebollen, daar krijg ik pijn van in m’n buik, maar dat was ik vergeten 
En ah die appelflappen, daar zat je zeker weer in te happen 
Ah die appelflappen, daar moet je niet teveel van eten Dirk wanneer ga je dat dan eens een 
keertje snappen 
O die oliebollen, ik heb er weer teveel gegeten 
O die oliebollen, daar krijg ik pijn van in m’n buik, maar dat was ik alweer vergeten 
Maar hoeveel oliebollen heb je dan gegeten Dirk. Ja wel 20 of zo, Je bent toch niet ziek 
geworden hè Dirk?  Want het is oudejaarsdag  en om 12 uur begint het nieuwe jaar en dan 
gaan we feest vieren!! Ja maar dat duurt nog heel lang en het is heel laat dus dan moeten we 
eerst gaan slapen Welterusten, Welterusten, Nou het duurt me veel te lang voordat het 12 uur 
is hoor ik ga de wekker een beetje vooruitzetten. TRIIIINNNNGGGGG!!!!! 
 
       D        G           Em                      A    
Om twaalf uur, dan worden we weer wakker 
Om twaalf uur, want ik had de wekker gezet 
Om twaalf uur, dan gaan we sterretjes branden 
Om twaalf uur en die houden we in onze handen 
Om twaalf uur, dan doet het vuurwerk, knal knal knal 
Om twaalf uur dan doet het vuurwerk, pieuw pgggg knal 
Om twaalf uur, dan gaan we handjes geven 
Om twaalf uur en dan zeggen we gelukkig nieuwjaar 
Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar 



 
Dansen als een vuurpijl - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
A                                                 D 
Vuurwerk vuurwerk in de lucht, Vuurwerk vuurwerk ‘t gaat zo vlug 
A                                                         E                                    D       A        E 
Vuurwerk vuurwerk ’t knalt zo hard, maar ’t leukste is als de gillende keukenmeid start 
A                                                       D 
Rotjes die knallen  pang pang pang, pijlen die vallen piew piew 
A                                                 E                     D                         A       E 
Vuurwerkbonbons boem boem, 1000 klappers 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.11,1000 
 
Vuurwerk vuurwerk in de lucht, Vuurwerk vuurwerk ‘t gaat zo vlug 
Vuurwerk vuurwerk ’t knalt zo hard, maar ’t leukste is als de gillende keukenmeid start. 
 
Dansen als een vuurpijl, Springen als een rotje 
Knallen als een matje en vliegen als een gillende keukenmeid 
 
SOLO   
 
C#m             G#m  F#m                      G#m 
Maar weet je wat ik ’t allerleukste vind, Sterretjes branden in de wind. 
C#m               G#m     F#m            G#m 
Pappa steekt ‘m aan met een vuurtje, Ik hou ‘m heel ver bij mij vandaan 
C#m                                 G#m   F#m               D     E  E7 
Hij brandt een hele poos ’t lijkt wel een uurtje, en dan ineens is ie op 
 
Vuurwerk vuurwerk in de lucht, Vuurwerk vuurwerk ‘t gaat zo vlug 
Vuurwerk vuurwerk ’t knalt zo hard, maar ’t leukste is als de gillende keukenmeid start. 
 
Het jaar is weer voorbij - Dirk Scheele & de Liedjesband 
 
G        D         Am         C   D 
Het jaar is weer voorbij, 12 maanden in een rij, zij aan zij gingen ze weer voorbij 
       G         D                  Am      C    
Dag januari, februari, maart, april, mei en juni, juli augustus, september, oktober, november,  
    D 
december 
 
 
Alle liedjes © 2004 tekst en muziek Dirk Scheele 
m.u.v. Er is een kindje, Lief engeltje, De herdertjes lagen bij nachte, Kling klokje klingeling, 
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