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KLOKGELUI
Muziek : Panis Angelicus
Il Volo
Uitleg schilderij van Gerard Heijnen in gedichtvorm
Gedicht : De stal in Bethlehem
Ans Jansen - van Galen
Muziek : Ave Maria (Gounod)
James Galway
Verhaal : Een middag in het park
Ria Elskamp
Muziek : Mile Cherubini In Coro
Luciano Pavarotti
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen
Door leden
Muziek : Stille Nacht, Heilige nacht
Berdien Stenberg
Verhaal : Het kind in het graf
Helen Cornelissen
Muziek : How Great Thou Art
Susan Boyle
Gedicht : Een Kerstwonder
Maaike Repic
Muziek : Een nieuwe morgen
Kesterens Gemengd Koor
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen
Door leden
Muziek : Er is een roos ontloken
Wilma
Verhaal : Uit Rio San Juan
Ditje van der Vossen
Muziek : A Irish Blessed
Roma Downey & Phil Coulter
PAUZE
WILT U ZOVEEL MOGELIJK IN DE ZAAL BLIJVEN
DE BESTELDE DRANKJES WORDEN IN DE ZAAL GESERVEERD
Muziek
Kaarten
Muziek
Gedicht
Muziek
Verhaal
Muziek
Kaarten
Muziek
Verhaal
Muziek
Gedicht
Muziek:
Gedicht
Muziek
Verhaal
Muziek:

: Over The Rainbow
: Enkele Kerstkaart boodschappen
: Gloria in Excelsis Deo
: De duivel en de engel
: The Flower That Shattered The Stone
: Gedachten bij Rachmaninov
: Leise rieselt der Schnee
: Enkele Kerstkaart boodschappen
: Midden in een winternacht
: Niet ééntje
: Heidschi Bum Beidschi
: Waarde
I believe in the Man in the sky
: De laatste klokkenslag (Wintergedicht)
: Whispering Hope
: Wil de echte Jezus opstaan…?
Rockin’Around The Christmas Tree

Il Divo
Door leden
Marco Bakker & Mastreechter Staar
Berry Peters - van Dijk
John Denver
Rob van der Vossen
Ivan Rebroff
Door lede
Wieteke van Dort
Veronique Gerrits
James Last
Loes Huisman
Elvis Presley
Theo Vink
Tennessee Ernie Ford
Erika Edie
David Michael Cass

SLOTWOORDJE van MAARTEN VAN SANTE
BINNENKRING VORMEN
Muziek : Silent Night

Michael Bublé
EINDE

GEZELLIG SAMENZIJN IN DE KANTINE MET EEN LEKKER HAPJE

De stal in Bethlehem

Er bloeit een Lelietje van dalen
Tussen ruïnes in Bethlehem
En de wind vertelt verhalen
aan de wereld over hem

Dus als het waait, weet dat ik luister
Misschien vertelt de wind me wel
Dat er Licht breekt door het duister
Uit een nieuwe ster

Of hij vertelt me van de Koning
Die in de nachtelijke kou
Werd geboren zonder woning
Waar je ’n paleis verwachten zou

Ik luister graag naar het eeuwig epos
Zachtjes gefluisterd door de wind
Over de ezel en de os
Die hun stal deelden met een Kind

EEN MIDDAG IN HET PARK
Julia A. Manhan (uit: “Balsem voor de ziel 3)

Er was eens een jongetje dat God wilde ontmoeten. Hij
wist dat het een lange reis was naar waar God woonde,
dus deed hij wat chocoladerepen en zes blikjes fris in zijn
koffertje en ging op weg.
Ongeveer drie straten verder ontmoette hij een oude vrouw.
Ze zat in het park naar de duiven te kijken. De jongen ging naast haar zitten en
maakte zijn koffertje open. Hij wilde net een slokje fris nemen toen hij zag dat
de oude dame honger leek te hebben, dus gaf hij haar een reep. Dankbaar nam
ze hem aan en glimlachte naar hem. Die glimlach was zo lief dat hij hem nog
eens wilde zien, dus bood hij haar een blikje fris aan. Ze glimlachte weer naar
hem. De jongen was verrukt!
Ze zaten daar de hele middag te eten en te glimlachen, maar ze spraken geen
woord.
Toen het donker werd, besefte de jongen hoe moe hij was, en hij stond op om
te vertrekken, maar hij had nog maar een paar stappen gezet of hij draaide zich
om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar. Ze gaf hem de breedste
glimlach die je maar kon bedenken.
Toen de jongen even later de deur naar zijn eigen huis opende, stond daar zijn
moeder, verbaasd dat hij zo blij keek.
Ze vroeg hem: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij ben?”
Hij antwoordde: “Ik heb met God zitten lunchen.” Maar voor zijn moeder kon
reageren, voegde hij eraan toe: “Weet je? Ze lacht ontzettend lief!”
Onderwijl keerde de oude vrouw, eveneens stralend van vreugde, terug naar
haar huis.
Haar zoon was stomverbaasd door de vredige uitdrukking op haar gezicht, en
vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij heeft gemaakt?”
Ze antwoordde: “Ik heb in het park chocoladerepen zitten eten met God.”
En voor haar zoon iets kon zeggen, voegde ze er aan toe: “Weet je, hij is veel
jonger dan ik had verwacht.”

STILLE NACHT (meezingen)
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
DAVIDS ZOON, LANG VERWACHT;
DIE MILJOENEN EENS ZALIGEN ZAL,
WERD GEBOREN IN BETHLEHEMS STAL.
HIJ DER SCHEPSELEN HEER. 2X

HULPELOOS KIND, HEILIG KIND,
DAT ZO TROUW ZONDAARS MINT.
OOK VOOR MIJ HEBT G’ U RIJKDOM ONTZEGD,
WERD G’ IN STRO EN IN DOEKEN GELEGD.
LEER M’ U DANKEN DAARVOOR. 2X
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT,
HEIL EN VREÉ WORDT GEBRACHT
AAN EEN WERELD VERLOREN IN SCHULD.
GODS BELOFTE WORDT HEERLIJK VERVULD.
AMEN, GODE ZIJ D’ EER! 2X

HET KIND IN HET GRAF
van Hans Christiaan Andersen.

Er was rouw in het huis, er was rouw in de harten. Het jongste kind, een jongen van vier jaar, de enige zoon,
de vreugde van zijn ouders, de hoop van de toekomst was gestorven. Zij hadden wel twee dochters die ouder
waren. De oudste zou juist dit jaar aangenomen worden. Het waren beide lieve, beste meisjes, maar het kind,
dat men verliezen moet, is altijd het liefste, en dit was de jongste en bovendien een zoon.
Het was een zware beproeving. De zusters waren bedroefd, zoals jonge harten bedroefd zijn. Zij waren vooral
getroffen door de smart van hun ouders, de vader was terneergeslagen, maar de moeder overweldigd door de
grote droefheid. Nacht en dag was zij niet van het zieke kind geweken, zij had het verpleegd, het opgetild, het
gedragen; het was een deel van haar zelf, had zij gevoeld en gemerkt. Zij kon zich niet voorstellen dat het nu
dood was, dat het in een kist moest gelegd worden en in het graf moest worden geborgen. God kon dit kind
niet van haar weg nemen, meende zij, en toen het toch geschiedde, toen het zekerheid was, zei zij in haar
zieke smart: “God heeft het niet geweten! Hij heeft hier op aarde harteloze dienaren, die handelen naar eigen
bevinden, en niet de gebeden van een moeder verhoren”.
Zij liet God los in haar smart. Er kwamen sombere gedachten in haar op, gedachten aan de dood, en eeuwige
dood, dat de mens tot stof werd in de aarde, en dat dan alles voorbij was. Met zulke gedachten had zij niets
om zich aan vast te klampen, maar zonk weg in het bodemloze niets van de vertwijfeling. Op de moeilijkste
ogenblikken kon zij niet meer wenen; zij dacht niet aan haar dochtertjes, tranen van haar man vielen op haar
voorhoofd, maar ze keek niet naar hem op. Haar gedachten waren bij het dode kind, haar hele denken en
handelen was van één ding vervuld, alles van haar kind, al zijn onschuldige kinderwoorden zich voor de geest
roepen.

De dag van de begrafenis kwam. Nachten tevoren had
zij niet geslapen. Vroeg in de morgen overmande de
slaap haar, en rustte zij wat. Onderwijl werd de kist
gedragen naar een afgelegen kamer, en werd het
deksel daar dicht geslagen, opdat zij de
hamerslagen niet zou horen. Toen zij wakker
was geworden, was opgestaan en haar kind
wilde zien, zei haar man haar onder tranen:
“Wij hebben de kist gesloten, het moest
gebeuren!” “Wanneer God hard is tegen
mij”, riep zij uit, “waarom zouden dan de
mensen zacht zijn!” en barste in tranen uit.
De kist werd grafwaarts gedragen, de
troosteloze moeder zat naast haar
dochters. Zij keek naar hen, zonder ze te
zien, haar gedachten waren niet bij haar
man en kinderen, zij gaf zich helemaal aan
haar smart over, die haar heen en weer
wierp als de go;ven van het schip, dat roer
en stuurman heeft verloren. Zo verliep de
dag van de begrafenis en meerdere dagen
volgden, in gelijke, eentonige, drukkende
smart. Met vochtige ogen en bedroefde blik
keken de treurenden thuis naar haar. Zij
luisterde niet naar hun troost. Wat hadden zij
haar ook te zeggen, zij waren zelf te bedroefd.
Het was alsof zij niet meer wist wat slaap was.
Die alleen zou haar beste vriend zijn, zou haar
lichaam weer op kracht en haar ziel weer tot rust
brengen. Het gelukte hun haar in bed te krijgen. Zij
lag stil, alsof zij sliep.
Op zekere nacht luisterde haar man naar haar
ademhaling. Hij geloofde vast dat zij nu rust vond en
verlichting kreeg.
Hij vouwde daarom zijn handen, bad en sliep spoedig in, gezond
en vast,
en merkte niet, dat zij opstond, haastig enkele kledingstukken
aantrok en
toen stil het huis verliet om daar heen te gaan, waar dag en nacht haar gedachten waren, naar het graf, dat
haar kind borg. Zij ging door de tuin van het huis naar buiten, het veld op, waar het pas, buiten de stad om,
naar het kerkhof leidde. Niemand zag haar en zij zag niemand.
Het was een heldere sterrenhemel, de lucht was nog zacht, het was in het begin van september. Zij ging het
kerkhof binnen, en trad op het kleine graf toe, dat één grote boeket bloemen was, die heerlijk geurden. Zij ging
zitteen, boog haar hoofd over het graf, alsof zij door de dikke aardlaag haar jongetje kon zien, wiens glimlach
zij zich zo levendig herinnerde. Die lieve uitdrukking in de ogen, zelfs op zijn ziekbed, was immers
onvergetelijk. Hoe sprekend was zijn blik toen geweest, wanneer zij zich over hem heen boog, en zijn tere
hand nam, die hij zelf niet kon opheffen. Zoals zij aan zijn bed gezeten had, zat zij aan zijn graf, maar nu liet
zij haar tranen de vrije loop, zij vielen op het graf.
“Je wilt naar beneden, naar je kind!” zei een stem vlak bij. Die klonk zo helder, zo diep, die klonk tot in haar
hart. Zij keek op, daar stond een man naast haar in een grote rouwmantel gehuld, met een neergeslagen kap
over het hoofd. Maar onder die kap door keek zij hem in het gelaat. Het was streng, maar toch wekte het
vertrouwen, zijn ogen straalden, alsof hij nog jong was.
“Naar beneden, naar mijn kind!” herhaalde zij en in die woorden lag het gebed der vertwijfeling.
“Durf je me te volgen?” vroeg de gestalte. “Ik ben de dood!”
En zij knikte bevestigend. Toen was het opeens, alsof alle sterren boven haar hoofd schitterend straalden met
de glans van de volle maan, zij zag de bonte kleurenpracht van de bloemen op het graf. Als een zwevend
kleed week de aardlaag, zij zonk. De gestalte wikkelde haar in zijn zwarte mantel, het werd nacht, de nacht
des doods, zij zonk dieper dan de spade doordringt, het kerkhof lag als een dak boven haar hoofd. De slip van
de mantel gleed weg. Zij stond in een grote zaal, die zich vriendelijk naar alle zijden uitstrekte. Er was
schemering rondom, maar op het zelfde ogenblik dicht aan haar hart, hield zij haar kind, dat haar toelachte,
schoner dan ooit tevoren. Zij stiet een kreet uit, maar hoorbaar werd die niet, want vlak bij, en toen weer ver
weg, en weer vlak bij, klonk aanzwellend heerlijke muziek. Nooit tevoren hadden zulke verrukkelijke tonen
haar oren bereikt. Zij klonken aan de andere zijde van het zwarte, dikke gordijn, dat de zaal scheidde van het
grote eeuwigheidsland.
“Mijn lieve moeder! Mijn lieve moeder!” hoorde zij haar kind zeggen. Het was de bekende, geliefde stem; en
kus op kus volgde, in eindeloze zaligheid en het kind wees naar het donker gordijn.

“Zo heerlijk is het boven op aarde niet! Zie je, moeder, zie je ze allemaal! Dat is geluk!” maar de moeder zag
niets, toen zij keek in de richting, waarheen het kind gewezen had, niets dan de zwarte nacht. Zij keek met
aardse ogen, keek niet, zoals het kind, dat God tot zich had geroepen. Zij hoorde de klank, de tonen, maar zij
hoorde niet het woord dat zij geloven moest.
“Nu kan ik vliegen, moeder!” zei het kind, “vliegen met al die andere blije kinderen naar God. Ik wil dat zo
graag, maar wanneer je huilt, zo als je nu huilt, kan ik niet van je weg komen, en ik wou dat zo graag! Mag ik
dan niet? Je komt toch ook binnenkort naar mij toe, lieve moeder!”
”O blijf toch, blijf toch” zei zij, “nog maar een ogenblik! Eén keer nog moet ik naar je kijken, je kussen, je stevig
in mijn armen houden!” en zij kuste hem en hield hem stevig vast. Daar klonk haar naam van boven,
klaagtonen waren het, wat was dat toch? “Hoor je!” zei het kind, “het is vader, die roept!” En weer, na enkele
seconden, klonken diepe zuchten, als van kinderen, die wenen. “Dat zijn mijn zusters!” zei het kind. “Moeder,
je hebt ze toch niet vergeten!” en zij herinnerde zich nu de achtergeblevenen weer. Een angstgevoel beving
haar. Zij keek voor zich uit, en steeds zweefden er gestalten voorbij. Zij meende enkelen te kennen, zij
zweefden door de zaal des doods, in de richting van het donkere gordijn, en daar verdwenen zij.
Zouden haar man, haar dochters ook zichtbaar worden?
Neen. Hun geroep, hun zuchten klonken nog steeds van boven, bijna had zij hen helemaal vergeten ter wille
van de dode.
“Moeder, nu luiden de klokken van het hemelrijk!” zei het kind, “moeder, nu gaat de zon op!” En daar
stroomde haar een overweldigend licht tegemoet; - het kind was weg, en zij steeg omhoog –
Het werd koud om haar heen. Zij hief haar hoofd op,zen zag dat zij op het kerkhof lag, op het graf van haar
kind, maar in de droom was God haar een steun geworden voor haar voeten, een licht voor haar verstand, zij
boog haar knieën en bad:
“Vergeef mij God! dat ik een eeuwige ziel van haar vlucht wilde terughouden, en dat ik mijn plichten tegenover
de levenden kon vergeten, die Gij mij hier geschonken hebt!” En bij deze woorden was het, alsof haar hart
zich verlicht voelde. Daar brak de zon door, een vogeltje zong boven haar hoofd, en de kerkklokken luideden
de morgendienst. Een heilige stemming was om haar heen, heilig als in haar hart! Zij kende haar God, zij
kende haar plichten, en vol verlangen spoedde zij zich naar huis. Zij boog zich over haar man. Haar warme,
innige kussen wekten hem, en die spraken woorden van innige hartelijkheid en zij was sterk en zacht, zoals
een vrouw dat zijn kan, uit haar welde een bron van troost.
“Gods wil is altijd het beste!
En de man vroeg haar: “vanwaar ontving je opeens die kracht, die troostvolle stemming!”
En zij kuste hem, en kuste de kinderen:
“Ik ontving die van God, bij mijn kind in het graf!”
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Er hing in het bos een dichte mist.
Ik verdwaalde, had me in de weg vergist.
Het werd al donker, de avond viel.
Ik was zo alleen, een dolende ziel.

Ik hoorde geritsel, ik hoorde gepiep.
Zo bang was ik dat ik snel verder liep.
In het duister zag ik zomaar een licht.
Er kwam toen een glimlach op mijn gezicht.
Daar midden in dat mistig woud
Was door mensen een huis gebouwd.
De voordeur van dat huis stond open,
Ben zonder kloppen naar binnen gelopen.
“U komt als geroepen,” zei toen een man.
“Mijn vrouw krijgt een kind, toe help me dan.”

De zoon werd geboren met veel gemak.
Zij waren verheugd, gaven me onderdak.
Toen ik de volgende morgen was uitgeslapen,
Werd ik gewekt door gemekker van schapen.
Ik lag tussen hen in, lekker warm in het hooi.
De zon was al op en straalde mooi.
Er kwamen twee herders die staarden me aan.
Het leek me dus beter om verder te gaan.
Ze wisten niets van een kind in het woud.
Had ik die nacht een wonder aanschouwd?

ER IS EEN ROOS ONTLOKEN
(meezingen)

Er is een roos ontloken
Op wonderbare wijs
Men leest in oude sproken
’t Ontsproot aan slanken reis
Het bloempje werd gebracht
In ’t hartje van de winter
In ’t midden van de nacht.

En ’t bloempje dus ontloken
Dat bloempje heeft zijn glans
Door d’ eeuwen heen gebroken
En ’t licht voor ons nog thans
Het straalt in zijnen pracht
En ’t mensdom looft en prijst het
In deze Heil’gen nacht.

Uit Rio San Juan
door Arno Surminski

Iedere ochtend draaide de gele auto de straat in, stopte bij het
zebrapad en vervolgens hier en daar bij een huis. De bestuurder
deed de achterklep open en haalde uit de berg pakjes te voorschijn wat
hij hebben moest. Soms bleef hij even staan praten met de voorbijgangers.
Het kleine meisje zat in de vensterbank naar de auto te kijken, hoe hij aan kwam rijden en weer
wegreed. Ze zag de man door de sneeuw stappen en zijn adem bevriezen.
“Waarom stopt hij nooit voor ons huis?” vroeg ze.
“Wij hebben niemand die ons pakjes zou kunnen sturen,” antwoordde de moeder.
Bij gelegenheid wilde zij het kind een kleinigheidje sturen, zonder afzender natuurlijk, om het
geheimzinnig te laten lijken.
“Op een gegeven moment krijg jij ook een pakje,” zei ze. “Misschien al met Kerstmis.”
Het meisje tekende de gele auto en de gehaaste man, zoals hij met grote stappen naar de voordeuren
liep en zijn adem als witte wolkjes uit zijn mond en neusgaten dampte. Ze tekende de straat met de drie
verdiepingen hoge huizen, legde voor elke deur een pakje, al opengemaakt, zodat iedereen die langsliep
de poppen, prentenboeken en kerststollen kon zien. ’s Avonds tekende ze kaarsen die de straat
verlichtten tot de vlammetjes bij de sneeuw kwamen en verdronken en de huizen in het donker stonden.
Daarna maakte het meisje een nieuwe tekening, waarop de kaarsen de sneeuw overwonnen, de bomen
groen begonnen te worden en in de voortuinen
voorjaarsbloemen bloeiden.
Een paar dagen voor de kerst stopte de gele
auto ook voor hun huis. De man, die altijd
haast had, stormde de trap op. Het meisje
sprong uit de vensterbank, liep hem tegemoet
en maakte de voordeur een eindje open. Nu
kon ze het gezicht van de man zien, zijn dunne
baardje en zijn beslagen bril.
“Hiernaast is niemand thuis!” riep hij. “Wil jij
het pakje voor mevrouw Wendlow
aannemen?”
Het meisje zag met verbazing hoe groot de
man was, hoe zwaar hij ademde en dat je zijn
adem werkelijk kon zien, als rijp. Toen het
meisje het pakje aanpakte voelde ze dat zijn
handen ijskoud waren. “Laat niet vallen!” zei hij
nog. “Er zou iets breekbaars in kunnen zitten.”
Het meisje droeg het pakje, dat vast en zeker
een kerstcadeau was, naar de eetkeuken. Ze
legde het eerst op het aanrecht, toen op de grote tafel. Ze bekeek het eens goed, betastte het grove
papier dat er omheen zat, peuterde aan het witte touwtje en streelde het vierkante, bruine pakket dat
drie dagen voor Kerstmis als vanuit een verre wereld in hun keuken terechtgekomen was.
Ze hield haar oor tegen het pakje, maar hoorde niets. Het papier rook nergens naar. De afzender kon ze
niet lezen. Het adres was uitgewist, alsof iemand ermee door de regen gelopen had. Senõra Ingeborg
Wendlow stond er op de bovenkant.
Dat moest de oude vrouw zijn die in het huis naast hen woonde, dacht het meisje. Het zal die vrouw wel
zijn die altijd de meeuwen voert. Moeder zal het wel weten, moeder kent alle mensen uit de buurt. Als ze
thuiskomt gaat zij met het pakje naar de oude vrouw. Dan belt ze aan, net als de man die elke dag met
de gele auto komt.
Maar dat is een verrassing! zal de oude vrouw zeggen. En ze zal een stuk chocola halen, of marsepein,
ja, het zal wel marsepein zijn.
Het meisje ging weer in de vensterbank zitten en keek de gele auto, die de straat uit reed, na. Er lag
alleen nog grauwe sneeuw, die niet meer schitterde en waar ook kaarsen geen eer meer aan konden
behalen. Ze keek steeds weer naar het pakje, dat eruitzag alsof het uit een land kwam waar nog nooit
sneeuw gevallen was. Het kwam in elk geval uit een heel ver land, dat kon ze aan de postzegels en het
vreemde stempel zien. Er zou wel cacao in zitten, of peper, of een soort vrucht die alleen aan de andere
kant van de aarde groeit, dacht het meisje.

Voorzichtig maakte ze het touwtje los. Er steeg een zoetige geur uit het papier op. Er kwam een doosje
te voorschijn, niet groter dan een sigarenkistje. Iemand had met Oost-Indische inkt “Libertat” op het
deksel geschreven. Het meisje klopte op het hout, was bang dat het deksel open zou springen en er een
janklaassen of een duiveltje uit het kistje zou komen. Ze zette het kistje vlak voor zich onder de lamp en
bekeek het van alle kanten voordat ze het openmaakte. Bovenop lag een vuil horloge dat op half twee
was blijven staan. Het glas was versplinterd. Er zat een roestig zakmes in met een Rode-Kruisteken
erop, een aansteker “made in China”. Een zilveren amulet en een medaille waarop twee gekruiste
zwaarden stonden. Het meisje hing het roodwitte lint met de medaille om haar hals en ging voor de
spiegel staan.
Onder in het kistje lag een paspoort. Het was in Kassel uitgegeven en allang verlopen. Er zat een foto in
van een man met een smal, kinderlijk gezicht. Op z’n bovenlip een donzig snorretje, pukkels op z’n
voorhoofd, een elegant brilletje. Bernd Wendlow. Geboren op 1 maart 1958. In het paspoort was een
grijze envelop gestoken.
“Wat doe je daar?” riep moeder.
“Wij hebben ook een pakje gekregen,” antwoordde het meisje.
De moeder bekeek de uitgepakte voorwerpen. In de grijze envelop vond ze een vergeeld krantenbericht.
Er stond een man op afgebeeld die met uitgestrekte arm een pistoolmitrailleur boven zijn hoofd hield.
Onder de foto stond: Internacionalistas de Rio San Juan.
De moeder las vluchtig de brief door die een zekere commandant Rodas over brigadier Bernd
geschreven had.
“Dit zijn geen dingen om mee te spelen,” zei ze, terwijl ze het lint met de medaille om de hals van het
meisje vandaan haalde en het in het kistje teruglegde. Toen begon ze het pakje weer dicht te binden,
alsof het nooit open geweest was.
“Als mevrouw Wendlow thuiskomt zal ik haar het pakje brengen,” zei het meisje.
“Dat zal ik wel doen,” antwoordde de moeder. “Ik moet onze excuses aanbieden omdat jij het
opengemaakt hebt. Ik hoop maar dat mevrouw Wendlow niet boos op je zal zijn.”
Het meisje zat in de vensterbank op de thuiskomst van mevrouw Wendlow te wachten. Toen ze eraan
kwam riep het meisje haar moeder, maar die zei dat ze ’s avonds wel naar menrouw Wendlow zou gaan
om haar het pakje te brengen.
’s Avonds lag het meisje in bed te luisteren. Ze wilde horen hoe haar moeder de deur uit zou gaan en bij
mevrouw Wendlow aan zou bellen. Maar haar moeder had nog veel in de keuken te doen en later, toen
het helemaal donker was, hoorde ze zachte muziek.
De volgende ochtend was het pakje verdwenen. “Ik ben naar mevrouw Windlow gegaan toen je sliep,”
zei de moeder. “Het pakje kwam van haar zoon, van wie ze lang niets gehoord had.”
“Was ze heel blij?”
“Ja, ze was blij.”
Die ochtend ging de moeder naar het postkantoor om een pakje met marsepein, noten en taai-taai af te
geven. Ze had er geen afzender opgeschreven, zodat het meisje zou denken dat het pakje van de
Kerstman kwam, of uit een ver land, waar nog nooit sneeuw gevallen was.
Het kerstpakket voor mevrouw Wendlow bracht ze haar pas in het nieuwe jaar, toen alle kaarsen
gedoofd waren.

GLORIA IN EXCELSIS DEO (meezingen)

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit.
Gloooo……………………..ria
In excelsis deo
Gloooo...............................ria
In excelsis deo.

Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toe gekomen is.
Gloooo…………………….ria
In excelsis deo
Gloooo..............................ria
In excelsis deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vreê kyrieleis.
Gloooo.............................ria
In excelsis deo
Gloooo.............................ria
In excelsis deo.

De duivel en de engel

Er was eens een duiveltje en een engeltje
Hij klein en pittig, een beetje negatief
en zij mooi licht, eerlijk en lief
Ze deden een wedstrijd

Zonder mij, zei het duiveltje
kun jij niet bestaan
We horen bij elkaar, zij moeten samengaan
Een eenheid, zoals yin en yang
die vloeien in elkaar over
in elkaars belang
Kijk naar zon en maan, kijk naar dag en nacht
dat zijn wij, zie hij fluisterend zacht
Wij zijn elkaars gelijken
En het engeltje, slim, knikte
Maar wist beter
Want engel had al genoeg van het leven geleerd
Het positieve straalt zo veel sterker
dan het negatieve
dat altijd naar binnen is gekeerd
Dus rustig liep ze hem tegemoet
met de overwinning in zicht
en wist
een schaduw wint het nooit van het licht

Inez van Oord

Gedachten bij Rachmaninov ( Hein Bloemink)
Igor Rachmaninov is pianist, door de hemel
gezonden. Hij bereisde de wereld en deed
miljoenen smelten onder zijn klanken. Hij
beklom alle podia van de wereld en boog
ontelbare keren voor een minutenlang
applaus. Hij is Rus, ver van zijn
geboortedorpje nabij Smolensk. Vol heimwee
naar zijn straatje, zijn school van toen. Hij is
een god voor wie van Chopin houdt of
Rachmaninov.
Kerstavond 1994. Hij wordt verwacht in een
salon met bewonderaars. Japonnen en
jacquets. Kroonluchters met duizenden kristallen. Een kaleidoscoop van parfums en
fonkelende juwelen.
: Welkom maestro,” klinkt het als hij de salon betreedt.
“Dank u.”
“U was geweldig vanavond.”
“Dank u.”
“U bent in feite de wederopstanding van Rachmaninov.”
“Dank u.”
“Uw touché, onbeschrijflijk.”
“Dank u.” Hij aanvaardt een glas champagne en gaat zitten.
“Waar denkt u aan tijdens het spelen?”
“Waar ik aan denk?” Hij aarzelt. Terwijl de toehoorders gespannen afwachten en zwijgen
uitleggen als een briljant peinzen, denkt hij: Eenzaam, maar niet alleen. Ik ben hier zo
verschrikkelijk eenzaam, terwijl ik niet alleen ben. Met al deze mensen om mij heen. Nee,
niet alleen. Maar wel eenzaam.
In de verte hoort hij iemand zeggen: “Dus u weet niet waaraan u denkt tijdens
Rachmaninov?”
“Neen, het spijt me.”
“Wat een briljant antwoord, maestro. Het zou teleurstellend zijn geweest als u zou zeggen
dat u aan uw jeugd dacht. Of aan uw gestorven vrouw.”
Hij zwijgt weer, omdat hij niets te zeggen heeft.
Deze leegte is niet te vullen, denkt hij en nipt aan zijn glas.
“Denkt u dat u de reïncarnatie van Rachmaninov bent?”
“Neen.”
“Heeft Rachmaninov met zijn muziek de wereld iets willen zeggen?”
“Ik heb hem niet persoonlijk gekend,” zegt hij, en in zijn hart vraagt hij zich af waar deze
eenzaamheid ooit zal eindigen.
Als het gezelschap rond middernacht de salon heeft verlaten gaat hij achter de vleugel zitten.
Hij speelt een prelude van Rachmaninov en … hij denkt aan zijn jeugd in het dorp bij
Smolensk, zijn straatje en zijn school van toen. Hij denkt aan zijn gestorven vrouw. En bij die
betoverende klanken van Rachmaninov is hij eindelijk …alleen, maar niet langer eenzaam.

MIDDEN IN DE WINTERNACHT (meezingen)

MIDDEN IN DE WINTERNACHT GING DE HEMEL OPEN.
DIE ONS HEIL TER WEREL BRACHT ANTWOORDT OP ONS HOPEN.
ELKE VOGEL ZINGT ZIJN LIED. HERDERS WAAROM ZINGT GIJ NIET?
LAAT DE CITER SLAAN, BLAAST UW FLUITEN AAN,
LAAT DE BEL, LAAT DE TROM, LAAT DE BELTROM HOREN!
CHRISTUS IS GEBOREN!

VREDE WAS HET OVERAL. WILDE DIEREN KWAMEN
BIJ DE SCHAPEN IN DE STAL EN ZIJ SPEELDEN SAMEN.
ELKE VOGEL ZINGT ZIJN LIED. HERDERS WAAROM ZINGT GIJ NIET?
LAAT DE CITER SLAAN, BLAAST UW FLUITEN AAN,
LAAT DE BEL, LAAT DE TROM, LAAT DE BELTROM HOREN!
CHRISTUS IS GEBOREN!

ONDANKS WINTER, SNEEUW EN IJS BLOEIEN ALLE BOMEN,
WANT HET AARDSE PARADIJS IS VANNACHT GEKOMEN.
ELKE VOGEL ZINGT ZIJN LIED.HERDERS WAAROM DANST GIJ NIET?
LAAT DE CITER SLAAN, BLAAST DE FLUITEN AAN,
LAAT DE BEL, LAAT DE TROM, LAAT DE BELTROM HOREN!
CHRISTUS IS GEBOREN!

ZIET REEDS STAAT DE MORGENSTER STRALEND IN HET DUISTER
WANT DE DAG IS NIET MEER VER, BODE VAN DE LUISTER.
DIE ONS WELDRA OP ZAL GAAN . HERDERS BLAAST UW FLUITEN AAN.
LAAT DE BEL BIM BAM, LAAT DE TROM BOM BOM,
KERE OM, KERE OM, LAAT DE BELTROM HOREN!
CHRISTUS IS GEBOREN.

Niet ééntje!
(naar het verhaal van Dale Galloway in Balsem
voor de Ziel 3)

Kleine Dennis was een verlegen,
rustig jongetje. Op een dag kwam hij
thuis en vertelde zijn moeder dat hij
kerstkaarten wilde maken voor
iedereen bij hem in de klas. Het werd
haar somber te moede. Ze dacht: Dat kan hij beter niet
doen! Want ze had gezien hoe de kinderen uit school kwamen. Haar Dennis liep
altijd achteraan, terwijl de andere kinderen lachten, bij elkaar klitten en met elkaar spraken.
Dennis was daar nooit bij. Niettemin besloot ze haar zoon te steunen, kocht papier, lijm en
krijtjes, en drie weken lang was Dennis ’s avonds ijverig bezig vijfendertig kerstkaarten te
maken.
Op de laatste schooldag voor Kerstmis was Dennis buiten zichzelf van opwinding.
Hij maakte een mooi stapeltje van de kaarten, deed ze in een tas en stormde de deur uit. Zijn
moeder besloot kerstkoekjes te bakken en die met een beker lekkere warme chocolademelk op
te dienen als hij uit school kwam. Zij wist gewoon dat hij teleurgesteld zou zijn en misschien zou
dat het leed wat verzachten. Met pijn in het hart besefte ze dat hij maar weinig kerstkaarten zou
terug krijgen – misschien niet één.
Die middag had ze de kerstkoekjes en de chocolademelk op tafel gezet.
Toen ze de kinderen buiten hoorde, keek ze uit het raam. En ja hoor: daar kwamen ze aan,
lachend en met de grootste lol. En zoals gewoonlijk vormde Dennis de achterhoede. Hij liep wat
sneller dan anders. Ze verwachtte niets anders, of hij zou in tranen uitbarsten zodra hij binnen
was. Zijn handen waren leeg, zag ze, en toen de deur open ging, moest ze haar tranen
verbijten.
“Mama heeft chocolademelk en koekjes voor je,” zei ze.
Maar hij leek haar niet te horen. Hij liep gewoon door, met een stralend gezicht, en het enige
wat hij kon zeggen was: “Niet ééntje. Niet ééntje.”
Ze moest even slikken.
En toen voegde hij eraan toe: “Ik was er niet één vergeten, niet ééntje!”

WAARDE……

Alles heeft waarde,
een lach of een woord, een kind in de straat,
een spelende hond en een mens in gedachten,
een vriend die je groet en die zo blij langs je gaat.
Alles heeft waarde wanneer je het voelt,
als je weet hoe het is bedoeld.
Alles heeft waarde,
de duisternis buiten, het licht in je huis,
ontmoetingen, stappen in donkere straten,
een mens die je opbelt: “Hoe laat kom je thuis?”
Alles heeft waarde wanneer je het ziet ,
de lach naast het stille verdriet.
Alles heeft waarde,
voor water en wolken, voor bomen en groei,
als je goed luistert en kijkt naar het leven,
naar dat wat in stilte gerijpt is tot bloei.
Alles heeft waarde wanneer je het voelt,
als je weet hoe het is bedoeld.
Alles heeft diepgang,
een eenzame vogel die vlucht voor de wind,
een huis om te ontvangen, muziek in de kamer,
de liefde en zorg voor je man en je kind.
Alles heeft schoonheid, zo is het ook bedoeld,
als je ziet, als je lacht, als je voelt.

Anoniem.

W I N T E R G E D I CH T

De laatste klokkenslag
door Thomas van de Wetering

Bijna is het jaar ten einde,
weldra komt de laatste dag,
met zijn allerlaatste uurtje
en zijn laatste klokkenslag.
Wanneer dan die laatste klanken
Zachtjes in het niet vergaan,
zal een ieder op zijn wijze
weer de drempel overgaan
Ongetwijfeld wordt door velen
dan ook even nagedacht,
wat het jaar dat is verstreken
alzo met zich heeft gebracht….
Menig hart zal zuchten slaken
door het schrijnend leed dat knaagt,
wanneer elke klokkentoren
straks het oude jaar verjaagt.
Vreugde is zo vaak kortstondig,
langer drukt het leed ons neer;
En zo wachten voor ons allen
twee en vijftig weken weer.
’t Nieuwe jaar ligt nu weer voor ons
als een dichtgeslagen boek;
elke dag een bladzijde verder,
maar…. waar zijn we naar op zoek?
Moge er geluk en voorspoed
staan te wachten aan de poort,
als de stem van bronzen klokken
door het nacht’lijk duister boort

Wil de echte Jezus opstaan…?
August Baars, geestelijk verzorger

Uit de luidsprekers klinken bekende klanken: “De herdertjes lagen bij
nachte” en daarna: “Gloria in excelsis deo”. Het wordt weer kerst. De
folders liegen er niet om, cadeautjes moeten gekocht worden, hoe klein ook,
hoe glinsterend ook, want jij bent het waard om het te ontvangen. En er wordt
gegeten, lekker, gezellig gegeten rondom de kortste dag en de langste nacht. En
daar is niks mis mee. Maar soms bekruipt mij het gevoel dat het niet meer gaat om de
geboorte van een kind met de naam Jezus, dat ie helemaal bedolven is geraakt om wat wij er van
gemaakt hebben. Misschien is het goed om verder te lezen, want waarom vieren wij Kerst. Waar
komt het feest vandaan, hoe is het ontstaan?
Het woord Kerstmis is een verbastering van het woord Christusmis, de kerkdienst, de mis ter ere van
de geboorte van Christus. Maar wie is Christus, hoe komt Hij aan die naam? Het woord Christus is
een bijnaam. Het woord komt uit het Grieks en betekent: de Gezalfde. Is Hij dan in een Grieks
beautycentrum geweest? Neen, het woord Christus is een vertaling van het Hebreeuwse woord
Messias. De naam voor iemand die de harten sneller doet kloppen, de naam van degene die een
einde zal maken aan onrecht, gerechtigheid zal brengen, de strijd zal aangaan om vrede tot stand te
brengen. Kortom een titel die de mensen hoop geeft,verwachting, toekomst, uitzicht. En spreekt dat
ons niet aan?
Toen Jezus werd geboren werd Hij gewikkeld in doeken, ingebakerd, zoals het toen gebruikelijk was.
Na Zijn sterven werd Hij opnieuw in doeken gewikkeld. Een ingewikkeld leven dus en nog steeds zijn
wij bezig om Hem uit de doeken te doen, Hem te ontwikkelen. Want toen Jezus stierf had Hij al het
één en ander laten zien en horen, waardoor mensen om Hem heen in Hem iets van die Messias
begonnen te zien en daar is nooit een eind aan gekomen.
Van deze Jezus wordt verteld dat Hij uit de dood werd gewekt, zich ontdeed van al die doeken waarin
Hij gewikkeld was en de grot verliet waar Hij in neergelegd was na Zijn dood. En dit wordt binnen het
christendom met Pasen gevierd.
Elke keer weer werden en worden mensen gegrepen door de verhalen die met Jezus te maken
hebben en die wij in de Bijbel terugvinden. Dat oude boek blijft mensen aanspreken!! Deze Jezus
toonde tijdens Zijn leven de kenmerken van een profeet, gedroeg zich soms als een priester en was
dan weer koninklijk. En nog steeds zijn er mensen die onderdaan willen zijn van deze Koning, deze
Gezalfde, die burger wil zijn van het Koninkrijk waarvan Hij als de grondlegger wordt gezien.
Deze Jezus heeft tijdens Zijn leven een soort van leefwijze laten zien, ons daarvan een patroon
nagelaten, dat ieder op zijn of haar wijze kan volgen. Dat patroon kan ik het beste samenvatten in het
woord liefhebben, liefhebben met heel je hart, heel je ziel, als je verstand en al de krachten die je in je
hebt. Dit liefhebben doe je niet alleen naar jezelf toe, naar ook naar degene die naast je staat, met
wie je een nauwe of minder nauwe relatie hebt op je werk, privé, in de straat, in het dorp, in de stad
waarin je woont.
En ik denk dat velen juist door dit patroon worden gegrepen en daarom zo uitzien naar de kerstdagen
in de hoop dat het hen ten deel zal vallen.
Want er wordt gezegd dat dit liefhebben alles overwint en daar zien wij naar uit.
Daar verlangen wij naar, naar een kracht die je helpt om door de donkerste en diepste momenten van
het leven heen te gaan, het leven dat in de toekomst door jou beleefd zal worden, het leven dat op jou
afkomt, jou toekomt.
Ik hoop dat ieder één van die dagen geniet en achteraf kan zeggen: het was een fijne Kerst, het was
goed zo of te wel Gezegende Kerstdagen wens ik je toe.
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