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Programma Kerstviering 20 december 2013. 
 

AANVANG 20.00 UUR 
                                                         

Muziek : Alle Jahre wieder     Ivan Rebroff                                                                 
Gedicht : Uit mijn venster     Maaike Repic        
Muziek : Journey of the angels    Enya                                                       
Verhaal : De koppige ezel     Anneke van Daalen 
Muziek : Mary’s Boy Child     Mahalia Jackson                                    
Gedicht : En Jozef schrijft…     Jacco Evers 
Muziek : Winter      The All Star Orchestra                                           
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen  Door leden 
Muziek : Nu zijt wellekome   (meezingen)  Marco Bakker & Maastr.Staar           
Verhaal : Kerstverhaal      Ditje van der Vossen                  
Muziek : Ave Maria      Luciano Pavarotti                                                    
Gedicht : Kerstgedachte     Tess van Aubel            
Muziek : Make me a channel of Your pea   Susan Boyle                                          
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen  Door leden  
Muziek : Hoe leit dit kindeke (meezingen)  Sandra Reemer                                     
Verhaal : De Nieuwe Schepping    Rob van der Vossen   
Muziek : Walking in the air     Jackie Evancho                                   
Gedicht : Zet nu de deur maar open   Theo Vink     
Muziek : Wings of Hoop     Dana Winner                                          
 

PAUZE 
DE BESTELDE DRANKJES WORDEN IN DE ZAAL UITGESERVEERD 

 
Muziek : Love change everything    The Treorchy Male Choir                    
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen  Door leden 
Muziek : Er is een kindeke (meezingen)   Willy en Willeke Alberti                         
Verhaal : De Hemelse Mens     Peter Zieck 
Muziek : It came upon a midnight clear   Josh Groban                                              
Gedicht : Het kind dat er niet is    Anne Bukthuis 
Muziek : Crying in the chapel    Elvis Presley                                                    
Verhaal : Een ontroerend verhaal m.e. boodschap Gerrie Dimmendaal  
Muziek : Always with you     Tom Cully                                                 
Kaarten : Enkele Kerstkaart boodschappen  Door leden 
Muziek : Er is een roos ontloken (meezingen)  Wilma                                                
Verhaal : Vader en zoon     Jozé Heijnen 
Muziek : Silver Bells      Jim Reeves                                        
Verhaal : En kerstfeest nu?     Gerard Heijnen 
Muziek : White Christmas     Francis Goya                                      
Gedicht : Vraag aan de engel van vrede   Erika Edie 
Muziek : Feliz Navidad     Michael Bublé & Thalia                        
 
 

SLOTWOORD  van  MAARTEN VAN SANTE 
 

BINNENKRING VORMEN 
 
Muziek : Happy Christmas (meezingen)   John Lennon en Yoko Ono                  
                                                    

EINDE 

 
EEN GEZELLIG SAMENZIJN IN DE LOUNGE MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE 



 

Uit mijn venster 
 

 

Peinzend kijk ik uit mijn venster, 

En zie de wereld als in rouw. 

Kale bomen, nergens bloemen, 

En de lucht is dicht en grauw. 

 

Maar uit grijze wolkenvelden, 

Vallen vlokken naar benee, 

Brengen als uit ‘n sprookjeswereld, 

Licht en vrede met zich mee. 

 

Langzaam gaat het al verdwijnen, 

Als door een wonder toegedekt; 

Zie, hoe ’t witte, donzen sneeuwkleed, 

Het duister aan het oog onttrekt. 

 

Peinzend kijk ik uit mijn venster, 

Naar die wereld van de schijn. 

Mocht het, denk ik, eens op aarde, 

Voorgoed zo licht en vredig zijn. 
 



De koppige ezel      Marinus van den Berg. 

 

 

Ze hadden in haast hun huis verlaten. Ze moesten geteld worden. Het was een bevel 

van hogerhand. Machthebbers houden van cijfers, statistieken, overzicht en getallen. 

Ze houden van orde en greep op de zaak. De jonge, zwangere vrouw en haar verloofde 

hadden hun schaarse bezit op een ezel gepakt. De weg was lang,  

het weer was slecht en het licht was schaars.  

Soms ging ze even op de ezel zitten.  

 

De tocht was vermoeiend. Ze waren nog maar 

nauwelijks halverwege toen de ezel weigerde verder 

te gaan. Ze konden geen beweging in het altijd trouwe 

lastdier krijgen. Schreeuwen hielp niet, zachte 

woorden hielpen niet en slaan met een stok wilden ze 

niet. Hoe krijg je een ezel die dwars gaat 

liggen, weer in beweging?  

De paniek sloeg de man en de vrouw, die Jozef en Maria heetten, om het hart.  

Wat zou er gebeuren als ze te laat kwamen voor het tellen?  

Zouden ze gestraft worden?  Zouden ze hun huis verliezen? 

Wat zou er gebeuren met de niet-getelde mensen?  

Zouden die nog meetellen of zouden die het land worden uitgezet? Zouden ze bij de 

illegalen worden gerekend?  

Allemaal vragen zonder antwoord. Angst overviel hen. 

 

Het was donker geworden en ze konden geen weg meer onderscheiden. Er leek 

helemaal geen weg meer te zijn. Er restte hun niets dan hier te blijven, op de plaats 

waar de ezel niet meer verder wilde. Ze richtten zo goed en zo kwaad als het ging een 

slaapplaats in en vielen van vermoeidheid in slaap. 

In de slaap hoorde Jozef een stem. Die zei: ‘Luister naar je ezel.  

Je altijd trouwe ezel, lastdier van de armen, heeft een boodschap voor jou.’ 

Jozef maakte zijn vrouw wakker en vertelde haar van de stem. ‘Wat kan de 

boodschap van de ezel toch zijn?’ vroeg hij 

haar. 

Maria herinnerde zich toen de wonderlijke 

ontmoeting met de engel.  

Die had haar gezegd:  

Het kind dat in je groeit, zal vol zijn van een 

andere geest,  

een nieuwe en bevrijdende geest. Het zal vol 

van Gods Geest zijn. 

Het kind dat in je groeit, zal koppig zijn als 

het ziet dat mensen opzij worden gezet, als 

het ziet dat mensen niet mogen meetellen 

omdat ze afwijken van het gewenste.  



Het kind zal luisteren naar mensen wier hart zwaar is van verdriet,  

omdat ze niet gekend en bemind worden. 

Het kind zal zijn oren afwenden van de ondermijnende machten die het leven van de 

mensen proberen te beheersen. 

Het kind zal zacht zijn voor wie eronderdoor gaan en het zal hen dragen. 

 

Het was licht geworden en de zon kleurde wonderlijk roze in de dagenraad.  

“Laten we een stal zoeken,” zei Jozef tegen de ezel: “Laten we een plaats zoeken die 

gastvrij is voor mensen die niet meetellen, voor mensen die opzij worden geduwd en 

naar wie niet meer geluisterd wordt.” 

De ezel zette zich weer in beweging. Telkens als de angst het hart beving, stokte de 

ezel en werd koppig. Als moed en verlangen weer de ruimte kregen, bracht de ezel 

hen verder, totdat zij aankwamen bij een stal waar licht brandde… 

 

      Uit: Licht dat met ons gaat. 

 

                                                                      

 

 

                                      



 
En Jozef schrijft…  Kees Keizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl de decemberwind onze sporen wist 

bereiken we fluisterend de duistere vallei 

- na weer een heuveltop en menig dal voorbij- 

van binnen bruist het zacht. 

De avond gist tot een volle sterrennacht 

verstrengelde adem hemelwaarts. Je glimlacht. 

 

Het dorp, een vaag contrast op de rand 

van horizon en hemel 

de laatste restjes van het daags gewemel 

worden samen met de late kaarsen opgebrand. 

 

Vingertoppen markeren de nieuwe levenslijn 

onder jouw strakke huid. Breekbaar porselein 

 

De nacht breekt en nu reeds kraait een haan 

het hart huilt al in het gouden Kind 

en een oude wijze oostenwind 

draagt zacht Zijn roepnaam aan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (meezingen mag) 
 
 
 

NU ZIJT WELLEKOME, JESU LIEVE HEER! 
GIJ KOMT VAN ALZO HOGE, VAN ALZO VEER. 

NU ZIJT WELLEKOME VAN DE HOGE HEMEL NEER! 
HIER AL OP DIT AARDRIJK ZIJT GIJ GEZIEN NOOIT MEER. 

KYRIELEIS. 
 
 

HERDERS OP DE VELDEN, HOORDEN EEN NIEUW LIED. 
DAT JESUS WAS GEBOREN, ZIJ WISTEN HET NIET. 

GAAT AAN GENE STRATEN EN GIJ ZULT HEM VINDEN KLAAR; 
BETHLEHEM IS DE STEDE, DAAR IS ’T  GESCHIED VOORWAAR. 

KYRIELEIS. 
 
 

WIJZEN UIT DEN OOSTEN, UIT ZO VERREN LAND, 
ZIJ ZOCHTEN ONZEN HEREN MET OFFERRAND. 

Z’OFFERDEN OOTMOEDIGLIJK MYRRH, WIEROOK ENDE GOUD 
T’EREN VAN DAT KINDE, DAT ALLE DINGEN BEHOUDT. 

KYRIELEIS. 

 

                                                             



Kerstverhaal  
                   

Het was drie dagen voor Kerstmis. De nacht viel en de stad lag er verlaten 

bij. Rond het licht van de lantaarnpalen zag je sneeuwvlokken naar beneden 

dwarrelen, en overal achter de ramen van de huizen flikkerden lichtjes van 

kleine en grote kerstbomen. Het was bitter koud en niemand waagde zich op 

straat. Bijna niemand… .  Want plots kwamen 

er drie mannen over het marktplein aan. Bij 

de kerk bleven ze staan. Vliegensvlug haalden 

ze spuitbussen uit hun zak en spoten op de 

muur: “Vreemdelingen buiten!” Dan staken ze 

het marktplein over en gooiden een steen 

door de ruit van een Turkse winkel. Ook de 

winkelruit van de Pakistaanse kruidenier 

moest eraan geloven. 

Even vlug als ze gekomen waren, verdwenen 

ze weer. Kennelijk had niemand iets gezien of 

gehoord, want alle gordijnen bleven dicht. 

Alleen in de Turkse winkel was deining ontstaan. 

“Nu is het genoeg geweest! Ik ben weg”, zei de fles Raki boos. 

“Waar wil je dan naartoe?” vroeg het Turks fruit nieuwsgierig. 

“Terug naar huis natuurlijk”,  zei de fles, “naar het 

Zuiden, waar we thuishoren.” “Dat is een 

schitterend idee”, riep de appelthee 

vrolijk.  

“Het wordt hier almaar erger.  

We doen gewoon wat op de muur 

staat: ‘Vreemdelingen buiten.’  

 

Het idee verspreidde zich als een lopend vuurtje door de straat, 

door de stad, door het hele land.  

Alle buitenlandse producten vonden het prachtig. Ze zouden de mensen eens 

laten zien waar ze vandaan kwamen en hoe belangrijk zij wel waren. En ja 

hoor, midden in de nacht sprongen de deuren van de winkels open en ontstond 

er een ongelofelijke drukte.  

Eerst kwamen er pakjes cacao naar buiten, gevolgd door repen chocolade en 

pralines in kerstverpakking. Zij wilden naar West-Afrika, want daar hoorde 

cacao thuis. Wat verder ontmoetten ze alle soorten koffie: gemalen, in bonen, 



potjes met oploskoffie…  Een deel trok ook naar Afrika, naar Oeganda en 

Kenia, maar een ander deel was afkomstig van Colombia en Guatemala. De 

ananas en de bananen kropen uit hun kisten, de passievruchten en de kiwi’s 

rolden met een rotvaart de heuvels af, en toen al her vreemde fruit uit de 

warme, zuiderse landen verdwenen was, lagen de Belgische appelen wat zielig 

te kijken tussen de lege kisten. 

De peperkoeken en een hele reeks gebakjes twijfelden even. Zij waren wel 

gemaakt van meel uit België, maar hun pittige, kruidige smaak hadden van 

specerijen uit India: kruidnagel, peper, saffraan, kaneel…   

Ze zouden niet meer te eten zijn als de specerijen vertrokken. 

Daarom besloten ze maar in hun geheel op te stappen. De 

sinterklazen van speculaas zagen het ook niet meer zitten. Hun 

ogen van amandelnoten waren al terug naar Mexico, en toen hun 

kruiden uit hun lijf begonnen te wriemelen, voelden ze zich zo 

slap worden dat ze smeekten om met hen mee te mogen gaan. 

Het leek wel een klein legertje dat door de stad trok. Tegen 

de morgen raakte het verkeer in het hele land danig in de knoop. Lange 

slierten Japanse auto’s reden naar het Oosten. Onderweg pikten ze de 

computerspelletjes op die stonden te liften, want die vonden nog wel een 

plaatsje tussen de tv’s en de fototoestellen waarmee ze zich volgestouwd 

hadden. In alle garages, op alle parkeerplaatsen en op alle wegen vielen auto’s 

uit elkaar. De onderdelen uit aluminium trokken terug naar Rusland, het koper 

naar Zimbabwe, het ijzer naar Brazilië en het rubber naar Kongo… De 

autobanden renden als gekken achter elkaar aan en de fietsbanden 

probeerden te volgen. Sommige wisten niet precies waar ze vandaan kwamen, 

maar zeker niet uit België.  

In de verkeerstoren van 

Zaventem heerste alarmfase 1.  

Op de radarschermen zagen ze 

alles, behalve hele vliegtuigen. De 

hemel zag zwart van de 

kerstganzen die terug naar Polen 

vlogen, en tussen de onderdelen 

van de Boeings maakten de 

tapijten duikvluchten op hun weg 

naar Teheran, Turkije en andere plekken in de wereld.  

Ook voor de voetgangers was de chaos levensgevaarlijk. Als je al geen stuk 

carrosserie tegen je kop kreeg of over een rol papier viel die terug naar het 

regenwoud marcheerde, dan gleed je wel uit op de olie en de benzine die 



terug naar Saoedi-Arabië, naar 

Koeweit, naar Irak en wie weet naar 

welk ander ver land stroomden.  

Wie voor de ontspanning wat wilde gaan voetballen of joggen, kon het 

vergeten. Alle sportschoenen, truitjes en broeken van Adidas, Nike, Reebok, 

waren voor dag en dauw naar Indonesië verdwenen waar ze gemaakt waren. 

De meeste mensen vonden hun kleerkast half of helemaal leeg en sommige 

stonden letterlijk in hun blootje, want haast alle merkkleren, hemden, rokken, 

T-shirts, pyjama’s…- waren teruggekeerd naar de naaisters en breisters uit 

Bangladesh, China, de Filipijnen, Hongkong, Vietnam, Madagaskar, Tunesië...    

Een schitterend schouwspel was de ketting van diamanten en gouden juwelen 

die door het land slingerde op weg naar Zuid-Afrika, Kongo, Ghana, Namibië, 

Siërra Leone, Angola....  Na drie dagen was de uittocht van de 

buitenlandse producten voltrokken, zodat er met Kerstmis in heel het land 

geen enkel product meer te zien was dat aan vreemdelingen herinnerde. 

Eigenlijk waren er in de winkels nog bitter weinig snuisterijen en lekkernijen 

te vinden om het kerstfeest op te vrolijken. Alleen de mensen die een echte 

kerstboom hadden -die van plastic of een andere kunststof waren ook de mist 

in- kwamen nog een beetje in de sfeer, terwijl ze stilletjes op hun eigen 

noten zaten te knabbelen. En in de kerk werd er 

stiekem ‘Stille nacht’ gezongen – want eigenlijk is 

dat een Oostenrijks lied. 

Maar één vreemd stel was gebleven: Maria, Jozef 

en hun pasgeboren zoontje Jezus. Drie joden. 

“Wij blijven!” zei Maria. “Want waar moeten de 

mensen nog warmte en vrede vinden, als wij ook 

weggaan? En wie zal hen dan de weg wijzen naar 

een wereld waar het voor alle mensen goed is om 

te wonen?”  



KERSTGEDACHTE                     Hennie Gerrits-Brink 

 

 

Wanneer de kerkklok prachtig luidt,    Niet badend in weelde, 

En ieder lichtje brandt.                                         Maar liggend op stro. 

De tafel is gastvrij gedekt,                                    Begon Hij Zijn leven,                                     

Men reikt elkaar de hand.                                     Hij wilde het zo.   

Wanneer Uw hart vol vrede is,                             ’t Zou nu niet gebeuren,   

En niets kan U nog raken.                                     Is wat U nu zegt. 

En U door deze fijne sfeer,                                   Want bij U in Uw woning,             

Eenieder blij wilt maken.                                      Konden Zij steeds terecht.   

Gaan Uw gedachten dan terug,                             Als U toen geleefd had, 
Naar lang vervlogen tijd?                                      Was het zo niet gegaan.        

Dat wat U oproept in Uw geest,                            Want U had voor Hen zeker,         

Raakt U dan niet meer kwijt.                                 Uw bed afgestaan.    

Want ziet U ze gaan daar,                                      Maar denken wij eens even na, 

Een man met z’n vrouw.                                        En kijken om ons heen. 

Zij bevend van moeheid,                                        Dan zijn er zóveel mensen,   

En bittere kou.                                                        Zó eenzaam en alleen. 

Geen plaats in de herberg,                                      Ook kloppend aan een ieders deur, 

Geen plaats overal.                                               En vragend om wat licht. 

Zo moesten ze schuilen,                                         En ach, net als vroeger tijd, 

In een héél oude stal.                                             Slaan wij die deur weer dicht.  

Daar werd Hij geboren, 

Die donkere nacht.    Dat kleine beetje warmte, 

Hij heeft aan ons allen,    Wat een ieder uit kan stralen. 

Verlossing gebracht.       Waarmee men een geslagen mens,                                                                    

              Wat naar zich toe kan halen. 

                                                Toe leer het toch gebruiken, 

                                             Blaas dat kleine vonkje aan. 

                                                Zodat het worde tot een vlam, 

                                                Die heel ver uit kan slaan. 

                                                Sluit iemand die U nodig heeft, 

                                                Eens héél vast in Uw armen. 

                                                Dat is de Kerstgedachte, 

                                                Elkanders hart verwarmen. 

                                                De zoekenden,  wanhopigen, 

                                                Waar je niets mee kunt beginnen, 

                                                Die komen ook aan ons voorbij, 
                                                En……… laten we ze binnen? 

                                                Want keren wij ons weg van hen, 

                                                En doen de deur op slot. 

                                                Dan wijzen wij Hem nóg eens af, 

                                                In ieder mens leeft God. 
 



HOE LEIT DIT KINDEKE 

 

  (meezingen mag) 

 

 

HOE LEIT DIT KINDEKE 

HIER IN DE KOU, 

ZIET EENS HOE ALLE ZIJN LEDEKENS BEVEN, 

ZIET EENS HOE DAT HET WEENT 

EN KRIJT VAN KOU, 

NANANANANANA, KINDEKE TEER, 

EI, ZWIJG TOCH STIL, SU-SU 

EN KRIJT NIET MEER. 

 

 

SA RAS DAN HERDERKENS 

KOMT NAAR DE STAL, 

SPEEL EEN ZOET LIEDEKE 

VOOR DIT TEER LAMMEKEN, 

MIJ DUNKT DAT HET NU WEL 

HAAST SLAPEN ZAL. 

NANANANANANA…… 

 

 

EN GIJ, O ENGELTJES 

KOMT HIER OOK BIJ, 

ZINGT EEN MOTETTEKEN 

VOOR UWEN KONING. 

Wil HEM VERMAKEN DOOR UW MELODIE. 

NANANANANANA…… 

 

 

 
 



DE  NIEUWE SCHEPPING  
 

Geen geloof,  geen hoop,  maar het weten. 
 

De eerste dag:    
God zat stil en keek peinzend naar de aarde, wat Hij daar zag maakte Hem                             

triest; niets als duisternis. Lange tijd dacht Hij na en knikte. Toen stond Hij op 

en strekte zijn armen uit en “het werd licht op aarde”.  De mensen, gewend 

aan het duister, hadden moeite met zoveel licht en vluchtten in donkere hoeken 

en holen.  Het duurde lang maar toch heel langzaam kwamen hier en daar een 

paar nieuwsgierige mensen weer naar buiten gekropen, hun ogen beschermend 

tegen het vele licht. Nadat hun ogen wat gewend raakten, ontdekten ze dat het 

niet alleen licht was maar ook prettig warm en ze voelden zich op een vreemde 

manier blij. Opgewonden vertelden ze het de anderen en hielpen elkaar van de 

duisternis in het licht. Toen het avond werd waren ze vermoeid van het 

bijzondere dat die dag gebeurd was, en ze vielen in een diepe slaap.    

God keek: glimlachte en was tevreden over zijn werk. 
 
De tweede dag: 
Rustig zittend keek God toe hoe de wereld langzaam wakker werd, nu in het licht 

werd pas goed duidelijk hoe vuil en verwaarloosd alles er uit zag.  

God begreep dat dit ook niet zo kon blijven en schonk de mensheid kracht en 

inzicht. Gesterkt door zoveel kracht, begonnen hier en daar mensen met 

schoonmaken. Eerst zich zelf, hun kleding, huizen, de straat, de buurt, het 

water enz.. En na korte tijd was een ieder bezig. Aan het eind van de dag waren 

de mensen en de aarde schoon. God keek: glimlachte en knikte tevreden. 
 
De derde dag: 
Wederom bekeek God de aarde, hoe het licht werd en de mensen langzaam 

wakker. God mompelde: Licht, Kracht en Inzicht is niet genoeg en voor de derde 

maal spreidde Hij zijn armen en schonk de aarde gevoel. 

De mensen, verward over het nieuwe geschenk, zaten verbouwereerd te kijken. 

Hier en daar brak een schuchtere lach door, anderen begonnen zacht te huilen. 

Er waren er die stilletjes ergens gingen zitten en verwonderd zich afvroegen wat 

dit was, diep in hun zelf. Pijn en opluchting, vreugde, stil en diep onder de 

indruk over al deze emoties vielen ze toen het avond werd in een diepe slaap.    
God keek: glimlachte en knikte. 
 
De vierde dag: 
De aarde werd wakker en wederom keek God toe, boog en spreidde zijn armen en 

schonk de aarde medeleven.  De mens nog wat onwennig van alle los gekomen 

emoties van de derde dag, ontdekte dat er ook mensen waren die veel moeite 

hadden met “het Licht, de Kracht, het Gevoel en Medeleven”. En zij die het 

zagen begonnen hun medemens te helpen;  



anderen gingen naar de ziekenhuizen of naar de gevangenissen en ook zij die eenzaam 

waren en verward, werd hulp geboden.  Aan het einde van de dag waren alle mensen 

geholpen of op de goede weg naar beterschap (verbetering). De mensen vielen voldaan 

in een diepe slaap die avond.   God keek: glimlachte en knikte. 
 
De vijfde dag: 
God keek neer op de aarde en dacht na over de afgelopen vier dagen, knikte 

meermaals en stond langzaam op, spreidde wederom zijn armen en schonk de aarde 

Liefde.  De wakker geworden mensen voelden zich blij en gelukkig.  

In hun harten rees langzaam een gevoel van liefde en warmte. Ze begroetten elkaar 

met de woorden: Liefde zij met U broeder en zuster. De mensen deden die dag wat ze 

moesten doen met blijdschap en liefde.    

’s Avonds, toen de mensheid sliep, keek God, glimlachte en knikte. 
 
De zesde dag: 
God zat niet, maar stond reeds met zijn armen gespreid te wachten tot de aarde 

wakker werd.   God gaf hen deze keer: Inzicht en Wijsheid. 

De mensen werden stil. Het inzicht dat ook de aarde en al wat leeft deel uitmaakt van 

het geheel, het universum, met geboorte en dood, het begin en het einde. De 

“Wijsheid” gekregen gaf hun het inzicht dat dit alles een onderdeel is van het geheel, 

het totale, het één zijn met Liefde, Respect en Wijsheid voor alles wat leeft, want in 

het geheel is geen dood: alles  beweegt en is in leven, verbonden door een wet: 

Goddelijke Liefde. 
God keek: Zag dat de mensen het eindelijk begrepen en voelde zich gelukkig. 
Glimlachte met liefde en knikte. 
 
De zevende dag: 
God schonk de mensen Harmonie en de Rust.   De mensen blij en dankbaar, gebruikten 

deze dag voor een groot feest.  En God daalde af, begaf zich onder hen en er heerste 
een éénheid van Liefde, Rust en Harmonie.      Amen 

 

 Inspiratief ontvangen okt.1990                             Lucy Nieuwland-Braanker 
 
   



Zet nu de deur maar open,    

't Is tijd om weer te hopen, 

't Is kindertijd voor groten 

om alles nieuw te zien; 

Voor oud en opgeschoten 

een nieuw begin misschien. 

Jezus, droom en wens 

van de nieuwe mens!  

   Laat nu dit kind ons leiden 

    en ons de weg bereiden 

   naar ooit een land met allen, 

   waar niet meer wordt gedood,  

  waar alle wapens vallen, 

  zich voegen bij het schroot. 

   Vrede, droom en wens  

   van de nieuwe mens!   

Dat kleine en geringe                 

ons uit de voegen zingen,  

uit onze zekerheden 

van geld en goed en macht. 

Zij zijn het kind dat heden 

ons aanziet in de nacht. 

Dit kind, droom en wens 

van de nieuwe mens! 

         Gaat allen heen in vrede, 

    maar niet naar het verleden. 

   Het kind, vannacht geboren, 

            wil met ons de toekomst in 

    waar onrecht wordt bezworen, 

    zo komt zijn Geest erin. 

    Een mooie toekomst, droom en wens 

            van ons de nieuwe mens! 

       

     Jan van Opbergen 



 
 

 
 

 

 
 

ER IS EEN KINDEKE 

(meezingen mag) 

 
 

 

ER IS EEN KINDEKE  

GEBOREN OP AARD  (2KEER) 

’T KWAM OP DE AARDE  

VOOR ONS ALLEMAAL (2KEER) 

 

ER IS EEN KINDEKE  

GEBOREN OP AARD  (2KEER) 

’T KWAM OP DE AARDE  

VOOR ONS ALLEMAAL (2KEER) 

 

 
KWAM OP DE AARDE  

EN ’T HAD ER GEEN HUIS  (2KEER) 

KWAM OP DE AARDE  

EN ’T DROEG AL ZIJN KRUIS  (2KEER) 
 

 

ER IS EEN KINDEKE  

GEBOREN IN ’T STROOI  (2KEER) 

’T LAG IN EEN KRIBBE  

GEDEKT MET WAT HOOI  (2KEER) 
 
 



De Hemelse Mens 
 

Er was eens een jonge Hemelse Mens, die zich eenzaam voelde. 

In vroeger tijden, bijna 20 eeuwen geleden, had hij een zeer zware en moeilijke opdracht op aarde 

moeten vervullen. Hoewel zijn opdracht een boodschap van zuivere liefde en offer was, werd hij 

door meer dan de helft van de mensheid verkeerd verstaan. Op zijn jonge schouders werd een 

schuld gelegd, die hij zelf niet gemaakt had, maar waar hij verantwoordelijk voor werd gesteld. De 

boodschap die hij bracht kwam van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, zodat de jonge mens 

het nederige omhulsel werd van de Zoon Gods. En hoewel hij geheel handelde zoals de Zoon Gods 
dat wenste, geleid door de Heilige Geest en zichzelf (de mens die hij was) helemaal offerde, was 

ook dat nog niet genoeg. Waar bleef de mens, dolend door de eeuwen, steeds weer misverstaan, 

door niemand erkend, door niemand begrepen? Soms was er in al deze eeuwen, als een zonnestraal, 
de liefde van de mens, die zocht naar de waarheid. Die belangeloze liefde aanbood, ja zelfs tegen 

de gevestigde orde en kerkelijke dogma’s in. Helaas gebeurde het maar zelden, maar toch was het 

genoeg, om iets van de zware schuld door het misverstaan van de Goddelijke boodschap, bijna 20 

eeuwen van strijd, bloed en tranen, weg te halen. Zodat de last dan iets lichter werd. 
Op een dag dwaalde de Hemelse Mens wederom op aarde rond, zoekend naar een nieuwe zonnestraal 

die zijn zware last wat zou kunnen verlichten. Op zijn weg ontmoette hij een jonge, eenvoudige 

vrouw, die naar hem keek. Hij sprak haar aan, maar zij week van schrik achteruit en riep hevig 

ontsteld, een kruis slaande: “O, nee, dit kan mij niet overkomen, dit moet de duivel zijn die mij 

hoogmoedig wil maken.” Zeer droevig vervolgde de Hemelse Mens met gebogen schouders zijn weg. 

Wederom een mens die niet over de brede stroom van misverstanden, onbegrip en dogma’s kon 

komen? Na een korte tijd ontmoette de Hemelse Mens de vrouw opnieuw. Deze keer bleef zij staan 

en keek met grote aandacht naar Hem. Wie was hij toch? Hij kwam haar zo bekend voor. De 
Hemelse Mens trad op haar toe en sprak: “Ik ben het vrouw, maar zie hier de mens, ontdaan van alle 

valse luister, verlangend naar de zuivere, onschuldige liefde van een mens voor een mens.” De vrouw, 

hoewel zeer verschrikt en angstig, toch begaan met zijn verdriet, zei: “Maar hoe kan dat, Heer, U 

bent toch de Zoon Gods, de Heilige die wij allen vereren?” de Hemelse Mens antwoordde: “Nee 
vrouw, ik ben slechts de mens, het nederige omhulsel van de Zoon Gods voor drie jaar. Maar 

daarvoor en daarna was ik weer de mens die ik ben. Ik voel mij verantwoordelijk voor al het 

verdriet, het bloed en de offers, die de mensheid in bijna 20 eeuwen heeft gebracht in mijn naam. 

En hoewel de Heer mij deze schuld niet aanrekent, ben ik toch zeer eenzaam geworden, dolend 

tussen hemel en aarde, altijd op zoek naar de zuivere liefde van een mens voor een mens. Slechts 

deze zuivere liefde van een mens voor mij als mens kan de zware last verlichten.” De vrouw knielde 

voor hem neer en sprak, terwijl de tranen uit haar ogen welden: “Heer, ik ben niet waardig dat gij 

tot mij komt, maar ik bied u mijn liefde aan als mens, alleen voor u, eenzame mens. Ik wil alle 
vooroordelen en dogma’s vergeten, waarin ik ben opgevoed. Ik bied u aan, alle tederheid en 

mededogen waarover ik als vrouw beschik”. De Hemelse Mens tilde haar op en zei: “Vrouw, de vrouw 

is door God uitverkoren diegene te zijn om aan de strijdende mensheid haar tederheid, stille liefde, 

opofferingsgezindheid en mededogen te geven. Zij zal de kop van de slang verpletteren en de Poort 
der Genade kunnen zijn. De Poort waardoor Gods Liefde vrijelijk zal kunnen stromen. Zij gaat dan 

naar uw zusters en onderricht hen, opdat eens de liefde, het mededogen en de tederheid zal 

overwinnen op deze aarde. Dat de stromen van bloed mogen ophouden te vloeien, de tranen 

gedroogd mogen worden en de liefde zal zegevieren. Onthoudt gij vrouw, dat dat alleen kan 

gebeuren door de zuivere onbaatzuchtige liefde van de ene mens tot de andere mens”. Na de vrouw 

nog eenmaal liefdevol te hebben aangekeken, vervolgde de Hemelse Mens zijn weg. De vrouw keek 

hem na en probeerde zijn  boodschap te verstaan.  

 

 



HET KIND DAT ER NIET IS      Simone Klarenbeek                          
 

Kerst  

een kind, niet jouw kind, schrijnende pijn 

Een stal 

warmte, genegenheid, koesterende armen. 

Jouw armen zijn leeg…..Je hart is verkild,  

verstard, verwrongen door verdriet.  

Het kind en de moeder… 

de moeder en het kind… eenheid, liefde 

En dan de kreet in jouw hart 

Waar is het mijne? 

…afgestaan uit nood…  maar nooit vergeten 

…Geaborteerd… leegte, schuld, weggelopen?...  

Waarom, wat deed ik fout? 

…verdwenen?... Waar ben je? Angst! 

…verongelukt?... intense pijn, verbittering 

 

Waar moet ik heen met al mijn pijn? 

Terwijl al die mensen de gedachten koesteren, 

van hoe zacht en teer, 

uit pure nostalgie 

Waar vind ik begrip en rust voor mijn gebroken hart? 

Waar vind ik mijn kind weer terug… voor mijn lege armen. 

Kerst…  

Een stal, een kind, een moeder 

33 jaar  later 

Een man, een kruis, een lijdende moeder    

Jezus,  

het Kind in die stal  is ook de man aan het kruis 

Maria, de lijdende moeder  

maar  met open armen. 

 

Dáár bij hen is begrip voor jouw hartenpijn 

Jouw angst… schuld… verdriet 

Herkenning van wat de wereld je aan kan doen 

Dát kind wil ook jouw kind zijn 

jouw armen vullen, jouw hart van bitterheid verlossen 

 

Die moeder kan jouw moederhart begrijpen 

De pijn wat stillen 

Jouw berusting leren 

Dáár in die stal in Bethlehem is plaats voor jou 

Is vrede voor jouw ziel 

 



                   Een ontroerend verhaal met een sterke boodschap.  
 

Op de laatste dag vóór Kerstmis, haastte ik me nog naar de 

stad om cadeaus te kopen waar ik nog niet in geslaagd was 

om eerder te kopen.  Terwijl ik aan het kijken was op de 

speelgoedafdeling, merkte ik een kleine jongen op van 

ongeveer vijf jaar. Hij hield een pop tegen zijn borst 

gedrukt en streelde het haar van de pop en keek zo droevig. 

Ik was benieuwd voor wie deze pop bedoeld was. Dan draaide 

de kleine jongen zich om en  vroeg aan de oude vrouw naast 

hem: “Oma, weet u zeker dat ik niet genoeg geld heb?”   

De oude dame antwoordde: “Ik weet dat je niet genoeg 

geld hebt om deze pop te kopen, mijn beste kind.”  Dan vroeg zij hem om hier vijf 

minuten te blijven terwijl zij gauw even rond ging kijken. De kleine jongen hield de pop 

nog in zijn hand. Tot slot liep ik naar hem toe en ik vroeg hen aan wie hij de pop wilde 

geven. “Het is de pop die mijn zus zo graag wilde hebben voor Kerstmis. Zij was zo 

zeker dat de Kerstman hem zou geven.” Ik antwoordde hem dat de Kerstman hem 

misschien wel zou brengen.  Maar hij antwoordde droevig: “De Kerstman kan hem niet 

aan haar geven waar zij nu is. Ik moet de pop aan mijn moeder geven zodat zij hem 

aan haar kan geven wanneer zij daarheen gaat.”  Zijn ogen waren droevig terwijl hij 

dit zei. “Mijn zus is naar God gegaan en papa zegt dat mama óók spoedig naar God zal 

gaan, dus ik dacht dan kan zij de pop aan mijn zus geven.”  Dan toonde hij me een zeer 

aardige foto van hem waar hij aan het lachen was.  Hij zei: “Ik wil ook dat ze deze 

foto meeneemt zodat ze mij niet vergeet.”  Ontdaan van dit verhaal keek ik snel in 

mijn portemonnee en gaf de jongen wat geld. Gaf hem extra geld omdat hij eigenlijk 

ook nog een witte roos bij haar wilde leggen. 

 

Toen ik thuis kwam herinnerde ik een lokaal krantenartikel van twee dagen geleden, 

wat melding maakte over  een dronken chauffeur in een vrachtwagen die een auto 

raakte waar een jonge vrouw en een klein meisje in zaten. Het kleine meisje stierf 

gelijk, en de moeder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en was in 

coma.   Was dit de familie van de kleine jongen? 

 

Twee dagen na deze ontmoeting met de kleine jongen, las ik in  

de krant dat de jonge dame was overleden. Ik kon het niet  

laten en ging een bos witte rozen kopen en ging naar het  

mortuarium waar het lichaam van de jonge vrouw was opgebaard. 

Zij lag daar, in haar doodskist, hield een mooie witte roos vast.  

Ook lag er een foto van de kleine jongen en de pop op haar borst. 

 

De liefde die deze kleine jongen voor zijn moeder had en voor  

zijn zus is toch heel duidelijk. In een fractie van een seconde,  

had een dronken chauffeur dit alles van hem afgenomen. 
 
 



 

ER IS EEN ROOS ONTLOKEN 
(meezingen mag) 

 
 

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. 

  

 
  



VADER EN ZOON   
 

Een geluid dat hij niet onmiddellijk kon thuisbrengen had hem uit zijn slaap gewekt. 

Instinctief voelde hij dat zijn vrouw was opgestaan. Een smalle reep licht die onder 

de slaapkamerdeur kierde en het gekir van de baby brachten hem terug tot de 

werkelijkheid.  Hij stond op en gluurde door een kier van het gordijn. Tuin en 

aangrenzend park lagen er stil bij door de vers gevallen sneeuw. Als vanzelf moest hij 

voor de zoveelste keer denken aan afgelopen vrijdag toen zijn Zwitserse collega hem 

op de luchthaven van Zurich had 

afgezet.  Naar vertrekhal A 

lopend, realiseerde hij zich dat 

het aanmerkelijk kouder was 

geworden sinds hij dinsdag was 

aangekomen. Zijn horloge 

vertelde hem, dat het nog ruim 

een uur zou duren voordat de KL 

306 naar Amsterdam zou 

vertrekken. Tijd genoeg om wat 

kerstinkopen te doen.  

Hij slenterde wat rond, kocht een nieuw en duur merk eau de toilette voor zijn vrouw 

en een goede malt whisky voor zichzelf, waarna hij besloot alvast naar uitgang B39 te 

gaan om wat te kunnen lezen. Het was opmerkelijk stil in de wachtruimte. Even 

verderop in de taxfree winkel stonden twee mannen fluisterend met elkaar te praten 

en in de krantenkiosk schikte een oudere vrouw tijdschriften.  

Toen hij een rustige plek zocht, werd hij aangesproken door een jonge donkerharige 

vrouw, die hem in gebroken Duits vroeg of hij even op haar kindje wilde letten. 

Zonder zijn antwoord af te wachten, plaatste zij een kinderwagen naast zijn stoel en 

verdween, zonder zich te haasten, in de richting van de krantenkiosk. Met kinderen, 

behalve die van zijn vrienden, kennissen en familieleden, had hij weinig ervaring. 

Hoewel zijn vrouw en hij al meer dan twaalf jaar waren getrouwd, was hun huwelijk 

kinderloos gebleven. Ze hadden het wel over adoptie gehad, maar verder dan een hond 

was het nooit gekomen. Hij keek eens in de kinderwagen en zag een mensenkind dat 

tevreden lag te slapen, zodat hij rustig door zijn inmiddels gevonden tijdschrift kon 

bladeren.  Of het door de drukke week kwam of door de warmte in de wachtruimte, 

maar ongemerkt moest hij in slaap zijn gevallen. Toen hij wakker schrok door de stem 

van de stewardess, die omriep dat er kon worden ingestapt, zag hij dat de 

kinderwagen nog steeds naast zijn  stoel stond. Hij draaide zich in de richting van de 

krantenkiosk, maar de moeder van de baby was nog steeds niet in zicht. 

Naast hem was een man van middelbare leeftijd gaan zitten. Hij had een vriendelijk 

gezicht waarop een glimlach leek te zweven, licht grijzend haar en een grijze snor. 

Toen zij beiden, bijna tegelijkertijd opstonden, om zich naar de instapbalie te gaan, 

sprak de man hem plotseling aan. 

“Kom,” zei hij, “laat ik u even helpen met uw zoon.”  En voor dat hij kon uitleggen dat 

dit niet zijn zoon was, maar dat hij slechts als tijdelijke oppas fungeerde,  



had de man de bovenkant van de kinderwagen met grote handigheid afgenomen en de 

onderkant opgevouwen, en was hij al in de richting van de balie gelopen. 

Hij kon niets anders doen dan volgen en tot zijn verbazing toonde de man twee 

instapkaarten, waarbij hij half over zijn schouder in zijn richting wees. 

In het vliegtuig wees de stewardess hem zijn plaats, een stoel aan het gangpad. De 

kinderwagen met de baby stond al op de middelste stoel, terwijl de oudere man bezig 

was zich op de raamplaats te installeren. Hij besloot de gang van zaken nog maar even 

aan te zien, ervan overtuigd dat de moeder nu toch wel snel zou instappen. 

 

Nadat het vliegtuig zich van de grond 

had losgemaakt en de purser het 

obligatie veiligheidsverhaal had 

verteld, werd er eten en drinken 

rondgedeeld. Een voor een kwamen de 

stewardessen de baby bewonderen en 

vertelden zij hem, dat je wel kon zien 

wie de vader was. Hij kreeg een 

vreemd, enigszins opgewonden gevoel. 

Zou het dan zomaar mogelijk zijn … 

Voordat hij de gelegenheid had om verder te fantaseren, sprak zijn reisgenoot hem 

opnieuw aan.   “Hoe heet uw zoon, als ik vragen mag?” 

“Joshua,” hoorde hij zichzelf zeggen. “Wat dom van mij,” antwoordde de man. “Het 

staat immers op het kaartje, dat uw vrouw aan de wagen heeft gespeld.” 

“Tja, mijn vrouw is erg praktisch,” mompelde hij dom. 

“Is het ongepast te vragen hoe u en uw vrouw heten?, hervatte de man. 

“Mijn naam is Joseph Zimmerman en mijn vrouw heet Ria, eigenlijk Maria,” 

antwoordde hij werktuigelijk. “Juist ja, Maria,” herhaalde de man langzaam, alsof hij 

het woord proefde als kostbare wijn.   “Heeft u zelf ook kinderen, meneer?” hoorde 

hij zichzelf vragen. O ja, heel veel zelfs en ook kleinkinderen natuurlijk. Eerlijk 

gezegd ben ik de tel een beetje kwijtgeraakt.,” antwoordde de man glimlachend. 

Toen het vliegtuig om zes uur op Schiphol neerstreek en hij, opnieuw geholpen door 

de oude man in de richting van de uitgang begon te lopen, was het zachtjes gaan 

sneeuwen.  

“Als u het niet erg vindt,” sprak zijn reisgenoot, “ga ik er 

even bij zitten.”  Loop alvast maar door en als ik u niet meer 

mocht zien, dan wen ik u en uw familie een gezegende kerst. 

En zorg goed voor uw zoon, het is een bijzonder kind,” 

eindigde hij. 

Toen hij zich halverwege de hal omdraaide, was deze 

volkomen leeg en de oude man leek in het niets te zijn 

verdwenen. 

Bij de douane werd hij door gewuifd en toen hij enige tijd 

later de P3 voor lang parkeren afdraaide, wendde hij zich 

tot het kind, terwijl hij mompelde: 

“Joshua, mijn zoon, over twintig minuten zijn we bij mama.” 



 EN KERSTFEEST NU?  

 

Het gesprek van gisteren ging verder  

over de vraag wat Kerstmis voor ons nu  

betekent:   -Ik neem geen afstand van die 

tijd. Die is me te kostbaar. Toch vind ik  

het moeilijk om een directe verbinding te 

leggen tussen toen en nu.  

-Ik vind het nu een heel kwetsbaar feest.  

Kerstmis is zo verbonden met familie, met  

geborgenheid, met warmte. Het krijgt daarmee ook iets exclusiefs.  

Het sluit ook mensen uit. Mensen voor wie geen herberg is, dat wil zeggen 

voor wie geen geborgenheid is.   

-Ik herken dat wel wat je zegt. Aan de ene kant treft het altijd weer dat 

mensen deze avond letterlijk en figuurlijk zo te hoop lopen. Voor mij een 

aanwijzing dat we het visioen van vrede niet uit het oog willen verliezen. Aan 

de andere kant de realiteit van het ongeborene. Elke dag aanwijsbaar. 

-Ik denk dat er in ons mensen een diep verlangen is dat het alledaagse 

overstijgt. Dat we bij wijze van spreken een rol mogen blijven spelen in het 

Verhaal. In mijn vorige werkkring bleven de diepgestoorde bewoners in het 

tehuis voor verstandelijk gehandicapten. Ze gingen niet naar hun ouderlijk 

huis. We gingen met hen op eerste kerstdag naar een schuurtje achter op het 

terrein, waar een stal was ingericht. Er hoefde niets gezegd te worden. We 

waren daar een deel van het Verhaal. 

-Het in beweging blijven. Het lopen, ook al is het nacht, dat is voor mij een 

uiting van het verlangen dat we niet vergeten dat het erom gaat van binnen 

uit die mens te worden in deze wereld, waartoe we 

bestemd zijn. Dat is een appèl dat voor mij van 

kerst nu uitgaat. 

-Het vlammetje achter de kartonnen stal was erg 

klein. We hebben de neiging om er een dikke muur 

omheen te zetten. Dat kan juist niet want dan 

wordt het vlammetje onzichtbaar en dooft het. 

Hoe gehavend of geschonden een mens ook mag 

zijn, hij kan toch niet verdragen dat er geen licht 

voor hem zou kunnen zijn. In ieder mens zit toch 

iets van oneindige waarde. Met kerstfeest wordt 

dat ons voor ogen gehouden.  

     Piet Middelaar. Uit: Zwerfstenen in het zand. 



Vraag aan de Engel van Vrede 

 

 
 

 

Lieve Engel – wijs mij de weg naar Innerlijke Vrede, 

want ik snap wel dat “oorlog en vrede beginnen vanbinnen”.  

 

Help mij te herinneren dat ik niet overal wat van hoef te  

vinden; het is toch sowieso de Waarheid niet – wat ik  

zie is slechts een klein stukje in het Grote Verhaal. 

 

Help mij herinneren te kijken achter de verschijnselen, 

zeker als ik ze negatief dreig te noemen. 

 

Help mij herinneren dat ik steeds weer keuze heb 

hóe ik wil kijken naar wat er gebeurt in mijzelf en 

buiten mijzelf – hóe te voelen – hóe te denken. 

Ik weet intussen dat ik de keuze heb te reageren 

vanuit Liefde of vanuit angst – en dat angst vele 

vermommingen heeft. 

 

Help mij herinneren dat ik mij niet van mijn koers af 

laat brengen door geweld met wapens of met woorden. 

 

Help mij herinneren dat ik behulpzaam wil zijn in plaats 

van veroordelen – ik kies voor Liefde in plaats van angst. 

 

Help me herinneren dat ik ook mijn grenzen aan mag 

geven en help me dat te durven, want ik ben 

verantwoordelijk voor mijn eigen vrede. 

 

 

Lieve Engel – inspireer mij en allen die dit willen, 

zodat 2014 een jaar van “Vrede op Aarde” mag zijn. 



Leuke bezigheid tijdens de Kerst met de (klein)kinderen...knip de voorplaat 
in 24 stukjes en vertel tijdens het puzzelen het bijbehorende verhaal. 

1. Engel verkondigt de blijde boodschap aan de herders in het veld: 
‘Vreest niet, ik breng u een blijde boodschap, bestemd voor de 
gehele wereld.’ 

2. Toen Jozef met Maria door het land getrokken was en zij eindelijk 
in Bethlehem aankwamen werd hij niet boos of verdrietig omdat 
alle plaatsen in de herbergen bezet waren. Kalm zocht hij verder 
naar een geschikte rustplaats. 

3. Aan gene zijde van de Eufraat woonden magiërs; en zij waren 
wijzen en konden de taal der sterren lezen en zij zagen, dat een 
grote geest geboren was en volgden de ster. 

4. Maria vertelt Jozef de timmerman over haar ontmoeting met de 
engel Gabriël.  

5. De herders komen aan in de stal waar Jezus is geboren. 
6. De drie wijzen schenken het kind Jezus wierook, mirre en goud, 

symbolen voor vernieuwd denken, voelen en handelen. 
7. Er ging van keizer Augustus een bevel uit, dat alle mensen uit zijn gehele grote rijk naar hun 

geboorteplaats moesten gaan om zich daar te laten inschrijven. Het land was spoedig vol 
met trekkende en reizende mensen.  

8. Kerstkalkoenen. Mensen maken zich druk over wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar, maar 
waar ze zich werkelijk druk over zouden moeten maken is wat ze eten tussen nieuwjaar en 
kerst. 

9. De engel Gabriël verscheen aan Jozef in een droom en zei tot hem: ‘Heil u, Jozef, gij 
hogelijk begenadigde, want het vaderschap Gods is met u.  

10. De wijzen komen op bezoek in de kerststal om het kind Jezus, dat in doeken gewikkeld ligt 
in een kribbe, hulde te bewijzen. 

11. En in die dagen stond Maria op en ging met spoed naar het heuvelland, naar een stad in 
Judéa, en trad binnen in het huis van Zacharias en Elisabeth. En het geschiedde, toen 
Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, dat het kind in haar schoot opsprong; en 
Elisabeth werd vervuld met de kracht van de Geest. 

12. Maria en Jozef op weg naar Bethlehem 
13. Engelenzang. Ere zij God, Ere zij God. In den hoge, in den hoge, in den hoge. Vrede op 

aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. 
14. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
15. Jozef en Maria op reis terwijl de zon onder gaat. 
16.  De engel Gabriel zegt: ‘Wees niet bang Maria, want jij hebt genade gevonden bij God. Bij 

jou zal een zoon geboren worden en je zult hem de naam Jezus geven.  
17. De Heilige geest daalt in de vorm van een duif  in de schoot van Maria en zij wordt 

zwanger. 
18. Kamelen, rijdieren van de wijzen uit het Oosten. 
19. Jozef en Maria overnachten in een stal omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
20. De schapen, deze dieren symboliseren, in tegenstelling tot rammen, meestal deemoed en de 

behoefte aan leiderschap en bescherming. Als totemdier staan ze vooral voor voeding, rust 
en warmte. 

21. Een engel verschijnt. 
22. Op een zekere nacht ging een heldere stralende ster op. En wijze mannen die dit zagen, 

begrepen dat dit iets heel bijzonders moest betekenen. 
23. Ezels: sobere, taaie, aanhankelijke, sterke, intelligente, voorzichtige en volgzame rijdieren 

en gezelschapsdieren. 
24. Drie wijzen uit het Oosten die de bijzondere ster hadden gezien besloten alles achter zich te 

laten en de ster op haar weg langs de hemel te volgen en te zien waar zij deze Verlosser 
zouden vinden. 



 

HHHHetetetet                                
    

besbesbesbestuur tuur tuur tuur     
        

van Harmonia van Harmonia van Harmonia van Harmonia     
    

afdeling afdeling afdeling afdeling         Arnhem Arnhem Arnhem Arnhem     
        

wenst wenst wenst wenst             U   U   U   U       sfeervolle,sfeervolle,sfeervolle,sfeervolle,    
        

gezellige,gezellige,gezellige,gezellige,    wawawawarme, liefdevolle rme, liefdevolle rme, liefdevolle rme, liefdevolle     
KerstKerstKerstKerst----    
dagen dagen dagen dagen     
ttttoe.oe.oe.oe.    

    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

En  een  voorspoedigEn  een  voorspoedigEn  een  voorspoedigEn  een  voorspoedig    enenenen    spiritueel 2014.spiritueel 2014.spiritueel 2014.spiritueel 2014.    
Maarten van SanteMaarten van SanteMaarten van SanteMaarten van Sante    

Erika EdieErika EdieErika EdieErika Edie    
Gerard HeiGerard HeiGerard HeiGerard Heijjjjnennennennen    

 
 

Muziek  verhalen  gedichten samenstelling  Erika. Lay-out  boekje  Ditje.  


