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Voorwoord                                                          
December, 2020 
 

 

Samen muziek maken, samen zingen, samen praten, samen kerst 
vieren dat doet een mens goed! Dit jaar kan dat niet in grote groepen 
maar wel in de kring van de huiskamer. 
 
Vanwege dit bijzondere jaar hebben de Muziektherapeuten en 
Geestelijk Verzorgers de handen ineengeslagen en een 
kerstliedbundel samengesteld. 
 
In de liedbundel vindt u traditionele kerstliederen en moderne 
kerstliederen, afgewisseld met gedichten, verhalen en een opzet voor 
een kerstmoment. 
 
Voor elk wat wils. Zo kan iedere huiskamer eruit halen wat past bij de 
bewoners/cliënten. 
Een uurtje gezellig samen kerstliederen zingen 
Een mooi gedicht voor bij de kerstmaaltijd 
Een kleine kerstviering aan de huiskamertafel. 
Etc…. 
 
We wensen u gezellige feestdagen met elkaar en een goed nieuw 

jaar! 

 

Jennefer Tiekstra 
Gerjanne Dannenberg 
Dorette Neeskens 
Els Groeneveld 
Annerie Snier 
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Kerst 

 
Kerst, een tijd van warmte en sfeer, 
en van het kindeke, klein en teer. 
Moge er overal vrede zijn 
voor alle mensen, groot en klein! 
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Traditionele 
Kerstliederen 
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De herdertjes lagen bij nachte 

De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
Zij hielden vol trouwe de wachte 
Zij hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden zij d'engelen zingen 
Hun liederen, vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen 
t' Liep tegen het nieuwe jaar 

 
Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen: 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje beneê 
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jezus neer 
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Een blijde vader 
 
Daar wordt geboren in de nacht 
het kind dat Jezus heet. 
In doeken ligt het in een krib 
en niemand die het weet. 
Het slaapt en sluimert in een stal 
en Jozef is zo blij. 
De os en ook de ezel staan  
er wat verlegen bij. 
 
En herders, buiten in het veld, 
zij houden trouw de wacht. 
De schapen slapen welgeteld, 
de sterren flonk’ren zacht. 
Opeens is er een hemels licht, 
er klinkt een engelenstem: 
“Geboren in het Christuskind, 
daarginds in Bethlehem!” 
 
Hanna Lam 
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Eer zij God in onze dagen 

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria 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. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

Lam van God, Gij hebt gedragen, 

alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen, 

peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 
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Er is een kindeke geboren op aard 

Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis  
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
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Dag baby’tje 
 
Daar ben je dan, dag baby’tje 
je ligt zo zacht te slapen 
je ruikt een beetje naar de stal 
naar koeienmest en schapen 
 
Ik kan je echt niet vinden 
in een prachtig mooi paleis 
dat weet ik van de wijzen 
die verdwaalden op hun reis 
 
Jij lijkt niet op een koning 
met macht en met geweld 
jij hoort het meest bij mensen 
zonder huis en zonder geld 
 
Dag baby’tje van Davids stam 
dag kind, je lijkt op hem 
je hoort hier in het vrije veld 
in de stal van Bethlehem 
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Hoor, de eng'len zingen d’eer 

Hoor, de eng'len zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer 
Vreed' op aarde, 't is vervuld 
God verzoent der mensen schuld 
Voegt u, volken, in het koor 
dat weerklinkt de hemel door 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer 
 
Hij, die heerst op 's hemels troon 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng'len zingen d'eer 
van de nieuw geboren Heer 
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Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd 

Al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn 

Hoor, de eng'len zingen d'eer 

van de nieuwgeboren Heer 
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Joy to the World 

Joy to world, the Lord is come; 

Let earth receive her King. 

Let ev'ry heart prepare Him room 

And heaven and nature sing (3x) 

 

Joy to the world, the Saviour reigns; 

Let men their songs employ, 

While fields and floods, rock, hills and plains, 

Repeat the sounding joy (3x) 

 
No more let sin and sorrow grow, 

Nor thorns infest the ground. 

He comes to make his blessings flow 

Far as the curse is found (3x) 

 

He rules the world with truth and grace, 

And makes the nation prove 

The glories of His righteousness 

And wonder of His love (3x) 
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Wiej wocht op kesoavond 
 
De oale klok’n hoog in ’n toor’n 
Zingt veur ieder ’n bizunder leed. 
Helder kleenkt het deur de kesnacht 
Ze doot alle leu bescheed! 
 
Ze neudigt oons opniej tot zing’n 
Daorum juust dit klean gedich 
Want binn’n in dee grote kearke 
Zinge wiej saam’n veur ’t kleane wich 
 
Dat in aarmood is geboor’ n 
In den o zo duustern stal 
En dat veur alle leu op eerde 
Weer de vrede breng’n zal! 
 
Mer vrede is zo’n groot woord 
Of dat ok gebeur’n zal….? 
Nig allenig in oons eigen laand, 
Mer in de wearld……overal! 
 
Het kesfeest brech veur alle means’n 
Of ze good bint of mangs slech 
In heel vol van dee duustere dage 
Weer dat kleane betjen lech 
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Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen 

jubelend van vreugde 

komt nu, o komt nu 

naar Bethlehem. 

Ziet nu de vorst der 

eng'len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden (3x) 

die Koning 

 

De hemelse eng'len 

riepen eens de herders 

weg van de kudde 

naar 't schamel dak 

Spoeden ook wij ons 

met eerbied'ge schreden 

Komt, laten wij aanbidden (3x) 

die Koning 

 

O Kind, ons geboren 
liggend in de kribbe 
neem onze liefde 
in genade aan 
U, die ons liefhebt 
U behoort ons harte 
Komt, laten wij aanbidden (3x) 
die Koning 
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Nu zijt wellekome 

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 den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar, 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyrieleis. 
 
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land, 
zij zochten onze Here met offerand. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 
t’ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
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Midden in de winternacht 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er 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 citers slaan, blaast de 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 zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
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Stille Nacht, Heilige Nacht 
 
Er is een beroemd lied geschreven over de stille en 
heilige nacht: 
Het is december en de sneeuw ligt dik in Oostenrijk ook 
in het plaatsje Obendorf waar pastoor Joseph Mohr 
woont.  
Een paar uur voordat de kerstavond zal beginnen krijgt 
de pastoor van het dorp te horen dat het orgel kapot is. 
De muizen hebben aan de binnenkant zitten knabbelen. 
Wat een mooie sfeervolle en muzikale kerstavond moet 
worden lijkt in het water te vallen. Maar de pastoor 
laat het er niet bij zitten.  
In korte tijd dicht de pastoor die middag een 
kerstgedicht, bindt zijn langlaufers onder en glijdt door 
de sneeuw naar het naburige plaatsje waar de organist 
woont. De organist, Franz Gruber, slaagt erin muziek bij 
het gedicht te maken. 
Die avond klinkt er dan toch kerstmuziek in het kerkje. 
Niet de krachtige en diepe tonen van het orgel maar de 
zachte klanken van een gitaar. 
Het lied is door een koor dat veel in het buitenland 
optrad meegenomen en zo hebben velen over de wereld 
het lied en de muziek leren kennen. De woorden zijn in 
allerlei talen te horen. 
Een lied dat je tot rust kan brengen, bij de stilte van 
binnen, bij de woorden van een ander, bij de gevoelens 
van je hart. 
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Stille Nacht, heilige Nacht 

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.  
  
Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd,  
werd G’op stro en in doeken gelegd.  
Leer m’U danken daarvoor,  
Leer m’U danken daarvoor.  
  
Stille nacht, heilige nacht! 
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!  
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Het ouwe lied 
 
Hij speelt al jaren op het orgel, 
en hij doet dat met plezier. 
Echter tegen kerst dacht hij: 
“Waarom zit ik eigenlijk hier? 
 
Altijd weer dezelfde woorden, 
altijd weer hetzelfde lied: 
vrede en licht en stal en sterren 
Het wordt zo’n sleur, dat wil ik niet.” 
 
Maar toch zat hij in de kerstnacht, 
trouw weer op zijn orgelbank. 
Speelde alle oude wijsjes, 
al ging het tegen wil en dank. 
 
Toen hij ten slotte naar huis toe liep, 
zei een vrouw: “Ik heb op je gewacht. 
Dank je wel voor je muziek, hoor, 
en vooral voor Stille Nacht”. 
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Ik kon vanavond nog niet zingen, 
maar ik genoot er echt veel van, 
want dat mooie oude wijsje, 
werd altijd gezongen door mijn man. 
 
Hij is verleden jaar overleden, 
maar het was net of hij naast me zat 
Zachtjes met de mensen meezong. 
Ik weet het zeker en heel vast 
 
Nou, ik ga – nog eens bedankt hoor 
Weet dat ik dit nooit vergeet” 
Hij zei niks, maar wist toen direct weer 
waar hij het eigenlijk voor deed. 
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Ere zij God, ere zij God 

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
 
Ere zij God in den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In den mensen, in den mensen, een welbehagen 
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen 
 
Ere zij God, ere zij God 
In den hoge, in den hoge, in den hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In den mensen een welbehagen 
Amen, amen 
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Kerstviering 2020, voor in de huiskamer  

Thema: Licht in onze ogen (naar de Open Deur). 
 
Muziek: Joy to the world 
https://www.youtube.com/watch?v=DLT9dSt8cwg 

 
Gebed:  
Eeuwige, Schepper van al wat is, 
wij zien uit naar uw komst in ons midden. 
Wees licht voor mensen die in duisternis gaan,  
wees hoop voor mensen zonder thuis, 
wees liefde voor hen die eenzaam zijn, 
wees leven voor mensen die bang en angstig zijn, 
wees toekomst voor ieder mensenkind op aarde.  
Kom aan het licht in alles wat wij doen, 
in het woord van bemoediging dat wij spreken, 
in de hand boven het hoofd, de arm om de schouder. 
Wij zien uit naar uw komst in ons midden, 
open ons, doe ons zien, stem ons af op uw Woord –  
zo bidden wij U, God-van-den-beginne, 
die leeft en leven geeft tot in eeuwigheid. Amen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DLT9dSt8cwg
https://www.youtube.com/watch?v=DLT9dSt8cwg
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Lezing: Het volk dat in duisternis gaat (Jesaja 9:1-2) 
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend 
licht. Zij die in het donker wonen worden door een 
helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot 
gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de 
vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van 
de buit. 
 
Luisterlied: Licht in de nacht 
https://www.youtube.com/watch?v=s4UFmDbQj5g  
 
Lezing: Het geboorteverhaal van Jezus   
(Hanna Lam) 
In die dagen gebeurde het dat door keizer Augustus 
een besluit werd afgekondigd dat in het hele rijk een 
volkstelling zou worden gehouden. De eerste 
volkstelling vond plaats toen Quirinius landvoogd was 
van Syrië. 
Iedereen ging op reis naar zijn plaats van herkomst, om 
zich aldaar te laten inschrijven. Zo ook Jozef. Hij ging 
weg uit Nazareth in Galilea naar Judea, naar 
Bethlehem, de stad van David, omdat hij afstamde van 
koning David, om zich daar te laten inschrijven samen 
met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.  
Toen zij in Bethlehem waren, was het zover dat de 
dagen van haar zwangerschap waren geteld. De weeën 
kwamen. Maria bracht een zoon ter wereld, haar 
eerste.  

https://www.youtube.com/watch?v=s4UFmDbQj5g
https://www.youtube.com/watch?v=s4UFmDbQj5g
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Zij wikkelde het kind in doeken en legde hem neer in 
een kribbe, want in de herberg was voor hen geen 
plaats. 
Die nacht waren er herders vlakbij Bethlehem, die in 
het open veld de wacht hielden over hun kudden. 
Opeens stond er een engel bij hen en de Gloed van God 
omstraalde hen. Zij werden zeer bang. Maar de engel 
zei: 'Wees niet bang. Ik breng jullie goed en blij nieuws, 
bestemd voor het hele volk. Heden, nu, is in de stad 
van David, in Bethlehem, jullie Bevrijder geboren - 
Christus de Heer -. Hieraan kun je hem herkennen: je 
zult daar een kind vinden, gewikkeld in doeken, het ligt 
in een kribbe'. Plotseling was de engel omringd door 
een menigte engelen. Zij zongen voor God en zeiden: 
'Glorie voor God in de hoge en vrede op aarde voor 
mensen van God en van goed'. 
Toen de engelen waren weggegaan naar de hemel 
zeiden de herders tegen elkaar: "laten we naar 
Bethlehem gaan om te zien wat er is gebeurd en ons 
door God is geopenbaard. Zij liepen gehaast en vonden 
Maria en Jozef en het kind in een kribbe. Toen zij het 
hadden gezien vertelden zij wat de engel over dit kind 
gezegd had. En wie het maar hoorde verwonderde zich 
over het verhaal van de herders. Maria bewaarde de 
woorden van de herders diep in haar hart en overdacht 
ze keer op keer. De herders gingen zingend terug. Zij 
zongen een loflied voor God om alles wat ze gehoord 
en gezien hadden. 
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Luisterlied: Als alles duister is (door Sela) 
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY 
 
Lezing: Het licht schijnt in de duisternis  
(Johannes 1:1-5) 
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en 
het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles 
is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van 
wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was 
het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
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Muziek: In ons hart geboren 
https://www.youtube.com/watch?v=2h_u9y-wT5s 
 
Voorbeden: 
Wij brengen voor Gods aangezicht, 
alles wat ons bezighoudt, 
mensen die ons dierbaar zijn, 
mensen dichtbij, mensen ver weg, 
mensen in nood, mensen in het donker… 
We doen dat met een tekst van de singer-songwriter 
Stef Bos: 
 
Jij daar in het donker 
Jij daar in de nacht 
Jij die naar de hemel kijkt 
En op een wonder wacht 
 
Jij daar in de doolhof 
En jij die wordt vergeten 
Jij die naar het licht zoekt  
En de keten wil doorbreken 
 
Jij denkt niet alleen 
Jij droomt niet alleen  
Jij staat niet alleen 
Want wij staan aan jouw kant 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2h_u9y-wT5s
https://www.youtube.com/watch?v=2h_u9y-wT5s
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Jij daar die blijft vechten 
Tegen de molens in de wind 
Die blijft geloven in de liefde 
Tegen alle stroming in 
 
Jij bent niet alleen 
Jij droomt niet alleen 
Jij staat niet alleen 
Want wij staan aan jouw kant           
 
Wij willen naast al deze mensen staan, 
licht in duisternis zijn, 
naar het voorbeeld van Jezus, Kind-van-het-Licht. 
Wij bidden: moge de goede God 
ons daartoe sterken. Amen.  
Bidden wij samen met woorden ons gegeven… 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid. Amen 



   
 

29 

 

 
Zegenwens 
Om zegen bidden wij, 
zegen voor ons, hier aanwezig, 
zegen voor alles en allen… 
Ruimte waar het licht kan komen  
wind kan waaien, adem stromen ruimte die doet leven.  
Stilte waar je God kunt horen  
open hart en open oren  
stilte om te zijn.  
Licht waarin wij samen staan  
Geest van God,  
raak Gij ons aan  
dat wij opengaan. 
 
Muziek: Ere zij God 
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4


   
 

30 

 

 

Moderne 
Kerstliederen  
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Eindelijk Kerstmis 

Eindelijk kerstmis, het jaar is weer om 
Zoveel gebeurd om ons heen 
Er zijn ons mensen ontvallen, er was vreugde en 
verdriet 
Maar beterschap ligt in 't verschiet 

Eindelijk kerstmis, een jaar gaat voorbij 
Ongemerkt worden we oud 
Er waren mooie momenten met een lach en een traan 
Om met kerstmis bij stil te staan 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 
Want ik reken niet op een eeuwig bestaan 
Geef je hart en hoofd en ziel maar aan mij 
Met kerst gaan de zorgen opzij 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 
Want eens is het tijd, ook voor ons om te gaan 
Dus geniet van deze kerst met elkaar 
Want de volgende is pas volgend jaar 

Eindelijk kerstmis, het jaar loopt ten eind 

Tijd voor een heel nieuw begin 

Met een hoop nieuwe kansen, voor mij en voor jou 

En voor iedereen van wie ik hou 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 

Want ik reken niet op een eeuwig bestaan 
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Geef je hart en hoofd en ziel maar aan mij 

Met kerst gaan de zorgen opzij 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 
Want eens is het tijd, ook voor ons om te gaan 
Dus geniet van deze kerst met elkaar 
Want de volgende is pas volgend jaar 

Eten en drinken, families bijeen 
Voor het klinken van een glaasje wijn 
Niemand is graag deze dagen alleen 
Met kerst hoor je samen te zijn 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 
Want ik reken niet op een eeuwig bestaan 
Geef je hart en hoofd en ziel maar aan mij 
Met kerst gaan de zorgen opzij 

Laten we 't leven maar vieren voortaan 
Want eens is het tijd, ook voor ons om te gaan 
Dus geniet van deze kerst met elkaar 
Want de volgende is pas volgend jaar 
Dus geniet van deze kerst met elkaar 
Want de volgende is pas volgend jaar 
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It’s the most wonderful time of the year 

It's the most wonderful time of the year 
With the kids jingle belling 
And everyone telling you "be of good cheer" 
It's the most wonderful time of the year 
 
It's the hap-happiest season of all 
With those holiday greetings 
And gay happy meetings when friends come to call 
It's the hap-happiest season of all 
 
It's the most wonderful time of the year 
With the kids jingle belling 
And everyone telling you "be of good cheer" 
It's the most wonderful, It's the most wonderful  
It's the most wonderful time of the year!! 
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Jingle Bells 

Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Hey, jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Hey, jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
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Have yourself a merry little Christmas 

Have yourself a merry little Christmas 
Let your heart be light 
From now on your troubles will be out of sight 
Have yourself a merry little Christmas 
Make the Yuletide gay 
From now on your troubles will be miles away 
Here we are as in olden days 
Happy golden days of yore 
Faithful friends who are dear to us 
Gather near to us once more 
Through the years we all will be together 
If the fates allow 
Hang a shining star upon the highest place 
So have yourself a merry little Christmas 
Have yourself a merry little Christmas 
So have yourself a merry little Christmas 
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Kerstochtend 
 
In de stilte van de ochtend 
wiekt een meeuw voorbij - 
parmantig hippen mussen 
in het gras - 
een witte kerstroos  
staat te pronken 
op de vensterbank - 
oranje flitst een goudvis  
in zijn kom - 
 
Mini-schepping  
om mij heen, 
schitterend 
als een echt juweel 
en: 
kosten zijn er geen. 
 
 
  Oeke Kruythof 
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Kerst Voor Iedereen 

Sneeuw bedekt het land 
Verlicht de pleinen 
De kerstboom overeind 
Cadeaus verschijnen 
 
De koude wintermaand 
Is aangebroken 
De openhaard in menig huis 
Word aangestoken 
 
Het is kerst voor iedereen 
Niemand is meer zo alleen 
Door de warmte van familie 
En de vrienden om je heen 
In de sneeuw zingt groot en klein 
Laat ons allen vrolijk zijn 
Kerstmis voelt voor jong en oud 
Geborgen en vertrouwd. 
 
Kaarten in de bus 
Vol beste wensen 
Van ieder jaar opnieuw 
Dezelfde mensen 
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De koude wintermaand 
Sneeuwwitte bomen 
Een tijd van samen zijn 
Is aangekomen 
 
Het is kerst voor iedereen 

Niemand is meer zo alleen 

Door de warmte van familie 

En de vrienden om je heen 

In de sneeuw zingt groot en klein 

Laat ons allen vrolijk zijn 

Kerstmis voelt voor jong en oud 

Geborgen en vertrouwd. (2x) 
 
Kaarten in de bus 
Vol beste wensen 
Van ieder jaar opnieuw 
Dezelfde mensen 
 
De koude wintermaand 
Sneeuwwitte bomen 
Een tijd van samen zijn 
Is aangekomen 
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Last Christmas 

Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (2x)  
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance 
But you still catch my eye 
Tell me, baby 
Do you recognize me? 
Well, it's been a year 
It doesn't surprise me 
(Merry Christmas!) I wrapped it up and sent it 
With a note saying, "I love you, " I meant it 
Now, I know what a fool I've been 
But if you kissed me now 
I know you'd fool me again 
 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (2x) 
 
 
A crowded room, friends with tired eyes 
I'm hiding from you, and your soul of ice 
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O my, I thought you were someone to rely on 
Me? I guess I was a shoulder to cry on 
 
A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover but you tore me apart 
Now, I've found a real love you'll never fool me again 
 
Last Christmas, I gave you my heart 

But the very next day you gave it away 

This year, to save me from tears 

I'll give it to someone special (2x) 
 
A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover but you tore him apart 
Maybe next year I'll give it to someone 
I'll give it to someone special 
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Let it snow 

Oh, the weather outside is frightful 
But the fire is so delightful 
And since we've no place to go 
Let it snow, let it snow, let it snow 
 
Man, it doesn't show signs of stopping 
And I've brought me some corn for popping 
The lights are turned way down low 
Let it snow, let it snow 
 
When we finally kiss goodnight 
How I'll hate going out in the storm 
But if you really hold me tight 
All the way home I'll be warm 
 
And the fire is slowly dying 
And, my dear, we're still goodbying 
But as long as you love me so 
Let it snow, let it snow, let it snow 
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Gevoel voor Kerst 
  
Kerst is voor mij 
Zo’n bijzondere tijd 
Dat komt door 
Al die gezelligheid 
  
De lichtjes aan 
Een boom erbij 
En elke dag 
Een lekkernij 
  
Bezinning, licht 
Een kaarsje aan 
Wat zijn de jaren 
Snel gegaan 
  
De Kersttijd is 
vooral zo fijn, om 
verbonden in liefde 
echt samen te zijn 
  

Emmy Davids 
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Rudolph, the Red-Nosed Reindeer 

You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen 
Comet and Cupid and Donner and Blitzen 
But do you recall 
The most famous reindeer of all? 
 
Rudolph the Red-Nosed Reindeer 
Had a very shiny nose 
And if you ever saw it 
You would even say it glows 
 
All of the other reindeer 
Used to laugh and call him names 
They never let poor Rudolph 
Join in any reindeer games 
 
Then one foggy Christmas Eve 
Santa came to say 
"Rudolph, with your nose so bright 
Won't you guide my sleigh tonight?" 
 

Then how the reindeer loved him 

As they shouted out with glee 

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer 

You'll go down in history" 
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Santa Claus Is Coming to Town 

You better watch out 

You better not cry 

You better not pout 

I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 

He's making a list, 
He's checking it twice, 
He's gonna find out who's naughty or nice 
Santa Claus is coming to town 

He sees you when you're sleeping 
And he knows when you're awake 
He knows if you've been bad or good 
So be good for goodness sake 

You better watch out! 
You better not cry 
You better not pout, I'm telling you why 
'Cause Santa Claus is coming to town 
Oh let's go! 
 
He sees you when you're sleeping 
And he knows when you're awake 
He knows if you've been bad or good 
So be good for goodness sake 
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You better watch out! 
You better not cry 
You better not pout, I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 

You better watch out! 
You better not cry 
You better not pout, I'm telling you why 
Santa Claus is coming 
I mean the big fat man with the long white beard 
Is coming to town 
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Winter Wonderland 

Sleigh bells ring, are you listening 
In the lane, snow is glist`nin` 
A beautiful sight, we're happy tonight 
Walking in a winter wonderland 
 
Gone away is the blue bird 
Here to stay is a new bird 
He sings a love song, as we go along 
Walkin` in a winter wonderland 
 
In the meadow we can build a snowman 
Then pretend that he is Parson Brown 
He'll say "are you married?" 
We'll say "no man! 
But you can do the job when you're in town" 
 
Later on we'll conspire, as we dream by the fire 
To face unfraid, the plans that we've made 
Walking in a winter wonderland 
 
In the meadow we can build a snowman 
And pretend that he's a circus clown 
We'll have lots of fun with Mister Snowman 
Until the other kiddies knock him down 
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When it snows ain't it trilling 
Tho`your nosse gets a chilling 
We'll frolic and play, the eskimo way 
Walkin` in a winter wonder land 
We'll frolic and play, the eskimo way 
Walking.......in a winter wonderland. 
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Een eigentijds kerstverhaal 
 
Het begon als een gewone kerstavond. 
Mevrouw Verscheer keek vanuit de Schöppe uit over 
Krönnenzommer. 
Het begon net te schemeren en het werd steeds stiller 
op de parkeerplaats. De meeste medewerkers waren al 
naar huis. De zusters van de late dienst waren net 
binnen. Hier en daar haastte zich nog een bewoner over 
de weg. Diep weggedoken in de winterjas. Gauw naar 
huis, naar het Vospaviljoen want het was koud en de 
lucht rook naar sneeuw. 
In de verte zag mevrouw Verscheer de lichtjes van de 
huiskamers één voor een aanfloepen.  
Daar, daar achter ergens, achter de berg richting 
Luttenberg, daar had ze haar hele leven gewoond. En 
kerst gevierd met alles erop en eraan. Eerst samen met 
haar man en later alleen met de kinderen. Wat zou er 
nu van worden? 
 
Voor het eerst kerst in een andere omgeving. Ze mocht 
niet klagen, vond ze zelf, want ze had het wel getroffen 
met haar kamer. Net te ver van de huiskamer en met 
een mooi uitzicht. 
De kinderen hadden hun best gedaan om er iets moois 
en gezelligs van te maken.  
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Zouden ze nog komen vanavond? Ze hoopte maar dat 
ze voorzichtig aan deden want Erwin Krol had gladheid 
voorspeld. 
Haar dochter had in een dwaze bui een kerstboompje 
voor haar gekocht, het paste net op een bijzettafeltje. 
“Mam, we komen gewoon bij jou kerstfeest vieren hoor 
en een boompje hoort erbij!”.  
Boven op het boompje prijkte een zilveren engeltje. Van 
thuis, van vroeger. Zelf vond ze hem helemaal niet 
mooi, het ding keek zo lelijk, maar de kinderen waren er 
altijd weg van geweest en ze wilde hen niet kwetsen. 
Dus liet ze hem maar stiekem zitten. Als ze haar ogen 
een beetje toekneep leek het nog wel wat. 
 
Zag ze het goed? Plakten er sneeuwvlokken tegen de 
ruit? Ze schoof wat dichter naar de verwarming bij het 
raam. Ja, hoor op de vensterbak lag al een kleine laag. 
He, gezellig. Met sneeuw vond ze kerst nog mooier. Als 
de kinderen nu maar thuisbleven. Ze zag ze liever niet 
dan dat ze over hen in de zorg zat. 
Ze kon als kind al uren naar vallende sneeuw kijken. Een 
vlok volgen van boven langs het raam, helemaal tot op 
de grond. En nog één, en nog één...  
Nou, als het zo door bleef vallen dan zou er morgen een 
dik pak sneeuw liggen. Leuk voor de kleinkinderen dan 
zouden ze op het grasveld een mooie sneeuwpop 
kunnen maken. Vergenoegd dook ze dieper weg in haar 
vest. 
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Een paar uur later lag de sneeuw al dik op de daken. 
Auto’s konden niet meer van hun plek. Kouder en 
kleiner werd de wereld. En terwijl mevrouw Verscheer 
in de verte zat te staren viel haar opeens een donkere 
vlek op. Mensen, er waren mensen onderweg, op een 
brommer. Ze kon ze net onderscheiden. Dan reden ze 
weer een eindje, dan stonden ze weer stil.  “Wat doen 
ze ook met dit slechte weer op straat?” dacht mevrouw 
Verscheer. 
Kijk daar gaan ze weer verder en staan weer stil. Het 
lijkt wel of de brommer niet meer op gang wil komen. 
Kijk nou, ze laten de brommer achter en schuifelen 
voetje voor voetje verder. De man zwaait wanhopig 
met zijn armen. Probeert hij iemand te waarschuwen?  
Opeens zit mevrouw Verscheer rechtop in haar stoel. 
Kijk nou toch! De vrouw lijkt wel hoogzwanger. Ze kijkt 
nog eens. Ja, hoor een vrouw, zo zwanger als het maar 
kan. 
Ze ziet de man en vrouw verder worstelen richting de 
ingang. De vrouw kan niet meer, dat ziet mevrouw 
Verscheer zo wel. En de man kan haar niet houden. 
Mevrouw Verscheer neemt een besluit. Ze moet helpen. 
Kordaat neemt ze haar rollator en zo snel als het kan 
loopt ze de gang op.  
Gelukkig ziet ze nog zet de man van de TD de hoek om 
gaan. 
…. roept ze, kun je me helpen? 
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…. loopt naar haar toe en kijkt haar vragend aan. 
Mevrouw Verscheer struikelt bijna over haar woorden, 
als ze buiten adem probeert uit te leggen wat er aan de 
hand is. “Er zitten mensen in de sneeuw vast, en ze 
kunnen niet verder en ze hebben hulp nodig en ze is 
zwanger en wij moeten helpen” 
“Wat?” roept ….. “met dit weer?”  “Blijft u hier, dan ga 
ik op onderzoek uit”. Gauw laat hij de nachtzuster 
weten dat hij even buiten is. 
 
Mevrouw Verscheer vindt het al lang goed. Ze zakt 
buiten adem op een stoel in de gang van de Schöppe. 
De nachtzuster komt polshoogte nemen. En mevrouw 
vertelt haar over het stel op de inrit van 
Krönnenzommer. 
Even later ziet mevrouw Verscheer een besneeuwde ….   
terugkomen. Naast hem de man van de brommer en 
tussen hen in dragen ze een vrouw die duidelijk op alle 
dagen loopt. 
De zuster schuift gauw een rolstoel aan. De man vertelt 
dat ze onderweg waren naar familie, ze dachten er nog 
wel te kunnen komen voordat het weer slechter werd, 
maar toen ging die brommer zo raar doen. 
De vrouw kreunt zachtjes. 
“Joop, Joop ik denk dat het begonnen is!” 
De zuster belt met de verloskundige en de huisarts. Niet 
te bereiken, allemaal vast in de sneeuw. 
Wat nu? 
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Mevrouw Verscheer kijkt de nachtzuster aan. Maar jij 
hebt toch in de kraam gewerkt? Toe ik de eerste macht 
hier niet kon slapen en je langs kwam heb je dat 
verteld! 
De zuster kijkt bedenkelijk. “Het is wel lang gelden 
hoor”. “We hebben geen andere keus” zegt mevrouw 
Verscheer beslist. “Is er niet ergens een kamer vrij? Ze 
kan toch moeilijk hier in de hal bevallen.” 
 
Een kleine optocht trekt zo laat op die avond door 
Krönnenzommer. 
Eerst de man van de TD met een loper, 
Daarachter de zuster met een artsenkoffer. 
Dan de man met zijn vrouw in een rolstoel. 
En helemaal achteraan mevrouw Verscheer. 
Hier en daar gaat er een deur open. 
“Wat is er aan de hand?” 
“Een bevalling hier in huis?” Op de Schöppe? 
Als een lopend vuurtje gaat het door het huis. 
Van slapen komt  die nacht niet veel. 
Mevrouw Verscheer zit als een stille wachter op de 
gang. Ze dommelt af en toe in maar is niet van plan 
naar bed te gaan. 
 
Tegen de ochtend steekt de zuster haar hoofd om de 
deur. Ze ziet mevrouw Verscheer en lacht:” ’t is een 
meisje en alles is goed gegaan!” 
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“Ze heet Maria!” “Alleen we komen van alles tekort. 
“Melk heeft de moeder zelf maar we hebben niets om 
haar aan te trekken.” 
Ook dat gaat als een lopend vuurtje het huis door. 
En al gauw laat de eerste bewoner zijn gezicht zien. 
In zijn hand een rompertje. “Ik had het gekocht voor 
mijn nieuwe kleinkind maar dat laat toch nog op zich 
wachten”. 
De volgende brengt een beeldig pakje mee: “Het was 
voor mijn oude buurmeisje met kerst maar daar verzin 
ik wel wat anders voor.” 
Zelfs een luiertje wordt aangedragen. “Heeft mijn 
kleindochter laten liggen”. 
 
Als iedereen ‘s ochtend aan de koffie zit, hebben de 
bewoners er hun mond vol van. Wat een mop, een echt 
kerstkindje op Krönnenzommer. Daar komt een 
ambulance aan. Die zal hen wel naar huis brengen. En 
als de man en zijn vrouw met het kindje langskomt is 
iedereen sprakeloos. Ach, wat een lief koppie. 
 
Mevrouw Verscheer is terug op haar kamer. Wat een 
kerstfeest! Haar oog valt op het engeltje. Is het 
verbeelding of lijkt het engeltje te glimlachen? Moe 
maar voldaan tuimelt ze in bed. 
Wat zullen de kinderen opkijken over het verhaal dat ze 
straks te vertellen heeft! 
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