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KERSTSTAL 

 

Je hoeft niet veel te spreken 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

weet dat je vrede vindt 

als je dit Kind naar binnen laat. 

 

Je hoeft geen schatten mee te dragen 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

weet dat voor dit Kind 

een klein gebaar volstaat. 

 

Je hoeft niet lang te blijven 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

als je maar begrepen hebt 

wat dit Kind te wachten staat. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

dit Kind legt weer de rust 

op jouw vermoeid gelaat. 

 

Je hoeft niet veel te wensen 

wanneer je naar de kerststal gaat, 

weet dat ook in 't nieuwe jaar 

dit Kind je niet verlaat. 

 

Frans Weerts 



Welkom in Herberg ‘de Stal’ 
 
De vieringen in de tijd van Advent en Kerst hebben een bijzonder 

karakter. Voor het twaalfde opeenvolgende jaar richten we de 

kapel in als herberg, waarin het in de donkere dagen rond Kerst 

goed toeven is.  

De naam van de herberg wisselt elk jaar en met de naam wordt 

meteen aangegeven welk thema in deze zes weken centraal staat. 

Gezien de traditie is het eigenlijk verwonderlijk dat de herberg nú 

pas de naam ‘De Stal’ gekregen heeft, want de kerststal is sinds het 

jaar 1223 een belangrijk symbool geweest voor de betekenis van 

Kerst. In het artikel op de bladzijden 8 en 9 kun je hier meer over 

lezen.  

 

Op bezoek in de kerststal  

In deze weken gaan we samen kijken wie er in de traditie een plaats 

in de kerststal hebben gekregen. Elke week verdiepen we ons in 

een van de figuren en hun rol en betekenis met betrekking tot de 

geboorte van Jezus.  

Levende kerststal bij het Straatpastoraat 



Daarbij nemen we ook de gelegenheid waar om ons in deze figuren 

in te leven en (letterlijk!) met hen in gesprek te gaan. Ieder die dat 

wil,  kan hieraan meedoen 

 

De kerststal en de bijbel 

Zoals gezegd, de kerststal zoals wij die kennen stamt uit 1223 en 

komt dus niet in de bijbel voor. Sterker nog, het zal velen verbazen 

dat er in de geboorteverhalen in de bijbel zelfs helemáál geen stal 

voorkomt! Toch kan het ‘spelen’ met de kerststal het zicht op de 

bijbelse boodschap verrijken en verdiepen.  

Daarom lezen we elke week een bijbelgedeelte dat met de kerststal 

in verbinding gebracht wordt.  

 

Kaarten op tafel 

De liederen in deze periode zijn uiteraard aangepast aan het thema 

en de tijd van het jaar. De gebeden en het aansteken van de 

kaarsjes houden hun centrale plaats in de viering.  

In deze weken vragen we 

niet zoals gebruikelijk 

namen voor een 

gezamenlijke kaart, maar 

krijgt iedereen de kans 

een eigen kerstkaart of 

nieuwjaarswens te 

versturen aan iemand die 

een blijk van meeleven 

goed kan gebruiken.   

Je kunt een kaartje en een envelop kiezen van een tafeltje en daar 

je goede wensen op schrijven. Als je op de envelop in ieder geval de 

straat met huisnummer en woonplaats schrijft, plakken wij er een 

postzegel op en zo nodig zoeken we de postcode erbij.     

 



Lied van de Stal 
(melodie ‘Once in Royal David’s City / tekst Klaas Koffeman) 

 

 
 
1. 29 november 
Hij, die hemelhoog verheven 
en dichtbij is bovenal,  
Schepper is van al het leven, 
groter is dan het heelal: 
Heer en meester van de wereld 
laat zich vinden in een stal. 
 
2. 6 december 
Os en ezel, stomme beesten,  
weten wie hen voeden zal. 
Maar juist bij de slimste mensen 
is dit vaak niet het geval. 
Hij, het brood, de bron van leven, 
laat zich vinden in een stal. 
 
3. 13 december 
Jozef hoort de hemel spreken 
in zijn dromen zonder tal.  
Hij mag zorgen voor Maria 
en haar kind, als zij bevalt. 
Zoon van David, zoon van Jozef, 
laat zich vinden in een stal. 

4. 20 december 
Vrouwen moeten dikwijls buigen 
onder mannelijk gebral. 
Maar het is meisje Maria  
dat de grootste worden zal!  
Draagmoeder van de bevrijder 
laat zich vinden in een stal. 
 
5. 27 december 
Mensen zwerven door het leven, 
lopen vast, komen ten val, 
lijken op verloren schapen, 
dwalend door een duister dal. 
Hij, de Heer, de goede herder, 
laat zich vinden in een stal. 
 
6. 3 januari 
Sterrenkijkers uit het oosten, 
beeld van volken overal, 
zien een pas geboren koning 
in het licht van het heelal. 
Hij, de Heer van licht en sterren, 
laat zich vinden in een stal. 



‘Stal orde’ 
elke vrijdagmiddag van 5 uur tot een uur of 6 

 

Welkom  

Openingslied     bladzijde 21 t/m 23 

Gebed  

De kaarsen en een adventskaars worden aangestoken, terwijl we 

zingen  

(melodie ‘Nu zijt wellekome’) 

 

Licht hier in ons midden  Uit oude verhalen 
Licht in ons bestaan   putten wij weer nieuwe kracht  
Licht waarom wij bidden  omdat ons beloofd wordt 
Raak ons aan!    het Licht verdrijft de nacht! 

Licht, vuur ons aan! 
 

 

Bijbellezing                      bladzijde 10 t/m 15 

In gesprek met figuren uit de stal   

Afsluitende gedachten  

Lied van de stal     vorige bladzijde (5) 

Muziek 

Gebeden 

Kaarsjes 
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‘Onze Vader’       
Gebed van Jezus     /  The Lord’s Prayer  
Onze Vader die in de hemel zijt,     Our Father, who art in heaven 
uw naam worde geheiligd,   hallowed be thy Name, 
uw koninkrijk kome,    thy kingdom come, 
uw wil geschiede,    thy will be done,  
op aarde zoals in de hemel.   on earth as it is in heaven. 
Geef ons heden ons dagelijks brood,  Give us this day our daily bread 
en vergeef ons onze schulden  And forgive us our trespasses, 
zoals ook wij     as we forgive those 
onze schuldenaars vergeven,   who trespass against us.  
en leid ons niet in verzoeking,   And lead us not into temptation, 
maar verlos ons van de boze.   but deliver us from evil. 
Want van U is het koninkrijk   For thine is the kingdom,  
en de kracht en de heerlijkheid,  and the power, and the glory, 
in eeuwigheid.     for ever and ever.  
Amen.      Amen. 
 

Slotlied                  bladzijde 21 t/m 23 

Zegen 

 

 
 
 
Na afloop worden we  
beneden in de eetzaal  
van de herberg 
door onze vrijwilligers   
aan tafel genodigd  
voor de maaltijd.

Wil je dit boekje svp in de kapel 

achterlaten tot 3 januari ? 



Franciscus van Assisi, de uitvinder van de kerststal 

 

We schrijven het jaar 1223. Het is 

kerstavond, 24 december, in de 

plaats Greccio, Italië.  Franciscus 

van Assisi wil tijdens de kerstviering 

de gelovigen zelf laten ervaren hoe 

de geboorte van Jezus in 

Bethlehem heeft plaatsgevonden. 

In een grot laat hij een lege kribbe 

met stro en een levende os en ezel 

plaatsen. Medebroeders en 

gelovigen uit de streek komen ‘s 

nachts rond de grot samen om 

kerst te vieren. Ze brengen fakkels 

en lantaarns mee en zorgen zo voor 

een intieme sfeer. Diaken Franciscus 

zingt met  welluidende stem het 
Kerstevangelie en preekt over de 

geboorte van Jezus. De eucharistie wordt gevierd, staande rondom de 

kribbe.  

Deze gebeurtenis raakt de aanwezigen diep. In de kerk werden in de 

traditie wel vaker kerst- en passieverhalen uitgebeeld, maar dit is geheel 

nieuw omdat het buiten een kerkgebouw plaatsvindt. 

Zo wordt de kerststal geboren. In Italië vinden we de oudste voorbeelden 

en vanuit dit land dringt de traditie van de kerststal door in andere 

landen in Europa en via missionarissen zelfs over de gehele wereld. Met 

name in Frankrijk en de Duitssprekende landen wordt de kerststal erg 

populair. In de Nederlanden vinden we de eerste voorbeelden al in de 

16e eeuw. Onder invloed van het Protestantisme verdween deze traditie 

in onze streek echter weer snel en het duurt tot ver in de 19e eeuw 

voordat de kerststal in Nederlandse katholieke  kerken en 

burgergezinnen traditie wordt. In de 20e eeuw werden vooral de 

goedkopere, veelkleurig beschilderde gipsen kerststallen populair.  

Kerststal uit de 16e eeuw 
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Na de Tweede wereldoorlog was in ieder Rooms katholiek huisgezin in 

Nederland wel een exemplaar te vinden. Tegenwoordig heeft de kerststal 

zich ook in de Protestantse wereld een plek veroverd. 
 

 

Moderne kerststal  

Betekenis van de kerststal 

Wat is nu het wezen van een kerststal en waarin  verschilt de kerststal 

wezenlijk van de gebeeldhouwde kerstvoorstelling?  

Dat is het theatrale element. Met losse beeldjes kun je als gebruiker zelf 

de voorstelling inrichten, je kunt zelfs het hele verhaal naspelen, wat 

vooral voor kinderen heel aantrekkelijk is.  

Soms wordt de inrichting van de kerststal over de periode van Advent 

en Kerst gespreid. Bij het begin van de advent staat alleen de os in een 

lege stal. Maria en Jozef met de ezel naderen van een afstand de stal. 

De plaatsing van de kribbe en de engel vindt plaats op kerstavond, de 

herders met schapen die elders in het veld stonden, komen op eerste 

kerstdag bij de stal aan. En dan op het laatst, op 6 januari, arriveren de 

drie koningen. Zij waren al eerder op reis gegaan en kwamen iedere 

dag dichterbij. Deze traditie willen in herberg ‘De Stal’ op onze eigen 

manier en naar onze eigen mogelijkheden volgen.  
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Teksten rond de stal 
 

 

Eerste Advent                                 29 november  
 

Lucas 1 vers 26 t/m 38  

In de zesde maand zond God de engel 
Gabriël naar de stad Nazaret in 
Galilea, naar een meisje dat was 
uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 
heette, een afstammeling van David. 
Het meisje heette Maria. Gabriël ging 
haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, 
je bent begenadigd, de Heer is met 
je.’ Ze schrok hevig bij het horen van 
zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. Maar de 
engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, 
Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je 
moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van 
zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 
van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 
Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog 
nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De 
heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je 
als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, 
heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid 
Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, 
ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar 
zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer 
wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet 
de engel haar weer alleen. 
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Tweede Advent                                     6 december 
 
Jesaja 1 vers 1 t/m 4 

 
Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en 
Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda 
regeerden. 
Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, 
de HEER heeft gesproken: 
Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, 
maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. 
Een rund herkent zijn meester, 
een ezel kent zijn voederbak, 
maar Israël mist elk inzicht, 
mijn volk leeft in onwetendheid. 
Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, 
volk van zondaars, verdorven geslacht. 
Zij hebben de HEER verlaten, 
de Heilige van Israël versmaad, 
hem de rug toegekeerd. 
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Derde Advent                                                      13 december 

 
Matteüs 1 vers 18 t/m 25 

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al 
was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze 
zwanger te zijn door de heilige Geest. 
Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen 
hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. 
De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij 
je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige 
Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn 
volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling 
zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De 
maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam 
Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.  
Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had 
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen 
gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had.  
En hij gaf hem de naam Jezus.  
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Vierde Advent  / Kerst                                      20 december 

 

 

 

Lucas 2 vers  1 t/m 7 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van 
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg 
om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan 
kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad 
van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich 
te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die 
zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling 
aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 
hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in de herberg van de stad. 
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Eerste na Kerst                     27 december 

 
Lucas 2 vers  8 t/m 20 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze 
hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer 
bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want 
ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde 
zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 
is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een 
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak 
ligt.’  
 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God 
prees met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 
 

Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, 
zeiden de herders tegen elkaar: 
‘Laten we naar Betlehem gaan 
om met eigen ogen te zien wat 
er gebeurd is en wat de Heer 
ons bekend heeft gemaakt.’ 
Ze gingen meteen op weg, en 
troffen Maria aan en Jozef en 
het kind dat in de voederbak 

lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was 
gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders 
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God 
loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
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Tweede na Kerst                          3 januari 
 
Matteüs 2 vers 1 t/m 12 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 
tijdens de regering van Herodes, kwamen er 
geleerden uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze 
vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van 
de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien 
opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen.’  
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep 
alle hogepriesters en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te vragen waar de 
messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 
Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het 
geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in 
het land van Juda, bent zeker niet de minste 
onder de leiders van Juda, want uit jou komt 
een leider voort die mijn volk Israël zal 
hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim 
de geleerden bij zich; hij wilde precies van hen 
weten wanneer de ster zichtbaar geworden 
was, en stuurde hen vervolgens naar 
Betlehem met de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur 
mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 
ook ik erheen kan gaan om het eer te 
bewijzen.’  
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze 
op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat 
hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde.   
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Ter lering en vermaak 

 

 
Kerstlied 

 
Het is gebeurd op een winterdag 
Des nachts om twalef uren. 
De kleine kudde met herders lag 
Te sluimeren bij de vuren. 
Toen klonk uit de hemel een heldere wijs. 
Kyrie Eleys 

 
Maar ik en jij waren niet daarbij. 
Ons trokken te vele zaken 
Naar aardse gewichtigdoenerij. 
Naar wereldse vermaken 
Of naar onze zorgen voor drank en spijs. 
Kyrie Eleys 

 
De herders hadden hun handen vol 
Eenvoudige geschenken. 
Zij gaven het kerstkindje schapenwol 
En baden het: wil aan ons denken 
Wanneer gij zult zijn in uw paradijs. 
Kyrie Eleys 
 
Doch ik en jij komen achteraan 
Met duizenden meegelopen 
Wij zullen wel lang in de rij moeten staan, 
Maar de staldeur is nog open. 
Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs. 
Kyrie Eleys 

 
Anton van Duinkerken (1903 – 1968) 
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Sinterklaasgedicht bij een kerststalletje 

Voordat dit cadeau werd ingepakt 

sloten Sint en de Kerstman een pact. 

“Kijk,” zei Sint, “ik wil het best geven, 

maar hij kan er pas met kerst plezier aan beleven. 

Misschien kan het jou niet zoveel schelen, 

maar ik wil liever de kosten delen.” 

“Oké,” zei de Kerstman, “ik geef je 50 procent. 

ook al ben je mijn grootste concurrent.” 

Sint heeft keurig een nota geschreven 

en ze zijn goede vrienden gebleven. 

Dus krijg jij op vijf december al 

deze mooi uitgevoerde kerststal.  

De vrouw lag beklemd 

tussen haar borsten 

in het stro. Haar kleed 

tot aan de oksels 

opgestroopt. 

Ik geloof, zei haar man, 

dat het nu gebeuren gaat. 

De engel staat al voor, 

de herders worden onrustig. 

En inderdaad werd toen 

dat kind geboren, waar men 

nu nog niet over 

uitgesproken is. 

 

Louis Ferron (1942 – 2005) 

 
 



Kerstschaak 
 
Als kind, u mag het weten, 
Speeld’ ík mijn kerstverhaal 
Met stukken van het schaakspel 
‘k Gebruikte z’ allemaal 
  
Het doosje stelt de stal voor 
Het was van hout, vandaar 
Pionnen zijn de mensen 
Ze staan er allemaal 
  
Eerst Jozef en Maria 
Met ezel, hier een paard 
En één van de pionnen 
Die speelde voor de waard 
  
De zwarten zijn de herders 
De engelen zijn wit 
Dat waren de vier lopers 
Begrijpt u hoe het zit 
  
Drie koningen mogen meedoen 
Eén zwarte en twee witte 
En ook de os en ezel 
Die mogen binnen zitten  
 

Dat zijn dan weer twee paarden 
Ze spelen elk hun rol 
In mijn verhaal, begrijpt u 
Het bord raakt aardig vol 
 

 
 
Maar dan mijn kindje Jezus 
Die moet toch anders zijn 
Een lucifersdoosje kribbe 
Maar een baby is zo klein 
  
Dan heb ik het gevonden 
De lucifer dan maar 
Met watten ’t hoofd omwonden 
’t Is net een plukje haar 
  
Zo speelde ik mijn kerstspel 
Als kind, ik was nog klein 
En was zo uren bezig 
Maar vond het reuze fijn . 
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Kerststallen bij het Stadsklooster 
 

   
 

Elk jaar rond de kerstdagen is het Stadsklooster geopend voor het publiek 
om de collectie van kerststallen te komen bewonderen. In de afgelopen 
twintig jaar heeft broeder Frans Wils een groot arsenaal aan kerststallen 
verzameld. Er staan kerststallen in alle soorten en maten. Een aantal van die 
kerststallen zijn afgebeeld in dit boekje.  
Het doel van het tentoonstellen van de stallen is om mensen het 
kerstverhaal te vertellen en hen duidelijk te maken dat de kerststal geen 
'beeld' is van zoetsappig geloven, maar ook een afbeelding is van veel leed, 
vervolging en verdriet. 

Dit jaar is de tentoonstelling 
(uitsluitend) in de tuin. Met de vele 
lichtjes wordt het daar vast 
bijzonder sfeervol.  
De openingstijden vind je op de 
affiche op de vorige bladzijde. Met 
name voor de spirituele opening op 
zaterdag 21 december rond 17 uur 
word je van harte uitgenodigd! 
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Liederen 
 

 
1. De herberg van het licht 

melodie: ‘Er is een roos ontloken’ / tekst: Klaas Koffeman 

 

1. De herberg staat wijd open      2. De herberg staat wijd open 

voor mensen van de straat       voor mensen onderweg,  

Wie er komt binnenlopen       vermoeid, verdwaald, verlopen 

vindt een gastvrij klimaat.       op zoek naar heg en steg. 

De heer, de herbergier,       Het is een toevluchtsoord 

hij roept de mensen binnen       om hoopvol weg te dromen, 

voor maaltijd en vertier.       elk mens wordt hier gehoord. 

   

3. De herberg staat wijd open 

voor mensen moe en mat 

die niet meer kunnen lopen 

gevallen op hun pad.  

Een pleisterplaats, een huis,  

de waard vertrouwt zijn gasten,  

zijn herberg is een thuis. 

 

 

4. Herberg vol inspiratie,   

bezinning en gesprek. 

Angst, blijdschap of frustratie,  

voor alles is hier plek. 

Al is het leven zwaar, 

De toekomst soms onzeker,  

Beloften worden waar! 

 

2. Ga met God 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  2. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen   bij gevaar, in bange tijden,  

met zijn raad en troost en zegen.  over jou zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn,  4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

in zijn liefde je bewaren,   tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in de dood je leven sparen.  in zijn naam elkaar begroeten   

Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn.
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3.  God wanneer  (melodie: Midden in de winternacht) 

 

1. Wat al eeuwen is verteld,    

waarvan wij ook dromen,    

Wat door velen is voorspeld,   

gaat dat nog eens komen?    

Wanneer eindigt toch de nacht,   

komt de tijd door ons verwacht,   

breekt het licht zich baan,   

vangt de vrede aan?     

God wanneer, ja wanneer   

gaan de tijden keren         4. Nu daagt het in het oosten 

en zult U regeren?          1. Nu daagt het in het oosten, 

      het licht schijnt overal: 

2. Wanneer komt de dood niet meer       Hij komt de volken troosten, 

telkens tussenbeide.          die eeuwig heersen zal. 

Liggen leeuw en bokje neer          

aan elkanders zijde.          2. De duisternis gaat wijken 

Spelen kind'ren met een slang              van de eeuwenlange nacht. 

is geen mens en dier meer bang.        Een nieuwe dag gaat prijken 

Wordt het leven waar                met ongekende pracht 

voor en met elkaar?          

God wanneer, ja wanneer         3. Zij die gebonden zaten  

gaan de tijden keren           in schaduw van de dood 

en zult U regeren?          van God en mens verlaten 

       begroeten 't morgenrood. 

3. U die leeft in deze tijd          

open wijd uw oren.           4. De zonne, voor wier stralen 

Hij die tot de vrede leidt        het nachtlijk duister zwicht,        

wordt bij u geboren.           en die zal zegepralen 

Luister naar wat Hij u zegt,          is Christus, 't eeuwig licht! 

dan komt ieder tot zijn recht,          

wordt de droom verstaan,          5. Reeds daagt het in het 

breekt de toekomst aan.  oosten, het licht schijnt overal 

Keer u om, laat alom  Hij komt de volken troosten 

vrede zien en horen: die eeuwig heersen zal. 

dan wordt Hij geboren                          
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5. Zal er ooit …   6. Kom, schreeuw het 

melodie ‘The Rose’ – Bette Midler  melodie: Go tell it on the mountains 

 
Zal er ooit een dag van vrede  Kom, schreeuw het van de daken 

zal er ooit bevrijding zijn   tegen de wind en tot de zon,  

voor een volk dat zonder reden  kom, schreeuw het van de daken 

levenslang op weg moet zijn?   Maria baart Gods Zoon 

Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn,   Aan herders op hun hoede  

waar geen pijn meer wordt geleden:  verschijnt hen welgezind 

levenslang gebroken zijn  een englenkoor als bode 

     van ’t ongekende kind.  

Zie de takken aan de bomen  

waar het jonge groen ontluikt   Kom, schreeuw het van de daken 

tot een stralend nieuwe zomer   tegen de wind en tot de zon, 

waar de vredesbloesem ruikt.   kom, schreeuw het van de daken 

Zie de sterren aan de hemel   Maria baart Gods Zoon 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven Een koning in een kribbe 

tot een nieuwe dag die lacht.   een stal als zijn paleis 

     zo komt God in ons midden 

Zoals bomen mensen tonen  het tere toont Zijn wijs 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen  Kom, schreeuw het van de daken 

die de boom des levens is.   tegen de wind en tot de zon, 

Zoals sterren mensen melden   kom, schreeuw het van de daken 

dat geen nacht te donker is   Maria baart Gods Zoon 

zal een kind ons komen redden  Maria baart Gods Zoon 

dat het licht der wereld is. 

 

7. Eer zij God 

 

1. 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. 

 

2. 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. 



Wij wensen jullie 
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