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Kroonjaar  
 

De naam van deze herberg komt eigenlijk voort uit een grapje.  

Da jaarlijkse herberg, zoals we die sinds 2008 bij het Straatpastoraat 

kennen, kan dit jaar niet op dezelfde manier vorm krijgen als in de 

voorgaande twaalf jaren. De oorzaak ligt natuurlijk in de 

coronamaatregelen, die ervoor zorgen dat we in de kapel maar in een 

kleine groep kunnen samenkomen en afstand moeten houden.  

 

Zoekend naar wat toch nog mogelijk was, kwamen bij wijze van 

scherts op de naam ‘Herberg Corona’. Vanwege het feit dat het 

Latijnse woord corona ‘kroon’ betekent, kwam vervolgens de naam 

‘Herberg de Kroon’ naar voren. 

Daar bleek meer in te zitten dan je misschien op het eerste gezicht 

zou denken. Een kroon staat voor de macht, voor het koningschap. 

En dat is in de bijbel een belangrijk thema, dat ook in de verhalen 

rondom Kerst volop aan bod komt.  

Zo bleek ‘De Kroon’ ook een toepasselijk thema voor onze vieringen 

in de tijd van Advent en Kerst.  

Over de vieringen meer op de volgende bladzijden (4 t/m 8)   

 

 

 

Er is nog een reden waarom het opschrift ‘kroonjaar’ 

op z’n plaats is. Omdat het Straatpastoraat gestart  

is in mei 2001 beleven we momenteel het twintigste  

jaar van ons werk, een kroonjaar.  

We hopen ergens in 2021 ons 20-jarig jubileum  

te kunnen bekronen met een mooi feest,  

zónder corona.  
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De vieringen  
 
Het thema 
 

Omdat we het bezoek aan de kapel nog steeds over twee weken 

moeten verdelen (de ene week achternamen A t/m K, de andere 

week L t/m Z), hebben we telkens twee vrijdagen nodig voor elke 

stap in het thema.  

 

 Op de eerste twee vrijdagen van Advent zien we vanuit het 

Oude Testament dat er heel kritisch naar de ‘kroon’, dat wil 

zeggen het koningschap gedacht wordt 

 

 Op de volgende twee vrijdagen zien we dat Israël na de 

‘mislukte’ eerste koning Saul toch opnieuw een koning krijgt, 

maar wel een hele verrassende! 

 

 Op Eerste Kerstdag houden we twee vieringen (de 

aanvangstijden worden later nog bekendgemaakt), zodat 

iedereen op Kerst naar de kapel kan komen.  

Natuurlijk gaat het dan over de geboorte van Jezus, die niet 

voor niets ‘zoon van David’ wordt genoemd.  

 

 Tenslotte staan we op 1 en 8 januari stil bij de 

‘Drie Koningen’ die Jezus eer komen bewijzen. 

Volgens het verhaal zijn het overigens geen 

koningen, maar de naam van hun feestdag (6 

januari) is zeker niet per vergissing tot stand 

gekomen.  Het koningschap is zeker een thema! 
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Het programma 
 

Elke vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur  
 

Welkom  

Openingslied              bladzijde 21 t/m 23 

Gebed  
 

 

 

De kaarsen en een  

adventskaars  

worden aangestoken 

 

 

Aandacht voor de bijbel,  

door lezing en/of spel                                           bladzijde 11 t/m 17 

 

Muziek 

Kroningslied                                  bladzijde 7 

Kaarsjes en gebeden  
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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 

 

De inhoud van je mandje kun je meenemen in het plastic tasje. 
De mandjes graag laten staan 

Na afloop krijg je beneden bij de uitgang een maaltijd mee. 
 

 
 Wil je dit boekje svp in de kapel 

achterlaten tot 8 januari ? 
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(melodie ‘Licht in onze ogen’ / tekst Klaas Koffeman) 
 

Elke week wordt dit lied gezongen  
in de volgorde 

refrein  -  couplet  -  refrein 
 
Refrein 
Elke week, voor en na couplet 
Koning van de wereld,  
Koning zonder kroon, 
geef de wereld vrede  
door uw koningszoon.  

 
Eerste en tweede Advent 
27 november en 4 december 
Mensen willen koningen  
Slaven van de macht 
Heersers zonder weerga 
Machten van de nacht. 
 
Derde en vierde Advent  
11 en 18 december 
Kan er ook een koning zijn  
naar uw beeld gekroond?  
Die niet in paleizen 
maar in mensen woont. 
 
Kerst  
25 december 
Koning van de armen 
Koning zonder pracht 
Koning vol erbarmen 
Liefde aan de macht. 
 

 
 

 
 
Rond Driekoningen 
1 en 8 januari 
Rijk gekroonde hoofden  
Vorsten op hun troon 
buigen voor de koning 
met een doornenkroon.



De herberg in coronatijd  
 

De coronamaatregelen hebben tot gevolg dat we minstens 

anderhalve meter afstand moeten houden, dat we bij aankomst en 

vertrek een mondkapje dragen (als we zitten mag het af), dat we niet 

samen kunnen zingen en dat de kaarsjes en de gebeden de vorm 

krijgen die we de laatste maanden gewend zijn.  

 

De herberg kan helaas dus niet dezelfde gezellige vorm krijgen als de 

voorgaande twaalf jaar. Toch willen we binnen de mogelijkheden 

gastvrijheid tonen in de vorm van het 

                                                              dat je op je zitplaats vindt. In dit       

                 mandje-met-inhoud            mandje vind je ook een kaart   

                                                                    met postzegel, die je zelf aan   

                                                                    iemand kunt toesturen.  

 

Ook houden we vast aan een 

speelse benadering van het 

thema dat bij de herberg 

hoort. De uitleg zal over het 

algemeen een andere vorm 

hebben dan ‘een preek’. 

Door elke week een kaars 

aan te steken van de 

Adventskrans op de 

altaartafel groeien we naar 

het licht van Kerst toe.  

 

Hopelijk kunnen we van de nood een deugd maken en in de intimiteit 

van de kleine groep deze ‘donkere dagen rond Kerst’ voor en met 

elkaar toch lichter maken.    
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Betekenis en geschiedenis van de kroon 
 

Een kroon is een ceremonieel hoofddeksel dat door een vorst wordt gedragen. Het 

is een van de kroonjuwelen. De kroon is een teken van de macht.  

Er zijn ook andere hoofddeksels die deze macht of waardigheid weergeven, zoals 

de mijter van een bisschop. 

In sprookjes wordt een vorst vaak met een kroon afgebeeld. In werkelijkheid wordt 

een kroon alleen bij de kroning en soms bij bijzondere 

gelegenheden gedragen.  

In de oudheid droegen veel vorsten een kroon. De 

Perzische vorsten bijv.  werden met reusachtige kronen 

afgebeeld. Zo groot dat zij aan de muur achter de koning 

werden bevestigd en de koning er zijn hoofd onder stak. 

Een dergelijke kroon is vergelijkbaar met een baldakijn, 

zoals ook de troon in de ridderzaal heeft.  

De Griekse vorsten droegen een diadeem. De Romeinen verleenden kronen als 

eretekens en onderscheidingen aan de soldaten die als eerste een vijandelijke muur 

beklommen of een schip enterden. 

De Europese kronen zijn alle geïnspireerd op de 

diademen uit de oudheid. Boven op de kroon werden 

vaak een wereldbol en een kruis aangebracht. Aan de top 

vinden we meestal een rijksappel, een symbool dat de 

koning wereldwijd, christelijk heerser was. Dit geldt ook 

voor de kroon van Nederland (foto hiernaast) 

Op de oudste kronen, zoals die van Sint-Stephanus, vallen ook de afhangende 

kettingen met medailles en gouden balletjes op. De kronen die door koningen met 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofddeksel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonjuwelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baldakijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Griekenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_diadochen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diadeem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Globe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksappel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stefanskroon
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een bijzondere faam waren gedragen, 

werden vanwege hun prestige nog 

generaties lang gedragen door hun 

opvolgers. Zo werd de kroon van keizer 

Karel de Grote (vanaf 748 Koning de 

Franken en van 800 tot 814 keizer van het 

Romeinse Rijk) in Frankrijk nog gedragen 

tot hij bij de Franse Revolutie in 1792 

vernield werd. Ook het vernielen van de 

kroon heeft natuurlijk een diepe symboliek: 

het koningshuis werd afgewezen.  
 

Afbeelding: Karel de Grote door 
         paus Leo III tot keizer gekroond 

Naast historische kronen, dragen al vanaf de 

middeleeuwen veel vorsten willekeurige, voor hen 

vervaardigde kronen, vaak versierd met gehuurde of 

her en der gevonden edelstenen. Wanneer er 

geldgebrek was werd de kroon weer omgesmolten 

om munten te vervaardigen. De meeste hedendaagse 

kronen zijn daarom van vrij recente datum.  

Hoe verschillend de uitvoering ook geweest is, de meeste exemplaren zijn toch 

onmiddellijk herkenbaar als kroon. Ook de symbolische betekenis als teken van de 

(alleen)heerschappij van de keizer of de koning wordt wereldwijd herkend.  

                                

Kronen op de        

glazen koets (l) en de 

gouden koets (r) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Munt_(betaalmiddel)
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Teksten rond de kroon 
 

 

Eerste en Tweede Advent       27 november en 4 december   
 

 
 

1 Samuel 8 vers 1 t/m 22 
 

Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters 
over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het 
land vanuit Berseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet 
na: ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en 
verdraaiden het recht. De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar 
en gingen naar Rama, naar Samuel.  
‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen volgen uw voorbeeld 
niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere 
volken er een hebben.’ Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een 
koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de HEER,  
maar die antwoordde: ‘Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles 
wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun 
koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb 
geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden 
gediend, en zo vergaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, 
maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die aan 
het koningschap verbonden zijn.’ 
Samuel vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat om een 
koning vroeg. Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het koningschap 
verbonden zijn: Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij 
zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte, of ze 
aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze 
zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en 
strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te 
laten bereiden en te laten koken en bakken.  
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Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u 
afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw 
akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn 
hovelingen en hoge ambtenaren geven.  
 

 
 
Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u 
afnemen om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels. Van uw 
schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen en ook uzelf zult hem 
moeten dienen. En wanneer u dan de HEER te hulp roept tegen de 
koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’ 
Het volk trok zich niets van Samuels woorden aan en zei: ‘Nee, we willen 
een koning en anders niet! Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere 
volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, 
voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd.’ Samuel hoorde aan wat 
het volk te zeggen had en bracht het over aan de HEER. Toen zei 
de HEER tegen Samuel: ‘Geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning 
over hen aan.’  
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Derde en Vierde Advent                    11 en 18 december 
 

I Samuel 16 vers 1 t/m 13 
 

De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik 
als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga 
voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning 
uitgekozen.’ ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me 
vermoorden als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge 
koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te 
brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat 
je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ Samuel 
deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen 
de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst 
is toch geen slecht teken?’ ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben 
gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem met mij 
deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit, en aan 
hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog 
meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en 
zeker degene die de HEER wil zalven.  
Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn 
rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens 
ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het 
hart.’ Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die 
zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Isaï stelde Samma voor, 
maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de HEER niet gekozen.’ Zo stelde 
Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit 
niet degene was die de HEER gekozen had. ‘Zijn dit alle zonen die u 
hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die 
hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem 
hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’  
Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en 
sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’  
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Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. 
Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. 
Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. 

 

 
 

Samuël zalft David tot koning  (bron: Christipedia)  
 

 
     In Israël werd een koning niet gekroond, maar gezalfd  
     met olie. Ook een profeet werd op deze manier in zijn  
     ambt ingewijd. De zalving liet zien dat iemand door  
     God verkozen was. In onze tijd zien we nog een  
     restant hiervan in de ziekenzalving.  

                  De namen Messias (Hebreeuws) en Christus (Grieks)         
                  Betekenen beide ‘Gezalfde’.  
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Kerst                                                                    25 december 
 

 
Matteus 1 vers 1 t/m 17 
 

Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon 
van Abraham. 
 

Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en 
zijn broers, Juda verwekte  ( … )  Isaï, Isaï verwekte David, de koning. 
 

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Salomo verwekte ( … )  
Jechonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
 
Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël 
verwekte ( … ) Jakob, Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.  
Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 
 

Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David 
tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de 
Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. 
 
Matteus 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:  
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‘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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Rond Driekoningen                     1 en 8 januari 
 

Matteus 2 vers 1 t/m 12 
 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
Herodes, kwamen er magiërs 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 
magiërs 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. Ze gingen 
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen 
zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en 
mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar 
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 
land. 
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Ter lering en vermaak 
 

 
 
 

wie een brood steelt  

komt in de gevangenis 

wie een kroon steelt  

in de wereldgeschiedenis 
Salomon Baer-Oberhof 

Duits schrijver, 1870 -1940 
 
 

De één krijgt een kruis, de ander een kroon 
tot loon voor zijn misdaad 
Juvenalis, Romeins dichter, 1e-2e eeuw nC 
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Een kroon door strijd 

winnen is groot, 

haar verwerpen 

is goddelijk 
     

Friedrich von Schiller, 

Duits dichter en toneelschrijver, 

1759-1805 

 

 

 De liefde is de    

 kroon van ieder   

 leven, zij kroont  

 ook het nederigste  

 hoofd 
 Berthold Auerbach,  Duits-Joods   

 schrijver en dichter, 1812-1882 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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  

 

koninklijke 

  

en coronavrije 

 

 feestdagen! 
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