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Sinds 2008 is de jaarlijks terugkerende herberg in de Advents- en 

kersttijd niet meer weg te denken bij het Straatpastoraat.  Vorig jaar 

moesten we de vorm van de herberg aanpassen, vanwege de 

coronamaatregelen. En ook dit jaar ziet de herberg er anders uit 

dan je gewend bent, omdat we in verband met de corona 1,5 meter 

afstand moeten houden. Nu staan de banken in de U-opstelling, 

zoals we die ook in de veertigdagentijd voor Pasen gebruiken. 

 

Zoekend naar een thema voor de herberg, kwamen we uit het bij 

woord ‘toevlucht’.  Iemand of iets waar je bescherming vindt. Een 

plek waar je schuilt, of een plaats die je troost geeft.  In de verhalen 

rondom Advent en Kerst komt ‘toevlucht’ volop aan bod. Denk 

bijvoorbeeld maar aan Jozef en Maria. Er was er geen plaats meer in 

de herberg, maar ze vonden hun toevlucht in de stal.  

 

Gelukkig is er in de herberg van het Straatpastoraat plaats voor 

iedereen. Misschien is de herberg dit jaar ook wel (een beetje) een 

toevlucht voor bezoekers. Als het koud en donker is buiten, dan weet 

je dat het hier binnen op vrijdag om vijf uur warm is en licht. Een 

plaats om op adem te komen, een plaats die je (hopelijk) goed doet.  

 

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

 
Het thema 
 

De Bijbelverhalen rondom het thema “toevlucht”  komen op de 

volgende manier aan bod. In de Adventstijd (de eerste 4 vrijdagen)  

staan verhalen uit het Oude testament centraal.  

 

 

Jona  

Op 28 november (Eerste 

Advent) gaat het over 

Jona. Toen hij op zee was 

en het schip bijna dreigde 

te breken, vond hij zijn 

toevlucht bij God. En God 

liet hem opslokken door 

een grote vis! Een bijzonder toevluchtsoord… 

 

 

 

 

Rachab  

Op 3 december (Tweede Advent) gaat het over 

Rachab, de hoer.  Zij is een toevluchtsoord voor 

de spionnen die door Jozua in het geheim naar 

het beloofde land waren gestuurd om het gebied 

te verkennen.  
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Ruth  

Op 10 december (Derde Advent) 

komt Ruth de Moabitische aan het 

woord.  Zij is een vreemdeling in Israël. 

En zij vindt toevlucht bij God, en bij 

Boaz… 

 

 

 

David  

Op 17 december (Vierde Advent) heeft David de 

hoofdrol. Hij is op de vlucht voor koning Saul en 

doet alsof hij gek is geworden, zodat hij niet 

gepakt wordt. Een leugentje om bestwil als 

toevlucht. 

 

Vanaf Kerst (24 december) staan we stil bij verhalen uit het Nieuwe 

Testament.  

 

 

Jozef en Maria en baby Jezus  

24 december valt op Kerstavond. Dan 

horen we het bekende verhaal over en 

de pasgeboren Jezus en zijn ouders die 

hun toevlucht elders moesten zoeken, 

omdat er voor hen geen plaats was in de 

herberg.  
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Jozef en Maria en baby Jezus  

Op 31 december gaat het over Jozef en 

Maria die samen met Jezus moeten 

vluchten naar Egypte.  

 

 

 

Simeon 

Op 7 januari (Driekoningen) gaat het over 

rituelen in de tempel en rituelen van het leven 

waar mensen troost en hoop in vinden. Het verhaal 

over het bezoek van Jozef en Maria met baby Jezus 

aan de tempel is daar een voorbeeld van.  

 

Interviews 
 
De hoofdrolspelers uit de Bijbelverhalen worden geïnterviewd door 

Theo/a van der Vlucht. Sinds jaar en dag is hij/zij bekend om zijn/ 

haar scherpe vragen in het programma “de Toevlucht”.  

Het Straatpastoraat heeft Theo/a van der Vlucht bereid gevonden om 

gedurende de Advent- en Kersttijd de hoofdrolspelers uit de 

Bijbelverhalen te interviewen. Dat doet Theo/a van der Vlucht via de 

telefoon of beeldbellen. Misschien komt er ook nog  een bijbelfiguur 

“real life” langs om zich aan de tand te laten voelen.  We gaan het zien!  
 

Theo/a van der Vlucht 
Het programma  
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Elke vrijdagmiddag vanaf 17:00 uur 
 

 
Welkom  
 
De kaarsen en een  
adventskaars worden aangestoken  
 
Openingstekst uit de Psalmen   bladzijde 9 
 
Gebed  
 
Openingslied      bladzijde 21-23 
 
Aflevering van ‘De Toevlucht’ met Theo/a van der Vlucht               
 
Muziek  
 
Enkele teksten uit de bijbel    bladzijde 11-19 
 
Themalied: ‘Onze toevlucht’   (melodie ‘O kom, o kom, Emmanuel’  

 
De eeuwen door zijn mensen op de vlucht, 
hangt er geweld en dreiging in de lucht. 
Zo was het vroeger al in Israël, 
verhalen vol van mensen in de knel. 
U redt, beschermt en draagt ons telkens weer, 
voor altijd onze toevlucht, lieve Heer 

 
Ook Jezus moet als kind al op de vlucht, 
toch hangt de Kerstbelofte in de lucht: 
“Hij zal de redder zijn van Israël, 
Hij is voor ieder mens ‘Immanuel’” * 
U redt, beschermt en draagt ons telkens weer, 
voor altijd onze toevlucht, lieve Heer 

    * Immanuel betekent ‘God met ons’  

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 kun je naar de eetzaal gaan voor de maaltijd of 

 je krijgt bij de uitgang een maaltijd mee. 

(Afhankelijk van coronamaatregelen) 

 
 
 Wil je dit boekje svp in de kapel     

achterlaten tot 7 januari ? 
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Eerste Advent – 26 november - Psalm 31 vers 3 

Hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, 

een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. 

 
Tweede Advent – 3 december - Psalm 64 vers 11 

De rechtvaardige verblijdt zich in de HEER en zoekt bij hem zijn 

toevlucht . Wie oprecht van hart is, prijst zich gelukkig.  

 
Derde Advent – 10 december - Psalm 37 vers 39 

De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER , hij is 

hun toevlucht in tijden van nood.  

 
Vierde Advent – 17 december - Psalm 14 vers 6 

Lach maar om het vertrouwen van de zwakke – hij vindt 

zijn toevlucht bij de HEER .  

 
Kerstavond  – 24 december - Psalm 91 vers 2 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en overnacht in de schaduw van de Geweldige 

zegt tegen de HEER : ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, 

bij u weet ik mij veilig.’  

 
Eerste na Kerst  – 31 december - Psalm 90 vers 1 en Psalm 91 vers 4 

Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op 

geslacht.  

Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind 

je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.  

 
Tweede na Kerst  – 7 januari - Psalm 73 vers 28 

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht  vind ik bij 

God, de HEER . Van al uw daden zal ik verhalen. 

  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.14.6
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.64.11
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.37.39
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.14.6
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.91.2
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.90.1
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.91.4
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.73.28
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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),  

 

Opnieuw kan de herberg helaas dus niet dezelfde gezellige vorm 

krijgen als de herberg vóór corona tijd.  

 

Toch willen we binnen de mogelijkheden gastvrijheid tonen.  Net als 

vorig jaar doen we dit door een mandje met inhoud (eten en drinken) 

uit te delen bij binnenkomst.  In het mandje vind je ook een kaart met 

postzegel die je zelf aan iemand toe kunt sturen.  

 

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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Teksten rond “Toevlucht” 
 

Eerste Advent              26 november  

 

 
Jona 1:1-4 en 1:12-2:1 en 11 
Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai: ‘Maak je gereed 
en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het 
kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ En Jona maakte zich 
gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo 
en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht 
en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER. Maar 
de HEER wierp een hevige storm op de zee, en de zee werd zo wild dat 
het schip dreigde te breken. […] 
Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. 
Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie 
tekeergaat.’ Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land 
te komen; dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger 
tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de HEER: ‘Ach HEER, laat ons toch 
niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons 
niet aan als hier een onschuldige sterft. U 
bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’ 
Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in 
zee, en de woede van de zee bedaarde. De 
mannen werden vervuld van bang ontzag 
voor de HEER. Ze brachten hem een offer 
en deden hem geloften. 
De HEER liet Jona opslokken door een 
grote vis. Drie dagen en drie nachten zat 
Jona in de buik van de vis. […] Toen, op 
bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land.         
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Tweede Advent                         3 december 

 
Jozua 2: 1- 9, 11b-15 

Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim 
twee spionnen op uit. Hij gaf hun de opdracht: ‘Verken het hele gebied, 
maar vooral Jericho.’ De mannen vertrokken. Toen ze in Jericho waren 
gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze 
wilden overnachten. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die 
nacht spionnen van Israël waren gekomen,  liet hij Rachab het volgende 
bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om 
te spioneren.’  Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: 
‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze 
vandaan kwamen.  Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en 
de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar ze naartoe zijn 
gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’  Rachab had de 
mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas.  
Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, 
naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de 
poort gesloten 
Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. ‘Ik 
weet,’ zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. 
Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang 
voor jullie, […]  
De HEER, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en 
op aarde.  Zweer me dan bij de HEER dat jullie mijn familie en mij goed 
zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld?’ […] De 
mannen antwoordden haar: ‘We staan voor jullie borg met ons leven, 
op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER 
ons dit land gegeven heeft, zullen we onze belofte nakomen. 
’Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs 
een touw door het venster naar beneden zakken. 
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Derde Advent                        10 december 

 
Ruth 1:1-5 en 16-19 
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit 
in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen 
weg uit Betlehem in Juda, om een tijdlang in de vlakte van Moab te 
gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw 
Noömi, en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren 
Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, 
bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, 
de man van Noömi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij 
trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene 
was Orpa, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien 
jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw 
bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. 
 

Hierna wil Noömi weer teruggaan 
naar Bethlehem, omdat de 
hongersnood voorbij is.  Ze raadt 
haar schoondochters aan om in hun 
eigen land te blijven.  
 
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me 
toch niet langer u te verlaten en 
terug te gaan, weg van u. Waar u 
gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik 

slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal 
ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn 
getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Noömi zag dat Ruth 
vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer 
aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 
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Vierde Advent                       17 december 

 

 

 
 
1 Samuël 21:11-22:1 
Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis 
kwam, de stadsvorst van Gat. De hovelingen van Achis zeiden tegen hun 
vorst: ‘Is dat niet David, de koning van het land? Is dat niet degene over 
wie ze triomfantelijk hebben gezongen: “Saul versloeg ze bij duizenden, 
David bij tienduizenden”?’  
Deze woorden ontgingen David niet, en hij werd bang dat Achis hem 
kwaad zou doen.  Daarom deed hij net alsof hij gek was: toen ze hem 
beetpakten, ging hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de 
deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. ‘Zien jullie niet dat die man 
gek is?’ zei Achis tegen zijn dienaren. ‘Waarom brengen jullie hem bij 
mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen 
om tegen me tekeer te gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis?’ 
David ging weer weg uit Gat en vond een veilig heenkomen in een grot 
in de buurt van Adullam.  
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KERSTSTER           
 
Ik heb een kerstster in mijn handen   
Deze gaat niet uit  
Het brandt in de nacht  
Het brandt in mijn hart   
Onze kaarsen gaan een keer uit 
Onze harten zijn een keer  
bevreesd  
Onze zielen zijn zo verslagen  
Onze hoop dooft soms  
Ons vertrouwen gaat op en neer  
Maar het licht van de Geest  
De kerstster in onze harten  
Blijft schijnen  
Verlichten wat duister is  
Verwarmen wat kil en koud is  
In de donkere nachten  
In de duisternis van het leven 
     Ik heb een kerstster in mijn handen 
     En zo houd ik stand 
                   Gedicht van   Zo overleef ik steeds 
            Hayarpi Tamrazyan.   Mijn kerstster brandt nog 
         Zij verbleef tijdens het    En zal blijven branden 
    zogenaamde ‘Kerkasiel’   Hij blijft mijn wegen verlichten 
  met haar familie 96 dagen in  Hij blijft mijn hart verwarmen 
  de Bethelkapel in Den Haag  Verwonderd over dit licht  
 om uitzetting naar Armenië  Aanbid ik U  
               te voorkomen.    Soms hardop 

     Maar soms ook stilletjes  
     Stilletjes in mijn hart 
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Kerstavond                                     24 december

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 2:1-7 

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 het nachtverblijf van de stad. 
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Eerste na Kerst (Oudjaarsdag)               31 december 

 

 

 
Mattheüs 2:13-18  

Kort nadat zij (de 
wijzen) de wijk 
genomen hadden, 
verscheen er aan 
Jozef in een droom 
een engel van de 
Heer. Hij zei: ‘Sta 
op en vlucht met 
het kind en zijn 
moeder naar 
Egypte. Blijf daar 
tot ik je weer roep, 
want Herodes is 
naar het kind op 

zoek en wil het ombrengen.’  
Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder 
uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in 
vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit 
Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ Toen Herodes begreep dat hij door 
de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op 
het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in 
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger 
om te brengen.  Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet 
Jeremia: ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel 
beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er 
niet meer.’ 
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Tweede na Kerst                                                     7 januari 

 

 

 
Lukas 2:25-34 
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was 
hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat 
hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest 
kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 
nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten 
overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de 
heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder 
waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd.   
Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat 
velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij 
zal een teken zijn dat betwist wordt,  en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
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REDDING  
BOLWERK  
HEENKOMEN  
WĲKPLAATS  
SCHUILHOEK  
TOEVERLAAT  
SCHUILPLAATS 

 

https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEIL/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEUL/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HULP/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STEK/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASIEL/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HAVEN/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHAT/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STEUN/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TROOST/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOLWERK/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEENKOMEN/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/W%C4%B2KPLAATS/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHUILHOEK/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHUILHOEK/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEVERLAAT/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TOEVERLAAT/1
https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHUILPLAATS/1
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Liederen 
 

 
1. Lied van de herberg 

melodie: ‘Er is een roos ontloken’  

 

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. Lied van het licht   

melodie; ‘Nu zijt wellekome’    

Welkom in de herberg 

Pleisterplaats van licht   

Hier gaan je ogen open 

Hier krijg je zicht! 

Uit oude verhalen  

putten wij weer nieuwe kracht 

omdat ons beloofd wordt:  

Het Licht verdrijft de nacht! 

Licht, vuur ons aan! 
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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. Heer van de stal 

melodie ‘The Rose’ – Bette Midler  melodie: ‘Once in Royal Davids City’ 

 
Zal er ooit een dag van vrede  Hij, die hemelhoog verheven 

zal er ooit bevrijding zijn   en dichtbij is bovenal,   

voor een volk dat zonder reden  Schepper is van al het leven, 

levenslang op weg moet zijn?   groter is dan het heelal: 

Zal er ooit een blijvend heden  Heer en meester van de wereld 

vol van goede vrede zijn,   laat zich vinden in een stal.  

waar geen pijn meer wordt geleden:   

levenslang gebroken zijn  Mensen zwerven door het leven, 

     lopen vast, komen ten val,  

Zie de takken aan de bomen  lijken op verloren schapen,  

waar het jonge groen ontluikt   dwalend door een duister dal. 

tot een stralend nieuwe zomer   Hij, de Heer, de goede herder,  

waar de vredesbloesem ruikt.   Laat zich vinden in een stal. 

Zie de sterren aan de hemel    

waar het duister van de nacht  Sterrenkijkers uit het oosten,  

door hun schijnsel wordt verdreven - beeld voor volken overal - 

tot een nieuwe dag die lacht.   zien een pas geboren koning 

     in het licht van het heelal 

Zoals bomen mensen tonen  Hij, de Heer van licht en sterren,  

dat er kracht tot groeien is  laat zich vinden in een stal. 

zal de zoon der mensen komen   

die de boom des levens is.    

Zoals sterren mensen melden    

dat geen nacht te donker is    

zal een kind ons komen redden   

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  

vrolijke en veilige feestdagen,  

waarin (wij) mensen  

ook voor elkaar  

een toevlucht zullen zijn.  
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