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INLEIDING
Na een jaar onderbreking was er dit jaar in oktober weer een werkdag Advents- Kerstviering. Zo’n 10 leden van de KBO-Limburg namen eraan deel. (Helaas hadden zich kort
van tevoren nog drie deelnemers afgemeld.) Eerst was er een uitgebreide voorstellingsronde, met name over de kerstviering van afgelopen jaar die men in de afdelingen had
voorbereid en gehouden zonder te kunnen terugvallen op een model-viering, die KBOLimburg traditiegetrouw al jaren aanlevert.
Daarna hield ondergetekende een korte inleiding over de plaats van Advent en Kerstmis
binnen het kerkelijk of liturgisch jaar en stelde daarin o.a. het volgende:
Advent staat in het teken van verwachting en voorbereiding. Wij bereiden ons niet alleen voor op het Kerstfeest waarin we gedenken en vieren dat Jezus twee duizend jaar
geleden naar onze wereld is gekomen als het Kind in een kribbe, als de mens geworden
Zoon Gods. Maar wij vieren ook dat Hij nu nog steeds komt in onze tijd, in onze wereld
en dat Hij uiteindelijk zal wederkomen in heerlijkheid.
‘Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord Adventus, dat de activiteit van het ‘komen’ én
de eigenlijke (aan)komst aangeeft, en zo heeft de tijd van voorbereiding in feite de
naam gekregen van datgene waar we naar uitzien: de komst van de Heren in ons midden.
Op de vier zondagen die in deze periode vallen, wordt in onze kerken en vaak ook thuis
een kaars op de Adventskrans aangestoken. Daarmee wordt gesymboliseerd dat wij
steeds iets dichter Kerstmis naderen, het feest van het Licht en de Hoop.
Zoals Advent en Kerstmis een eenheid vormen, zó is dat nog in meerdere mate tussen
Kerstmis en Pasen, het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Met Pasen en in elke eucharistie vieren we het Pascha van de Heer, zijn doorgang door lijden en dood naar de verrijzenis. Kerstmis, Zijn komst op aarde – zijn eerste Pascha, doorgang van zijn goddelijk
leven bij de Vader naar zijn menswording op aarde - vieren we juist met een Eucharistie, gedachtenis van zijn tweede Pascha. Spaanse Kerst- en Paaswensen geven die band
mooi weer: Felices Pascuas de Navidad en Felices Pascuas de Resurrección.
Vervolgens stond de vraag in het midden: ‘Als wij met kerstmis vieren dat ‘God onder
ons is komen wonen’, wat betekent dat feest dan nu voor onszelf, voor onze senioren
en voor onze KBO-afdelingen? Waar denkt u spontaan aan, als u het woord ‘Kerstmis’
hoort? Op die vraag gaven de deelnemende KBO-leden heel wat antwoorden. We geven
die hier uitgebreid weer, als uitnodiging en aansporing aan wie zelf aan de slag gaan om
de kerstviering voor hun afdeling op te zetten.
- geloven is een werkwoord, geloven moet gedaan worden, geloven moet handen en
voeten krijgen. Kerstmis moet gedaan worden, moet handen en voeten krijgen, solidair worden met de kleinen en armen van deze tijd.
- Kerstmis betekent: krachtig, krachtdadig - geestelijk en lichamelijk -, krachtdadige
liefde door de geboorte van het Kind.
- Kerstmis: samen zijn met gezin, samen met de afdeling van de KBO, goed zijn voor
elkaar, dat kan het hele jaar, vrede en bezinning; een van de dames vertelt over
Kerstmis 2017, die zij in het ziekenhuis moest door brengen. Zij is dankbaar voor familie, artsen en verpleegkundigen die haar met de Kerstdagen hebben gesteund.
- Kerstmis: vertrouwen, er samen iets van maken: duurzaamheid i.p.v. vervuiling,
geen vluchtelingen meer, zich niet alleen / eenzaam voelen, we vormen één grote
mensenfamilie, alleenstaanden bezoeken.
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Kerstmis: hoop op een samenleving waar iedereen “er toe doet”, hoop op genezing,
samenleven is samen het leven delen.
- Kerstmis helpt mij de hoop op een betere wereld voor iedereen niet op te geven, in
alle omstandigheden van het leven. De glimlach van het kind in de kribbe laat zien
dat God in elk geval die hoop met de mensheid nog niet heeft opgegeven.
De voorbereidingsgroep als geheel koos nu als thema voor de modelviering: Hoop op
een ‘betere’ wereld. Drie kleine groepen bespraken de volgende onderliggende items:
1)situaties van ‘wanhoop’, onvrede, angst op dit moment in onze wereld; 2) personen
en omstandigheden die ons kunnen helpen daaruit ‘op te staan’, vanuit wanhoop op
weg naar een betere wereld, vertrouwvol verwachten; 3) hoe kunnen wij zelf, vanuit de
kerstgedachte bijdragen aan een ‘betere’ wereld voor iedereen. Vervolgens droegen de
groepen teksten, liederen en gebaren/symbolen aan die deze thema’s uitdrukken en die
in de onderstaande modelviering verwerkt zijn.
Ondanks alle negatieve berichten in de (sociale) media, ondanks alles wat we om ons
heen en veraf aan vreselijke en onmenselijke dingen zien gebeuren en wat ons moedeloos, pessimistisch en zelfs depressief kan stemmen, zegt Jezus en vele mensen na Hem
dat er is hoop is op een betere wereld, op een betere tijd voor iedereen.
Wij allen, oud en jong, arm of rijk, van welke komaf of geloof we ook zijn, waar we wonen of werken kunnen ons steentje bijdragen om dat tot stand te brengen, hebben zelfs
de opdracht als mens, als christen dat ook werkelijk te doen. De tijd van de Advent
wordt zo een oproep aan ons allen om niet bij de pakken neer te zitten, maar onszelf op
weg te begeven. Waarheen? Naar de ander, zoals de Ander, God, in de geboorte van
zijn Zoon op weg gegaan is naar ons, een God-met-ons is geworden. Advent en Kerstmis doen een dringend beroep op ons om mensen te worden die werken aan hoop en
vrede, gerechtigheid en een veilig thuis voor allen op deze aarde.
In die zin mogen we elkaar ook dit jaar weer toewensen dat de Advent een tijd van gerechtigheid en solidariteit, van openheid en ontmoeting mag zijn, en Kerstmis een feest
van gastvrijheid en broederlijkheid, een feest van dankbaarheid om de blijvende en liefdevolle nabijheid van de goede God die ons allen barmhartig is en die de hoop op een
betere wereld in ons allen levend houdt.
Lau Engels
Werkgroep Vieringen KBO Limburg

Als Christus duizendmaal
geboren zou zijn
in de stal van Bethlehem,
maar niet in ons hart,
dan was zijn geboorte
waardeloos.
(kerkvader Augustinus)
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VIERING: Hoop op een betere Wereld
Enkele suggesties voor de viering:
*Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep er voor gekozen om NIET te werken met een hoofdthema en vier subthema’s. De teksten werken het voor dit jaar gekozen thema wel uit aan de
hand van verschillende items. Elke afdeling mag zelf weten hoe zij daarmee omgaat, bijv. door
toch te kiezen voor enkele subthema’s. In de BIJLAGE vindt u tevens alternatieve of aanvullende
teksten die u kunt gebruiken voor het samenstellen van de viering voor uw eigen afdeling.
*Bij de liedkeuze is het belangrijk juist liederen te nemen die de aanwezigen kunnen meezingen.
Als er een koor optreedt, zal dat dus niet alleen eigen, meerstemmige liederen ten gehore brengen. Wanneer de voorgestelde liederen van de model-viering niet bekend zijn, kan men andere
kiezen, bijv. uit de liederen die in de BIJLAGE aangegeven staan.
*Het is belangrijk te letten op de inrichting en sfeer van de ruimte en het invoegen van stiltemomenten, gebaren en symbolen, want deze dragen veel bij aan het welslagen van de viering. Uiteindelijk gaat het niet om zomaar een bijeenkomst maar om een viering met een bepaald doel:
zij wil bezinning, troost en vreugde brengen aan wie deelneemt, zij wil de eenheid en solidariteit
van wie samenkomt sterken, zij wil ons hart voorbereiden op Kerstmis.
*In een Advents- Kerstviering zullen de adventskrans als centraal symbool en het aansteken van
de vier kaarsen op de krans niet ontbreken. De krans kan verschillende vormen aannemen: traditioneel als de groene krans met een lint en vier kaarsen erop of op een eigentijdse manier samengesteld. Het aansteken van de kaarsen kan in één keer gebeuren, bijv. aan het begin van
de viering (zoals in onderstaande model-viering wordt voorgesteld), of men steekt een kaars
aan op verschillende momenten in de viering, en men kan het in stilte doen, onder het zingen
van telkens een strofe van een passend lied of na/tijdens het voorlezen van een korte tekst.
Voorbeelden van zo’n tekst vindt u in de BIJLAGE. De adventskrans staat al klaar of iemand
draagt hem aan het begin in stilte binnen en zet hem op een duidelijk zichtbaar plaats neer.

Openingslied: Verheft uw hart (GvL nr.537)
Verheft uw hart, weest welgemoed
verhoopt de dag die daagt voorgoed
gedenkt uw Heer en zijn verbond
in woord en brood, totdat Hij komt.
Totdat Hij komt, bestaan wij hier
wakend en wetend dag noch uur
elkander dragend in geloof
Gods woord verwachtend van omhoog.
Zult Gij wel komen, zal uw licht
verklaren al wat duister is?
Zoon Gods, de schepping toegezegd
voltooi uw aarde, doe haar recht.
Jezus, maak uw belofte waar
bekeer de mensen tot elkaar
Gij die der mensen broeder zijt
kome uw rijk in heerlijkheid.
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Opening: Kerstmis tussen hemel en aarde
(eventueel eerst een korte uitleg van het thema, zie bovenstaande inleiding)
Welkom aan u allen in deze viering,
waarin wij samen op weg willen gaan naar Kerstmis.
Wij zijn mensen, levend tussen hemel en aarde,
in de zwaartekracht van deze tijd.
Soms met een last op de schouders,
soms met vreugde in ons hart
zijn we voortdurend op zoek naar het licht,
naar een mens die óplicht in de donkerte van deze dagen,
die ons hoop geeft op een betere wereld..
Wij komen hier ook samen om onze gedachten, onze vragen,
onze hoop aan God voor te leggen.

Aansteken van de vier adventskaarsen (in stilte, waarna:)
Gebed:
God van Licht en Leven,
U openbaart zich op vele manieren
om ons zicht te geven op de weg die wij moeten gaan.
Moge de lichtjes die wij hier ontsteken een teken zijn van uw aanwezigheid.
Dat ook wij ons, met Maria, willen voorbereiden op de komst van Jezus,
Hij die ons Licht en onze Hoop wil zijn op weg naar U. Amen.

(‘WANHOOP’, ONVREDE, ANGST IN ONZE TIJD EN ONZE WERELD)
Bijbeltekst (naar Jesaja 24, 10-12)
De lege stad een ruïne
dichtgetimmerde huizen.
In de straten klinkt nog gejammer om wijn – ‘wie heeft nog wat wijn,
nog een paar slokken plezier?’
Plezier is verbannen, lachen verboden.
Enkel verwoesting is over, poorten in puin.

Tekst: Het overkomt ons allemaal (Peter Butz)
je huwelijk slijt,
vrienden vallen af,
voor idealen loop je niet meer warm,
de kerk laat je koud,
je wereld verkleint en verkilt
wat een geluk als dan iemand naar je luistert
een arm van genegenheid om je slaat:
zo warm voelt advent.
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Gedicht: Licht tegen donker (uit Karel Eykman, Jozef en de Kerstman)
Licht dat wil ingaan
tegen donkere nachten
tegen duistere machten.
De morgen breekt aan.
Toen de zon aan de slag kon
ging het donker verdwijnen
mocht de aarde verschijnen.
Dat begon met de zon.
Laat dan je licht gaan
als een zucht van verlichting.
Het geeft je weer richting
aan je bestaan.
Kijk dan en zie maar
maak het licht levend.
Word zelf lichtgevend
voor jezelf en elkaar.

Lied: Alwie dolend in het donker (Melodie: 'Once in Royal David's city')
Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht
Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.
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(VANUIT WANHOOP OP WEG NAAR EEN BETERE WERELD)
Tekst: Hoop
Hoop groeit
hoop vecht
hoop wordt op de proef gesteld
maar sterft nooit uit
hoop is leven
leven is hoop
altijd aanwezig
altijd in beweging
niet waarneembaar
maar altijd present
altijd hoop

Cabarettekst: Ik hoop (Paul van Vliet)
Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in de wijn.
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die door blijven duwen:
van doe maar wel en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag en van morgen,
ik bid voor het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.
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Korte overweging:
Om te geven
moet je kunnen ontvangen.
Om te ontvangen
moet je openstaan
Om open te staan
moet je jezelf ergens aan óvergeven.
Om je te kunnen overgeven
moet je vertrouwen.
Om te kunnen vertrouwen
is een Ander nodig.

Gebed:
Trouwe God, wij danken U voor alle mensen,
die trouw durven zijn ook als het moeilijk is,
die in dienst willen staan van het goede.
Wij denken aan hen die weigeren
kwaad te vertellen over anderen;
die altijd maar weer op zoek willen gaan naar het goede
dat toch in ieder mens leeft,
maar soms te diep is verborgen.
Blijf bij hen met uw trouw en uw geestkracht,
opdat zij de moed nooit verliezen.
Blijf ook dicht bij ons,
want ook wij willen trouw zijn
aan de mensen om ons heen en aan allen
die een beroep op ons doen, dichtbij of veraf. Amen.

Lied: Het lied van de Heer in ons midden (GvL nr. 513)
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.

God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder. Refr.

Refr. Midden onder u staat
Hij die gij niet kent.(2x)

Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig. Refr.

Overal nabij is Hij
mens’lijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem,
Hij wordt gewoon verzwegen.

Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden. Refr

Refr.

9

(BIJDRAGEN AAN EEN ‘BETERE’ WERELD VOOR IEDEREEN)
Overweging: Krachtige mensen (Annemie Ekelhoff)
Op mijn pelgrimstocht ontmoette ik veel mensen van allerlei soort. Twee mannen, Henri
en Jean, bleven extra in mijn gedachten hangen vanwege een sterke kracht die van hen
uitging. Wij hadden beloofd voor hen een kaarsje op te steken in Santiago de Compostela.
Een van die krachtige mannen was Henri. Hij fietste van Brussel naar Malaga. Zo te zien
was hij een echte zwerver. Hij weigerde binnen te slapen en zich fatsoenlijk te kleden.
Terwijl hij een zeer goede baan had bij het Brussels parlement. Hij verdiende zo goed
dat hij jaarlijks twee tot drie maanden onbetaald verlof nam om met zijn fiets door Europa te gaan zwerven. ‘Even geen kravat en montour (= kostuum)’, zei hij. Hoe sterk en
krachtig moet je niet zijn om zo de kilometerslange bergen op te fietsen. Want het wonderlijke aan deze man was dat hij maar één arm had. Chapeau!
En dan was er Jean die 74 jaar was en uit Antwerpen kwam. Te voet liep hij vanuit België naar Santiago de Compostela. Hij vertelde zijn verhaal. Eenmaal op de Camino was
hij teruggeroepen. Zijn kleindochter was overleden. Met tranen in z’n ogen vertelde hij
dat z’n kleindochter had gezegd, toen hij vertrok: ‘Opa, wat er ook gebeurt, blijf doorgegaan, altijd doorgaan.’ Toen hij bericht kreeg van haar overlijden, is hij vier dagen terug
geweest om haar uitvaart en begrafenis te vieren. Toen pakte hij op haar verzoek de
draad weer op. En nu was hij hier beland op weg naar Santiago de Compostela. Wat
een krachtige man! Zijn kleindochter, 17 jaar oud, pleegde zelfmoord!

Opdracht: Barmhartig ben je
Barmhartig ben je
als je de ander bekijkt met de ogen van het hart
en enkel ziet wat wezenlijk is.
Als je het luisteren niet verleert en tijd maakt
om te horen wat in stilte wordt gezegd.
Als je woorden vindt die zalven,
gebaren die genezen,
armen die omhelzen,
en wat vreemd is niet buitensluit.
Als je je huis ontsluit,
vergeving mogelijk maakt
en al wie binnenkomt met vrede welkom heet.
Barmhartig ben
als je solidair je brood wilt breken
en delen méér is dan een vage droom.
Als je mens van goede wil kan zijn
(hoe goddelijk is die mens!),
een mens die Kerstmis laat gebeuren.
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Gedicht: Zon, voorzichtig stralend (F. Troost, Als een ster is Hij verschenen)
Zon, voorzichtig stralend,
God een mens van vlees en bloed,
die ons, hoe ver dwalend,
lachend met een kus begroet –
stil en zacht gekomen,
dageraad in onze nacht,
licht in zwarte dromen:
ochtendgloren, langverwacht –
hemel, warm de aarde,
heel mij, streel mij, smeed voortaan
ploegen, smelt de zwaarden –
liefde, raak de wereld aan.

Lied: Vrede voor jou (mel.: ‘Zo maar een dak’)
Vrede voor jou, hierheen gekomen
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven met elkaar.
Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
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Voorbede (met gezongen antwoord)
Wij leggen aan God voor wat ons bezig houdt
en wat leeft in de stilte van ons hart:
Tot U, onnoembare God, bidden wij
voor allen die weerloos en kwetsbaar zijn,
onze kinderen, jong en ongeschonden.
Bewaar hen als uw oogappel, geef hun een gelukkige jeugd.
Dat wij hun oprechte begeleiding geven vol liefde en geduld.
Dat wij hun geen ergernis geven, hun het kwaad niet leren
Zegen, o God, hun toekomst.

Laat ons zingen: Komt, laten wij aan bidden (3x), onze Heer.
Tot U, onnoembare God, bidden wij
voor de ouderen die buitenspel staan
en niet meer serieus genomen worden.
Dat zij innerlijk sterk mogen zijn,
zich jong van hart voelen en kunnen genieten.
Dat zij rijk mogen zijn met hun dierbaarste herinneringen
en hun levenswijsheid kunnen delen met anderen.

Laat ons zingen: Komt, laten wij aanbidden (3x), onze Heer.
Tot U, onnoembare God, bidden wij
voor allen, die afhankelijk zijn geworden van de hulp van anderen,
voor hen die zwervend of ontheemd zijn
voor allen die moeten vluchten voor geweld en oorlog,
voor zo velen die in onze wereld geen plek kunnen vinden.
Ook voor ons zelf bidden wij als wij vervreemd raken van ons zelf
en niet meer weten waar leven te vinden is.
Wees er, God, voor ons allen, Gij, ruimte en bron van leven.

Laat ons zingen: Komt, laten wij aanbidden (3x), onze Heer.
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Tot U, onnoembare God, bidden wij
een ogenblik in stilte voor onszelf.
Al onze gebeden in het diepste van ons hart
leggen wij in de handen van de levende God,
in naam van Jezus uw Zoon, die ons heeft
geleerd te bidden met deze woorden:

Onze Vader

Zegenbede
Met Kerstmis zal Hij komen,
de God die wij verwachten.
die ons redden zal uit duisternis en dood,
die ons hoop blijft geven alle dagen.
En die ons vergezellen zal op al onze wegen.
Mogen wij zo gezegend zijn,
dat God, de Barmhartige,
aanwezig komt in deze wereldtijd.
+ Amen.

Lied: Nu zijt wellekome (GvL nr. 508; LD nr. 739)
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer,
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leizen beginnen vrij.
Jesus is geboren op de heilige Kerstnacht,
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis.
d’ Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
“Gaat aan ginder straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bet’lem is de stede, waar ’t is geschied voorwaar.” Kyrieleis.

13

BIJLAGE
Op de volgende bladzijden treft u een aantal teksten en liederen aan die u kunt gebruiken naast of in de plaats van de teksten en liederen die in de bovenstaande model-viering staan, of als u een eigen viering wilt samenstellen.
Als u nog KBO Advent - Kerstvieringen van afgelopen jaren in uw bezit hebt, dan vindt u
ook daar een schat aan bruikbare teksten, gebeden en liederen. U kunt die ook eenvoudig beschouwen als teksten ter overweging of inspiratie.
Veel lees- en meditatieplezier en succes bij het samenstellen en houden van de Advent Kerstviering voor uw afdeling!

Mogelijkheden en teksten rond het aansteken van de vier kaarsen.
Lied bij het ontsteken van de kaarsen: Lied van Gods aanwezigheid
(bij het aansteken van elke kaars zingt men telkens een strofe van dit lied)
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

1) Korte zegenbede over de krans:
De goedmoedige en barmhartige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest
moge deze Adventskrans zegenen
en alle mensen in ons huis
voor wie de kaarsen op deze krans branden. Amen.
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2) Vier kaarsen (bij het ontsteken van elke kaars wordt één strofe gezegd)
Eerste kaars, ga nu maar aan,
strooi wat licht en breng geluk
tot bij alle kleine mensen
die zo graag wat vrede wensen.
Tweede kaarsje, goedendag:
ach ik droom en wacht al lang,
help mij heel veel fijne wensen
voor rijk en arm zelf te bedenken.
Derde kaasje, kom bij mij:
ik zet mij in, toe, help je mij?
Vriendelijk, goed zijn is zo gedaan;
ik dacht: daar doe ik ook wat aan!
Vierde kaarsje, ik ben zo blij,
straks komt vrede voor jou, voor mij.
Iedereen moet dit nu horen:
’t Kindje wordt voor ons geboren.

of:
Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
er is een feest op handen,
de duisternis gaat heen.
Twee kaarsen staan te schijnen.
Hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen.
Dan zal er Vrede zijn.
Een derde kaars gaat stralen.
Wij wachten met geduld
en horen de verhalen
hoe God zijn woord vervult.
Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht
met licht en blij geflonker
dat ons de Vrede wacht.

of:
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.
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Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat.
Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst.
Laat waar je bent, liefde zijn.
Steek een kaars aan in het duister,
breng vreugd waar is veel smart.
En geef aan Hem steeds grote luister,
die komt met vrede voor ons hart.

3) Een Adventswens
(bijv. bij het aansteken van alle vier kaarsen aan het begin van de viering)
Ik wens je vier kaarsen
die ontstoken worden in deze donkere tijd,
vier kaarsen die zullen branden
vol verwachting en verlangen.
Lichtpuntjes die ons kunnen verbinden,
lichtpuntjes waarin we ons mogen koesteren,
lichtpuntjes waardoor we durven dromen.
Ik wens dat we elkaar mogen behoeden
op onze Adventstocht,
ik wens dat het Kind weer in jou geboren mag worden,
ik wens je eerst en vooral Vrede.

Een verhaal om stil van te worden (naar W. Hoffsümmer, Kurzgeschichten 5)
Vier kaarsen brandden op de adventskrans. Het was heel stil, zo stil dat men kon horen
hoe de kaarsen begonnen te spreken. De eerste kaars zuchtte en zei: ‘Ik heet vrede,
mijn licht straalt, maar de mensen hebben geen vrede, zij willen mij niet.’ Zijn vlam
werd steeds kleiner en doofde uiteindelijk uit. De tweede kaars flakkerde en zei: ‘Ik heet
geloof, maar ik ben overbodig. De mensen willen niets van God weten. Het heeft geen
zin meer dat ik brand.’ Een zuchtje wind blies de tweede kaars uit. Zacht en bedroefd
sprak de derde kaars: ‘Ik heet liefde. Ik heb geen kracht meer om te branden. De mensen laten me links liggen. Ze zien slechts zichzelf, niet de ander die vraagt om hun
liefde.’ Het kaarsje flakkerde nog even en doofde toen uit. Toen kwam een kind de kamer binnen. Het zag de kaarsen en zei: ‘Maar jullie moeten toch branden!’ Terwijl het
kind begon te huilen, nam de vierde kaars het woord: ‘Wees niet bang! Zolang ik brand,
kunnen we ook de andere kaarsen weer aansteken’. Ik heet hoop.
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Gedicht: Een uitgebluste ster, alleen (in A.Troost, Als een ster is Hij verschenen)
Een uitgebluste ster, alleen,
door God en mens verlaten,
een ster valt – waarom, waarheen?
Ik val in ongenade!
Zon, bron van louter licht,
de hemel gloort, de morgen daagt,
licht, licht, een zee van licht:
ik val – uw licht zal dragen.
Er is in dit heelal een hand
die vangt als ik zal vallen –
die draagt mij naar een hemels land
vol sterren, duizendtallen.
Zon, bron van louter licht,
de hemel gloort, de morgen daagt,
licht, licht, een zee van licht:
ik val – uw licht zal dragen.

Tekst: Nog steeds
Nog steeds is er geen vrede
nog steeds is er oorlog en hongersnood
overstromingen en rampen
en gaan mensen aan een simpele ziekte dood.
Maar toch… is er ook steeds weer kerstfeest
en zijn mensen vol goede moed
die weten wat er goed is
en wat er werkelijk toe doet.
Voor al die mensen die knokken
voor hun dagelijks brood
willen we een kaarsje branden
en ik weet .. het is weinig bij grote nood.
Maar toch… het is weer kerstfeest
en het doet er echt wel toe
om even te laten weten:
ik wens eenieder goede moed.
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Tekst: Nog steeds op de vlucht (Felicia Dekkers)
Rijdend op een ezel gingen ze op de vlucht.
Varend in een bootje keerden ze ooit terug.
Het kind gered om voor óns Mensenzoon te worden.
Varend in een bootje kwamen ze, op de vlucht.
Zwervend door Europa gaan ze, nog steeds op de vlucht…
Gered of niet, door wie, door óns,
om hier weer even mens te worden?

Verhaal: Samen naar school
De kern van vele onderwijsconcepten is het respect voor en de erkenning van ieder kind
als individu. Kennis van de eigen cultuur en traditie is daarbij essentieel voor de ontwikkeling van de identiteit van ieder kind. Maar in Neve Shalom (= Oase van vrede) - een
dorp in Israël waar Joden en Arabieren (moslim en christelijk) met wederzijds respect
voor elkaar in vrede samen leven – wordt daarnaast benadrukt dat tegelijkertijd kennis
van en respect voor de cultuur en traditie van de ander moet worden bijgebracht. Zo
wordt samenleven vanzelfsprekend. Zo wordt vrede gemaakt. Een ouder die besloot zijn
kind naar de gezamenlijke school in Neve Shalom te sturen, zegt daarover: ‘Het is allemaal niet zo eenvoudig als ik in eerste instantie dacht. Het is een lastige route met veel
obstakels. Maar door met deze problemen om te gaan, leveren we onze bijdrage aan
het bouwen aan een zonniger wereld in de toekomst.’

Gedachte: Als ieder mens
Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur
en vreemdeling
voor broer en kameraad.

Als ieder mens
eens Ster zou willen zij
een lichtpunt op de weg
van liefde en van maat.
Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weer eindelijk
vertaald
naar mensen toe.

Als ieder mens
eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat

Een Herder, een Engel
een Herberg en een Ster
de stad
iets meer bewoonbaar
iets minder ver.
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Gebed om vrede (van Sint Franciscus)
Heer,
maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om zelf bemind te worden
als anderen te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Gebed
Goede God,
wanneer het leven ons en woestijn lijkt
en wij van geen verder gaan weten,
neemt U ons dan bij de hand en ga ons voor.
Leer ons in de duisternis Licht zien, uw Licht
dat ons elke dag opnieuw geboren wordt. Amen.

Tekst: Een ogenblik (Madeleine Timmerman)
Een ogenblik
weerspiegelt
onze verwachting
onze hoop
onze angst

weerspiegelt
ons vertrouwen
in wat
een kind
ons brengen zal…
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Gedicht: Nog even…..
Weten
dat er na de nacht een morgen komt.
Geloven
dat er uit het dorre hout
iets nieuws kan bloeien.
Vertrouwen
dat er kiemen van vrede
sluimeren in de aarde.
Tot ze gewekt worden
door het Licht….

Kerstopdracht (Pieter Feller)
Er is geen erger ziekte dan de haat
die als een muur tussen de mensen staat.
breek die muur af steen voor steen,
sla de handen voorgoed ineen.
Heiden, moslim, christen, jood,
bedreig elkaar niet met de dood.
Neem het enig juiste besluit:
wens of bid die haat de wereld uit.

Overweging: Vasudhaiva kutumbakam (De hele wereld één grote familie)
(tekst uitgesproken Varishna Sardjoe Mishre op Prinsjesdag 2018)
Gastvrijheid en nederigheid zijn twee belangrijke waarden binnen het hindoeïsme. Zij
zijn gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat iedereen deel uitmaakt van dezelfde
familie van spiritualiteit. Het leven op aarde is immers van elkaar afhankelijk – levens
van mensen, dieren en planten zijn met elkaar verbonden. Het bestaan van de één is afhankelijk van anderen. Evenzo zijn iemands troost, geluk en vrede afhankelijk van anderen. En ook op het spirituele vlak is er een onbreekbare band. Een band waar we telkens aan herinnerd worden wanneer we elkaar groeten met Namaskar: het goddelijke in
mij groet het goddelijke in jou.
De Schepper heeft deze planeet geschonken met voldoende middelen voor al haar inwoners. Andere wezens verbruiken alleen wat zij nodig hebben om te kunnen overleven,
maar de mens is daarnaast in staat om in zijn zoektocht naar comfort en luxe ook hebzuchtig te zijn. Het is vanwege de uiting van een egoïstische, onbeduidende geest van
mensen dat wij onszelf beschouwen als afzonderlijke eenheden die geen verbinding
hebben met andere wezens en objecten van deze wereld. Mahatma Gandhi zei al: ’De
wereld heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor eenieders hebzucht.
Wanneer hebzucht zich uit, kan zij leiden tot een kloof in het gevoel van eenheid in de
samenleving. Het kan aanleiding geven tot onrecht en uitputting van vrede.
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Rechtvaardigheid en vrede beginnen echter met de bewustwording dat wij inderdaad
behoren tot één familie. Een familie die onderling verbonden is door grootsheid, goedheid en goddelijkheid.
De Shastra’s (Hindoe geschriften) verklaren daarom: ‘Dit is van mij en dat is van een
vreemde – het zijn de woorden van hen die enghartig zijn; voor de ruimhartigen daarentegen geldt Vasudhaiva kutubakam: de hele wereld is één familie.’

Tekst: De keizer, de herders en het kind (uit Karel Eykman, Jozef en de Kerstman)
Vanavond worden weer besluiten genomen
door regeerders met een zonnebril in donker pak.
Zij knippen linten door en heffen glazen
terwijl de bevolking wordt opgeteld en vastgesteld
op de harde schijf van de statistiek.
Vanavond wachten taxichauffeurs op een vrachtje
een zwerver verkoopt zijn laatste daklozenkrant.
Verpleegsters zijn bezig op de gang in een ziekenhuis
bewakers doen in de nachtdienst hun ronde.
In het restaurant wordt de vaatwas uitgeruimd.
Vanavond wordt ook ergens een kind geboren
in een flat in het Oude Westen, een woonboot, waar dan ook.
Dat kleine wicht weet daar nog niets van
alleen de moeder en de vader beleven het van dichtbij.
Ze vragen zich af hoe het de kleine zal vergaan.
En altijd zullen mensen blijven hopen op die kinderen
dat er een bij zal zijn die voor de ander wat betekent
dat er een bij is die mensen op weg helpt
dat er een bij is waar de wereld wat aan heeft.
Dat kind dat nu al ergens geboren is.

Voorbede (de vruchten van de Geest)
Opdat we onze deur niet gesloten houden
en aandacht hebben voor elkaar,
vragen wij U, God:
geef ons uw Geest van zachtmoedigheid, liefde en geduld. (korte stilte)
Opdat we de ander niet uitsluiten
maar in onze kring, in ons leven ontvangen,
vragen wij U, God:
geef ons uw Geest van vriendelijkheid en vreugde. (korte stilte)
Opdat onze woorden herbergzaam zijn
mild, meevoelend en vol respect,
vragen wij U, God:
geef ons uw Geest van goedheid en zachtmoedigheid. (korte stilte)
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Opdat de vreemdeling in ons midden welkom is,
dat wij hem met vertrouwen en open tegemoet treden,
en in hem uw Zoon, de Komende, herkennen,
vragen wij U, God:
geef ons uw Geest van trouw en vrede. (korte stilte)
Gij, groter dan ons hart
geef ons nieuwe ruimte,
vernieuw ons hart,
doe ons opengaan voor elkaar
in uw Naam. Amen. (korte stilte)

LIED (naar het Magnificat van Maria) (in: Peer Verhoeve, Een ster gezien)
Ik zing voor U mijn God,
heel mijn wezen zingt van U
die in eerbied en deemoed
waarachtig wordt geëerd.
Ik zing voor U mijn God,
heel mijn wezen zingt van U
die trotsen vernederd en
dwingelanden onttroont.
Ik zing voor U mijn God,
heel mijn wezen zingt van U
die onze honger en dorst
lenigen en laven zal.
Ik zing voor U mijn God,
heel mijn wezen zingt van U
die trouw zijt ten einde toe
en enkel spreekt in liefde.
Ik zing voor U mijn God,
heel mijn wezen zingt van U
onnoembare, helende God.

Tekst: Advent, tijd van wachten en verwachten, van uithouden en hopen.
(Marinus van den Berg)
Zo veel mensen met hun verborgen pijn
wachten in hun binnenkamer, onopgemerkt.
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Zoveel mensen gebogen onder hun last,
wachten in stilzwijgen, nauwelijks opgemerkt.
Zo veel mensen stom geslagen, monddood gemaakt,
wachten zonder woorden, onopgemerkt.
Zo veel mensen niet wetend van de duur van hun wachten,
wachten toch nog bijna onopgemerkt.
Zal
Zal
Zal
Zal

het wachten opgemerkt worden?
hun verlangen stem krijgen?
een woord hen bevrijden?
er licht doorbreken?

Wie vraagt, is niet zonder hoop.

Tastend op zoek naar Licht (Nel van Drie)
Al wie tastend in het donker
in het duister van de nacht,
zoekt naar licht; wie kan er zonder,
om vergeving bidt en kracht;
al wie uitziet naar een wonder
weet, de nieuwe toekomst wacht!
Ergens zal het licht weer dagen,
leven wint het van de dood;
er komt antwoord op ons vragen,
overal voldoende brood;
nieuwe vrede zal er dagen,
stralend als morgenrood.
God zal tot de groten spreken,
hij zal omzien naar het lam:
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Waakt en ziet Zijn levensteken:
de nieuwe loot aan Jesse’s stam.
Duisternis gaat langzaam wijken,
overal daagt er nieuw licht;
armen delen met de rijken,
zo krijgt God een nieuw gezicht;
mensen die op Hem gaan lijken,
brengen vrede aan het licht.
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Zegenbede: Venster van de ziel
Ik wens je ogen toe
die de kleine dingen van de gewone dag zien
en in het licht zetten.
Ik wens je oren toe
die de nuances en de ondertonen
in het gesprek met anderen opnemen.
Ik wens je handen toe
die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen doen.
Licht dringt door het venster van de ziel
in ons binnenste
en straalt terug in onze omgeving,
daar waar we onderweg zijn met medemensen.
Je moet een venster zijn
waardoor Gods liefde in de wereld straalt.

Kerstverhaal
Ein paar daag veur Kerstmis woorte mien aodste breurkes zoe tege duusteraovend
met ein bielke d'r op oet gesteurd um eine kersbaum te gaon “ kaupe", gans vors oet
de kaoje grônk.
‘t Exemplaar woemei zeej nao hoes kwame, woort duchtig bekeke en 't woort
goodgekeurd.
Heej en dao woort oze nieje kersbaum nog get beejgetuup, daonao woorte in eine
eimer zank gezatte en kôs ‘t optuuge beginne.
Van 't oetpakke van de giepse beeldjes veur de kersstal, kôste wae — ’t klein grut-mier geneete as tegeswoordlg de kinger van tillevisiecircus van Billy Smart.
De kemiël trok 't meiste bekiëks_
As den al die blinkende ingelkes, kersmenkes , trompetjes en möskes opgehange
ware; de slingers de ingelehaor good vasgemâkt, de piek d’r bovenin, en as d’n ingel
met
zien vaantje met "Gloria in exelsis Deo hölpeloos aan ziene nagel bove ‘t
kribke höng, den kwaame weej neet miër oetgekeke.
Allein de sôkkerkrenskeg de sjokladeringskes, die kwame d’r pas op kersaovend
in te hange, want pa en mooder scheene eur eige femilie neet te vertroewe.
En dan: kersaovond.
De groëte ware gaon biechte en daonao allemaol de kuup in, zoedet ze van boete
aeve schoën ware as van- binne.
Weej ware thoés met ein ganse koedeljach.
Allein de aodste moogde met pap mei nao de nachtmès
Det waas get!
Midde in de nach door de snieje knaeje, heerlik!
Zô’n nachmès bestöng vreuger oet dreej mèsse
ein hoëgmès en twië stille.
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Oore van teveure mosse den nuchter zien, angers kôs me neet te kemmunie gaon.
't Gevolg waas. det d 'r heej en dao altied wal ein paar flauw vele.
Det waas vas tarief en ein interessante öngerbraeking.
Eine dae van de graod waas gevalle, woort den de kerk oet gedrage, boéte op eine
stool gezatte en met o-de-klönje wér beej zien positieve gebrach.
"Wae is d'r flauwgevalle?" waas de ierste vraog van oos mooder as weej thoés kwame.
’t Hiele hoes rook al nao de gebraoje kerboét, in spekvèt gebraoje
1k zeen mien mooder nag aan 't fornuus staon: in ein hank 't raokeliezer, woe ze ein
paar ring mei van ’t fornuus haalde.
Op de gedékte taofel stong al ein kers te brande.
De kerskes in d'm baum woorte ein veur ein door pap aangestoke, wat altied ein hiel
ceremonie waag.
En as den auk nag 't kerske veur ‘t kribke brandde, den ginge weej aan taofel.
Bôttramme met kerboét en krintewék van man.
De kerskes in d’n baum ware al half opgebrand as weej met d'n boek vol de trap op
môste, nao bed.
Mien mooder ging op Kersdaag altied nao de vruujmès van half zeve.
Angers kwaam ze d’r neet mier toe, en den heij zeej doëdzung gedaon.
’t Heij nag neet zes oor geslage, den waas zeej al op, heij de stoof aangemákt en
de moër d'r op gezatte veur 't kôffiewater.
Det stông te zinge as zeej oet de kirk kwaam.
Den goof 't kôffie met vuül melk en twieje sacharientjes, en wer krintewék.
De kerskes woorte wer aangestoke en pap loos ‘t kersverhaol oet de krant veur.
Daonao woort d'n aoje grammefoon veur d’n daag gehaald:
eine met zô’n groete toét d’r aan.
Dae woort met eine zwingel opgedreid en "de" kersplaat woort d’r op gelag.
Ze kraakde van d ‘n alderdôm en de sliet, maar dae grammefoon waas veur os ein
statussymbool.
Zoeget heij beej ôs in de buurt neemus.
En idder jaor kwaam mien vader nao de kersplaat met dezelfde smartlap op de
proppe: "De Bedelknaap".
Det droog hae zoe dramatisch veur, det weej d’r kiepevel van krege.
't Ging euver einen ermen dônder, dae met kersmis boéte môs gaon baedele,
rammelend van d’n hônger en vernikkeld van de keld.
Volges mich deej ozze pap det allein maar um ôs aan ‘t verstank te bringe, wie riék
weej 't heije met ôzzen ermood.
De letste regels vergaet ik noeit mier.
Det klônk zoewe:
"Maar onder mijn Iompen daar draag ik nog iets,
Iets waar ik de wereld mee tart.
Daar klopt en daar leeft
daar lijdt en daar beeft
mijn fiere schooiershart…. “
Wat veulde weej ôs den riék naeve de werme stoof,
D’n boék voI krintewék en onger dae schoëne kersbaum woe we now eindelijk ein
krenske
oet krege.
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Mooder heel d'n baum maar in de gaate.
De kerskes waare al gevaorlik wiéd opgebrand, de jônge hoopde stiekem dette in de
fik zoe vleege.
Maar dao waas weinig kans op beej zônne verse greune baum
Nao niejaor, asse begôs te ruuzele, den wal.
Maar now dreef d’r huüstens get kersevét euver de tekskes.
Det veel trouwes has neet op tösse al die ingelehaor.
‘s Middigs kreege weej knien, woe mien breurkes maondelank veur gezorgd heije en
woe ze erg aan gehech ware.
’t Waar net of we d’r eine van ôs op-oote.
Gen wônger det we d’r twieje daag euver deeje.
We krege wiebelpudding nao, met bessesap.
Nao 't aete veurzoog 't program in: loestere nao ein huurspel, damme, ganzeborde en
domino.
Nae, dae kerssfeer van vreuger luet dich noeits meer los.

Het geboorteverhaal van Jezus.
In Nazareth, een stad in Galilea, woonde een meisje dat Maria heette.
Zij was bezig in huis.
Onverwacht kwam een engel bij haar binnen en zei:
‘Dag Maria, God is met je en geeft je zijn genade.’
Maria begreep niet waarom zij zo werd begroet.
Het ontroerde haar hevig.
‘Wees niet bang, Maria’, zei de engel.
‘God heeft jou gezien. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen.
Noem de naam van dit kind Jezus, dat betekent: God redt.
Wanneer dit kind groot geworden is, zullen de mensen hem Zoon van God noemen.
Hij zal koning zijn voor altijd op de troon van David.’
Maria zei tegen de engel:
‘Hoe zal ik zwanger worden? Jozef en ik zijn nog niet getrouwd.’
De engel zei: ‘Heilige geest zal over je komen
en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.
Daarom zal het kind dat geboren wordt Zoon van God genoemd worden.
Ook je nicht Elisabeth is zwanger. Zij is in de zesde maand.
Al is zij oud, zij krijgt een zoon,
ook al dacht iedereen dat zij kinderloos zou blijven.
Dit woord dat van God komt, zal Hij ook doen.’
Maria zei: ‘Laat de woorden die U hebt gezegd aan mij geschieden.’
En de engel ging weg van haar.
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Is ’t nog wiet? ( Herman Veugelers)
Den aovend veltj
’t is iezig koad,
D’n ezel sjoekt,
heur weeë ploage
toch wilt ze nog get vroage
aan hem
heel stjil aan hem
“Is ’t nog wiet?
Is ’t nog wiet?
Zeen wae zoo wied van Bethlehem?”
Völ miense zeen op wèg,
en stervensvol in al die kampe
door de oorlog,rassenhaat of rampen,
zitte ze klem.
“Is ’t nog wiet?
Is ’t nog wiet?
Zeen wae zoo wied van Bethlehem?”
Veul miense in sjtein-rieke lenj
weite gaar neet woveur ze laeve
ze zitte mer te prèvele
tusse veer moere
en vraoge mer
Hieër, wie lang nog bèje:
“Is ’t nog wiet?
Is ’t nog wiet?
Zeen wae zoo wied van Bethlehem?”

Vreuger ( Herman Veugelers)
Es 't vreuger daags veur Kersmis woar
dan woort neet sjtil gezeate;
de pap dae zörgde veur de boum
de mam veur lekker aete.

(kleine pauze)
En in ’t duuster noa de kirk
Drie messe achterein;
v 'r beajde os de kneeje blauw
mer veulde os bieën

't Hoes rook dan noa rundjvleisjsop
en noa de knien in ‘t zoer;
weer zatte dan t sjtelke op
det waor mich 'ne toe…

doa sjtong den engel jeder joar
te knikke veur ‘ne sjtuuver;
't koar zong prachtig "Stille Nacht"
al klonk ’t soms neet zuuver …..

Dae wol ’t zus__dae wol ‘t zoa
De vree woar wiet te zeuke
en es 't mam te gortig woort
sjöl ze vanoet de keuke. ‘

Dat maakde hiëlemoal niks oet
de dagelijke misèrie
woar effe op de achtergrondj
veur 't iëwenaut mysterie..
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(kleine pauze)

(kleine pauze)
Dat kèndj van toen heat plaats gemaak
veur os economie.
"Dat is veuroetgank", zekse ze,
“mer maak os dea ouch blie?”

Ach joa, 't is neet mie wie toen
Noe is ter veul gepieker
"Doon ich de kersböI dit joar goud ...
wie maak ich ‘t nog sjieker .
En eate in ‘t restaurant
is ouch nog neet zo gek.
Ich mot 't gauw mer regele goan,
Misjien is ter nog plek

(kleine pauze)
V 'r motte mit de tied mitgoan,
Precies wie se ’t zeas

(kleine pauze)

( kleine pauze)

V’r höbbe 't allmoal zo drök
gein rös mie deep van bênne
veer loupe mer en koupe mer
Want alles mot toch kenne

Mer es ich trökkiek, denk ich döks:
"weer zeen pas riek geweas….”

LIEDEREN
de liederen zijn te vinden in de nationale liedbundel Gezangen voor Liturgie (GvL) en
vaak ook in de Roermondse bundel Laus Deo (LD)
Blijf mij nabij (GvL nr. 581, LD nr. 1024)
Door de wereld gaat een woord (GvL nr. 431)
En zolang de hemel bestaat (GvL nr. 437)
Er is een roos ontsprongen (GvL nr. 440, LD nr. 720)
Groter dan ons hart (GvL nr.448)
Heeft Hij ons bidden opgevangen (mel.: ‘Komt ons in diepe nacht’) (GvL nr.610)
Het lied van Maria’s hoop (mel.: ‘God groet U zuivre bloeme’)
(tekst in de Advent - Kerstviering 2005, blz.8)
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Het lied van de Heer in ons midden (Midden onder u staat Hij) (GvL nr. 513)
Het lied van de oproep ten leven (Het mensenvolk dat in duister leeft) (GvL nr.615)
Het lied van de verlossing die nabij is (De nacht loopt ten einde) (GvL nr. 427)
Het lied van de verschijning des Heren (Komt ons in diepe nacht) (GvL nr. 486)
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden (GvL Ps. 103)
Licht dat ons aanstoot (GvL nr.489)
Maria die zoude naar Betlehem gaan (GvL nr. 493, LD nr. 688)
Midden in de winternacht (GvL nr. 497, LD nr. 740)
Nu daagt het in het oosten (GvL nr.505, LD nr.689)
O Heiland, open wijd de poort (GvL nr. 510, LD nr. 691)
Rorate caeli (GvL nr. 843, LD nr. 704)
Uit uw hemel zonder grenzen (GvL nr.530)
Vanwaar zijt Gij gekomen (GvL nr.533)
Verheft uw hart, weest welgemoed (GvL nr.537)
Vrede voor jou (mel.: ‘Zo maar een dak’)
Wie als een god wil leven hier op aarde (GvL nr.546)
Wij komen tezamen (GvL nr. 556, LD 746)
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