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Kerstviering 24-12-2022                                                                           
 

Thema: Geboorte van Licht in het donker         
Voorgangers: Jeanneke de Bot en Hans van Hak 
Beamerpresentatie: Jeroen Kok 

 
Paaskaars is aan als teken dat Hij, de Bron van liefde en licht, in ons midden is.     
Klankschaal 
Oasekaars  wordt aangestoken    
 

Openingslied: samenzang Wij komen tezamen   
 
Wij komen tezamen, onder ’t sterreblinken 
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem 
Christus geboren zingen d’engelenkoren 
 
Refrein: Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden, onze Heer 
 
Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre 
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen 
 
Refrein 
 
Ook wij uitverkoren, mogen u begroeten 
En kussen uw voeten Emmanuel 
Wij willen geven, hart en geest en leven 
Refrein 
 
Welkom   
 
Lieve mensen, allemaal van harte welkom  hier in deze kerk en ook aan allen die thuis via de 
televisie zich verbinden met ons en meevieren. 
Een extra welkom aan het koor Chant Oers met  Peter van Beijnum als dirigent en dirigente 
Hendrikje Soethout 
Hėėl fijn dat jullie vanavond tijdens deze kerstviering willen zingen….. de viering zal er extra 
feestelijk door worden.  
…….. 
Wij zongen al “ wij komen tezamen”. 
Wat een totaal andere ervaring dan de 2 voorafgaande jaren in coronatijd. Wij stonden toen 
voor een lege kerk ; en dan is het zo fijn om nu met zovelen de kerstnacht in te gaan; de 
nacht waarin wij de geboorte van Jezus mogen vieren. 
 
Naast het koor is er nog een gast temidden van ons en dat is Marjo Cuppen van de Stichting 
Muona Malawi. Ook haar willen wij extra welkom heten. 
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Op het einde van de viering gaat Marjo wat vertellen over Muona, een dorp in Malawi 
(zuidelijk Afrika) waar wij met de opbrengst van de collecte van vandaag, licht willen 
brengen in de duisternis, d.m..v. lampen op zonne-energie. Dit licht kan heel veel bijdragen 
aan betere levensomstandigheden van de mensen daar. 
  
Het thema van deze kerstviering “Geboorte van licht in het donker”,  waar Hans en ik voor 
kozen, sluit hier helemaal bij aan. 
Wij hopen dat jullie gul willen geven, om mee licht te helpen verspreiden in Muona. 
 
Inleiding   
 
Hoe is het toch mogelijk dat miljoenen mensen op kerstavond tezamen blijven komen 
rondom een mens die meer dan 2000 jaar geleden geboren werd,  maar 33 jaar geleefd 
heeft en we niet eens zo heel veel zeker  over hem weten en toch………….. 
 
En toch is deze mens Jezus de geschiedenis  ingegaan als een voorbeeldmens, als een die  
“ liefde” heeft gedaan in een tijd die óók gebrek had aan licht, net als nu ; er was 
onderdrukking, bezetting, Maria, Jozef en hun kindje, ze moesten vluchten, zoals velen nu 
naar een veiliger wereld. 
Er was donkerte te over, wat Hem niet weerhield om mensen te inspireren om met andere 
ogen te kijken en te doen. 
 
Kerstmis een feest van verleden en van toekomst….visioen van hoop en vrede, zelfs 
nu….juist nu; zonder dit visioen kunnen we niet leven.  
Er is donkerte en er schijnt ook veel licht in die duisternis, dat zicht mogen we niet 
kwijtraken. 
 
Kerstmis, in het spoor van Jezus, een feest van verlangen naar een betere, gezondere wereld 
voor elk mensenkind. 
Ons thema “geboorte van licht in het donker”; Hans en ik wensen ons allen dit toe. 
 
*We luisteren naar ….van overal……….weer kerstnacht en duizenden voeten 
 
Gedachte: Van overal     

 
Weer kerstnacht 
en vele duizenden voeten 
zijn van overal onderweg 
om ergens het Kind te ontmoeten, 
voor een deel met elkaar, 
velen ook van elkaar weg. 

 
Kan het Licht 
dat eens is verschenen 
dan door muren worden tegen gehouden? 

 
Weer kerstnacht 
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en duizenden voeten 
zijn van overal onderweg  
op zoek naar warmte en beschutting, 
verlangend naar het Licht. 

 
Licht-kind laat je hier ontmoeten. 

 
Onderweg    

 
Een man en een vrouw gaan langs de wegen   Hans 
de lucht is koud, de wind zit tegen. 
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen 
en af en toe hoor je haar vragen 
met zachte stem: 
Is het nog ver naar Bethlehem?  Jeanneke 
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem. Hans 

 
Opnieuw een jaar van vluchtelingen 
die schamel langs de wegen gingen. 
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen 
van hongersnoden en van kampen 
en requiem. 
Is het nog ver naar Bethlehem?  idem 
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem.   

 
Van de verloren hof van Eden 
naar de onmogelijke vrede. 
Zo trekt de mens over de wegen 
en soms komt hij die ezel tegen 
met haar en hem. 
Is het nog ver naar Bethlehem? idem 
Ja 
Ja 
’t is heel ver naar Bethlehem! 

 
Lied: Mary did you know?   
Maria, had jij enig idee wat je te wachten stond met die zoon van je? Wist je dat dit baby-
jongetje later blinden weer zou laten zien en lammen kon laten lopen? Wist je dat Maria? 

 
Lezing:  Vrije vertaling van Lucas 2, 4-7 door Marjo Dohmen    

 
Kom, zei hij, het is tijd 
we moeten gaan- 
en hij nam haar hand 
en zij legde haar ogen in de zijne 
en samen gingen ze op weg 
hij torste de verwondering 
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zij droeg een wereld in haar buik. 
 

De tocht was lang en zwaar 
en toen de tijd gekomen was 
dat zij prijs moest geven 
wat haar elders was toevertrouwd 
vonden ze nergens plaats 
en zij werd bang 
vouwde haar handen om haar buik 
en keek naar hem 
en woordeloos zei hij 
het zal wel goed komen 
ik zal voor je zorgen. 

 
En zo vonden zij een stal. 
Zij brachten een zoon ter wereld 
en de man keek naar de vrouw 
de vrouw keek naar de man 
en samen keken ze naar het kind 
en wiegden het in hun liefde 
en in haar pijn. 

 
In liefde ontvangen 
met liefde gedragen 
uit liefde gebaard. 
Jezus Messias. 

 
Lied: Veni Jesu amor mi    
Dit lied (be)zingt de liefde (uit) van Jezus voor de mensen. 

 
Levend woord 
 
Kerstmis, geboorte van een Lichtkind, toen in een donkere tijd……… en ook nu wij zijn 
geboorte vieren/ herdenken is het een donkere tijd; het is winter en er heerst donkerte op 
heel veel plekken in de wereld.  
Zodanig veel duisternis dat tot ons komt via de media, dat het moeite kost om temidden 
daarvan “licht” te ontwaren; zelf licht te zijn;  voor mij heeft dat soms wel op de loer gelegen 
en misschien dat een aantal onder jullie dit wel herkent. 
Wat doet Kerstmis, de geboorte van Jezus, nu in deze tijd met ons? 
…… 
*Kerstmis, het is een  feest dat verlangen wakker maakt, verlangen naar warme gezelligheid 
thuis met familie en vrienden en tevens beseffend dat dat niet voor iedereen een 
werkelijkheid is. En ook maakt het verlangen wakker naar licht, warmte en vrede voor 
iedereen. 
Misschien brengt de geboorte van Jezus ons wel in beweging! 
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Afbeelding  
*Een afbeelding van Beate Heinen, een Duitse kunstenares die mij al vaker met Kerstmis 
heeft geïnspireerd, trok aan mij voor deze kerstviering. Deze afbeelding is ook afgedrukt in 
de kerstkaart van Oase 
Haar grote kracht is dat zij de geboorte van Jezus zó afbeeldt, alsof het gebeurt in  deze tijd, 
alsof  wij er zelf bij kunnen zijn. 
Misschien herkennen wij onszelf in deze afbeelding wel. 
Wat denken we te zien? 
De antwoorden kunnen veelkleurig zijn; ik meende dit te zien….. 
 
*Zo klein als Jezus is reikt hij uit naar mensen; hij wil iets geven waarvan hij als baby nog 
geen weet  heeft.  
Zijn ouders, Maria en Jozef weten nog weinig van de weg die voor hen ligt.  
Jullie, het koor, zongen dat al in het lied: Mary did you know?  
Maria weet jij dat hij blinden weer laat zien en lammen weer laat lopen?  
 
In het uitreiken van Jezus zie ik verlangen om er te zijn voor die ander, wie dat ook is….. 
ziek, arm, eenvoudig, uitgestoten, van welke geloof, kleur, afkomst, gender dan ook. 
En ook meen ik verlangen te zien in de stoet van mensen, geleid door de ster; verlangen naar 
zijn aanraking, zijn  licht, warmte en liefde. 
Een wederzijds verlangen dus. 
Misschien zien we ook onszelf daar wel staan, in die stoet van mensen. 
Misschien wel  verlangend naar verbinding met een Bron van licht die richting kan geven,  
helpt angst los te laten, kracht en moed geeft om zelf licht te zijn en het te verspreiden. 
 
 afbeelding weg 
…………………………….  
 
*De aarde en haar bewoners; we maken veel mee op dit moment, waar we ons terecht 
grote zorgen over maken, als we denken aan de opwarming van de aarde, corona, de 
vluchtelingen stroom, de oorlog in Oekraïne, de onverdraagzaamheid onder mensen en nog 
zoveel meer…… 
Het roept in veel mensen een mix op aan gevoelens, ook regelmatig in mij en misschien ook 
in jullie. 
Gevoelens van grote onzekerheid, machteloosheid, moedeloosheid, soms ook angst; zorg 
om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Allemaal zo’n menselijke reacties op 
zo’n heftige tijd. 
Maar is de mensheid en Moeder aarde hiermee wel geholpen als wij ons lam laten slaan en 
alleen nog de zwaarte en donkerte van dit moment zien met het gevaar dat we onverschillig 
gaan reageren op al deze pijn in de wereld; nee, het mag ons raken, het moet ons zelfs 
raken, want dan komen we juist in beweging. 
 
We zagen/zien het gebeuren dat er ondanks alles, misschien wel dóór alles, plotseling ook 
veel goeds aan ‘t ontstaan is  in de wereld. 
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Opeens zien we allerlei mensen in actie komen, zien we veranderingen die misschien eerst 
voor onmogelijk gehouden werden. 
Hoe pijnlijk verdrietig is dat ook…..dat daar corona, klimaatverandering en een oorlog in 
Oekraïne voor nodig  zijn…… 
Is het dus werkelijk zo dat er in elke crisis ook kansen liggen? Ik geloof dat zelf wel. 
 
*Kijk maar wat er gebeurde toen corona de mensheid trof; we stonden vanuit grote 
bezorgdheid veel meer klaar  voor elkaar, ondanks dat we afstand moesten houden.  
Kijk hoe velen spontaan tot actie kwamen om spullen te verzamelen voor de mensen in 
Oekraïne; mensen in Nederland zetten hun deuren open voor vluchtelingen van daar.  
Door de stijgende prijzen van levensmiddelen en energie ontstaan er allemaal mooie 
initiatieven……steeds meer kastjes komen er bij mensen in de tuin, waar je levensmiddelen 
in mag leggen of als je ze nodig hebt mag je ze meenemen.  
Ik  las in het Veldh. w. over een mevrouw die op zoek ging naar iemand om haar 
energietoelage aan te geven; “anderen hebben het harder nodig dan zij”, vertelt zij de krant; 
de voedselbank kreeg het en toen volgden velen haar gebaar.  
En ook steeds meer mensen proberen te minderen op allerlei terreinen. 
 
En ik weet zeker dat de lijst nog heel veel langer zou worden als ieder van jullie zou vertellen 
hoe je, zo goed als mogelijk en ieder naar eigen vermogen, probeert bij te dragen aan een  
wereld die leefbaar en veilig moet zijn  voor ieder mensenkind. 
Is dat ook niet de bedoeling van ons leven? In beweging komen, ons licht laten schijnen 
juist daar waar en wanneer het donker is.  
Een kaars is pas echt een kaars als hij branden mag. 
Is dat ook niet waar Jezus de mensen van toen al toe uitnodigde?  
 
*Verbinding maken met die Bron van Licht, die misschien niet voor iedereen dezelfde naam 
heeft, het kan ons richting geven op die weg.  
Dat Visioen van Licht, dat zegt: “ Wees niet bang, houd moed, voed de vlam in jezelf zodat 
het licht kan stralen en geef het door daar waar er nood aan is”. 
 
*Maar alleen kunnen we dit niet; we hebben elkaar daarvoor nodig, we mogen elkaar 
stimuleren, en ondersteunen en  daarnaast moeten we elkaar ook vasthouden en niet uit 
het oog verliezen  als het even toch te zwaar voelt  allemaal. 
 
Een lied van H. Oosterhuis dat wij bij Oase graag zingen luidt: “het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het licht niet overwonnen”. 
Al zingend worden deze woorden steeds een beetje meer waar; jullie in het koor zullen dat 
vast ook zo ervaren bij bepaalde liedjes. 
We kunnen niet leven zonder visioen, zonder te hopen tegen de klippen op (H Oosterhuis) 
dat er vrede mag komen en het licht het gaat winnen van de duisternis. 
 
*“Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien” zijn woorden van Ghandi; Jezus 
heeft deze woorden geleefd en wil ze doorgeven aan ons, aan iedereen die het horen wil.  
Soms is dat in de vorm van iets doen en soms kan het ook zijn dat we iets niet moeten doen. 
 



7 
 

Aan het einde van de viering mogen we “ doen”. We worden dan uitgenodigd de 
collectemandjes rijkelijk te vullen voor solar lampen in Muona; velen zullen jullie daar heel 
erg dankbaar voor zijn. Dat is óók “ geboorte van licht in het donker”. 
Marjo zal er straks over vertellen. 
 
Kerstmis, het feest van licht, vrede en vriendelijkheid, van hoop en toewijding, van zorg en 
liefde . 
Dat het Licht van Kerstmis ons de goede weg mag wijzen, ook alle komende dagen in het 
nieuwe jaar. 
 
Stilte 

 
Vredeskaars wordt aangestoken 

 
Vredesgebed    
 
Overal waar Jezus kwam 
begon hij met Shalom 
vrede zij u. 
Hij wist zich verbonden 
met de Bron van alle vrede. 
Dat deze vrede Oekraïne en  ook alle andere  landen in oorlog mogen bereiken. 

 
Vanuit die Bron mogen ook wij vrede ontvangen  
en met elkaar delen. 

 
Vrede wensen   

 
Lied: I heard the bells on Christmas day    
Met Kerstmis luiden de klokken met maar één boodschap: Peace on earth, Vrede op aarde, 
voor alle mensen van goede wil! 

 
Bemoediging voor onderweg  

 
Allen 
Ik geloof in God, die het licht in de wereld brengt, 
die ons de taak geeft dat licht door te geven, 
zodat er leven en geluk mogelijk is voor iedereen. 

 
Ik geloof in Jezus die in ons leven weer opstaat 
zodat wij vrije mensen worden, 
zonder vooroordelen, zonder angst, 
hoopvolle mensen die steeds weer nieuwe kansen krijgen. 

 
Ik geloof in de Geest die met Jezus in de wereld is gekomen, 
die ons blijft wijzen op onze verantwoordelijkheid 
voor wat er van onze wereld worden zal. 
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Ik geloof in een respectvolle samenleving, 
met elkaar onderweg op de weg naar liefde 
voor al onze medemensen. 

 
Lied samenzang Stille nacht, heilige nacht    
 
Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 
Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 
lief’lijk kindje met goud in het haar. 
Sluimert in hemelse rust, 
sluimert in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Zoon van God! 
Liefde lacht vriend’lijk om uwe god’lijke mond 
Nu ons slaat de reddende stond, 
Jezus, van uwe geboort’, 
Jezus van uwe geboort’. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien ’t eerst uw pracht; 
door der eng’len alleluia 
galmt het luide van verre en na: 
Jezus, de redder ligt daar, 
Jezus, de redder ligt daar. 
 
Wij bidden voor de wereld en onszelf  
 
Bidden wij tot God, die ons nabij wil zijn.    (sheet) 
 
V.Voor onze wereld, die zoveel te verduren heeft, 
dat er mensen zijn die haar behoeden. 
Voor onze wereld waar het geweld hoogtij viert 
dat er mensen zijn die het tij doen keren. 

A.*Dat wij die mensen zijn. 
Voor onze wereld die haar evenwicht dreigt te verliezen, 
dat er mensen zijn die haar weer in balans brengen. 

*Dat wij die mensen zijn. 
 
Voor hen die vastgelopen zijn. 
dat er mensen zijn die hen weer vlot trekken. 

*Dat wij die mensen zijn. 
Voor hen die moedeloos raken, 
dat er mensen zijn die hen overeind houden. 

*Dat wij die mensen zijn. 
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Voor hen die steeds opnieuw goed doen 
die kracht en inspiratie vinden om vol te houden. 

*Dat wij die mensen zijn. 
…………………… 
niet op sheet 
Voor onszelf bidden wij. 
Voor wat ons hevig verontrust en verdrietig maakt,  
zoals de oorlog in Oekraïne 
met vele gevolgen voor de gehele wereld;  
mensen op de vlucht, alles achterlatend. 
Het klimaat dat helemaal van slag is 
met immens grote gevolgen voor de gehele wereldbevolking  
en de aarde, ons gezamenlijke huis. 
Dat wij moed en kracht krijgen om onze verantwoording hierin op ons te nemen. 
 
*moment van stilte voor dat wat ons nog bezig houdt en nog geen woorden heeft 
 
Om jouw woord te horen God   
en jouw menslievendheid te ervaren 
zijn wij hier samen in deze kerstnacht. 
Wij bidden  
maak deze gemeenschap  
tot een plaats waar Jij te vinden bent. 
Herschep ons tot mensen die steeds 
meer leven in jouw licht. 
 
Onze Vader      op sheet   laten we gaan staan en elkaar de hand geven als teken van 
onderlinge verbondenheid 
 
Samen 
Jij die heet 
“ Ik zal er zijn voor jou”, 
wij noemen je Vader, 
Bron, Lichtdrager,Grond van leven.  
 
Laat jouw naam heilig zijn in ons leven 
en leidraad voor al ons doen en laten. 
 
Laat jouw liefde en broederschap 
gestalte krijgen in ons samenleven.  
 
Laat jouw wil gebeuren: 
vrede en geluk voor iedereen. 
 
Geef ons elke dag ons dagelijks brood, 
niet minder, maar ook niet meer 
en leer ons te delen met elkaar. 
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Wees ook voor ons vergeving,  
zoals ook wij 
op elkaars genade aangewezen zijn. 
 
Laat ons steeds het goede doen, 
want van u is de toekomst, 
kome wat komt. 
 
Lied:  In this house tonight 
In dit huis zal er vanavond liefde zijn, harmonie, warmte en hoop. En ook vreugde, voor jong 
en oud! 
 
Brood voor onderweg van Andrė F. Troost    
 
Wees stil en kom wat dichter 
bij dit kind van Bethlehem: 
het einde, het begin is Hij; 
niets kan ik zonder Hem. 
 
Hij is mijn water en mijn brood, 
het licht rondom mij heen, 
mijn leven, midden in de dood – 
Hij laat mij niet alleen. 
 
Hij is de deur die openstaat 
en achter mij zich sluit, 
de herder die met raad en daad 
mij voorgaat, in en uit. 
 
Hij is een weg, recht door de zee, 
mijn pad in de woestijn.       
Wees stil en kom wat dichterbij! 
 
Brood voor onderweg, wij willen dit delen met elkaar voor de dagen die komen gaan,  zodat 
we ons gesterkt mogen weten om licht te verspreiden op onze weg naar de ander 
 
Lied: The light come down en evt. Oh holy night    
Lang geleden gebeurde het dat een baby’tje werd geboren in Bethlehem. De herders waren 
in shock! En toen daalde het licht neer op aarde, om de wereld te verlichten… 

 
Slotgedachte van Inge Lievaart    
 
Wanneer het lied van de engelen is weggeëbd…. 
Wanneer de ster aan de hemel is verdwenen…. 
Wanneer de koningen en prinsen naar huis zijn vertrokken…. 
Wanneer de herders terug bij hun kudde zijn…. 
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dan begint het werk van kerstmis: 
de verlorenen vinden, 
de gebrokenen helen 
de hongerigen voeden 
de gevangenen bevrijden 
de volkeren herbouwen 
vrede brengen onder anderen, 
en blijven zingen tegen de klippen op. 
 
Dat wij allen “ lichtdragers “ mogen zijn! 
 
Zegenwens    
Dat wij uitstromen, 
naar buiten, 
naar al die anderen, 
niets meer en niets minder dan wij, 
maar misschien wachtend 
op een hand, 
een luisterend oor, 
een teken van solidariteit; 
op leven met jou en mij, 
op Kerstmis- toch………… 
 
Na  zegenwens 
 

*Zoals ik in het begin al vertelde is er nog een gast bij ons en dat is Marjo….Marjo Cuppen 
van de Stichting Muona Malawi. 
Ons thema:”geboorte van licht in het donker”  willen we ook in Malawi werkelijkheid laten 
worden. 
 
Marjo  gaat ons kort  wat vertellen over  de solar-lampen (installaties) die zo het verschil 
kunnen maken voor de mensen in Muona; in het ziekenhuis, op school, in woningen. 
Zoals iedereen al wel heeft kunnen lezen wil Oase  de hele opbrengst van de collecte 
schenken aan deze stichting. 
 
*………………..…Praatje Marjo ( nieuwsbrief van okt 2022) 
…………………..aan het einde komen de 3 foto’s op sheet 
 
*Dankjewel Marjo voor jouw… …….. 
 Wat zou het fijn zijn als er in het ziekenhuis en op school “ licht geboren mag worden in de 
duisternis”. 
De collectemandjes wachten met smart op jullie gaven. 
Bij elke uitgang van deze kerkzaal staat een mandje. 
 
Daarnaast kan er geld overgemaakt worden op rekening: 
IBAN NL63 ABNA 0617048436 o.v.v. Oase solar lampen Malawi 
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Voor mensen die erin geïnteresseerd zijn heeft Marjo ook enkele exemplaren van de 
nieuwsbrief van okt. 2022 bij zich 
Hier staat rekeningnummer ook op. Wel extra toevoegen: o.v.v. Oase solarlampen Malawi 
 
Op de website van Oase (oaseveldhoven.nl) is deze info ook nog na te lezen.  
 
 
Afsluitende woorden …………………………Ja, dan komen we langzaam aan het einde van deze 
kerstviering. 
Allereerst wil ik het koor heel hartelijk bedanken……..jullie hebben met jullie zang de viering 
zo feestelijk gemaakt….. 
 
en ook Marjo voor jouw, warme enthousiaste verhaal. 
 
Ook Jeroen …….voor de mooie presentatie die hij heeft gemaakt en voor jouw zorg dat ook de 
mensen thuis deze viering hebben kunnen volgen. 
 
Ja, en dan wil ik jullie allemaal, hier in de kerk  bedanken voor jullie komst naar hier, en ook 
de mensen thuis die met ons mee gevierd hebben. Wat is het inspirerend om samen stil te 
staan bij de geboorte van Jezus. 
 
Ook Hetty, de koster v.d. Imm.kerk wil bedanken. 
Zij heeft ervoor gezorgd dat we nog even in de hal na kunnen praten met een lekker glaasje 
gluhwein. Dankjewel Hetty. 
 
*Niet somber of angstig, 
maar vol vertrouwen 
mogen wij nu weer samen op weg gaan 
met de geestkracht en het licht van het kerstkind.  
Licht zijn en Licht uitdelend.  
 
Oase wenst iedereen: “ Warme, gezellige kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2023.” 
 
Harry deelt kerstkaart oase nog uit aan koor. 
Op Kerstkaart van Oase staat ook afbeelding van Beate Heinen 
 
Slotlied:  Step into Christmas    
Het is zover, Kerstmis! Stap samen met mij in het feest! Eet en drink en wees vrolijk. Stap in 
het kerstfeest, de toegang is gratis. 

 
Samenzang: We wish you a Merry Christmas    
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
We wish you a Merry Christmas 
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We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
Good tidings we bring to you and your kin. 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
Good tidings to you where ever you are. 
 
Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 
 
Ik wens u een prettig Kerstfeest, 
Ik wens u een prettig Kerstfeest, 
Ik wens u een prettig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar. 
 
 
Nogmaals een sheet met betalingsmogelijkheid? 
 
De Kerstkaart van Oase wordt  uitgereikt aan het koor Chant Oers 
 


