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Liederen voor de viering

Kling klokje kling
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Jezus is geboren zingen de engelen-koren,
en in alle landen gaan de kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
‘t Kindje geeft ons leven zal ons vrede geven,
laat een loflied schallen vrede voor ons allen.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling
Laat de boodschap horen Jezus is geboren,
voor die blijde klanken willen wij God danken.
Kling klokje klingelingeling
Kling klokje kling (2x)

Kerstklokken
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat het Kerstmis moet zijn.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat het Kerstmis moet zijn.
Kerstmis, overal is 't Kerstmis
Alle mensen zingen gloria
en de klokken zingen het naar de hemel
De klokken zingen de mensen na:
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat er vreugde moet zijn.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat er vreugde moet zijn.
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Vreugde, overal is 't vreugde.
Blijheid is er nu wel overal
en de klokken zingen het naar de hemel
opdat men het daar ook horen zal.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat er vrede moet zijn.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat er vrede moet zijn.
Vrede, ieder vraagt om vrede
Zonder vrede is de wereld kil
en de klokken zingen het naar de hemel
de klokken zingen van goede wil.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat het Kerstmis moet zijn.
Tinge-linge-ling-ting, zingelende klingelende klokken
zeggen dat het Kerstmis moet zijn.

De eerste Noël
De eerste Noël heeft een engel verteld
aan eenvoudige herders die sliepen in ‘t veld
Bij hun schapen in ‘t veld in die wondere nacht
Toen het kind werd geboren dat vrede bracht
Refrein: Noël, Noël, Noël, Noël,
Hij is de koning van Israël
Zij gingen op weg en zagen een ster
Die verscheen in het oosten zo hoog en zo ver
Ze volgden zijn licht, zo stralend en zacht
En vonden de Koning die vrede bracht
Refrein 2x
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Openingslied: Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder het sterren-blinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren, zingen de engelenkoren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden, die Koning
Drie wijzen met wierook Kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem
Herders en wijzen, komen Jezus prijzen
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden, die Koning

Woord van welkom
Kerstfeest viert men anders dit jaar,
Zoals alles dit jaar anders is,
We mogen het wel vieren, maar…
Geen volle kerk tijdens de mis
Kerstfeest voelt toch anders dit jaar,
Voor het eerst in de geschiedenis
Mag men niet te dicht bij mekaar
En volgt men thuis de Kerstavondmis
Kerstfeest is echt anders dit jaar,
Een niet voorziene gebeurtenis
Schudde ons leven door elkaar
Maar bedenk dat dit niet àlles is
Want Kerstfeest, al is het anders dit jaar,
Blijft die blijde gebeurtenis,
Met voor ons een Kind als altijd daar,
Dat Liefde, Vrede en Zegen is.
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Gebed om vergeving
Jezus, het Licht van de wereld blijft ons steeds uitnodigen,
ook al hebben we vaak Zijn Licht gedoofd.
Bij het begin van deze viering vragen we daarom allereerst:
vergeef ons God waar wij verkeerde wegen gingen,
weg van uw Licht.

Glorialied: Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit
Glo---ria, in excelsis Deo!
Glo---ria, in excelsis Deo!

Openingsgebed

Kerstverhaal

*Het mooiste Licht *

We gaan luisteren en kijken naar een bijzonder Kerstverhaal
Verteller:
Jozef en Maria moeten op reis vanwege de volkstelling van de
keizer. Iedereen in het land zal zich laten inschrijven in de stad waar
zijn familie vandaan komt. Er is nog geen computer, nog geen
telefoon, geen post. Dit is het jaar nul.
De mensen moeten allemaal persoonlijk bij de ambtenaar komen
om hun naam te laten opschrijven. Voor Jozef en Maria is dat Bethlehem, ver hiervandaan. Het ezeltje wordt van stal gehaald en Maria
en Jozef laden hun spullen op. Jozef neemt zijn oude lamp mee,
met z’n laatste kaarsje erin.
Lied: In de stad
In de stad van Koning David
In de stad van Koning David
Bij het oude Bethlehem
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Staat een sterre aan de hemel
En twee mensen volgen hem
Zij gaan samen naar de stal
In de boeken stond dit al
In die schaapsstal staat een kribbe
Met wat stro en ook wat hooi
Daar staan ook de os en ezel
Jozef maakt de kribbe mooi
’t Kindje wordt nu snel verwacht
’t wordt geboren deze nacht
Verteller
Maria zit nu op het ezeltje, want met haar kindje op komst valt het
wandelen haar te zwaar. Het is een prachtige, maar koude nacht.
Het wordt donkerder en donkerder, kouder en kouder….
Dan zegt Jozef: “Kijk Maria, ik zie licht. Daar ligt Bethlehem.
Nu zullen we gauw bij de herberg zijn. Daar zijn we veilig.”
Lied: Ze hadden zover gelopen
Ze hadden zo ver gelopen
Maria, Maria was moe
Maar één hotel was nog open
Dus Jozef ging er naartoe
Alles was vol in Bethlehem
Alles was donker in Bethlehem
Verteller
Met nieuwe moed trekken ze verder, en eenmaal aangekomen
klopt Jozef op de deur. De herbergier steekt zijn hoofd om de hoek
en bekijkt hun armoedige uitrusting. Nog voordat Jozef iets heeft
gezegd, schudt hij zijn hoofd al:
“Nee, we zitten vol, ik heb geen plek”.
O, wat erg, ze mogen er niet in.
Jozef zegt: “Heeft u dan misschien wat licht voor ons, want mijn
lamp is uit.” “Welnee man,” zegt de herbergier. “Ik heb zelf niet
genoeg. Ik kan mijn gasten toch niet in het donker laten zitten?”
Jozef knikt zwijgend en draait zich om.
“Kom Maria, we vinden misschien nog wel iets.”
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Lied: Het is nu nacht
Het is nu al nacht, ’t wordt kouder
Maria, Maria kom mee
Kom sla mijn jas om je schouder
Ik weet een plaats voor ons twee
Alles was vol in Bethlehem
Alles was donker in Bethlehem
Verteller
In de velden komen ze bij een groep eenvoudige herders.
Die weten wel hoe het is om in de kou buiten te moeten slapen.
Ze hebben een houtvuur aangemaakt en liggen er met hun
schaapjes gezellig omheen. Ze ontvangen het verkleumde paar
met open armen. Maria en Jozef mogen zich warmen en krijgen
van de oude herder wat warme schapenmelk.
Maar een kaarsje of olie voor hun lamp hebben de herders niet.
Maria en Jozef moeten verder. Er zit niets anders op.
Dan zegt een van de herders “Als je echt niets vindt, dan kun je
onze schaapsstal wel nemen”. “Daar over die heuvel.
Het is er donker en steenkoud, maar dan heb je tenminste een
dak boven je hoofd.”
Zo trekken Maria en Jozef verder door de duistere nacht.
Maria is moe, en ze vraagt zich af hoe lang de geboorte nog op
zich zal laten wachten.
Lied: We kunnen niet wachten
We kunnen niet lang meer wachten
Maria, Maria ik vond
Een hut waar je kunt overnachten
Een stal met stro op de grond
Alles was vol in Bethlehem
Alles was donker in Bethlehem
Verteller
Ineens gebeurt er een wonder. Er is licht: een grote ster uit de
hemel gaat voor hen uit en verlicht hun pad.
Het ezeltje kan Maria weer dragen en dat is maar goed ook.
Zo gaan ze voetje voor voetje naar hun schuilplaats over de heuvel.
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Voorganger
Toen Maria en Jozef in Bethlehem waren, was het moment gekomen dat Maria een kind zou krijgen. Er werd een zoon geboren,
haar eerste kind. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer
in een kribbe.
Lied: en daar werd hun kind geboren
En daar werd hun kind geboren
Zo hebben ons herders gemeld
En iedereen zou het horen
Nog altijd wordt het verteld
Toen scheen het Licht in Bethlehem
Toen scheen het Licht in Bethlehem
Verteller
De herders op het veld liggen te dommelen bij het vuur. Plotseling
voelen ze een grote windvlaag. Het vuur vlamt op.
Ze zien een groot licht aan de hemel verschijnen.
Dan staat er een engel voor hun neus.
Ze vallen bijna om van de schrik. Maar de engel zegt: “Vrienden,
schrik niet. Ik breng jullie heel groot nieuws.
In de stal van Bethlehem is een redder geboren, de zoon van God.
Je vindt Hem in doeken gewikkeld. Hij ligt in de kribbe van jullie
schapen.” Wanneer het grote nieuws tot de herder is doorgedrongen
zijn ze dolblij en ze zeggen: “Kom laten we gaan kijken wat daar
gebeurd is.”
Lied: De herdertjes lagen...
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij engelen zingen,
hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar
Verteller
De wind jaagt door de herberg en alles gaat uit: de lampen,
het fornuis en het haardvuur.
De reizigers zitten ineens in het stikkedonker.
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“Wat gebeurt er,” zeggen ze rillend van de kou. “En waarom is het
hier zo koud? Herbergier, maak het vuur aan. Wat is dit voor een
tent? Zorg voor licht.”
Dan ziet iemand buiten een opvallend schijnsel. Wat is dat?
De weide is verlicht, en verderop staat een opvallende ster die ze
nog nooit hebben gezien. Wat kan dat toch zijn?
De herbergier, zijn vrouw en de reizigers besluiten samen op weg
te gaan en nemen hun gedoofde lampen mee.
Eenmaal buiten in de velden worden ze overrompeld door een
stralend licht dat uit de hemel komt. Een engelenschaar daalt voor
hen neer. Een van de engelen zegt “Ook voor jullie is Gods heil op
aarde gekomen. Zoek het in de schapenstal over de heuvels.”
Verbaasd en ook wel een beetje beschaamd volgen de reizigers de
zang van de engelen en trekken ze door veld en wei.
Lied: Gloria in excelsis Deo
Luister naar de engelenkoren
met hun lied zo wonderzacht
van een koning die is geboren
en hier vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Zongen zo blij en wonderklare
Van ’t lieve kindje klein en teer
en de herders die er waren
knielden bij de kribbe neer
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Verteller
En wat gebeurde er daarna?
De stoet komt aan bij een schamele schapen schuur.
Ze gaan naar binnen en wat zien ze daar? De herbergier herkent de
man en de vrouw die hij eerder die avond heeft afgewezen.
Op schoot bij Maria ligt Jezus, hun pasgeboren kindje, in een zachte
doek gewikkeld. En hoewel er geen vuur brandt in de schuur,
geen kaarsje, geen lamp, is het er mooier dan in de mooiste
herberg. De ster werpt zijn schijnsel door het dak, de os en de ezel
maken het warm, en de herders staan erbij te glunderen.
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Lied: Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
’t kwam op de aarde voor ons allemaal
’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis
’t kwam op de aarde en droeg al zijn kruis

(2x)
(2x)
(2x)
(2x)

Er is een kindeke geboren in ’t strooi
’t lag in een kribbe bedekt met wat hooi

(2x)
(2x)

’t kwam op de aarde voor ons allegaar
En ’t wenst ons allen een zalig Nieuwjaar

(2x)
(2x)

Verteller
De herbergier durft het eerst te spreken. Hij zegt tegen Maria en
Jozef: “het spijt me zo dat ik u heb weggestuurd.
Hier hebt u mijn mooiste lamp om het goed te maken.”
Ook de rijke reizigers gaan naar binnen en zeggen: “Het spijt ons
vreselijk dat we u niet hebben geholpen.
Hier hebt u onze mooiste lamp om het goed te maken.”
“Het is goed, kom maar dichterbij”, zeggen Maria en Jozef.
Ze hebben alleen maar oog voor hun pasgeboren kindje, de zoon
van God, zo lang verwacht,
En wanneer de reizigers naar het kindje kijken, stroomt de warmte
in hun hart. Ze knielen vol blijdschap neer en begrijpen dat dit kindje
Jezus de mooiste lamp, het mooiste licht is dat een mens ooit zal
zien.”
Lied: Stille nacht
Stille nacht, heilige nacht,
’t kindje slaapt, sluimert zacht.
Herders en wijzen die komen bijeen,
staan heel stil om het kribbetje heen.
Dromen ook zij van de vrede
Vrede voor ons allemaal.
Stille nacht, heilige nacht,
slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat uw rust nog verstoort.
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Engelen houden de wacht.
Slaap dan rustig en zacht.
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Lied: Halleluja door Beau, Lieve en Sunanda
Samen in gesprek

Geloofsbelijdenis
allen staan
Ik geloof in Jezus Christus.
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt,
geluk en blijdschap.
Ik geloof dat ieder kind,
opgevoed naar Jezus’ voorbeeld
een beetje meer vrede kan brengen onder de mensen.
Ik geloof dat met Jezus’ geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen
die in het duister van zorgen,
verdriet en onrust leven.
Ik geloof dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar door voor ons moet blijven branden.
Ik geloof dat God
de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een boodschap van vrede en liefde,
een licht voor allen die zoeken
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.
Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.
Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van licht en vrede.
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Voorbede
V: Op deze heilige kerstdag willen wij ons beroepen
op de liefde van onze God.
Kind: Om licht in alle harten,
moed voor wie ontmoedigd is,
licht voor wie verduisterd is,
brood voor wie honger heeft
recht voor wie geen leven heeft.
Laat uw ster schijnen over ieder mensenkind
Laat ons bidden...
Al: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons
Kind: Om licht in alle huizen
eenvoud voor wie hoogmoedig is,
warmte waar het koud is,
vrijheid voor wie gevangen is
gastvrijheid waar de angst regeert
Laat ons bidden...
Al: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons
Kind: Om licht in alle landen
voor alle volkeren,
voor mannen en vrouwen
voor kinderen en ouderen.
Werk dat zinvol is,
verzoening waar verdeeldheid heerst
Laat ons bidden...
Al: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons
Kind: Wanneer ik wat verdrietig ben
omdat ik iemand mis,
dan droom ik dat het in de hemel
ook een beetje Kerstmis is.
Laat ons bidden...
Al: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons

Intenties

- kinder-wensbriefjes
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Collecte

er zijn 2 collectes.

Een eerste collecte is bestemd voor de kerk en het
pastorale werk dat van daaruit wordt gedaan.
Een tweede collecte is bestemd voor een goed doel,
deze avond speciaal voor de Voedselbank waar steeds
meer mensen noodgedwongen gebruik van moeten maken.
U vindt een handleiding voor de digitale collecte op de website
van onze parochie: https://www.rkamstelland.nl
Bij voorbaat heel veel dank voor uw gulle gaven
Collectelied: Kerstmis is meer…
Kerstmis is meer dan een boom vol met ballen
liedjes en slingers en sfeer overal.
Kerstmis dat is het verhaal van een kindje,
ergens ver weg in een simpele stal.
Kerstmis is meer dan die kransjes met spikkels,
slagroom, kalkoen en een kerstbrood met spijs.
Kerstmis dat is ook een kind in een voerbak.
Stro en wat doeken; een kindje op reis.
Kerstmis is meer dan gezellige dagen,
vol met cadeautjes en ander genot.
Kerstmis dat is in Gods vrede geloven
en in dat kind als cadeautje van God.
Kerstmis is meer dan die brandende kaarsen.
Knus bij elkaar, de gordijnen goed dicht.
Kerstmis dat is juist het licht voor de wereld.
Dat is de droom van een wereld vol licht.
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Tafelgebed
Wij danken U, God, U hebt ons geschapen om op
weg te gaan naar U en in liefde te leven voor elkaar.
U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om
met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om
niet alleen het goede met elkaar te delen, maar ook
wanneer het moeilijk is.
God, U bent goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U ook
omdat U Jezus vanavond geboren laat worden. Jezus kwam in de
wereld omdat de mensen U in de steek gelaten hadden. Hij heeft
onze ogen en oren geopend en gezegd wie wij zijn: mensen op
aarde van goede wil, die bij U willen horen.
Vanavond zijn wij hier samen rondom deze tafel, om te doen zoals
Jezus ook heeft gedaan. Goede God, zegen deze gaven, brood en
wijn, en zend ons Uw Geest, zodat zij Lichaam en Bloed worden
van Jezus Christus, uw Zoon.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij ook
met zijn vrienden aan tafel. Hij nam toen het brood, dankte U, brak
het en gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit Is mijn Lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Daarna nam Hij ook de beker met wijn. Hij dankte U, gaf hem aan
zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier uit, want dit
is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed
dat voor jullie wordt vergoten tot vergeving van alle fouten.
Ook zei Jezus nog: Blijft dit doen om Mij te gedenken.
Daarom zijn wij samen God, en denken wij blij en dankbaar aan
wat Jezus deed voor ons geluk. Wij vieren dat wij niet alleen zijn.
Overal ter wereld brengt klein en groot U hulde.
Samen met de hele kerk bidden wij tot U, samen met onze paus
en onze bisschoppen. En in de hemel loven U de maagd Maria,
de apostelen en alle heiligen.
Omdat U nooit iemand vergeet, bidden wij U voor alle mensen
van wie wij houden en voor allen die in uw vrede zijn gestorven.
Denk aan hen die lijden en verdriet hebben, vergeet niet uw
grote familie van christenen en alle mensen van de hele wereld.
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn.
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige
Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Onze Vader
allen staan
Onze vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk -en de kracht
en de heerlijkheid- in eeuwigheid. Amen

Vredesgebed - Vredewens
Goede God,
vrede - daarnaar verlangen wij,
vrede in onszelf, vrede thuis
en onder onze vrienden,
vrede op school en in onze straat
en overal in de stad en het land
of waar ook ter wereld.
Juist ook in deze tijd van Corona
We bidden om die vrede,
om de vrede die Jezus
namens U in de wereld bracht.
Hij is het Licht in onze wereld
Amen.

Vredeslied: Ik wens je..
Ik wens je een prettig Kerstfeest (3x)
en een gelukkig Nieuwjaar
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Wij wensen je vrede in iedere taal
De vrede van Kerstmis voor ons allemaal
We wish you a merry Christmas (3x)
and a happy New Year

Uitnodiging tot Communie
V: Zalig zij…….
Allen: Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.
Communielied: Happy Christmas

(War Is Over)

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

dit is dus Kerstmis
en wat heb je gedaan?
alweer een jaar over
en het nieuwe komt eraan
en dit is dus Kerstmis
‘k hoop dat je geniet
met al je geliefden
en zonder verdriet

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear

een heel prettig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
hoop dat het goed wordt
zonder angst, met elkaar

And, so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Christmas

en dit is dus Kerstmis
voor arm en voor rijk
voor zwakken en sterken
Het is zo ongelijk
en dus vrolijk Kerstmis

For black and for white
For yellow and red ones
Let's stop all the fight

niemand is slecht
of je zwart, wit of rood bent
stop al het gevecht
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A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear

een heel prettig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
hoop dat het heel goed wordt
zonder angst, met elkaar

And, so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun
And, so happy Christmas
We hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

en dit is dus Kerstmis
en wat hebben we gedaan?
alweer een jaar over
en het nieuwe komt eraan
en dus prettig Kerstfeest
‘k hoop dat je geniet
met al je geliefden
en zonder verdriet

A very Merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fear
War is over, if you want it,
War is over, now.

een heel prettig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar
hoop dat het heel goed wordt
zonder angst, met elkaar
nooit meer oorlog, altijd vrede
Nooit meer oorlog,ah-ah-ah-ah

Slotgebed
Lieve God,
wij waren bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren.
Midden in de nacht zeiden de engelen tegen de herders:
'Wees blij, want er is een kind geboren.'
Soms is het voor ons ook een beetje nacht,
als we verdrietig zijn, of alleen, of bang.
Maar ook wij hoorden vandaag het goede nieuws:
Jezus is geboren voor alle mensen!
Zo laat U weten dat U van ons houdt!
Daar worden we blij van! Amen.

Mededelingen

Wegzending en zegen
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Slotlied Midden in de winternacht
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet ?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister.
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan .
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom,
kere om, kere om, laat de bel-trom horen:
Christus is geboren!

Feliz Navidad
Feliz Navidad, Prospero año y felicidad
I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart
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Zalig Kerstmis
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