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Met: Ingrid van der Klei en Elma van der Stelt (fluit), Marjan 

Doornbos (orgel), Helene Westerik (woorden) en Willem Mulder 
(techniek) 
 

Kyrië Eleison – Herman van Veen 
 

Komt verwondert u hier mensen 
 
Het kerstverhaal 

 
Away in a manger – Ingrid en Elma  

 
Mary did you know? Paradosi Ballet Company 
 

Maria, wist je dat jouw kind eens over water zou lopen, dat hij 
mensen zou redden, dat hij een blinde zou doen zien, een 

storm met zijn hand zou doen liggen; wist je dat als je hem 
kust, je God kust? De blinden zullen zien, de doven zullen ho-

ren, de doden zullen leven, wist je dat, Maria? 



Een kerstverhaal uit Finland    

 
We Three Kings – Ingrid en Elma  
 

Kerst 2021 
 

Be thou my vision – Nathan Pacheco 
 

Wees Gij mijn uitzicht, o Heer, Gij alleen; 
wees Gij mijn overdenking bij dag en bij nacht, 
wakend of slapend, wees Gij mij een wacht. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, mijn licht meer en meer; 
Wees Gij mijn pantser, mijn zwaard in de strijd; 
wees Gij mijn alles, schuilplaats voor 't leven, 
mijn burcht in de nacht, blijf Gij mijn uitzicht in 't eind van de tijd.  
 
Amen 
 
Silent Night – Ingrid en Elma 

 
In the stillness –                        
King’s College Choir 

 
In de stilte van een kerk, waar 

kaarsen hun gloed verspreiden, 
in de zachtheid van verse 
sneeuw, in de helderheid van de 

sterren die vannacht aan de   
hemel staan, in de rust van een 

zee van helend licht, in de     
heldere stemmen van een koor 

dat zachtjes zingt, in de eenheid 
van de aanraking van engelen-
vleugels, in de mildheid van de 

nacht met alleen een stal, in de 
rust van een wiegenlied wachten 

we op de nieuwe morgen en het 
kind dat spoedig zal worden    
geboren.  



 

Aan de horizon – gedicht van Rikkert Zuiderveld  
 
Het licht verbrokkelt aan de horizon, 

het jaar vergrijst. Dit zijn de laatste dagen. 
De kerstboodschap ligt in de winkelwagen 

en iedereen kruipt weg in zijn cocon.  
 
De broze mens is bang en aangeslagen, 

een wolk van boosheid heeft het licht gedoofd;  
de vrede waar haast niemand in gelooft, 

is ver. Het onrecht is niet te verdragen.  
 

Toch zingt er nog, hoog in de bomenkruin 
een merel. En haar lied maakt alles lichter, 
het zegt: er is een ongerepte tuin, 

 
die van de danser, dromer en de dichter, 

de tranenvanger en de vredestichter, 
de dwaas die durft te dansen op het puin. 
 

Hallelujah – Messiah – G. F. Händel – Yocanto - Orquestra 
Barroca Catalana 

 
Aftiteling met Silent Night  

De collecte tijdens de kerstnachtdienst zou bestemd zijn 

geweest voor St. De Helpende Hand in Emmen/Odoorn.  

NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. PG Emmen o.v.v.                

Helpende Hand Odoorn. 

Namens de OVG – Oringer Vrijwilligersgroep van de               

kerkelijke gemeenschap in Odoorn:  

            Goede dagen en alle goeds voor 2022! 

Dank aan een ieder die meewerkte aan de film.  
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