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Ster:
Dartelend over de hemelpaden
Vlug als een veulentje in de wei
Stuur ik mijn stralen als gouden
draden
Naar de wereld beneden mij
Refrein:
Gloria in excelsis Deo
Ster:
Koningen, kinderen, armen, rijken
Volgen het pad dat ik ze wijs
Worden voor één nacht elkaars
gelijken
Nu is de aarde een paradijs!
Refrein:
Gloria in excelsis Deo

Ster:
Boven de aarde, hoog verheven
Klim ik omhoog langs het
hemelkoord
Ik kijk omlaag, zie het nieuwe leven
Dat als een ster in het duister
gloort!
Refrein:
Gloria in Excelsis Deo

Ster:
Ik ben een laaiende vlam van
vreugde
Stralend kwam ik uit de
hemelschoot
Boodschapper waar men zich op
verheugde
Tak van waaruit de Verlosser
sproot!
Refrein:
Gloria in excelsis Deo
Koningin 1:
Wat denk jij, is het nog ver weg?
Jeetje, wat een lange reis zeg!
Aardedonker en stervenskoud;

'k Hoop maar dat mijn kameel het
houdt!

Kindje is de zon, straalt glanzender
dan wij!

Koningin 2 en 3 plus dienaressen:
Maar daarboven, daar wenkt een
ster
't Is nu vast niet meer zo héél ver
Steeds rechtdoor naar het westen
toe
Even nog, al zijn we moe...

Zusters, help me schijnen
Maak de nacht tot dag
Laat het zwart verdwijnen
Lach dit kind gedag

Drie koninginnen:
Nu vooruit, van je één twee drie
Borst vooruit en strek je rechterknie
Koninginnen zetten door
Steeds hun mooiste beentje vóór!
Drie koninginnen met dienaressen:
En daarboven, daar wenkt een ster
't Is nu vast niet meer zo héél ver
Steeds rechtdoor naar het westen
toe
Even nog, al zijn we moe...
Gaan we links of toch rechts
misschien
Laat die kaart van Judea nog 'ns zien
Als je zo onze tocht bekijkt
Is de rand van de kaart bereikt.
Ster:
Help mij, lieve zusters
Strooi je gouden licht
Kijk eens naar beneden
‘t Is zo’n mooi gezicht!
Kind in de kribbe, ’t hele land is blij

Strooi je geflonker feestelijk in ‘t
rond
Maak het aardedonker stralend
zilverblond!
Zusters van de lucht
Kom hier en blijf bij mij
Als een ijle zucht
Gaat deze nacht voorbij
Straks is het morgen en verbleekt je
pracht
Komt de dag met zorgen, nu is ’t
nog kerstnacht!
Lied: Stille nacht
Stille Nacht, Heilige Nacht.
Slaap gerust, sluimer zacht
Kindje, niets dat jouw rust nog
verstoort
Stil is alles, slaap rustig maar voort
Eng’len houden de wacht
Eng’len houden de wacht
Stille nacht, heilige nacht
Eeuwenlang al verwacht
Godes Moeder met zorgen vervuld
Heeft haar kindje in doeken gehuld
Groet de Heer van ’t heelal
Groet de Heer van ’t heelal

Stille nacht, heilige nacht
’t Wonder Gods is volbracht
Almacht ligt hier in ‘t menselijk stof
Hoor hoe engelen zingen Zijn lof
Schenk de Heiland uw hart
Schenk de Heiland uw hart
Lied: petite pastourelle
Herder, zie je daar die ster?
Ga je mee, het is niet zover
Boven de kastanje, als je goed kijkt
kan je
Zien dat deze ster iets bijzonders is
Laten we gaan kijken, dan zal vast
wel blijken
Dat het echt een wonder is.
Herder, zie je daar die stal?
Waar een licht schijnt als kristal
Bij de witte berken, ja je kunt wel
merken
Dat iets moois daarbinnen is
gebeurd
Schaapje, loop wat sneller, want het
licht schijnt feller
Daar is vast een wonder gebeurd!
Herder, hoor je dat geluid?
Zoete zang en gouden fluit
Bij de sycomoren zingen
eng’lenkoren
Zo iets prachtigs heb ik nog nooit
gehoord
Stil, dan kun je ’t horen: Christus is
geboren
Ster die aan de hemel gloort!

Lied: Nog maar net geboren
Maria:
Jij bent nog maar net geboren
In het zachte warme hooi
Heeft de Heer je uitverkoren?
Ach, je bent zo lief en mooi.
overige zangers:
AhHeeft de Heer je uitverkoren?
Ach, je bent zo lief en mooi.
Maria:
Ben jij God, hier in mijn armen?
Jij, mijn kindje, klein en teer?
Kom jij onze wereld warmen?
Zoon van onze lieve Heer
Alle spelers:
AhKom jij onze wereld warmen?
Zoon van onze lieve Heer
Maria:
Heb ik echt Gods kind ontvangen?
Ik ben zelf maar zo gewoon…
Alles wat ik kan verlangen
Dat ben jij, mijn lieve zoon.
overige zangers:
AhAlles wat ik kan verlangen
Dat ben jij, mijn lieve zoon.
muziek: God rest you, merry
gentlemen.
God rest you merry, gentlemen
Let nothing you dismay

For Jesus Christ, our Saviour
Was born upon this day
To save us all from datan's power
When we were gone astray:
Refrein: O Tidings of comfort and
joy, comfort and joy
O tidings of comfort and joy!
From God, our heav'nly father
A blessed angel came
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same:
How that in Bethlehem was born
The Son of God by name:
refr.
The shepherds, at those tidings
Rejoiced much in mind
And left their flocks a-feeding
In tempest, storm and wind
And went to Bethlehem straightway
This blessed babe tot find
refr.
But when to bethlehem they came
Whereat this infant lay
They found him in a manger
Where oxen feed on hay;
His mother Mary kneeling
Unto the Lord did pray:
refr.

Slotmuziek: Er is een kindeke
geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard’
Er is een kindeke geboren op aard’
Kwam op de aarde voor ons
allemaal
Kwam op de aarde voor ons
allemaal.
Er is een kindeke geboren in ’t
strooi
Er is een kindeke geboren in ’t
strooi
’t Lag in een kribbe, gedekt onder ’t
hooi
’t Lag in een kribbe, gedekt onder ’t
hooi
’t Kwam op de aarde voor ons
allegaar
’t Kwam op de aarde voor ons
allegaar
En wenst ons allen een zalig
nieuwjaar
En wenst ons allen een zalig
nieuwjaar.
Einde

