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Lied: Zingend naar kerst
Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Eén kaars gaat branden,
want er wordt een kind verwacht.
We hopen op een nieuw begin;
de donk’re aarde licht weer op.
We dromen van een nieuwe wereld
de bloemen springen uit de knop.
Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Twee kaarsen branden,
want er wordt een kind verwacht.
We hopen op een nieuw begin;
wie weet wordt onze wens dan waar.
We dromen van een nieuwe wereld
waar brood gedeeld wordt met elkaar.
Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Drie kaarsen branden,
want er wordt een kind verwacht.
We hopen op een nieuw begin;
de liefde wint het van de haat.
We dromen van een nieuwe wereld;
de vrede feest in elke straat.
Refrein: Je kunt het voelen, horen, zien,
het zingt in mensen dag en nacht.
Het wordt weer kerst. Vier kaarsen branden,
want er wordt een kind verwacht.
We hopen op een nieuw begin;
we zingen zorgeloos een lied.
We dromen van een nieuwe wereld;
de klanken troosten bij verdriet.

Lied: kerstmedley
Stille nacht, heilige nacht!
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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 Betlehem gingen,
’t liep tegen het nieuwe jaar.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden die koning.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge.

Lied: op weg naar het licht
Die flonkerende lichtjes vertellen een verhaal
Wat staat er in de sterren
Wat belooft dat allemaal
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt
Want kijk, daar aan de hemel tussen al die sterren in
Staat opeens een heel bijzondere
Waard om te bewonderen
Wijst die op een nieuw begin?
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!
De wijzen uit het oosten zien meer dan licht alleen
Ze komen in beweging
Waar brengt dat licht hen heen
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim dat de hemel hun vertelt
Want kijk, daar aan de hemel gaat die ene ster hen voor
En de wijzen trekken in de nacht
Aangewakkerd, onverwacht
Ook voor ons een lichtend spoor
Sterren, sterren, sterren, sterren, sterren in de nacht!

Lied: De stal brengt mensen bij elkaar (alle groepen)
De stal brengt mensen bij elkaar.
Herders uit het veld.
Wijzen uit het oosten.
Jozef, Maria.
Lammetjes en schapen.
Iedereen wordt geteld.
De stal brengt mensen bij elkaar.
Wachters in de rij.
Dansers, zangers, spelers.
Vloggers en zwijgers.
Vluchtelingen, zoekers.
Iedereen hoort erbij.
Refrein
Groot en klein.
Jong en oud.
Wit en zwart.
Vreemd, vertrouwd.
Arm en rijk.
Iedereen gelijk.
Jij en ik,
u en wij…
We tellen mee
want ons talent
maakt de wereld mooier,
maakt de wereld blij.
Want ons talent
maakt de wereld mooier,
maakt de wereld blij.

Lied: Heal the world (groep 8 & team)
There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel
There's no hurt or sorrow
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me
If you want to know why
There's love that cannot lie
Love is strong
It only cares of joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear of dread
We stop existing and start living
The it feels that always
Love's enough for us growing
So make a better world
Make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me

And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify its soul
Though it's plain to see
This world is heavenly
Be god's glow
We could fly so high
Let our spirits never die
In my heart I feel you are all my brothers
Create a world with no fear
Together we cry happy tears
See the nations turn their swords into plowshares
We could really get there
If you cared enough for the living
Make a little space
To make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
You and for me

