Kerstbezinning
“Een huis om in te wonen”

Leonard Cohen – The Guests
One by one, the guests arrive
The guests are coming through
The open-hearted many
The broken-hearted few
And no one knows where the night is going
And no one knows why the wine is flowing
Oh love I need you
I need you
I need you
I need you
Oh . . . I need you now
And those who dance, begin to dance
Those who weep begin
And "Welcome, welcome" cries a voice
"Let all my guests come in."
And no one knows where the night is going ...
And all go stumbling through that house
in lonely secrecy
Saying "Do reveal yourself"
or "Why has thou forsaken me?"
And no one knows where the night is going ...

Yann Tiersen feat. Claire Pichet
“Summer ‘78” (uit: Good Bey
Lenin)
Paardebloemen
Er was eens een jonge man, Nasreddin genaamd,
die een bloementuin aanlegde. Maar toen de
bloemen opschoten kwamen een groot aantal
paardebloemen te voorschijn. Op zoek naar een
middel om die ongewenste gasten te verwijderen
won Nasredin het advies in van hoveniers dichtbij
en veraf. Maar geen van hun adviezen had enig
effect.
Tenslotte trok de jonge man naar het paleis van de
sjeik om er de koninklijke tuinier zelf te
raadplegen. Maar het bleek dat hijzelf reeds alle
methodes had geprobeerd die hem door de
koninklijke hovenier werden aanbevolen.
Een tijdlang zaten ze zwijgend te samen. Eindelijk
richtte de koninklijke hovenier zich tot Nasreddin
en zei: “Wel dan, het enige dat ik kan suggereren is
dat je leert ervan te houden.”

All at once the torches flare
The inner door flies open
One by one they enter there
In every style of passion
And no one knows where the night is going ...
And here they take their sweet repast
While house and grounds dissolve
And one by one the guests are cast
Beyond the garden wall
And no one knows where the night is going ...
Those who dance, begin to dance
Those who weep begin
Those who earnestly are lost
Are lost and lost again
And no one knows where the night is going ...
One by the guests arrive
The guests are coming through
The broken-hearted many
The open-hearted few
And no one knows where the night is going ...

Het kerstverhaal uit de nieuwe
bijbelvertaling

Kate Bush – Cloudbusting

LUCAS (2,1-21)
De geboorte van Jezus
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat
alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind
van Quirinius over Syrië.
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder
naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar
de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van
David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met
Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling
aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze
wikkelde hem in een doek en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het
nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in
het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden
ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze
hevig schrokken.
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom
jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David
voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de
messias, de Heer.
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een
pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een
voederbak ligt.’
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels
leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel,
zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem
gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat
de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef
en het kind dat in de voederbak lag.
Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat
kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de
herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies
zoals het hun was gezegd.
Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had
genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder
was ontvangen.

When you and sleep escape me.
You'
re like my yo-yo
That glowed in the dark.

What made it special
Made it dangerous,
So I bury it
And forget.
But every time it rains,
You'
re here in my head,
Like the sun coming out-Ooh, I just know that something good is going to happen.
And I don'
t know when,
But just saying it could even make it happen.
On top of the world,
Looking over the edge,
You could see them coming.
You looked too small
In their big, black car,
To be a threat to the men in power.
I hid my yo-yo
In the garden.
I can'
t hide you
From the government.
Oh, God, Daddy-I won'
t forget,
'
Cause every time it rains,
You'
re here in my head,
Like the sun coming out-Ooh, I just know that something good is going to happen.
And I don'
t know when,
But just saying it could even make it happen.
The sun'
s coming out.
Your son'
s coming out.

