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Wat verwacht jij?    Melodie: Jingle bells 

 
Wat verwacht jij vandaag, wat is nou jou droom? 
Kom, vertel het hier nu maar, ja vertel het zonder schroom. 
Hé, is het iets, groot of klein, dat je misschien krijgt, 
of iets dat je zelf gaat doen en waardoor je iets bereikt? 
 
Weer wat gezelligheid in deze donk’re tijd? 
Wat licht dat wordt gebracht in deze lange nacht? 
Wat aandacht voor elkaar, een vriendelijk gebaar? 
een aai, een kus, op schoot? Het hoeft niet altijd groot! 
 
Nou, wat verwacht jij vandaag… 
 
Wacht jij dan rustig af of er nog iets gebeurt? 
Maar wachten duurt vaak lang; straks wordt er nog getreurd! 
Als jij iets echt verlangt, let op wat ik je zeg, 
dan ga je aan de gang, dan ga je zelf op weg! 
 
En wat verwacht jij met kerst, wat is nou jou droom? 
Kom, vertel het hier nu maar, ja vertel het zonder schroom. 
Hé,is het iets, groot of klein, dat je misschien krijgt, 
of iets dat je zelf gaat doen en waardoor je iets bereikt? 
 
Het feest dat Jezus komt als lichtpunt in de nacht 
en, waar hij wordt beleefd, de vrede heeft gebracht. 
Een voorbeeld voor vandaag, voor jou en ook voor mij: 
breng vrede waar je komt, dan worden mensen vrij! 
 
Ja, dat hoop ik deze kerst, dat is nu mij droom, 
dat er eens wat vrede komt. Dat vertel ik zonder schroom. 
Of: dat zal ik doen na kerst, dat is nu mij droom, 
dat ik aan de vrede werk. Dat beloof ik nu gewoon! 
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