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Tijd Letter Lied Omschrijving

Blik van buiten naar binnen

00:00:00 Alle Jaren weder Het is stil op het marktplein, er staat een onverlichte kerstboom, de kerstwolf dwaalt rond.
00:00:10 A Deck the Halls Er lopen mensen in feeststemming op het marktplein
00:00:19 B Immanuel Ze wijzen naar de kerstster
00:00:30 C Deck the Halls Ze zoeken naar het huis met de open deur
00:00:45 D Es ist ein Ros entsprungen Daar gaan ze naar binnen om samen de kerstavond door te brengen
00:01:13 Dan is het weer stil op straat.
00:01:22 E
00:01:31 F De avond loopt sprookjesachtig ten einde

00:01:52 G Verwachtingsvol steke de mensen en wolf op eerste kerstdag rde llichtjes van de kerstboom aan.
00:02:39 H Gloria in excelsis deo Koortje engelen zingt gloria
00:02:54 I Er komen drie koningen langs
00:03:02 J Het daget in het oosten Zij zijn gegidst door de kerstster
00:03:22 K Oh come, Immanuel Ze blijken vluchtelingen
00:03:29
00:03:50 L De nacht is haast ten einde Ze kunnen nergens heen
00:04:22 M Ze zijn uitgeput, liggen tegen de muur van een huis. Ze verlangen naar thuis. 
00:04:58 N Klein lichtpuntje in de muziek Dan zien ze de deur open gaan.
00:05:24 O Stille nacht (mineur) Daar is een man helemaal alleen in een donkere stille nacht.

Diepte punt van de muziek
00:05:33 P Oh come Immanuel Dan zien ze de man wenken: Oh come!
00:05:54 Q Dan laten ze zien dat ze ook een kindje bij zich hebben.
00:06:29 Hoopvolle overgang
00:06:33 R Oh come Immanuel Maar de man blijftwenken : Oh come!
00:07:10 S Deck the Halls De vluchtelingen nemen de uitnodiging aan 
00:07:30 T De vrolijkheid aan tafel neem toe, ze vertellen verhalen over verre oorden.
00:07:51 U Alle Jaren weder
00:08:03 V Kerstwolf die door de open deur naar binnen kijkt ziet de kersttafel en brandende haard.

Er verschijnt een tekst op de gevel van zijn huis: Huis met de open deur. 
00:08:38 einde
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Blik van binnenshuis naar buiten

00:00:00 Alle Jaren weder Kerstwolf loopt door de openstaande deur naar binnen en gaat voor de haard liggen
00:00:10 A Deck the Halls De tafel wordt gedekt.
00:00:19 B Immanuel Glimp van de kerstster door het raam
00:00:30 C Deck the Halls De gastheer zit aan tafel 
00:00:45 D Es ist ein Ros entsprungen De gasten komen binnen
00:01:13 baby's eerste kerstfeest / kerstkindje
00:01:22 E Ze praten en zingen aan de rijk gedekte tafel
00:01:31 F Het huis loopt leeg. De haard dooft.

De kerstwolf vertrekt. De man sluit de deur.
00:01:52 G
00:02:39 H Gloria in excelsis deo Door het raam ziet hij een engelenkoor zingen
00:02:54 I De man zit alleen aan tafel, hij staart door het raam naar de kerstster.
00:03:02 J Het daget in het oosten De mensen komen niet meer terug...
00:03:22 K Oh come, Immanuel Ze zijn gestorven, opgegroeid, weggetrokken.
00:03:29 Hij is helemaal alleen over. 
00:03:50 L De nacht is haast ten einde Het lijkt helemaal leeg buiten, alsof er niemand meer is.
00:04:22 M Hij verlangt naar een warm kersthuis met mensen
00:04:58 N Klein lichtpuntje in de muziek Hij verwacht niemand meer, maar zet toch de deur open. 
00:05:24 O Stille nacht (mineur) Daar ziet hij drie arme vluchtelingen tegen zijn huis leunen.

Diepte punt van de muziek
00:05:33 P Oh come Immanuel Hij wuift voorzichtig en nodigt ze uit
00:05:54 Q ach, denkt de man, er is ook een kindje bij!
00:06:29 Hoopvolle overgang Ik kan maar beter de haard aanmaken.
00:06:33 R Oh come Immanuel De man wenkt ze naar binnen
00:07:10 S Deck the Halls Snel dekt hij de tafel, zoals vroeger
00:07:30 T Deze kerst wordt toch nog een mooi feest
00:07:51 U Alle Jaren weder
00:08:03 V Hij ziet de kerstwolf naar binnen gluren. Die zoekt weer zijn plekje bij de haard.
00:08:38 einde Hij denkt: Ik doe de deur van mijn huis nooit meer dicht. 


