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De Sneeuwkoningin – familiekerstviering in de Stevenskerk

Nijmegen – Op maandag 24 december begint het kerstfeest met een familieviering in de 
St. Stevenskerk. In de sfeervolle kerstviering wordt het sprookje De Sneeuwkoningin 
van Hans Christian Andersen verteld door professionele verhalenvertellers. Ook het 
kerstverhaal wordt verteld en er worden kerstliederen gezongen. De viering begint om 
18.00 uur en is vrij toegankelijk, wel zal worden gecollecteerd ter bestrijding van de 
onkosten.

'De Sneeuwkoningin' is de geschiedenis van twee innig verbonden kinderen die door het 
levenslot uit elkaar worden gedreven. Kay wordt getroffen door rondvliegende scherven van 
de duivelse spiegel. Het glassplintertje in zijn oog maakt dat Kay alles misvormd gaat zien. 
Het scherfje in zijn hart veroorzaakt een dodelijke verkilling. Hij beseft dit niet en raakt in de 
ban van de sneeuwkoningin. Zij is de personificatie van de verblindende, schitterende 
perfectie, waar het ijskoude verstand triomfeert.
Gerda voelt zich geroepen haar vriendje Kay te zoeken en trekt de wijde wereld in. Haar diepe 
verlangen om hem terug te vinden leidt haar door alle lagen van het bewustzijn. Gerda (haar 
naam betekent parel) is het symbool van de liefde. Voor haar is alles bezield. Zij spreekt met 
alles en iedereen. Door haar onschuld worden mensen en dieren ontroerd en bevrijd. Ze willen 
niets liever dan haar helpen.

De Sneeuwkoningin wordt verteld door de Nijmeegse verhalenvertellers Fred uit het Broek, 
Tom Roeling en Frank Ter Beek. Het verhaal wordt muzikaal omlijst door blokfluitmuziek en 
orgelimprovisatie op het grote orgel in de Stevenskerk.

Voorganger is ds. Henk van den Berg. Muzikale medewerking wordt verleend door 
blokfluitkwartet Quercus en organist Joost Langeveld.
De organisatie van deze kerstviering is in handen van het Oecumenisch Citypastoraat 
Nijmegen.

Meer informatie over het Oecumenisch City Pastoraat Nijmegen: www.ocp-nijmegen.nl.
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