
   

 
 
Informatie 
Het lied van deze week zingt over het wonder van 
Bethlehem. De komst van Jezus naar deze aarde. God, 
groot van ontferming en genade, Die de wereld zo lief 
had, dat Hij gáf.  
 
Ann Voskamp vraagt zich af in haar boek ‘Gebroken leven’ 
“of er een krachtiger woord is dan geven. Dank geven. 
Vergeven. Zorg geven. Leven geven.”  
God gaf ons met de komst van Jezus het geschenk van de 
genade. En wij krijgen elke dag de kans om die genade 
door te geven. Omdat elk geschenk van genade, elke daad 
van vriendelijkheid voor de ander, kan uitgroeien tot een 
lawine van genade als deze van hart tot hart wordt 
doorgegeven. “De gebroken wereld kan veranderen, de 
gebarsten harten kunnen veranderen, zelfs de gebroken 
harten kunnen (een) Christus zijn voor de ander – en alleen 
Hij verandert alles.”  
 
Jesaja 58:10 zegt:  
“als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte 
ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en 
uw donkerheid als de middag zijn.” 
 
Geven verandert dus niet alleen de ander, maar ook 
onszelf. Het verandert ons lichaam, omdat we dan deel 
worden van het Lichaam van Christus. Als we bij dít 
wonder vrede vinden, zullen we een licht zijn in de 
duisternis, een ster die gaat stralen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laat ieder het horen, 
dat eens werd geboren, 
de Redder der wereld, 
de Heer van 't heelal. 
De engelen melden, in Efratha's velden, 
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. 
    
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 
 
In doeken gewonden, 
voor al onze zonden, 
ligt hier in een kribbe het Godd'lijk Kind. 
De sterre gaat stralen, 
voor wie moe van 't dwalen, 
bij 't wonder van Bethlehem vrede vindt. 
 
Komt, laten wij eren, de Here der Heren, 
zo groot van ontferming en van gena. 
Want Hij wil ons geven, 
dicht bij Hem te leven. 
De Heiland der Wereld, halleluja! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tips 

- Vertel de eerste keer kort iets over het lied. 

- Zing het lied één keer per dag met elkaar. 

- Begin bij het eerste couplet en afhankelijk van de 

leeftijd van je kind, kun je vervolgens verder gaan met 

het volgende couplet. 

- Laat merken dat je het fijn vindt om met elkaar te 

zingen. 

- Mocht je het lastig vinden om te zingen, zing dan mee 

met YouTube of www.psalmboek.nl. 

- Kan je kind nog niet praten, geef hem of haar dan een 

muziekinstrumentje om op die manier mee te doen.  
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