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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Een gevende en vergevende God  
 

Een gevende God 
Het zal u niet ontgaan zijn: de kerstdagen ko-
men er weer aan. Al weken staan de reclame-
folders vol met kerstartikelen en cadeauver-
pakkingen, voor iedere beurs en iedere smaak. 
En zeg nou zelf, het is toch fijn om een cadeau 
te geven en nog fijner om te ontvangen…. of is 
het toch andersom? Al is het dat uiteindelijk al-
leen de winkeliers er beter van worden. In ieder 
geval zullen er weer vele cadeaus gegeven 
worden. Daarbij krijgen de innigste vrienden of 
familie het meest waardevolle cadeau. Echter, 
iemand die niets met u te maken wilt hebben, 
sterker nog, bij u in de schuld staat en door ei-
gen schuld aan lager wal is geraakt, zal vast 
niet in aanmerking komen voor een cadeau.  
Toch is er Iemand die juist in zo’n geval anders 
handelt. Die Iemand heeft een cadeau voor u! 
Het is niet iemand uit uw vrienden of kennis-
senkring. Het is Iemand waarmee u misschien 
niets te maken wilt hebben en met wie u afge-
rekend heeft.  

 
Maar wel Iemand bij wie u in de schuld staat.  
Het is God. Hij weet dat u schuldig staat voor 
Hem omdat u Zijn goede geboden en wil nooit 
volmaakt kan houden. Hij weet ook dat het u 
misschien geen zier interesseert. Toch heeft 
Hij voor u het meest waardevolle Cadeau wat 
u ooit hebt gekregen. Hij gaf namelijk Zijn Ei-
gen Zoon, Jezus. Als een baby kwam Hij als 
mens ter wereld. Hij kwam voor u, om u alles te 
geven wat u mist en niet kunt missen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerst 

 



 
Een vergevende God 
U bent straks wellicht druk in de weer met alle 
cadeaus. Zijn ze goed ingepakt? Staat de juiste 
naam er op? Liggen ze netjes op hun plek? Pas 
op dat u het mooiste Cadeau niet vergeet. 
‘Maar’, denkt u ‘waar is dat Cadeau dan? Waar 
kan ik dat vinden en wat zit er in en wat heb ik 
er aan?’ Het Cadeau van God ligt niet onder de 
kerstboom tussen alle andere pakjes. Het ligt 
in de kribbe. Kijk maar eens in die kribbe en zie 
Jezus daar liggen, kwetsbaar en klein. U mag 
uw naam in Zijn liefdevolle ogen lezen. Zo geeft 
God Zich aan u. ‘Maar dat Cadeau, Jezus, hoe 
pak ik dat aan?’ Er is een lied met in het refrein 
de zin: ‘He’s only a prayer away’. Ga maar op 
uw knieën voor dit Kind. Dank God voor Zijn 
Geschenk. Belijd dat u niet zonder Hem kunt. 
Leg alle schuld, tekort, verslaving, boosheid, 
haat, jaloezie, oneerlijkheid, ja heel uw leven 
maar voor Hem neer. Stort uw hart maar uit, 
alles wat er in leeft en huist en waar u mee wor-
stelt. Gooi alles er maar uit. Hij luistert en ver-
wijt u niets. Hij blijft u alleen vol liefde aankijken. 
Als u zo buigt bij Jezus, wordt Hij voor u steeds 
meer waard. Wat mag u zo door dit Cadeau 
ontvangen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hij geeft vergeving van zonden en scheldt uw 
schuld kwijt. Omdat God het door de vingers 
ziet? Nee, omdat Jezus uw leven heeft over ge-
daan en alle schuld op Zich genomen heeft en 
de rechtvaardige straf van God op de zonde 
gedragen heeft. 
Hij geeft rust, vrede en vreugde in uw hart. Bent 
u dan altijd vrolijk en blij? Nee, dat is de buiten-
kant die bepaald wordt door de dingen van bui-
ten. Maar de bron van Gods vrede in uw hart 
zal niet opdrogen en een bodem van rust en 
blijdschap vormen. 
Hij geeft u Zijn liefde, zorg en leiding als een 
vader zijn kind. Overkomt u dan geen leed, lij-
den, pijn of verdriet? Ja, maar God wilt u troos-
ten, aan Zijn Vaderhart drukken en uw tranen 
drogen. 
Hij geeft eeuwig leven. Hoeft u dan niet meer 
te sterven? Ja, maar de dood is een doorgang 
naar de hemelse heerlijkheid geworden. 
Wat een Kerstgeschenk. Neem het aan, pak 
het uit! U keert u toch niet af van zoveel liefde 
uit de kribbe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze Hoop ligt in een kribbe (klik om lied te beluisteren) 
 

KERSTZANGAVOND 
Zing mee op maandag 17 december vanaf 19.30 uur in de 

dorpskerk van Goudswaard 
 

Muziekvereniging ‘Volharding’  o.l.v. Henk de Vos en 
Chr. Koor ‘Rejoice’    o.l.v. Jan Peter Teeuw 

 

Hartelijk welkom   

https://www.youtube.com/watch?v=2OWI-ROC7zw


 

De Redder komt 

Voor de jeugd 
 
 

 
Meer dan tweeduizend jaar geleden woont er een jong meisje in Nazareth, een klein dorpje in Israël. 
Ze heet Maria en is verloofd met een timmerman die Jozef heet. Ze gaan bijna trouwen. Op een 
morgen, als Maria in huis werkt, krijgt ze plotseling bezoek van een engel. Hij heet Gabriël en is een 
boodschapper van God uit de hemel. Als Maria deze grote, stralende man ziet staan, wordt ze erg 
bang. “Je hoeft niet bang te zijn”, zegt de engel. “God heeft jou uitgekozen voor iets moois. Je zult 
een Kindje krijgen, een Zoon. Je moet Hem Jezus noemen. Want Hij zal Zijn volk redden van de 
zonde.” God, Die alles kan en maakte, komt als een klein Kindje naar de aarde. Dat is Gods plan 
om ons te redden van de duisternis van de zonde. God doet wat Hij heeft beloofd! 
 
Vol verbazing vraagt Maria hoe dat kan, want ze is nog niet getrouwd. “Het is een wonder”, vertelt 
Gabriël. “God zelf zorgt ervoor dat het Kindje bij je gaat groeien. Voor God is alles mogelijk!” Maria 
gelooft het woord van de engel. “Wat God ook vraagt, ik zal het doen”, is haar antwoord.  
 
Negen maanden later zijn Jozef en Maria in Bethlehem. De keizer van Rome wil weten hoeveel 
mensen er in zijn rijk wonen. Daarom  moet iedereen op reis naar de plaats waar zijn familie vandaan 
komt. Maar nergens in het stadje is nog plaats om te slapen. Ergens in een stal vinden Jozef en 
Maria een plekje en daar wordt Jezus geboren, zoals God heeft beloofd.  
 
Buiten in het veld passen herders op hun schapen. Opeens is er een verblindend licht om hen heen. 
De herders schrikken enorm. “Wees niet bang”, zegt een engel. “Ik breng jullie goed nieuws. Van-
daag is in Bethlehem de Redder geboren. Je vindt Hem in een voerbak, Hij is in doeken gewikkeld.” 
De herders geloven de boodschap van de engel. “Laten we meteen naar Bethlehem gaan”, zeggen 
ze tegen elkaar. Daar vinden ze het Kindje en knielen voor Hem neer.  
 
Dat mag jij ook doen. Je hoeft er niet voor op reis naar Bethlehem. Je mag tot Hem bidden, gewoon 
daar waar je nu bent. Je mag alles aan Hem vertellen. Over de duisternis in je leven. De verdrietige 
dingen die er gebeuren. De lelijke dingen die je denkt, zegt of doet. Dat God, Die jou gemaakt heeft, 
niet het allerbelangrijkste in je leven is. Jezus wil je daarvan redden. Hij wil je leven helemaal nieuw 
maken.  
 
Je kunt dit verhaal lezen in de Bijbel: Lukas 2 vers 1-20.  
 
Om te onthouden: Ik mag met al mijn zonden bij Jezus komen om gered te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging
       

           

               
 
 
 


