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PROJECTLIED KERSTPROJECT “VERTEL HET MAAR” 2020 
 

Toelichting 
De redactie van “Vertel het Maar” vroeg mij bij het KERSTPROJECT “IK ZIE 

TOEKOMST IN JOU” het projectlied te schrijven. Een korte toelichting: 
 

 Het projectlied heeft de melodie van lied 408 Evangelische Liedbundel (= 
lied 240 Opwekking):  “HOSANNA, HOSANNA, DE KONING KOMT”. 

 In het refrein van het lied zit het hoofdthema verwerkt. 

 Het couplet van het lied sluit iedere week aan bij het Bijbelverhaal van de 
betreffende zondag/Kerstdag, waarin ook steeds het deelthema van die 

zondag is verwerkt. 
 Het lied kan gezongen worden, zoals je ook “Hosanna, hosanna, de Koning 

komt” zingt: couplet, refrein. 

 
Ik hoop dat het projectlied - ook in deze coronatijd – op de zondagen van advent 

en op Eerste Kerstdag hoe dan ook in veel kerken (en huizen) gebruikt kan 
worden en dienstbaar kan zijn aan kinderen en volwassenen.  

 
Nijverdal, oktober 2020, ds. Hanneke Paas 
 

 

PROJECTLIED KERSTPROJECT “VERTEL HET MAAR” 2020 
 

melodie: “HOSANNA, HOSANNA, DE KONING KOMT”(= lied 408 Evangelische 
Liedbundel of lied 240 Opwekking) 

Hoofdthema: “IK ZIE TOEKOMST IN JOU” 

 
Zondag 29 november: Lucas 1:5-25 
Thema: Spiegel van belofte 

 
couplet: 

De engel van God in de tempel, waar 
Zacharias geschrokken naar hem ziet. 
‘Een zoon hem beloofd, maar dat kan toch niet?’ 

Het weerspiegelt zijn ongeloof; ‘ja, maar…’. 
 

refrein: 
Gods eng’len vertellen blij: 

‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. 
Die boodschap, dat weten wij, 
weerspiegelt Gods grote trouw. 

 
Zondag 6 december: Lucas 1:26-38 

Thema: Spiegel van liefde 
 
couplet: 

Een spiegel van liefde in Nazaret, 
waar Gabriël tegen Maria zei: 

‘jij zult straks de moeder van Jezus zijn’. 
Toen heeft Gód op haar dienstbaarheid gelet. 
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refrein: 

Gods eng’len vertellen blij: 
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. 
Die boodschap, dat weten wij, 

weerspiegelt Gods grote trouw. 
 

Zondag 13 december: Matteüs 1:18-25 
Thema: Spiegel van anders zien 
 

couplet:  
Een engel houdt Jozef een spiegel voor: 

‘kijk maar anders, want dan begrijp je ’t wel, 
Maria is jou echt niet ontrouw hoor, 

Gods Zoon zal haar kind zijn, Immanuël’.  
 
refrein: 

Gods eng’len vertellen blij: 
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. 

Die boodschap, dat weten wij, 
weerspiegelt Gods grote trouw. 
 

Zondag 20 december: Hebreeën 1:1-7, 13-14 
Thema: Spiegel van geloof 

 
couplet: 
Vandaag zien wij Jezus vol majesteit, 

aan Gods rechterhand zit Hij op de troon. 
De engelen dienen Hem als Gods Zoon, 

ons geloof steunen zij, in dienstbaarheid. 
 
refrein: 

Gods eng’len vertellen blij: 
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. 

Die boodschap, dat weten wij, 
weerspiegelt Gods grote trouw. 
 

Vrijdag 25 december: Lucas 2:1-14 
Thema: Spiegel van vreugde 

 
couplet: 
Een boodschap vol vreugde – ’t is volop nacht –  

voor de herders, door engelen gebracht: 
de Redder geboren in Betlehem! 

Weerspiegel die vreugde, geloof in Hem! 
 
refrein: 

Gods eng’len vertellen blij: 
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’. 

Die boodschap, dat weten wij, 
weerspiegelt Gods grote trouw. 
 


