
 

PROJECTLIED KERSTPROJECT “VERTEL HET MAAR” 2017 
melodie: gezang 133 Liedboek voor de kerken 1973 (= lied 469 Nieuwe Liedboek). 

Het refrein en de coupletten hebben dezelfde melodie. 
 

Zondag 3 december 2017: Jona 1 - Begrijp je Gods liefde? 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
Jona, hij moet naar Ninevé, 
groot was ’t geduld dat God nog had 
met mensen uit die grote stad. 
Maar Jona, hij gaat stiekem naar zee. 
 

Ja, Gods geduld is wereldwijd, 
daarom kwam later, op Zijn tijd, 
Gods eigen Zoon voor ons op aard’. 
Hij is het, die ons re-edt en spaart. 
 

Zondag 10 december 2017: Jona 2 - Gods liefde brengt redding 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
Een grote vis, door God gebracht, 
waar Jona op bevrijding wacht, 
en dit is zijn intens gebed: 
“Het is de Here Go-od die redt”. 
 

Wij weten dat de Ichthus-vis 
het beeld van Jezus Christus is, 
Gods Zoon en Redder: zo kwam Hij 
ons tegemoet en wij-ij zijn vrij.  
 

Zondag 17 december 2017: Jona 3 -  Gehoorzamen aan Gods liefde 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
God vraagt opnieuw gehoorzaamheid 
en nu is Jona wel bereid. 
Hij gaat naar Ninevé en leert: 
vergeving voor wie zi-ich bekeert. 
 

Zo kwam Gods liefde aan het licht, 
voor heel de stad een blij bericht. 
Ook wij belijden onze schuld 
en zien in Jezus Go-ods geduld. 
 
 
 



 

Zondag 24 december 2017: Jona 4 - Gods liefde voor iedereen 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
Een wonderboom wil Jona wel, 
maar kijk, wat reageert hij fel 
als hij van Gods genade hoort 
voor heel de stad, die wa-as ontspoord. 
 

Gods liefde uit zich overal, 
dat kon je zien in Ninevé, 
maar meer nog in die kleine stal 
van Bethlehem, ga me-et ons mee. 
 

Maandag 25 december 2017: Lucas 2 - Gods liefde wordt geboren 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
Gods reddingsboei wordt werk’lijkheid, 
en zal te zien zijn wereldwijd. 
Maar eerst is hij voor Israël, 
de herders horen he-et heel snel. 
 

God gaf Zijn Zoon als mensenkind! 
Kom, ga nu met de herders mee 
en kniel voor Hem, zeg toch geen “nee”. 
Het is de Redder, die-ie je vindt. 
 

Zondag 31 december 2017: Mattheüs 12:38-45 -  Zie jij Gods liefde? 
 

refrein:  
Voor alle mensen groot en klein 
wil God zo graag de Redder zijn. 
Luister naar dit verhaal, je wordt 
gegrepen door de liefde van God. 
 

coupletten: 
Als Jezus rondgaat door het land 
ontmoet Hij soms veel tegenstand. 
Een teken wil men, en Hij geeft 
wat Jona in de vi-is beleeft. 
 

Zo zal Hij in de aarde zijn, 
drie dagen, maar dan leeft Hij weer! 
Zo geeft Hij hoop, Hij onze Heer, 
om voor altijd bij He-em te zijn. 


