
1e Kerstdag 2016 – 09:30 uur 

 

Op toonhoogte 105 - Wijs mij de weg naar Bethlehem 

 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

het lijkt zo eindeloos ver.  

In deze nacht hoor ik een stem, 

zie ik een licht, een ster.  

Vertel mij dan tot wie ik ga; 

een Koning, kwetsbaar klein, 

die wacht tot ik naar binnenga 

om dichtbij Hem te zijn. 

 

Wijs mij de weg naar Bethlehem, 

mijn Koning tegemoet. 

Als nergens anders plaats meer is,  

leidt mij dan naar U toe.  

Toon mij hoe U Verlosser bent 

als Koning, zonder kroon.  

U heeft uw rijkdom afgelegd: 

Zo bent U Mensenzoon. 

 

In deze nacht aanbid ik hem, 

zit aan zijn voeten neer. 

Met lege handen zie ik hem, 

mijn koning die ‘k vereer.  

U toont het beeld van God aan mij, 

zijn menselijk gezicht.  

O kind van vrede, Gods geheim,  

dat heel mijn hart verlicht. 

 

 

Gerald Troost - Stal van mijn hart (collectelied) 

 

In de stal van mijn hart is een kindje geboren 

en het wordt licht en het geeft kleuren aan het 

donker om mij heen. 

In de stal van mijn hart lijkt soms alles verloren, 

maar iets beweegt, want er is liefde en het laat mij 

niet alleen. 

 

Als ik het begrijpen wil, vallen mijn gedachten even 

stil, het verandert mij, de wereld voelt opeens niet 

meer zo kil. 

 

In de stal van mijn hart is een kindje geboren 

en het is mooi, het is zo anders dan de mensen om 

mij heen. 

In de stal van mijn hart kan ik engelen horen:  

Ere zij God, vrede op aarde, want Hij kwam voor 

iedereen. 

 

Als ik het verzwijgen wil, roepen zelfs de muren en de 

wind, ze vertellen mij dat hier vandaag een nieuwe 

tijd begint. 

 

Ik geloof in wonderen, maar ze waren nooit zo groot 

als dit, en het vult mijn hart, wanneer ik in mijn stal 

dit kind aanbid. 

 

Groot is Zijn liefde op de wegen die ik lopen zal,  

ver van de kribbe naar een kruis. 

Niets kan ons scheiden, ook al ga ik door het diepste 

dal:  

altijd brengt Hij mij naar huis. 

 

Daarom is de dank alleen aan Hem en ik zal Hem eren 

met mijn stem, 

want dit kind is God, geboren in de nacht van 

Bethlehem.  

en wanneer ik wankel als ik val weet ik dat hij altijd 

zeggen zal.  

In de diepste pijn, dat hij er voor zijn kinderen zal zijn. 

 

 

Pentatonix - Mary did you know (na de zegen) 

 

Mary did you know that your baby boy will some day 

walk on water? 

Mary did you know that your baby boy will save our 

sons and daughters? 

Did you know that your baby boy has come to make 

you new? 

This child that you've delivered, will soon deliver you. 

 

Mary did you know that your baby boy will give sight 

to a blind man? 

Mary did you know that your baby boy will calm a 

storm with his hand? 

Did you know that your baby boy has walked where 

angels trod? 

And when your kiss your little baby, you have kissed 

the face of God. 

 

Oh Mary did you know  

 

The blind will see, the deaf will hear, the dead will 

live again. 

The lame will leap, the dumb will speak, the praises 

of the lamb  

 

Mary did you know that your baby boy is Lord of all 

creation? 

Mary did you know that your baby boy would one 

day rule the nations? 

Did you know that your baby boy is heaven's perfect 

Lamb? 

This sleeping child you're holding is the great I am 

 


