
Aanbidding:   

 Komt laten wij aanbidden, 
 die Koning!   
 

 Blijdschap:  

 Zie ik verkondig u grote blijdschap! 
           Luc.2 
 

Christus:    

 "De Gezalfde" 
 U Jezus Christus, loven wij, 
 

 Doeken:   

Gij zult een Kind vinden in doeken 
gewikkeld.      Luc.2:12 

 

Engelen:                   

 Hoor, de eng'len zingen d' eer  
 van de nieuw geboren Heer. 
     Gez. 135:1 

 

 Feest:    

 ..............maar voor de blijmoedige is 
  het altijd feest. Spr. 15:15     

 

Geloof:    

 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig 
 leven.                            Joh.6:47 

 

 Hoop:      

 Vestigt uw hoop volkomen op de  
 genade.                          1Petr.1:13     

 

Immanuél:   

 God met ons tot in eeuwigheid. 

 

 Jezus:   

     Jezus  de weg de waarheid en het leven! 

 

K ribbe:    

       Gij zult een Kind vinden liggende in  
          een kribbe.      Luc.2;12  

 

Licht:    

De Here zal u tot een eeuwig licht 
zijn!    Jes. 60:19 

   

Maria:                           

Maria was bereid, toen Gabriél                       
haar begroette in 't midden van de tijd.   
         Luc.1:3 

                     
 

Kerstfeest 2012 

 
 
 
 

De boodschap van het kerstfeest  
is niet in één woord te vangen. 

Daar hebben we minstens  
het hele alfabet voor nodig!  

 
Op dit blad vind u diverse  

Bijbelteksten. Want om echt  
Kerstfeest te kunnen vieren  

is een open Bijbel onmisbaar. 
 

Wij wensen u hele goede 
Feestdagen! 

 

Nacht:       

       Stille nacht, heilige nacht, heil  en                   
vree wordt gebracht aan een wereld                
verloren in schuld.                   Gez. 143:3 

 

         Offerlam:   

       Het Lam van God dat de zonde van de 
         wereld wegneemt.  Joh. 1:29 

Prijzen       

En de herders keerden terug, God         
lovende en prijzende om alles wat zij    
hadden gehoord en gezien. Luc. 2:20 

              Quirinius:   
       Quirinius voerde zijn bewind,  
 't Koninkrijk kwam met een kind..... 
        Luc.2:2,7 
 

Redding    

 God schenkt redding en bescherming 
 aan verloor'nen ook aan mij.  
     Gez. 451:3 

 

 Ster:   

 Er zullen tekenen zijn aan zon en 
 maan en sterren.                 Luc.21:25 

 

Trouw:    

 De trouwe God die het verbond  
 houdt.                      Deut. 7:9 

 

 U 

 Dat bent u zelf! Het is voor ons,  
 voor u en mij, dat God zijn zoon  
 gegeven heeft! 
 

Vrede:    

 Zalig die naar vrede vragen. Jezus 
 geeft die: Hoort zijn stem! 
 

  Woord:   

 Het Woord is vlees geworden:             
         Joh.1:14 

 

X:  

De grote onbekende, dat is God,zegt 
men.....Maar in Christus is Hij ons 
zeer nabij!    
  

 Ydelheid:   

 Het leven zonder God...  
    1Cor.15:58 

Z ekerheid:   

Dat ik met lichaam en ziel, in leven 
en sterven, het eigendom ben van 
Jezus Christus. 

             Heid. Catechismus Zon. 1 

 


