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Bij binnenkomst OTH418
Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht maar in de nacht
Vlammetje vlammetje
Schijn maar zacht
Breng het licht
Waar ik op wacht
Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Maar om je heen
Vlammetje vlammetje
Heel alleen
Breng het licht
Voor iedereen
Welkom
Lied 406
OTH
Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis?
Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis?
Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

We hebben die ster,
daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste,
de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren,
een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind misschien…

Lied 454
OTH
Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je
stam!
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht,
zo groot wordt jouw nageslacht.

Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Ga je mee op zoek,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek
naar het koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je
stam!
Ik zal jou Mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.

Gebed
Verteller: (JMC1)
We hebben allemaal familie. Je vader en
moeder, je broers en zussen, je opa en oma, je
tantes en ooms, je neven en nichten. Het is
allemaal familie van je. De een heeft een grote
familie, de ander een hele kleine, maar
allemaal hebben we mensen die familie van
ons zijn. Misschien weet je hoe de opa en oma
van jouw opa en oma heetten. En daar weer
de opa en oma van is, dat is al heel lang
geleden.
In de bijbel lezen we veel over de familie van
de Heere Jezus. Heel lang voor Hem leefde
Abraham. In het volgende vers zingen we over
hem en over het verbond dat de Heere God
met Abraham sloot. En wat God zegt, dat doet
Hij ook!

Abraham, Abraham, verlaat zijn land, verlaat
zijn stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.
Verteller: (ZS2)
Juda, de achterkleinzoon van Abraham, kwam
op voor zijn jongste broer Benjamin. Jakob
wilde Benjamin niet mee laten gaan naar
Egypte om eten te halen, maar Juda zegt dan:
Stem: (ZS2)
'Vader, ik sta met mijn leven in voor het leven
van mijn broer.'
Verteller: (ZS2)
We weten dat het goed is afgelopen. En als
Jakob sterft, krijgt Juda de belangrijkste zegen.

Isai, de kleinzoon van Ruth, leert van de Heere
dat niet zijn oudste of knapste zoon koning zal
worden, maar de jongste. En dat is David. De
Heere zegt tegen Samuel:

Maria heeft Gods woord aanvaard.
Zij heeft het in haar hart bewaard.
Gehoorzaam zegt zij: Het is goed,
al wat de Heere dan ook doet.

De herders zitten buiten
bij de schapen in het veld
Opeens is daar een engel
die de herder iets vertelt:

Stem: (ZS2)
'want de mens ziet aan, wat voor ogen is,
maar de Heere ziet het hart aan.'

Verteller: (JMC1)
Al begrijpt Maria er nog niet veel van, wat er
allemaal gaat gebeuren, ze is wel gehoorzaam.
Ze gelooft dat het goed zal komen. Voor ze het
nieuws aan Jozef vertelt, gaat ze op bezoek bij
Elisabeth. Die heeft ook iets bijzonders
meegemaakt. Maria en Elisabeth zijn heel blij.

“He herders, schrik niet! Schrik niet! Schrik
niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Er is een kleine baby,
Die zoon van God zal zijn.”

Verteller: (ZS2)
In Bethlehem, de stad van koning David, wordt
heel veel later de Heere Jezus geboren.
Gezang 143 vers 1 en 3 LvdK
Verteller: (JMC1)
Eeuwen later lezen we over een andere
persoon uit de familie van Abraham en David.
Jozef heet hij. Een gewone man, geen koning
of prins. Maar de Heere God heeft een
bijzonder plan met hem.
En vooral met zijn verloofde Maria. Er gaat
weer een koning geboren worden, en niet
zomaar een! Daarom komt een engel het hen
vertellen.
Gedicht: (JMC1)
Een engel zegt Maria aan:
Nu breekt Gods Koninkrijk zich baan;
u wordt de moeder van Gods Zoon,
Die heersen zal op Davids troon.
Maria vraagt hoe dat wel kan,
want Jozef is nog niet haar man.
Maar 't Koningskind dat zij verwacht;
het is een wonder van Gods kracht.

Jozef begrijpt er eerst niets van. Wat is er toch
met Maria aan de hand? Waarom blijft ze zo
lang weg? En krijgt ze een kindje? Dat kan toch
helemaal niet! Gelukkig vertelt de engel in een
droom aan hem wat er aan de hand is.
Zingen: (Combo met ZS1)
Maria denkt aan Jozef
met een lach op haar gezicht.
“Ik ga straks met hem trouwen.”
En opeens is daar dat licht!
“Maria, schrik niet! Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Jij krijgt een kleine baby,
die Zoon van God zal zijn.”
Maria gaat naar Jozef
ze vertelt hem: ik ben blij
Wij krijgen straks een kindje
Het is een kind voor jou en mij
“He Jozef, schrik niet! Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Ik krijg een kleine baby,
Jij mag de vader zijn.”

Gedicht: (JMC1)
Dan wordt aan Jozef in de nacht
de blijde boodschap ook gebracht.
Hij neemt Maria tot zijn vrouw,
en samen roemen zij Gods trouw.
Want Jozef, die uit Juda kwam,
was ook uit Davids huis en stam.
Zo wordt de Heiland Davids Zoon;
voor eeuwig zit Hij op de troon.
God heeft ons niet vergeten:
Het Kind zal Jezus heten.
Uit zonden redt Hij Israël;
Zijn naam is ook: Immanuel.
Verteller: (ZS2)
Dan gaan Jozef en Maria op reis. Omdat keizer
Augustus die opdracht heeft gegeven. Maar
eigenlijk is het de Heere God die hen stuurt.
Want Hij wil dat de Messias in Bethlehem
wordt geboren.
Zoals lang geleden de profeet al heeft
voorspeld. En dus niet in Nazareth, maar in
Bethlehem wordt de Heiland geboren.

Zingen Goed nieuws, goed nieuws
Refrein:
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed
Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei
Refrein
En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in zijn armen
als jij op Hem vertrouwt
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Refrein
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen

Verteller: (ZS2)
Het is nog helemaal niet te merken, dat Jezus
een Koningskind is. Arm en eenzaam wordt Hij
geboren. Geen knechten of belangrijke
mensen erbij, alleen Jozef en Maria, en de
herders die op bezoek komen.
Zingen: Wij zijn op weg naar Bethlehem
Wij zijn op weg,
naar Bethlehem!
Wij volgen de ster,
die leidt ons naar Hem!
Met mirre en wierook
en geschenken van goud,
zijn onze zadeltassen tot de rand toe
volgestouwd.
Refrein:
Een kind is geboren (Haleluja, haleluja)
In Bethlehem (Haleluja, haleluja)
Hij wordt de nieuwe Koning,
alle eer aan Hem!
Wij zijn op weg,
naar Bethlehem!
Wij volgen de ster,
die leidt ons naar Hem!
Waar moeten wij heengaan?
Linksaf of rechtdoor?
Kijk in het verre oosten,
gaat de ster ons voor.
Refrein

Wij zijn op weg,
naar Bethlehem!
Wij volgen de ster,
die leidt ons naar Hem!
Waar moeten wij heengaan?
Linksaf of rechtdoor?
Kijk in het verre oosten,
gaat de ster ons voor.
Refrein
Hij wordt de nieuwe Koning,
alle eer aan Hem.
Hij wordt de nieuwe koning,
alle eer, alle eer, alle eer....
Aan Hem!
Verteller: (ZS2)
Dat is mooi zeg! Een Koning die niet ver weg
is, maar heel dicht bij. Die Koning is van de
hele wereld. En als je Hem in je hart vraagt,
word je heel rijk van binnen. Dan word je ook
familie van Hem! Net als Abraham en Juda,
net als Ruth, Isai en David. Zo'n geweldige
Koning hebben wij!
Vrij verhaal
Pauze
Vrije bijdrage
Boekjes uitdelen

Zingen: Vrolijk Kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman (Wonderbare
Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst)
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de
volken)
Licht in nacht (licht in de nacht)
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen.
Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de
volken)
Licht in de nacht (licht in de nacht)
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!!!

