Kerstliturgie ‘Gewoon heel
bijzonder’
Welkom + gebed door Gerbrand Spaans
Afsluiting kerstproject
Samenzang Ga je mee op zoek naar het
Koningskind? (OTH2015 406) (Tienercombo)
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…

Samenzang (Tienercombo) Kind van God (KO
217)
heel gewoon
zoals ik ben
ben ik een kind
van de Here God
heel gewoon
zoals ik ben
ben ik een kind van God
refrein:
als ik lach
maak ik God blij
als ik huil
dan troost Hij mij
voel ik me goed
of juist heel rot
ik blijf een kind
een kind van God
Stem Zondagsschool 1 (Sil Bijl)
Genesis 1:5 BGT
Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde
hij ‘nacht’.

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! (3x)

Verteller Zondagsschool 2 (Rik Nijland)
We lezen in de Bijbel dat God Zelf aan ons de
dag en de nacht geeft. Heel gewoon?
Nee, juist bijzonder, als we dit weten!

Verteller JMC (Gerben Wever)
‘Gewoon’, hoe vaak zeg je dit woordje niet? Heel
vaak! Misschien wel als antwoord op de vraag:
‘Waarom deed je dat?’ ‘Nou, gewoon…’ Wat is er
dan zo gewoon? Ga eens na wat je vandaag
allemaal gedaan hebt.
Je bent vanochtend opgestaan; gewoon?
Je hebt gegeten; gewoon?
Is dit allemaal wel zo gewoon?

Verteller JMC (Jan Wessels)
Als ik denk aan Maria, zie ik een gewone jonge
vrouw. Ze zou gaan trouwen met Jozef, de
timmerman. Maar God geeft haar leven een heel
andere wending. Hij gaat een bijzondere weg met
haar.
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Samenzang Een lied over alles andersom
Maria was een meisje nog
Toen hoorde zij een stem:
Je krijgt een prachtig kindje,
Een zoon, in Bethlehem.
Hij zal eens de bevrijder zijn
Dus zing een lied van hem.
Een lied over alles andersom, andersom
Een lied over alles andersom.
Maria zong: Mijn lieve God,
Hij zag mij zomaar staan
Hoe arm en klein ‘k ook wezen mag
Hij zet mij toch vooraan.
Ik zing voor al het grote
Dat hij Isrel heeft gedaan.
Een lied over alles andersom, andersom
Een lied over alles andersom.
Maria zong: Ik wist het wel,
Zo is Hij steeds geweest.
Wie rijk en machtig willen zijn
Verliezen ook het meest.
Maar armen richt Hij op
Hij maakt hun leven tot een feest.
Een lied over alles andersom, andersom
Een lied over alles andersom.

Stem JMC (Jorinde Nijboer)
Lukas 1:26-33 BGT
Maria krijgt een boodschap
26 God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret,
een stad in Galilea. Elisabet was toen zes
maanden zwanger. 27-28 De engel ging naar
Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen
met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning
David.
De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God
heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 29 Maria
schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg
zich af wat hij bedoelde.
30 Toen zei de engel tegen Maria: ‘Je hoeft niet
bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor
iets moois. 31 Je zult zwanger worden en een
zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. 32-33
Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de
allerhoogste God genoemd worden. En God, de
Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn
voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd
koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen
einde.’
Verteller Zondagsschool 2 (Danita Wessels)
Ook Jozef wordt in Gods plan betrokken. Jozef,
familie van koning David, mag straks zelf de
vader zijn van de grote Zoon van David.
Wie had dat gedacht! Nou, Jozef zelf zeker niet!
Samenzang:
Jozef Timmerman (Elly Zuiderveld)
Ik ben Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Niet zo rijk en niet zo machtig,
maar met handen sterk en krachtig.
Ik weet wat ik maken kan,
ik ben Jozef timmerman.
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Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Daar word je niet minder van…
want God heeft met jou een plan.
En Maria is mijn vrouw,
waar ik superveel van hou.
Ik heb haar van God gekregen
en dat zag ik als een zegen.
Want ik hoorde toen al gauw
dat zij moeder worden zou.
Jozef timmerman,
zomaar een gewone man.
Daar word je niet minder van…
want God heeft met jou een plan.
Ik ben Jozef timmerman,
voor haar doe ik wat ik kan.
Ik zal werken zonder klagen
en haar kind op handen dragen.
Hij wordt een bijzonder man.
Zoon van God de grote Vader
en van Jozef timmerman!
Jozef timmerman,
Hij wordt een bijzonder man.
Zoon van God de grote Vader…
en van Jozef timmerman!
Stem JMC (Brian Duimering)
Het lijkt al lang geleden toen Maria me zei:
We krijgen straks een Koningskind, een Kind voor
jou en mij!
Maar waarom wij? Wij zijn toch niet bijzonder?
En toch gunt God Maria en mij dit grote wonder.
Ik schrok toen ik het hoorde en ik dacht: ‘Ik
verdwijn!’

Maar God zei in een mooie droom: ‘Jij mag de
vader zijn.’
‘Jouw Kind is heel bijzonder, dus ga niet uit
elkaar.
Je noemt Hem Jezus, deze Zoon, Hij maakt Zijn
naam straks waar!’
Verteller ZS 2 (Annelie Vloo)
Maria, die gewone vrouw, mag de moeder
worden van Jezus, de Koning, de Zaligmaker.
Dát maakt Jezus zo bijzonder!
Dat Hij zo laag afdaalde om Kind, om Mens te
worden in deze zondige wereld, geboren in een
stal.
Stem zondagsschool 2 (Tijn Eelsing)
Lukas 2: 6 en 7 BGT
Jezus wordt geboren
6 Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd
het kind geboren. 7 Het was Maria’s eerste kind,
een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en
legde hem in een voerbak voor de dieren. Want
er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Samenzang:
Een Koning is geboren vers 1, 2 en 5 (Elly en
Rikkert)
Een koning is geboren
Een koning, een koning
Een koning is geboren
Heb je 't al gehoord
Hij kwam op aarde wonen
Als baby'tje zo klein
Voor alle mensen, ook voor jou
Wil Hij de koning zijn

Waar is Hij dan geboren
Die koning, die koning
Waar is Hij dan geboren
Ik denk ineen paleis
O nee, die koning die ik ken
De machtigste van al
Die kwam niet in een mooi paleis
Maar in een arme stal
Hoe kan ik Hem dan vinden
Die koning, die koning
Hoe kan ik Hem dan vinden
Weet jij misschien de weg
Die koning is dichtbij je
Je hoeft niet ver op reis
Vraag Hem in 't kribje van je hart
Dan wordt het een paleis
Dan wordt het een paleis
Verteller Zondagsschool 1 (Judah van der
Heide)
Jezus komt als kind op aarde
Jezus komt als Koning op aarde.
Let maar op wat er gebeurt! De hemel gaat open!
Verteller Zondagsschool 2 (Hannah van der
Heide)
Ik heb nog nooit gelezen of gehoord dat er bij
iemands geboorte engelen zongen. Bij Jezus wel.
Hij is Gods Zoon! Hij daalt op aarde neer.
Waarom? Omdat God zó van mensen, van jou,
houdt, dat Hij daar Zijn enige Kind voor over
heeft.
Een mooier geschenk ken ik niet!
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Samenzang Gezang 135 vers 1 en 2
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuw geboren Heer!
Stem Zondagsschool 1 (Nienke Brugge)
Johannes 3:16 BGT
16 Want Gods liefde voor de mensen was zo
groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft.
Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven,
maar voor altijd leven.
Verteller JMC (Annelie Marsman)
Kerstfeest: Jezus wordt geboren in een stal om
eeuwig leven te geven. Aan jou, aan mij. Jezus:
als kind, als mens zo gewoon, maar in wat Hij
doet, Gods Zoon.
Wat een feest, vind je ook niet? Ken jij de Heere
Jezus? Hij kwam uit de hemel

Voor jou, en voor mij. Wat een groot wonder, wat
een liefde!
Nú weet ik dat Kerstfeest helemaal niet gewoon
is, maar juist heel bijzonder omdat Jezus speciaal
voor ons allemaal kwam!
Vrij verhaal door Mark Jan Wubs
Pauze
Vrije bijdrage
Boekjes uitdelen GWC
Dankgebed door Gerbrand Spaans
Zingen
Vrolijk kerstfeest iedereen
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman
Sterke God, Sterke God
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader
Vredevorst, Vredevorst
Refrein: 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
Refrein
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Deurcollecte ZS 1 door Ruben van der Bijl en
Jorian Vloo (Luringstraat) en Jorien Moorlag
(Boslaan)

