Kerstliturgie
Kerst… begrijp je het?
Kinderen komen binnen met de lantaarns
Zingend: ‘Jezus is geboren’
Zingen Jezus is geboren
Kinderen zondagschool:
Jezus is geboren,
Jezus is geboren,
halleluja!
Samenzang:
Eer zij God in de hoge.
Eer zij God in de hoge,
halleluja!
Vrede op de aarde,
vrede op de aarde,
halleluja!
In de mensen welbehagen,
in de mensen welbehagen,
halleluja!
Welkom en gebed (Marcel)
Gedicht (JMC 1)
Heel lang geleden had God de Verlosser
beloofd
en al duurde het eeuwen en eeuwen
ze hebben Gods woorden geloofd.
Soms was het wel moeilijk te blijven geloven.
Dan zeiden de mensen:
wat gaat het lang duren.
Zou God soms vergeten

de Verlosser te sturen?
Stem 1 (z.s 2 Sanne Boltendal)
Begrijp jij wat hier gezegd wordt?
God heeft al heel lang geleden de Verlosser beloofd. Maar Wie is
deze Verlosser dan? En over hoe lang geleden hebben we het?
Stem 2 (z.s.2 Jorinde Nijboer)
Ik weet wel Wie de Verlosser is. Dat is Jezus. Dat heb ik geleerd op
de club. Jezus zou komen om het tussen God en de mensen weer
goed te maken.
Stem 3 (Hannah v/d Heide)
Ja, en ik heb gehoord dat God dit al aan Adam en Eva heeft beloofd.
Nou, dát is toch wel lang geleden!
Stem 1 (z.s.2 Sanne Boltendal)
Nu begrijp ik wat er wordt gezegd. De mensen dachten dat God Zijn
belofte aan Adam en Eva vergeten was. Het duurde nu al zo lang en
er gebeurde helemaal niets.
Stem 2 (z.s.2 Jorinde Nijboer)
Maar God vergeet Zijn beloften nooit! In de Bijbel kunnen we daarover
lezen. Steeds opnieuw werd de komst van Jezus voorzegd. Zo zorgde
God er Zelf voor, dat Zijn volk, ook in moeilijke tijden, mocht blijven
hopen op een betere toekomst.
Stem 3 (Hannah v/d Heide)
Laten we een paar verzen lezen, dan begrijp je het nog beter!
Lezen (JMC 1)
De profeet Jesaja heeft gezegd:
‘Daarom zal de Heere u zelf een teken geven; ziet een maagd zal
zwanger worden en zij zal een Zoon baren en Zijn naam zal Immanuël
heten’. (Jesaja 7:14)

‘Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn Schouder; en men noemt Zijn naam
Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’
(Jesaja 9:5)
Samenzang: Elly & Rikkert – Wachten op het wonder
Wachten op het wonder
Wachten op het kind
Wachten op het wonder
Dat een nieuwe tijd begint
Immanuël Immanuël
God zal met ons zijn
Wachten op het wonder
Wachten op het licht
Wachten op het wonder
Van dat heerlijke bericht
Immanuël...
Wachten op het wonder
Wachten op Gods stem
Wachten op het wonder
Dat Hij doet in Bethlehem
Immanuël...
Stem 4 (z.s.2 Benjamin Wubs)
Het wachten is niet voor niets geweest. Jezus is geboren! Het is
kerstfeest geworden!
Stem 5 (z.s. 1 Annelie Vlo)
Toch vraag ik mij wel af of wij het ook echt begrijpen. Dat Jezus is
geboren om ook onze Redder te zijn. Wat betekent dit nu eigenlijk
voor ons? Wat vieren wij eigenlijk met Kerst?
Stem 6 (z.s.2 Brian Duimering)
Ja, dat is een goede vraag. Je hoort in deze tijd veel kerstliederen. In
de winkels, op de straat… In de kerken, overal. Maar begrijpen we de

kerstwoorden? Begrijpen we wat Kerst betekent? Wat betekent het
kerstevangelie voor jou?
Stem 4 (z.s.2 Benjamin Wubs)
Voor mij betekent het heel veel. Als Christus niet in Bethlehem
geboren was, dan was er ook geen redding voor mij.
Stem 5 (z.s.1 Annelie Vlo)
Hoe bedoel je dat? Ik begrijp het niet.
Stem 4 (z.s.2 Jolien Louwdijk)
Christus is geboren. Hij heeft geleefd op de aarde. En aan het einde
van Zijn leven, is Hij aan het kruis gestorven op Golgotha.
Stem 6 (z.s.2 Brian Duimering)
Maar waarom moest Hij dan sterven?
Stem 4 (z.s.2 Jolien Louwdijk)
Dat deed Hij voor mij, voor jou… om mijn en jouw zonden weg te
nemen. Hij nam al onze verkeerde dingen op Zich, en stierf voor onze
zonden aan het kruis. Alleen Jezus, de Zaligmaker, kon voor ons
sterven, Hij had zelf geen zonden.
Stem 5 (z.s.1 Annelie Vlo)
Het is dus belangrijk dat we dat begrijpen.
Stem 6 (z.s.2 Brian Duimering)
Ja, want als we dit begrijpen, dan begrijpen we ook beter wat Kerst is!
Kerst is dat onze Redder geboren is. Maar zeg, hoe weet jij dit
allemaal?
Stem 4 (z.s2 Jolien Louwdijk)
Door te lezen in de Bijbel en hier over na te denken. Door elke dag te
vragen aan God of Hij je de woorden wil laten begrijpen. Bijbel lezen
en bidden zijn dus heel belangrijk.

Samenzang: Elly & Rikkert – Zomaar een nacht
Zomaar een nacht
Wij hielden de wacht
Bij onze kuddes één voor één
Zomaar een nacht
Met niets dan de pracht
Van duizenden sterren om ons heen
Toen zag ik dat licht
En plotseling was daar
Een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht
Plotseling was daar
Een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht
Gloria...
Een engel zei
Ga mee met mij
Ik breng je bij de Heer
In excelsis Deo
Een engel zei
Ga mee met mij
Breng Hem de hoogste eer
In excelsis Deo
Zomaar een kind
In zomaar een stal
Een simpele kribbe een man en een vrouw
Zomaar een kind
En wie had verwacht
Dat Hij ons vrede brengen zou
Toen zag ik dat licht
En plotseling was daar
Een hemelse macht

En er klonk een lied in de nacht
Plotseling was daar
Een hemelse macht
En er klonk een lied in de nacht
Hoor jij die stem
In Bethlehem
Daar vind je Hem
Die vrede brengt
In excelsis Deo
Hoor jij die stem
In Bethlehem
Daar vind je Hem
Die vrede brengt
In excelsis Deo
Verteller (JMC 1)
De herders horen het blijde nieuws van de engel. De Zaligmaker is
geboren. Hoe reageren de herders op dit geweldige nieuws? Hebben
zij het begrepen?
Lezen (JMC2)
Lukas 2:15-17
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar
de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden: Laat ons dan heengaan
naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is,
hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en
vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En als zij
het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van
dit Kind gezegd was.
Samenzang: Oke4kids (Marcel en Lydia Zimmer) - Als ik een
herder was geweest
Als ik een herder was geweest
Daar in dat mooie dal
Als ik een herder was geweest
Daar bij die kleine stal

Als ik een herder was geweest
Daar in dat mooie dal
Als ik en herder was geweest
Daar bij die kleine stal
Een os of een ezel,
of een schaapje misschien
Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Zelf gezien
Als ik een engel was geweest
Zong ik de hele nacht
Als ik een engel was geweest
Had ik het nieuws gebracht
Een os of een ezel,
Of een schaapje misschien
Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Zelf gezien

Er is een aantal zeer geleerde heren,
dat nachtenlang de sterrenhemel onderzoekt,
in oude boeken zit men te studeren,
het duurt soms lang, voordat men resultaten boekt.
Maar op een keer zien zij met eigen ogen,
Een ster, die helder oplicht in de nacht,
En na uitvoerig zoeken en langdurig pogen
Zegt één: ‘Dit handelt over Israël, naar ik verwacht.
Er is een koningszoon in ’t verre land geboren,
Hij werd al lang verwacht, het moet belangrijk zijn.
Daar zou ik graag wat meer van willen horen,
ik wil er zelfs wel heen, dat lijkt me fijn.’
En dit gesprek wordt omgezet in daden,
ze gaan met voedsel en cadeaus op reis,
ze reizen lang, in prachtige gewaden,
ze komen in Jeruzalem en vinden het paleis.
En daar gebeuren hele vreemde zaken,
want niemand weet van een geboren kind,
de koning dreigt zelfs in paniek te raken,
dit is nu iets, wat hij vervelend vindt.

Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Dan had ik het wonder
Zelf gezien

De schriftgeleerden weten waar ze moeten zoeken,
de Zaligmaker komt in Bethlehem,
Ze doen dat even haarfijn uit de doeken,
Maar niemand heeft gerekend op de komst van Hem.

Verteller (JMC1)
Ook de wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar Jezus. Een ster wijst
hun de weg naar Bethlehem. Wat doen zij als ze Jezus, de Koning,
zien? Hebben zij het begrepen Wie dit Kind is?

De wijze mannen trekken verder, wat een wonder,
zij vinden Jezus door de meegereisde ster
en zij aanbidden Hem als Koningszoon,
het is bijzonder,
zij zagen ’t schijnsel van Zijn Licht en kwamen toen van ver.

Gedicht (JMC2)

Samenzang: Wij zijn op weg
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
Een Kind is geboren
in Bethlehem
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
Een Kind is geboren
in Bethlehem
Hij wordt de nieuwe Koning
alle eer aan Hem!
Hij wordt de nieuwe Koning
alle eer, alle eer, alle eer
aan Hem!
Lezen: Johannes 3:16 en 17 (JMC1)

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren
ga, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet in
de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar
opdat de wereld door Hem behouden wordt.’
Samenzang: Marcel en Lydia Zimmer – Goed nieuws
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
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
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat

Hij laat je nooit alleen

Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken
Licht in nacht, licht in de nacht

Kinderen zingen (Talitha Nijboer, Mieke v/d Heide, Danita
Wessels, Jesper Nijboer, Nathan Louwdijk, Manin v/d Heide, Gijs
Wever, Julia Brugge en Lisette Wever.

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

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht .
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt .
Jij in jou klein hoekje en ik in 't mijn.
Vrij verhaal ‘Een volk dat in het donker wandelt’ (Johan Nijboer)
Simeon heeft het begrepen: Jezus is gekomen als Redder voor de
hele wereld. Ook voor de volken die Hem nog niet kennen.
Pauze
Boekjes uitdelen
Dankgebed (Marcel)
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

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
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!
Deurcollecte door Sil Bijl, Aron Wubs, Seth Bijl en Tijn Eelsing

