KINDERKERSTFEEST
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!

Liturgie kinderkerstfeest
26 december 2018
Christelijke Gereformeerde Kerk, naam
Dominee
Organist
Pianist

God was er altijd.
God is er altijd.
God zal er altijd zijn.
Samenzang psalm 75: 1 en 6
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

'k Zal dit melden, 'k zal altijd
Zingen Jacobs God ter eer,
Slaan der bozen hoornen neer,
Vellen wat Zijn naam bestrijdt;
Maar der vromen hoorn en macht
Zal verhoogd zijn door Gods kracht

Opening door dominee
Uitleg van de 5 kleuren van het evangelie door juf
God is Koning, Hij heeft mij gemaakt
en wil dat we voor Hem leven.
Mijn zonden maken een scheiding
tussen God en mij.
Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik
in Hem geloof ben ik gered.
Jezus stond op uit de dood. Als ik bij Hem
hoor wordt ook mijn leven nieuw.
Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor Hem
te leven om straks voor altijd bij Hem te zijn.

Zingen door de kinderen
In het begin lag de aarde verloren,
In het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't Licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin riep God mensen tot leven,
In het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
Wat was God blij dat de wereld bestond.
Lezen uit de Bijbel Genesis 3: 6, 12-15
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij
een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om
er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij
gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij
van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.
13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En
de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt,
bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Declamatie door
Eens heel lang geleden
schiep God, onze Heer’,
de hemel en aarde
en het engelenheir.
Twee mensen schiep God toen
als kinderen van Hem,
maar Adam en Eva
vergaten Zijn Stem!
“Ik blijf voor u zorgen,”
zo sprak toen de Heer’,
“maar… in ’t paradijs
is uw woonplaats niet meer.”
Voor de mens was alles donker…,
maar toen greep God Zelf weer in.
Hij, wat niemand kon verwachten,
maakte Zelf een nieuw begin.
God ging Zèlf een weg verklaren,
waardoor mensen, vol van schuld,
tòch behouden konden worden
en met vrede weer vervuld.
Hij beloofde dat de Heiland,
de Verlosser, komen zou.
Hij, Die als een Kind zou komen,
noemde Hij “het Zaad der vrouw”.

Samenzang psalm 65: 2
Een stroom van ongerechtigheden
Had d’overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G’ uit al ’t aards gedruis
Doet naad’ren en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.
Zingen door de kinderen
Alzo lief had God de wereld,
Alzo lief had God de wereld.
De wereld, de wereld,
God had de wereld lief.
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Gegeven, gegeven,
Zijn een’geboren Zoon.
Opdat een ieder die gelooft,
Opdat een ieder die geloofd:
Eeuwig leeft, eeuwig leeft
En niet verloren gaat.

Declamatie door
Gods belofte eens gegeven
is vaak door Israël gehoord.
Profeten door Gods Geest gedreven
verkondigen getrouw Zijn Woord.
Jesaja, een profeet van de Heere,
mocht lang van tevoren profeteren.
Van hem is de boodschap vernomen
dat Jezus naar de aarde zal komen.
Lezen uit de Bijbel Jesaja 7: 14
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal
zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel
geven.
Micha laat hetzelfde horen
de Messias wordt geboren.
Lezen uit de Bijbel Micha 5:1
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de
duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn
in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Zo heeft de Heere vaak beloofd
dat Hij Zijn Zoon zou sturen.
En eindelijk is de tijd vervuld.
Het zal niet lang meer duren.

Zingen door alle kinderen, laatste couplet samenzang
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
Meditatie door dominee

Gods belofte wordt heerlijk vervuld!

Samenzang
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
De Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
Gedragen door Zijn liefd' en kracht.
En in de tuin van de pijn
Verkoos Hij als een lam te zijn,
Verscheurd door angst en verdriet
Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.
Refrein
Zie je de wonden zo diep.
De hand, die aard' en hemel schiep,
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man die onze zonden droeg.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein

Samenzang Psalm 105: 3 en 5
Vraagt naar den Heer' en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Vrije vertelling door
Samenzang
Jezus zegt dat Hij hiervan ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn!
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,
Overal op aarde, zonde en droefenis

Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!
Declamatie:
Vandaag hoorden wij van Jezus,
Die als Kind op aarde kwam.
Die de zonden en de straffen,
van Zijn kind’ren op Zich nam.
Laten wij dan altijd vragen,
telkens weer en elke dag:
Heere wil een hart mij geven,
dat U werkelijk dienen mag.
Die de Heere lief mag hebben,
is gelukkig voor altijd.
Ja, die mag ook eenmaal zingen,
tot Gods eer, in eeuwigheid!
Sluiting door jeugdouderling
Samenzang Ere zij God

