-10
oktober 2009 nummer 3

deze is van:

Kerstprogramma 2OO9
Het Woord is
vlees geworden

en
v e r b i n d t j o ng e r

Zingen: Psalm 105: 1 en 2

Looft, looft, verheugd, den HEER’ der he - ren!

Bijbellezen: Lukas 2: 1-7

Zingen: Dit is de dag, die God ons schenkt

Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem er - en;

Doet Zij - ne glo - rie rij - ke daân

Al - om den vol - ke - ren ver - staan,

En spreekt, met aandacht en ont - zag,

Van Zij - ne wond’ren, dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;

Men had Hem eeuwen lang verwacht;

Beroemt u in Zijn heil’gen Naam;

Zond Hij ons van Zijn hoge troon

Zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen;
Dat wie Hem zoeken, nu tezaam
Hun hart verenen tot Zijn eer,

En zich verblijden in den HEER’.

En toen Gods tijdperk was volbracht,
Het heil der wereld, Zijnen Zoon.
Roem, hemel, die geboortedag,

De schoonste, die de wereld zag;

Juich, aarde, nu g’ uw Koning ziet,

Gebed

Zing Hem een nooit gezongen lied.

Vertelling: Het Woord is vlees geworden
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3

Zingen: Komt allen te zamen

Spreekstem:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. In den beginne was het Woord,

en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.

Spreekstem:

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed.

Spreekstem:

God schiep alles ongeschonden,

Maar zo is het niet gebleven,

En de mens was zonder zonde,

Dood kwam toen in plaats van leven,

Rein en goed, geheel volmaakt.

Eva hoorde naar de slang.

Naar Gods heilig beeld gemaakt.

Hoe werd alles zwart en bang.

Zingen: Psalm 38: 4

Want mijn hoofd is als be - dol - ven

In

Het eeuwige Godswoord,

de gol - ven

Eeuwig licht des Vaders,

Van mijn on - ge - rech - tig - heên;

Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Zulk een last

Zien wij gehuld in het mens’lijk vlees:
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,

Komt, laten wij aanbidden die Koning.

Spreekstem:

Niet

van zond’ en pla - gen,

te

dra - gen,

Drukt mijn schou-ders naar be-neên.

Het Woord is vlees geworden! Wat is dat Woord? Wie is dat Woord?

Het is de Heere Jezus! Hij, Die de Zoon van God is, is mens geworden!
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Spreekstem:

Maar juist na die verschrikkelijke zondeval, geeft God Zijn heerlijke belofte: Mijn Zoon
zal komen! God geeft Zijn Woord. En elke keer klinkt dat Woord. Net zo lang, totdat
dat Woord vlees zal worden!

Spreekstem:

De Heere heeft toen, lang geleden,
Beloofd dat Jezus komen zou.

Hij sprak reeds in de hof van Eden

Jesaja mocht zo duid’lijk spreken

Daartoe door ’s Heeren Geest geleid,
Van ‘t grote Licht dat aan zou breken
Na bange nacht en donkerheid.

Hoor hoe hij spreekt over Immanuël,
God met ons, zo zal Hij heten.

Zo klinkt zijn woord tot Israël,

In nacht en duisternis gezeten.

Van Hem als van ‘het Zaad der vrouw’.

Spreekstem:

Spreekstem:

worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen
haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Spreekstem:

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger

Zingen: O kom, o kom, Immanuël,

Na deze moederbelofte blijft het Woord klinken, de eeuwen door. Dit Woord zal vlees
worden. Gods Zoon zal mens worden.

Spreekstem:

O

kom,

o

kom, Im

-

ma -

nu - ël,

Is

-

ra - el,

-

de

weer,

Na- - am,

o

Heer’!

Is

ra - ël!

Mozes vertelt over de komst van de Messias:

Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God,

Ver - los

Uw volk, Uw

Muziekinstrumenten

Her - stel

het van

Spreekstem:

Zo - dat

het looft Uw

verwekken; naar Hem zult gij horen.

(fluiten, zacht orgel) spelen vooraf de melodie van Psalm 40.

el -

len

David spreekt over Hem in Psalm 40:

Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn
God! om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden mijns ingewands.

Spreekstem:

Het heerlijkst heeft Jesaja over de Messias geprofeteerd.

6

Weest blij, weest blij,

Hij

is

na - bij,

o

Im - ma

-

-

nu - ël!
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O kom, Gij wortel Isaï,

Verlos ons van de tyrannie,

Zingen: Nu daagt het in het oosten

Van alle goden dezer eeuw,

O Herder, sla de boze leeuw.

Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Spreekstem:

Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het
land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

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.

Spreekstem:

En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht,

en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons
verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Spreekstem:

De duisternis gaat wijken

De zonne, voor wier stralen

Een nieuwe dag gaat prijken

En die zal zegepralen,

Van d’ eeuwenlange nacht.
Met ongekende pracht.

Hoor je hoe de Heere Zijn Woord laat horen door Jesaja?

Spreekstem:

gaan worden?

Waar Gods Zoon eens komen zal.

Hoor je hoe in de profetieën het verlangen klinkt, dat dat Woord vervuld zal
Ken jij dat verlangen? Dat het niet alleen maar letters zijn, die je leest en klanken
die je hoort, maar dat je de Koning Zelf mag ontmoeten?

Het nacht’lijk duister zwicht,
Is Christus,’t eeuwig licht!

Micha gaat zelfs profeteren

In Bethlehem, zo wil hij leren,
Komt de Koning van het al.

Spreekstem:

Spreekstem:

We verdienen de dood, de eeuwige duisternis. Maar, wat een wonder! De duisternis

Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn

Heb je gezien, dat jíj in de duisternis wandelt? En dat dit onze eigen schuld is?
gaat wijken! Het Woord wordt vlees! De Zaligmaker komt!

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?
van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Spreekstem:

Dan is de tijd vervuld.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
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In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Dit was in den beginne bij God. Maar het begin is voorbij. Nu komt het Woord op aarde!

Spreekstem:

Hoe zal dat toch gebeuren? Hoe kan een Woord nu mens worden?
Daar gaat de Heere Zelf voor zorgen.

Spreekstem:

Gabriël, door God gezonden,

Spreekt de maagd Maria aan:

“Wees gegroet, de Heer’ is met u,
Wees gezegend in Zijn naam!

Vrees nu niet, God geeft genade
U wordt moeder van Zijn Zoon.
Jezus zal dit Kindje heten,

Erfgenaam van Davids troon.”
“Hoe zal alles toch gebeuren,
Alles wat ik heb gehoord?

Zie, de dienstmaagd van de Heere,
Mij geschiede naar Uw woord.”

Spreekstem:

Het grote wonder gebeurt: God komt als Mens op aarde.

Spreekstem:

Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken

Het komt de schaduwen beschijnen,

Komt tot zijn schijnsel, alle volken,

De nacht der zonde zal verdwijnen,

Een licht der lichten opgegaan.
En gij, mijn ziele, bid het aan!

De zwarte schaduw van de dood:

Genade spreidt haar morgenrood.

Spreekstem:

Op het keizerlijk bevel

Is iedereen op reis gegaan.

Jozef moet naar Bethlehem,

Want daar kwam hij eens vandaan.
Maar zo gaat de Heere zorgen

Dat Zijn Woord echt wordt vervuld.
Jozef moet naar Bethlehem,

Daar wordt Gods geheim onthuld.
Wat een schrik als zij daar komen,
Nergens lijkt een plaats te zijn.

Maar Jozef móet naar Bethlehem,
Jezus zal de Zoon van David zijn.

Zingen: Psalm 132: 7

In het Paradijs wilde de mens als God zijn. En de dood kwam in de wereld.
Nu wil God Mens worden. En dan komt het Leven in de wereld!

Spreekstem:

In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.

Tot

sta - ving van de waar-heid, deed

De

HEER’, Die van geen wank’-len weet,

Aan Da - vid

“Ik

dur - en

eed.

zal”, dus sprak Hij, “uw - en Zoon

Eens zet - ten

1O

en - en

op

uw

glo - rie - troon.
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Spreekstem:

Het Woord is vlees geworden.

Zie je Hem liggen, de Koning van hemel en aarde?

tegen jou: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er
geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.

Zie je Zijn paleis? Het is een stal.

Spreekstem:

Zie je Zijn Koninklijke mantel? Het zijn eenvoudige doeken.

Verwondering heeft hen vervuld.

Zie je Zijn troon? Het is een kribbe.

Hij verliet Zijn hemelse heerlijkheid. Hij werd mens.

Spreekstem:

Eerbiedig zijn ze toegetreden,

Ze hebben ‘t Kindje aangebeden,

Dat weg zou dragen al hun schuld.

Waarom heeft Hij dat toch gedaan?

De Zaligmaker was geboren,

te kunnen dragen. Om te kunnen lijden en sterven.

De herders hadden mogen horen,

Vanwege onze zonde. Hij wilde mens worden, om de straf die wij verdienen,

Spreekstem:

Het lang beloofde Zaad der vrouw.
Dat Hij ook hèn verlossen zou!

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben

Spreekstem:

vol van genade en waarheid.

gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader),

Spreekstem:

Heb jij Zijn heerlijkheid al aanschouwd? Die mag je zien, als je met al je zonden tot
Hem vlucht. Naar de kribbe. Naar het kruis. Daar zie je Zijn heerlijkheid: Zijn grote

En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij

Zingen: Lofzang van Maria: 1

zondaarsliefde. Die mag je zien met de ogen van je hart, als je buigt voor deze Koning.
Zondaren zijn welkom. Die boodschap kwam tot de herders in het veld, diezelfde
boodschap komt nu tot jou:

Spreekstem:

Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad
Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeke vinden in doeken gewonden,

Mijn

ziel ver - heft Gods eer;

Mijn

geest mag blij den Heer’

Mijn

Za - lig - ma - ker noe - men,

en liggende in de kribbe.

Spreekstem:

Gij zult het Kindeke vínden! Of ben je nog nooit op zoek gegaan? Vier jij Kerstfeest
zonder het Kerstkind? Hoor wat de herders tegen elkaar zeiden. Ze zeggen het nu

Die,

Zijn

Maar

12

in

haar

la - gen staat,

dienst-maagd niet ver - smaadt,

van

Zijn

gunst doet roe - men.
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Spreekstem:

Gebed

heid. Dat is al te zien in de kribbe. Dat is te zien als Hij hangt aan het kruis. Daar zie je

Zingen: Ere zij God

Wat een blijdschap, als je deze Zaligmaker mag vinden. Hij is vol van genade en waarwaarom het Woord vlees wilde worden. Om te sterven. Zo groot is Zijn liefde.

Spreekstem:

E

Heeft die liefde je hart al vervuld? Heeft het Woord je hart al geraakt?

-

re zij

Alleen bij de Heere Jezus is genade. Alleen bij Hem is redding voor een verloren zondaar,

In de ho - ge,

welke wij moeten zalig worden, dan de Naam van Jezus.

Vre - de op

Spreekstem:

In de

Komt, laat ons knielen voor de Heer’,

E

want er is onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door

Komt, buigen w’ ons dan biddend neer;
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Komt, laten wij aanbidden, die Koning!

Zingen Psalm 95 : 3

Zijn’ is

de zee; z’ is door Zijn kracht

God,

het dro - ge voort-ge - bracht;

‘t Moet al - les naar Zijn wet- ten ho - ren.

Komt, bui- gen w’ ons dan bid - dend neer;

Komt, laat ons knie-len voor den HEER’,

aar - de,

re

zij

vre -

zij

God

God

Vre - de op

-

In

in

me - n - sen,

een wel - be - ha - gen

E - re

zij

God,

In de ho - ge,
Vre - de op
In de

de
ho

gen.

ho - ge,
-

ge.

de op
de

aar

-

de.

me - n - sen

In de me - n-sen
een wel-be - ha
e - re

in de ho - ge,

aar - de, vre

-

zij

men.

-

gen
God

in de ho de op

me - n - sen een wel - be
-

aar - de

vre - de op aar - de,

Vre-de op aar - de, vre
de

ge

be - ha -

de

aar - de,

God

de op

in

in

zij

in de ho -

me - nsen een wel -

E - re

A

re

in de ho - ge,

een wel-be - ha - gen,
Met al

e -

A

aar - de

ha -

ge

gen.

men.

Die ons ge-maakt heeft en ver - ko - ren.
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