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Kerstprogramma 2011

Johannes:
God is genadig

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

deze is van:

Zingen: Psalm 98: 1 en 2

Zingen: Psalm 118: 12

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere,
wond’ren deed.

Dien groten God, Die

Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,

wrocht heil na leed.
Hij Zijn gerechtigheid,

Zijn heilig’ arm,

Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.

‘t hei- den- dom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,

Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,
nu onze God Zijn heil ons schenkt.

Juich dan de HEER’ met blijde galmen,
gij ganse wereld, juich van vreugd!
Zing vrolijk in verheven psalmen

het heil, dat d’ aard in ’t rond verheugt

Voor

Nu heeft

Dit is de

dag, de roem der dagen,

Dien

Isrels God geheiligd heeft.

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem roemen, Die ons blijdschap geeft.
Och Heer’, geef thans Uw ze-ge-ningen;

Och Heer’, geef heil

Och, dat men op deez’ eerstelingen

op

dezen dag;

Een rij- ken oogst van voorspoed zag.

Spreekstemmen:

Kerstfeest! Feest van het Licht!

God zei: Daar zij licht. En daar werd licht.
En God zag dat het goed was.

Maar het is niet licht gebleven.
Het licht werd duisternis.

Gods schone schepping werd door ons ontluisterd.
Wij hoorden naar de eerste leugenaar,

die door de slang met sluwheid had gefluisterd:
“Wat God tot u gezegd heeft, is niet waar.”

Bijbellezen: Lukas 2: 1-20
Gebed

De zonde en de dood zijn in de wereld gekomen.
De satan heeft gewonnen.

Zo lijkt het. Maar zo is het niet!
God zal Zijn genade schenken.

God heeft in het Oude Testament beloofd
dat de Verlosser komen zou.

Hij sprak reeds in de Hof van Eden

van Hem als van ‘het Zaad der vrouw’.
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Spreekstemmen:

Spreekstemmen:

Micha zei: En gij, Bethlehem Efratha! Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van

die van Zijn komst getuigen zou.

Ook de profeten vertelden van Zijn komst:

Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen
zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.

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

En Maleachi zei: Maar u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.

Er was ook een wegbereider nodig,
Daarover vertelden de profeten:

Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal,
zei de profeet Maleachi.

Jesaja zei: Een stem des roependen in de woestijn; Bereidt de weg des Heeren,
maakt recht in de wildernis een baan voor onze God.
En in de tempel sprak een engel:

Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabet
zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.

Zingen: Psalm 22: 16

Johannes. Dat betekent: God is genadig!
Wat is genade?

Dat is iets wat je niet verdient, maar toch krijgt.
Zij

Om

ko-

’t

men

na- kroost,

aan,

dat de

door Godd’lijk

HEER’

licht

ge-

leid,

wordt toe-

be-

reid,

God heeft Zijn Zoon geschonken. Onverdiend!
Wat is God goed.

De komst van het beloofde Kind is nu heel dichtbij.
Zacharias zingt ervan:

te

mel-

da- den.
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den

’t heil van

Zijn ge- rech- tig- heid en grote

Geloofd zij de Heere, de God van Israël.

Want Hij heeft verlossing teweeg gebracht.

Door de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid.
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Zingen: Lofzang van Zacharias: 1, 4 en 5

Lof zij de God van Israël,

De Heer’ die aan Zijn erfvolk dacht,

En,

door Zijn liefderijk bestel,

Verlossing heeft teweeg gebracht;

des heils heeft opgerecht;

’t Geen Davids huis was toegezegd, Dat wil

Hij ons nu schenken;

Vertelling:

Johannes: God is genadig

Een hoorn

Gelijk Gods trouw, van ’s aardrijks ochtendstond,

Door der profeten wijze mond,

Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn gena ons redden zou

Zingen: Psalm 136: 1 en 4

Van onzer haat’ren wreed geweld;

Nu blijkt Zijn onverwrikb’re trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
Van ouds den vaad’ren toegezeid,

Looft

de

HEER’,

want

Hij

is

goed,

looft

Hem

En dat Hij wil gedenken

Aan ‘t heilverbond, aan dien gestaafden eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,

Aan Zijn verbond, dat van geen wank’len weet.

met

een

blij

ver-

spreid,

ge-

moed;

zal

want

be- staan

in

Zijn

gunst

al- om

eeu- wig- heid!

Looft Gods macht, die onbeperkt
gadeloze wond’ren werkt;

want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid!
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Spreekstemmen:

Johannes mocht het zeggen:

Zingen: Nu daagt het in het oosten

Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.
Hij komt, Die sterker is dan ik.

Hij is gekomen. Het beloofde Kind.

Nu daagt het in het

oosten,

De engel Gabriël sprak tegen Maria:

Het licht schijnt o- ver- al

En zie, gij zult een Zoon baren en zult Zijn naam heten Jezus.

Hij komt de

vol- ken

Die

heersen zal.

Vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
Want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Waarom wordt Hij Jezus, dat is Zaligmaker genoemd?
Omdat Hij Zijn volk zalig maakt van hun zonden.
Is er anders geen Zaligmaker?

Nee, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven
is, door welke wij zalig worden, dan de naam van Jezus.
Hoe vaak heb jij deze vraag al gehoord?
Ken jij deze Zaligmaker?

eeuwig

troosten,

De duisternis gaat wijken
Van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
Met ongekende pracht.

Spreekstem

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Instrumentaal: Dit is de dag die God ons schenkt
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Met spreekstemmen:

Men had Hem eeuwen lang verwacht

Zingen: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

totdat Gods tijdperk was volbracht
toen zond Hij ons van Zijnen troon
het Heil der wereld, Zijnen Zoon.

De Zoon van God werd als een kind geboren
Hij, de Koning van het heelal,

Lag in een kribbe, in een beestenstal,

Opdat een volk, door eigen schuld verloren,
Door Zijn verdiensten zalig worden zal.
Nog laat God Zijn nodiging horen

En klinkt Zijn Woord als een bazuingeschal:
Al zijn uw zonden groot en zonder tal,

Hij kwam om ’t werk van satan te verstoren
En zondaars op te rapen uit hun val!

Wat heil, een Kind is ons geboren,

Een Zoon gegeven door Gods kracht!
De heerschappij zal Hem behoren,
Zijn last is licht, Zijn juk is zacht.

Zijn naam is Wonderbaar, Zijn daden
zijn wond’ren van genaad’alleen.

Hij doet ons, hoe met schuld beladen,

verzoend voor ’t oog des Vaders treên.
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Met spreekstemmen:

Spreekstem (Psalm 68)

Dikwijls van Zijn komst op aard’.

Dag aan dag overlaadt Hij ons.

Ook wij horen in ons leven

God heeft ons Zijn Woord gegeven;
en dat is zo heel veel waard.
Ook aan ons wil Hij geven

door Zijn Woord en door Zijn Geest,

dat we uit genade weer voor Hem gaan leven,
dat ons hart Hem dient en vreest.

Geloofd zij de Heere;

Die God is onze zaligheid.

Die God is ons een God van volkomen zaligheid;

En bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

Zingen: Psalm 72: 10

God is genadig.

Dat is de boodschap van Johannes.

Deze boodschap ook vandaag geklonken.
Heb je het verstaan?
God is genadig.
Ook vandaag.

Instrumentaal: Psalm 68

Dan

zal

na

zo- veel

hei- den- dom; ’t Ge-

Die Da-

vids troon be-

We- zen, Be-

ra- ël

luk

ge-

kleed

pre- zen,

met

gunst be- wij- zen,

van

klom. Ge-

mo-

Doet

de-

loofd

ze

zij

gend- heen;

won-

’t Ge- ze-

gend

Ko- ning prijzen,

God, dat eeuw- ig

De

d’ren, Hij

Heer’

al-

in

Is-

leen.

Dankgebed
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Zingen: Ere zij God
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