+10
2012

nummer 3

Kerstprogramma 2012

Uw Koninkrijk kome

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

deze is van:

Zingen: Psalm 72: 1 en 10
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Heer’,
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Zingen: Psalm 132: 7
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Aan ‘s

richt- en

met

be- he- ren,

Recht-

len- dig- en

re- ge- ren;

Ko- nings

be- leid.

vaar- dig,

Hun

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
‘t Gezegend heidendom

‘t Geluk van deze Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;

De HEER’, in Israël geprezen,
Doet wond’ren, Hij alleen.

Uwe

wijs,

recht

recht- en,

Zoon,

Dan

Uw

om Uwe
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en
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Hij al

zacht;

doen

op

En

hun
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Uw

Uw
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el-
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weet,
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Hij,
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Eens
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De HEER’, Die
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op

“Ik
uw glo-

van

geen wank’-

zal,” dus sprak
rie-

troon.’’

Spreekstemmen:

Ik spreek u van een herderszoon
Die ging door diepe dalen:

Ik zal van David en zijn troon
En van zijn Zoon verhalen.

Ik zeg u: al was David klein,

Geen groter koning heerste.

Want God zei: Deze zal het zijn,
De laatste wordt de eerste.

Hij komt als herder uit het veld,
Als laatste zoon naar voren;

Gezocht, gezalfd en aangesteld,

Bijbellezen: Psalm 72: 1-11, 17
Gebed

Als koning uitverkoren.

Zie je David zitten in zijn paleis in Jeruzalem?

Wat een prachtige stad. Wat een machtige koning!

Toch zal David niet altijd regeren. Aan zijn regering komt een eind.

Maar de Heere Jezus, Davids grote Zoon, zal voor eeuwig Koning zijn!

Instrumenten spelen Psalm 132: 12.
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Zingen: Psalm 132: 12

Spreekstemmen:

Waarom hebt Gij zijn muur verbroken?
Hem van Uw zorg en hulp verstoken?

Men plukt, men trapt hem met de voet;
Wat vij- and
b’re hand
de

Zal

glo- rie kroon

te- gen Hem zich kant’,

Mijn hand, Mijn

hem be- kleên met schaamt’ en schand’;
Op ‘t

hoofd

van

on- weer- staan-

Maar eeuw- ig

Da- vids gro-

te

bloeit
Zoon.”

Het boszwijn heeft hem omgewroet;
Het wild gediert’ hem afgeweid,

Daar ‘t zich door ‘t ganse land verspreidt.
Hij ligt verbrand en afgehouwen.

Als Gij verwoest, wie zal dan bouwen!
Uw hand zij over ‘s mensen Zoon,

Spreekstemmen:

Het is vierhonderd jaar na koning David.

Voor Jeruzalem ligt het leger van koning Nebukadnezar.
Hij verovert en verwoest die prachtige stad.

Dien G’ U gesterkt hebt tot de troon;
Zo leven wij, door U bevrijd,

Altoos aan Uwe dienst gewijd.

Zingen: Psalm 80: 11

De mensen worden meegenomen naar Babel.
Waar is nu het koninkrijk van David?

Waar blijft nu de komst van zijn grote Zoon?

Instrumenten spelen de melodie van Psalm 80.

Beaf-

houd ons, HEER’ der le- ger
val wacht- en;

Ge- troulijk
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licht

we

HerVan

Zo

macht- en;

kniel- en

der, breng ons weêr;
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ver-

Zo

w’ al- toos
Ver-
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troos- tend

aan-
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toon ons ‘t liefge-
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5

Spreekstemmen:

Vertelling:

Koning Nebukadnezar heeft dat nooit kunnen denken;

dat die machtige Koning uit zijn droom niet in een paleis,
maar in een stal geboren zou worden.

Uw Koninkrijk kome

Zingen: Psalm 118: 11 en 13

De steen die door de tem- pel bouwers ver-

Keizer Augustus heeft er geen rekening mee gehouden;

dat er onder al zijn onderdanen nog Iemand was die machtiger was dan hij.

Muziekinstrumenten spelen melodie van
‘Een keizer trok dapper de wereld rond’.

acht’lijk was een plaats ontzegd,

Is, tot ver- ba- zing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods al- ver- mo- gen, door ‘s HEEREN hand al- leen geschied;
het

is een won- der in onz’ ogen;

wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Gezegend zij de grote koning,

Die tot ons komt in ‘s HEEREN Naam!

Wij zeeg’nen u uit ‘s HEEREN woning;
Wij zegenen u altezaam.

De HEER’ is God, door Wien w’ aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar;

Bindt d’ offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van ‘t altaar.
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Spreekstemmen:

Een keizer trok dapper de wereld rond,

Zingen: In de stad van koning David

Met duizend soldaten, elk volk dat hij vond,
Dat moest het verliezen, hij won het altijd,

In

de

stad

van ko-

ning Da-

Men viel aan zijn voeten. Toen dacht hij blij:

in

een

ne-

der- ig-

e

stal,

“Gaat henen en tel ze,” zo klonk er zijn stem.

lag

een

Kind-

de

krib- be,

Hij woonde te Rome, vol majesteit.

vid,

‘k Wil weten, hoe velen gehoorzamen mij.

je

in

Zijn dienaren brachten het antwoord aan hem.
De keizer die zat met zijn lijst alleen.

En dacht: van die velen ben ik nummer één.

Die duizend maal duizend gehoorzamen mij.

Maar… Eén op die lijst was nog groter dan hij!

‘t Was de

Je-

zus

daald’ op

Ko-

ning van ‘t heel- al.

Chris-

tus, God en

aard’

als

Red-

der

Heer’,

neer!

Zonder het te weten, werkte keizer Augustus mee aan de vervulling van Gods belofte:
En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u
zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds,
van de dagen der eeuwigheid.

Door het bevel van keizer Augustus wordt de profetie van Micha vervuld.

Jozef en Maria gaan naar Bethlehem, om daar hun namen op de lijst te laten zetten.
En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus,
dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als

Cyrénius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een
iegelijk naar zijn eigen stad.

Hij zocht woning op de aarde
om te redden van de dood
allen, die in Hem geloven,
die Hem zoeken in hun nood,
Jezus Christus, God en Heer’,
daald’ op aard’ als Redder neer!
Eenmaal zal Hij wederkomen,
Die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken,
zodat elk aanschouwen zal.
Jezus Christus, God en Heer’,
daald’ op aard’ als Redder neer!

En Jozef ging ook op, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids,
die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht Davids was). Om
beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
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Met spreekstemmen:

Wie weet dat er een Koning geboren is?

Zingen: Heft aan, heft aan een blijde zang

Jozef en Maria, zij weten het. Want de engel heeft het tegen Maria gezegd:

En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks
zal geen einde zijn.

De wijzen uit het oosten, zij weten het ook:

Heft aan, heft aan een blij- de zang laat al wat leeft het

“Wij komen uit het oosten,

Wij zoeken hier een Koning,
Herodes, wilt u zeggen:

Waar vinden wij Zijn woning?”

ho-

ren, laat blij het lied door groot en klein op de- ze dag ge-

De priesters moeten komen,
Die hebben goed gelezen

Wat Micha heeft geschreven:

“U moet in Bethlehem wezen.”

zong- en

zijn: dat

Je-

zus

is

ge-

bo-

ren.

De ster gaat hen weer leiden,
En daar zien zij de woning.

De wijzen gaan naar binnen.
Zij knielen voor hun Koning.

Instrumenten spelen vooraf de melodie van
‘Heft aan, heft aan een blijde zang’.
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Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praalvertoning.
Hem wacht geen purper en geen kroon,
Een houten krib, ziedaar Zijn troon,
Een stal: ziedaar Zijn woning.
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Met spreekstemmen:

Spreekstemmen:

De meeste mensen in Israël zagen niet dat Jezus een Koning was.

Ga niet alleen door ’t leven,

Maar de Heere Jezus zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Laat Eén je sterkte geven,

De discipelen dachten dat Hij een aardse Koning was.

Maar wat voor een Koning is de Heere Jezus dan?

Die last is je te zwaar,
Ga tot de Middelaar.

Luister maar wat de Bijbel zegt.

Ga niet alleen, die Koning

Hij is een Koning Die echt vrede geeft:

Ach, geef het Hem ter woning,

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,

Wil komen in je hart.

Hoe stilt Hij dan je smart.

Vredevorst.

Hoe zalig te ervaren

Hij is geen harde Koning:

Dan ken je in gevaren

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op
u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden

Dat Hij je alles is.

Bezorgdheid noch gemis.

voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Dan draagt Hij in Zijn armen

Hij zal eeuwig regeren:

Wie steunt op Zijn ontfermen

Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot
kind voortgeplant worden; en zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenen zullen
Hem welgelukzalig roemen.

Door alle nood je heen.
Is nooit alleen!

Zingen: Gebed des Heeren : 3

Deze Koning is het waard om gediend te worden.

Hij komt niet om oorlog te voeren, maar om vrede te brengen.

Hij komt niet om Zijn dienaren te doden, maar om hen het eeuwige leven te geven.
Hij komt niet om rijk te wórden, maar om rijk te máken.

Hij komt niet om mensen gevangen te nemen, maar om mensen te bevrijden

Uw koninkrijk kom’ toch, o Heer’!
Ai, werp den troon des satans neer;

van de zonde. Niemand is te jong om Zijn onderdaan te zijn.

Regeer ons door Uw Geest en Woord;

Instrumenten spelen melodie ‘Ga niet alleen door ’t leven’

Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.
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Dankgebed
Zingen: Ere zij God
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