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Ere zij God

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

nummer 3

deze is van:

Zingen: Psalm 8: 1 en 4

Spreekstemmen:

1. In der schepping morgenstond,

Klonk der eng’len lied in ’t rond.

5. Weg is dan de echte vrede.

Weg zijn blijdschap en geluk.

Toen Gods macht in ’t maatloos diep

Satan heeft zijn zin; de zonde,

Hemel, zee en aarde schiep.

2. En God zag al wat Hij gemaakt had, en
ziet, het was zeer goed. (Genesis 1: 31a)

maakt het mooiste leven stuk.

6. Erg bedroefd en vol berouw,

Moeten Adam en zijn vrouw,
Uit de tuin, zo mooi en blij.

3. Adam en Eva leven met de Heere.
Ze eren Hem en prijzen Zijn

Mijn God, wat is de mens dan op deez’ aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt,
En ’s mensen zoon Uw teerste liefde schenkt!

      grote Naam.

Was het maar zo gebleven…

Door hun schuld is ’t alles voorbij.

7. Zo verzond hem de HEERE God uit de hof

4. Adam en Eva, dit moet je weten,

Lezen: Lukas 2: 1-7

‘Van die ene boom mag je nooit eten.’

Adam en Eva, die het heel goed weten,

Gebed

Hebben van die ene boom tóch
      gegeten.

Zingen: Psalm 95: 1 en 4

Komt, laat   ons  sa - men      Is - rels   HEER’,

De    rotssteen  van ons   heil,  met  eer,

van Eden, om de aardbodem te bouwen,
waaruit hij genomen was. En Hij dreef
de mens uit en stelde cherubs tegen

het oosten des hofs van Eden, en een

vlammig lemmer eens zwaards, dat zich

omkeerde, om te bewaren de weg van de
boom des levens. (Genesis 3: 23 en 24)

Zingen (melodie van ‘God enkel licht’)
Want Hij is onze God, en wij,
Zijn ’t  volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden.
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Na         de  -   ze     val,
Sprak   God:   “Ik     zal,

Met  God- ge - wij - den zang ont-moe-ten.
Nog      een  Ver -  los -  ser    ge   -   ven.
Laat     ons  Zijn  gunst - rijk    aan - ge - zicht,
Mijn       ei  -  gen  Kind
Met    een   ver - he - ven    lof  -  ge - dicht,
Door     Mij    be - mind,
En        blij- de psal-men,    jui-chend groe-ten.
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Zal       ster - ven   voor  uw     le   -   ven.”
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Spreekstemmen:

8. Hoor! God sprak: 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.
(Genesis 3: 15)

9. Zo kwam het dat Abel als eerste mens  
      stierf, maar in de hemel kwam.
Zo komt het dat jij ook daar kan
      komen, waar Abel is.

God beloofde dat Zijn Zoon naar

      de aarde zou komen.

10. Toch komen er nog donk’re jaren.
God zendt geen profeten meer.
Heeft men tevergeefs gebeden

om de komst van de Heer’?
11. ’t Lijkt of alles is verloren.

12. Enk’len zijn er die nog wachten
op het Kind door God beloofd.

Maar het wachten is zo moeilijk
en de hoop is haast gedoofd.

,
,
Vertelling Ere zij God!
Zingen: Stille nacht

13. Het lijkt alsof de vorst der duisternis
      regeert. Het is zo donker.
Maar Gods Woord is vast.

Zijn belofte is zeker!

De Allerhoogste maakt het goed!
14. Toen heeft de Zoon van God gezegd:
Zie ik kom! …Ik heb lust om Uw
welbehagen te doen.

Dan is de volheid des tijds gekomen.
15. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon

en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe. (Lukas 2: 7)

De Romeinen zijn de baas.

‘t Volk verwacht nog wel een koning.
Maar een aardse vorst, helaas!

Zingen: Psalm 93: 4

Stille nacht, heilige nacht.

Heil en vree wordt gebracht.

Aan een wereld verloren in schuld.

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d’ eer!

Uw macht    is  groot,  Uw trouw zal nooit ver-gaan;
Al       wat     Gij      ooit          be - loofd hebt,    zal     be - staan.
De   hei - lig    -  heid       is       voor         Uw   huis, o    HEER’,
Eeuw        uit,   eeuw   in,    tot    sie - raad en     tot     eer.
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Amen, Gode zij d’ eer!

Spreekstemmen:

16. Toen in de donk’re, stille nacht de Heiland werd geboren,
Kon je zeker overal die blijde boodschap horen?
O nee, het werd alleen vol eerbied verteld,

aan de herders die de wacht hielden in het veld.
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17. En de engel zei tot hen: Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap,
die al den volke wezen zal. (Lukas 2: 10)

18. In Davids stad is deze nacht
De grote Davidszoon

Die eeuwenlang reeds werd verwacht

Gedaald van s’ hemels troon.

21. God slaat nu op ons de ogen,

Liefd’ en gunst heeft Hem bewogen,

22. Jezus, in de stal geboren,

Ons, door satan zo bedrogen,
Te bezoeken van omhoog.

Laat ons hart U toebehoren.

Breng ons waar de eng’lenkoren
U bejubelen ongestoord.

Zingen: Hoor, de eng’len zingen d’eer

Muziek en spreekstemmen:

19. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heirlegers,

prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen. (Lukas 2: 13 en 14)

20. Godverheerlijkende woorden

Vloeien de eng’len uit de mond.

’t Is een lofzang voor de Heere,

Die Zijn Zoon naar d’ aarde zond.

Muziekinstrumenten spelen op de achtergrond de melodie van
‘Komt en laat ons Christus eren’
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Muziekinstrumenten spelen: Eer zij God in onze dagen

Zingen: Komt allen tezamen

Komt  al     -     len       te   -   za    -    men,

Ju   -   be   -  lend     van   vreug    -   de;

Komt     nu,       o          komt     nu    naar         Beth     -      le-hem!

Ziet    nu     de   Vorst  der    eng -  len    hier   ge  -   bo    -    ren.

Komt,   la   -   ten     wij     aan   -   bid    -    den

Komt,   la   -   ten     wij     aan   -   bid    -    den

Komt, la  -  ten    wij     aan - bid - den    die      Ko        -       ning.

De hemelse eng’len

Riepen eens de herders

weg van de kudde naar t’ schamel dak.

Spreekstemmen:

23. Al was des hemels gloed geblust
En zweeg der eng’len stem

Het liet de herders niet met rust
In ’t veld van Bethlehem.

Zij zochten in de donk’re nacht,

Het Kind, al eeuwenlang verwacht;

Gods eigen Zoon; Halleluja!
Geschonken uit gena!

8

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
24. De herders komen bij de kribbe

En knielen voor het Kindje neer,
Laten wij Hem ook aanbidden

Deze Heiland, Koning en Heer’.

Komt, laten wij aanbidden (3x)
die Koning.

Spreekstemmen:

25. Zo werd lang geleden de Zaligmaker geboren.
De herders vonden Hem in Bethlehem.

Ben jij ook op zoek naar die Zaligmaker?

Hij is gekomen! Ga dan, doe als de herders.

Kniel neer voor Hem. Zondaren zijn bij Hem welkom.
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26. Want er is onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen

gegeven is, door Welke wij zalig moeten worden, dan de Naam van Jezus.

Zingen: Psalm 72: 11

27. Heb jij Zijn heerlijkheid al gezien?

Heeft God met Zijn liefde je hart al vervuld?

Dan mag je straks eeuwig zingen tot eer van Hem.

Zingen: In der schepping morgenstond
Gebed
2. Weder klonk der eng’len stem
bij de kribb’ van Bethlehem,
toen Gods Zoon op aard’ verscheen,
als een Kindje, arm en kleên.

Zingen: Ere zij God

3. Nog eens galmt der eng’len koor,
met gejuich de heem’len door,
als Gods Zoon met majesteit,
wederkomt in heerlijkheid.
4. Eenmaal juichen in Uw Naam,
eng’len, mensen, kind’ren saâm;
Och, dat dan ook onze mond
mee moog’  juichen in die stond!

28. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te openen;

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht
en taal en volk en natie. (Openbaring 5: 9)

29. E n zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren

en de ouderlingen; en niemand kon het gezang leren dan de honderd vier
en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. (Openbaring 14: 2)
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