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VREDE
OP AARDE

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

samen Zingen: psalm 98:1

Zingen of opzeggen:

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen

De eerste mensen in de hof van Eden

deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar

Die zijn zo blij, gelukkig en tevreden.

Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij

Er is geen angst, geen nood of pijn,

zult Het de verzenen vermorzelen.

Omdat zij God gehoorzaam zijn.

(Genesis 3: 16)

Opzeggen:

Verteller:

Wat waren Adam en Eva gelukkig! Er was

De mensen hadden gezondigd. Ze hadden

vrede met God, vrede tussen de mensen,

niet geluisterd naar God. Toch kwam God

vrede met de dieren. Maar zo is het niet

met Zijn belofte: Ik zal Mijn Zoon zenden op

gebleven…

aarde.

Zingen of opzeggen:

Opzeggen:

Toen is de zonde in hun hart gekomen;

Toen Jezus nog niet was geboren,

Ze hebben de verboden vrucht genomen.

Werd al heel lang van tevoren

Ze kruipen weg; wat zijn ze bang

De blijde boodschap aan mensen gebracht;

Komt dat nu door die sluwe slang?

En met verlangen Zijn komst
Naar de aarde verwacht.

Opzeggen:
Ja, de zonde is gekomen. En daarom moest

Het staat in de Bijbel vermeld

de mens sterven. Ook wij.

Hoe God Zijn boodschap aan de mensen

Kan dat nu ooit nog goed komen? En hoe kan

vertelt;

Verteller:

dat dan?

Aan Adam en Abraham,

De Heere had de mensen goed geschapen,

Is dat ook jouw vraag?

Aan David en de profeten:

zonder zonde. Toch luisterden Adam en Eva

Wat God belooft zal Hij nooit vergeten.

naar de slang. Ze aten van de boom waarvan

En toch, wat een wonder! De Heere kwam bij

God had gezegd dat ze daarvan niet mochten

Adam en Eva met een boodschap.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons

eten. Zo kwam de zonde in de wereld. Zo

Hij Zelf zou zorgen voor een Middelaar, Die

gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;

verdween de vrede op de aarde.

weer vrede zou maken tussen God en de

en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad,

mens. Hij beloofde Zijn Zoon te zenden.

Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.
(Jesaja 9: 5)

Zingen of opzeggen:
Maar Christus zal de duivel overwinnen,
Het volk van God zal in de hemel zingen.
Daar is geen angst, geen nood of pijn;
Daar zal weer altijd blijdschap zijn.
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Opzeggen:

samen Zingen:

Vrede op aarde, en in de ziel, dát was
het werk waarvoor Hij kwam!

samen Zingen:

Verteller:
O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!
Doe elke zondaar tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel’!
Dit zal de God des heils bewerken,
Hij zal de zetel, u bereid,

In het grote Romeinse rijk is Augustus
keizer geworden. Hij heeft ervoor
gezorgd dat er vrede kwam in het
grote rijk. Zijn naam betekent ‘de
Verhevene’. De mensen vereren hem
als God.

met recht en met gerechte sterken;
Hem zij de lof in eeuwigheid!
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Zingen of opzeggen:

Een keizer trok dapper

Men viel aan zijn voeten.

De keizer die zat met

de wereld rond,

Toen dacht hij blij:

zijn lijst alleen.

Met duizend soldaten,

‘k Wil weten: hoe velen

En dacht: van die velen

elk volk dat hij vond,

gehoorzamen mij?

ben ik nummer één.

Dat moest het verliezen,

“Gaat henen en tel ze,”

Die duizend maal

hij won het altijd,

zo klonk er zijn stem.

duizend gehoorzamen mij.

Hij woonde te Rome,

Zijn dienaren brachten

Maar… Eén op die lijst

vol majesteit.

het antwoord aan hem.

was nog groter dan hij!

Opzeggen:
Zie, daar langs de lange wegen,
in de avond, donker, laat,

Vertelling

komen Jozef en Maria,
zoekend door de stille straat.
Zoekend naar een onderdak,
om te rusten in de nacht.
Alle deuren zijn gesloten,

Samen zingen: Lofzang van Maria: 3

Niemand wijst een plaats hun aan.
Maar straks gaat een staldeur open,
Waar zij mogen binnengaan.
En daar in een stille nacht,
Kwam het Kindje lang verwacht.
En Hij zal staan, en zal weiden in de
kracht des HEEREN, in de hoogheid
van den Naam des HEEREN, Zijns
Gods, en zij zullen wonen, want nu zal
Hij groot zijn tot aan de einden der
aarde. En Deze zal Vrede zijn.
(Micha 5: 3 en 4)
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samen Zingen:

Opzeggen:
Weet je wel waarom de Heere Jezus

Weet je wel waarom de Heere Jezus

werd geboren in een stal?

daalde van des hemels troon?

Opdat niemand op de aarde

Omdat God ons alzo lief had,

zeggen of zelfs denken zou:

dat Hij gaf Zijn eigen Zoon.

“Voor mij is Hij niet gekomen,

Zodat wij in Hem gelovend,

ik ben veel te arm voor Hem.”

niet verloren zouden gaan.

Daarom werd de Heere Jezus

Maar voor eeuwig bij Hem leven,

Geboren in een stal in Bethlehem.

daarom wilde Jezus gaan.

Weet je wel waarom de Heere Jezus
kwam als kind in Bethlehem?
Opdat niemand ooit kan denken:
“Ik ben veel te klein voor Hem”.

Opzeggen:
Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die
in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe.
(Johannes 3: 16)
Hoor je dat? Door de Heere Jezus
kan het weer goed komen met de
Heere! Hij kan weer vrede maken.
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Heil de Vorst der eeuwigheid,
samen Zingen:

Zonne der gerechtigheid.
Van Zijn vleug’len dalen neer
Licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed
Schuilen in het aardekleed,
Opdat wij, van zonde rein,
Nieuw geboren zouden zijn.
Hoor de eng’len zingen d’eer
Van de nieuwgeboren Heer’!

Opzeggen:
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;
niet gelijkerwijs de wereld hem geeft,
geef Ik hem u. (Johannes 14: 7)
Eens zal er echte vrede zijn die
nooit meer weggaat. Eenmaal zal er
volmaakte vrede zijn.

Samen zingen: Psalm 72: 4
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Gebed

Samen zingen:

