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GOD IS LIEFDE

"WIE
"
IS GOD?

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

Lezen: Lukas 2: 1-7

Gebed

Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Zingen: Lofzang van Zacharias vers 1 en 5
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Zijn is de zee; z’ is door Zijn kracht,
Met al het droge voortgebracht;
‘t Moet alles naar Zijn wetten horen.
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Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht.
Dat hem in schaûw des doods bestraalt,
Op ‘t vredepad zijn voeten richt.
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Opzeggen:

Opzeggen:
‘Schaduw des doods’, zo zongen wij.

En toen, toen luisterden ze naar de slang.

Zo staat het er op aarde bij.

De duivel zaaide twijfel in hun hart.

Overal is dood, en ziekte en pijn.

De zonde kwam, ze werden bang.

Hoe kan het dan toch Kerstfeest zijn?

Wat waren ze nu toch vreemd verward.

Hoe is die dood er toch gekomen?

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot

Is die er altijd al geweest?

spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja,

Ach nee, je hebt dat al vernomen,

een boom, die begeerlijk was om verstandig te

Eens leefden wij nog onbevreesd.

maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij
gaf ook haar man met haar, en hij at.

God had het Paradijs gegeven
Alles wat mooi is, groeide daar.

Weg is de vreugde, het licht en het lied.

Daar mochten Adam en Eva leven,

Ze hebben gezondigd tegen de Heere.

Wat waren ze een gelukkig paar.

Nu is er angst, nu is er verdriet.

’t Is alles veranderd op de aarde.
De zonde heerst er en de dood.
En Adam die de hof bewaarde,
Moet nu gaan zwoegen voor zijn brood.
Doorns en distels, haat en bloed,
Niets is er nu meer werkelijk goed.
Boosheid en ziekte, zorgen en pijn.
Kan dit nu nog Gods wereld zijn?
Ja, want God is Dezelfde gebleven,
Hij komt met Zijn verlossend Woord,
Hij komt met de boodschap van het Leven,
Adam heeft Zijn belofte gehoord.

Dat is ’t gevolg van hun zondig begeren.
Gods liefde was er dag en nacht,
Die maakte alles mooi en goed.
Gods liefde was de grote kracht,

Zingen: Psalm 130: 4

voor Adam en Eva in overvloed.

4.

Hoopt op de Heer’, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;

Zingen: Psalm 130: 1

Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij

Uit diepten van ellenden,

Roep ik, met mond en hart,

Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Tot U, Die heil kunt

zenden;

O Heer’, aanschouw mijn smart;

Wil naar mijn smeekstem horen; Merk op mijn jammerklacht;

Verleen
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Daar ‘k in mijn druk versmacht.
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Opzeggen:
Waarom wil God vergeving schenken?

Want alzo lief heeft God de wereld

Waarom wil Hij genadig zijn?

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon

Waarom wil Hij aan ons gedenken?

gegeven heeft, opdat een iegelijk die in

Waarom zo vol van liefde zijn?

Hem gelooft, niet verderve, maar het

Vertelling

eeuwige leven hebbe.
Dat is het onbegrijpelijke wonder:

Zingen: Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Omdat God liefde is en geeft.
Dat is zo groot en zo bijzonder:
Een God, die uit liefde schuld vergeeft.
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Zingen: Daar is uit 's werelds duist're wolken
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O Jezus, wil mijn zonneschijn,
rood.

mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.
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Opzeggen:

Zingen: Alle roem is uitgesloten

De Zoon van God, Hij is geboren!
Vreugde en blijdschap in de stal.
Alle mensen moeten het horen:
Hier is de Koning van het heelal.
Herders hebben Hem gevonden,
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Knielen eerbiedig voor Hem neer,
Hebben Zijn liefde ondervonden,
Zingen dan Zijn Naam ter eer.
En zij kwamen met haast, en vonden
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Maria en Jozef, en het Kindeke liggende
in de kribbe.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij

Ja,

eer

ik

nog

was

ge - bo - ren,

alom bekend het woord, dat hun van dit
Kindeke gezegd was.

Eer Gods hand, die al - les schiep,

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

Iets uit niets

tot

aan - zijn riep,

gelijk tot hen gesproken was.
Heeft Zijn
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mij

ver - ko - ren,

Waarom moest Hij toch komen,
Als Mens op aarde zijn?
Waar alles Hem werd ontnomen,

God is

liefd’,

o

eng’ - len - stem,

Waarom moest dat toch zijn?
Liefde was het, enkel liefde,
Liefde en goedheid, eindeloos groot,
Wij die God zo heel diep griefden
Met onze zonde, verdienden de dood.
God, Die de zonde straffen moet,
Strafte toen Zijn eigen Zoon.
Deze Koning gaf Zijn bloed,
Droeg een kruis en doornenkroon.
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Men - sen

tong, ver - heer - lijkt Hem!

Zo, zo lief had God de wereld,
dat Hij Zijne eigen Zoon
voor die afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk d’ Ontfermer ons gena’,
stierf zijn Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd’, o eng’lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
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Dat Gods Zoon op aarde kwam,

Opzeggen:

Opzeggen:

Liefde, dat Hij ons overtreden,
Onze zonde op Zich nam.

Een kribbe stond in Bethlehem,

Elk heff’ met mij de lof des Heeren aan.

Jezus kwam op aarde neer.

Daar komen ze, de herders en de wijzen.

Kwam jij al? Aanbad je Hem?

Hierin is de liefde Gods jegens ons

Daar zie ik Simeon en Anna staan,

Boog jij al voor Christus neer?

geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren

Om eer aan Koning Jezus te bewijzen.

Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij
zouden leven door Hem.

Zie Hem liggen, Hij is Koning,

Daar komen ze, de groten en de kleinen,

Maar Hij ligt er als een Knecht,

Om diep te buigen voor dit Christuskind,

Slechts een stal voor Hem als woning,

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad

Dat met Zijn licht een zondaar wil beschijnen,

Alle glorie afgelegd.

hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en

En in Zijn liefde zondaren bemint.

Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening
voor onze zonden.

Alle straf zal Hij gaan dragen,

Daar komen ze, van westen en van oosten,

Hij neemt op Zich alle schuld,

Op weg gegaan naar kribbe en naar kruis.

Als een Lam wordt Hij geslagen,

God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in

Ze buigen diep, en Jezus wil hen troosten,

Drinkt de beker, zo gevuld.

God, en God in hem.

Voor hen verliet Hij ’t hemels Vaderhuis.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst
liefgehad heeft.

Enkel liefde is de reden

Daar komen ze, ze buigen diep. En jij?
Een grote schare staat straks voor Gods troon.
Heb jij de Christus lief? Ben jij daar bij?
Dan wordt het eeuwig Kerstfeest met Gods Zoon.

Zingen: Psalm 116: 1 en 11

Zingen: Psalm 72: 11
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11. Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan,
Om daar met lof Uw grote Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
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Elk heff’ met mij de lof des Heeren aan!
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Gebed

Zingen: Ere zij God

