Tweede kerstdag
‘Een heel bijzondere Baby’
Woensdag 26 december 2018
Aanvang: 10.00 uur
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Met medewerking van:
Meditatie:
Organist:

Jeugdclubs, zondagsschool en band
‘The Extra Mile’
Hans Scherphof
Gerard Kunst
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BIJ BINNENKOMST VAN DE KINDEREN ZINGEN WE:
SAMENZANG: GA JE MEE OP ZOEK
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!
We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind misschien…
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt! (3x)
SAMENZANG: MIDDEN IN DE WINTERNACHT
Midden in de winternacht ging de hemel open.
Die ons 't heil der wereld bracht, antwoordt op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan.
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister.
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister,
die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan.
Laat de bel, bim, bam, laat de trom, rom, bom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
3

DE VIER ADVENTSKAARSEN WORDEN AANGESTOKEN:
KINDEREN ZEGGEN EEN GEDICHT OP:
Ik mag het 1ste kaarsje branden
want licht maakt mij heel blij
’t vertelt me van Gods Zoon
het Licht voor jou en mij.
Ik mag het 2de kaarsje branden
zodat het licht verspreidt
het licht van de geboorte
moet schijnen wereldwijd.
Ik mag het 3de kaarsje branden
Je mag het straks ook horen
wij leven in advent
Jezus is in Bethlehem geboren.
Ik mag het 4de kaarsje branden
Gods belofte is vervuld
Wij mogen het geloven
’t Kind uit Bethlehem droeg onze schuld.
SAMENZANG: JEZUS ZEGT DAT HIJ HIER VAN ONS VERWACHT
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht.
Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot Zijn ere schijnt.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet.
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel, of wij lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
overal op aarde zonde en droevenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.
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OPENING DOOR ERIK NAGELHOUD
SAMENZANG: LOFZANG VAN MARIA VERS 1 EN 3
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaám
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

WELKOMSTWOORD DOOR KINDEREN:
Ik wil u vertellen van het wonder van Gods Zoon.
Dat als Kindje kwam op aarde en verliet Zijn hemeltroon
Dit Kindje zal de Koning zijn van hemel en van aard.
Wil zoeken die verloren zijn, dat is Hem alles waard.
SAMENZANG: GOED NIEUWS
Goed nieuws, goed nieuws
Iedereen moet het horen
Goed nieuws, goed nieuws
Jezus is geboren
Jezus is geboren
Hij wil je heel graag helpen
in alles wat je doet
En gaat het soms wat moeilijk
Hij geeft je nieuwe moed
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Hij is de allerbeste
geen ander is als Hij
De machtigste en sterkste
Hij is het allebei
En Hij is ook een Vader
die heel veel van je houdt
Hij draagt je in Zijn armen
als jij op Hem vertrouwt
Hij geeft je echte vrede
en wie in Hem gelooft
die krijgt het eeuwig leven
want dat heeft Hij beloofd
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen
En waar je ook naar toe gaat
Hij laat je nooit alleen

SCHRIFTLEZING: LUKAS 2 VERS 1-7
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij
wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de
eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de
provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats
waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar
Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en
David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar
Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het Kind geboren. Het
was Maria's eerste Kind, een jongen. Maria wikkelde Hem in een
doek, en legde Hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor
hen nergens plaats om te slapen.
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SAMENZANG: STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehem stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
werd Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
MEDITATIE DOOR HANS SCHERPHOF
BIJDRAGE BAND ‘THE EXTRA MILE’
SAMENZANG: JEZUS IS GEBOREN
Jezus is geboren,
Jezus is geboren,
halleluja!
Eer zij God in de hoge.
Eer zij God in de hoge,
halleluja!
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Vrede op de aarde,
vrede op de aarde,
halleluja!
In de mensen welbehagen,
in de mensen welbehagen,
halleluja!
INTERMEZZO OP PODIUM
SAMENZANG: HEEL GEWOON
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als 'n Kind
heel eenvoudig, door te worden
als 'n Kind heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
VRIJ VERHAAL DOOR JOLANDE VAN DIJK
SAMENZANG OP PODIUM: WONDERBARE RAADSMAN
Wonderbare Raadsman,
Wonderbare Raadsman
Sterke God,
Sterke God
Eeuwige Vader,
Eeuwige Vader
Vredevorst,
Vredevorst
Een Kind is ons geboren
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Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld,
vrede voor de wereld
Heeft Hij gebracht,
heeft Hij gebracht
Vrijheid voor de volken,
vrijheid voor de volken
Licht in de nacht,
licht in de nacht
Een Kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen (3x)
DANKGEBED DOOR HENK SCHERPHOF
SAMENZANG: ERE ZIJ GOD IN DE HOGE
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
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Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen, amen
GEDICHT:
ZULLEN WE EVEN STIL ZIJN?
Zullen we even stil zijn,
voor het Kindje Jezus?
Zo kwetsbaar en zo klein,
kwam Hij ter aarde neer.
Zullen we Hem aanbidden,
voor Zijn komst naar deze aard’?
Hij komt in ons midden,
is Hij niet alle hulde waard?
Zullen we klein en ned’rig zijn,
knielen voor Hem alleen?
Geen and’re goden dienen,
die misschien groter voor ons zijn?
Want Hij verdient toch alle dank,
alle eer en alle macht?
Hij zonder zonden,
kwam voor ons, in die donk’re nacht.
Zullen we stil zijn voor die Koning?
Er was toen geen plaats in de herberg,
maar maak jij nu in je hart voor Hem woning?
Hij is het zo waard!
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