Kinderkerstfeest programma 2020

“Bewaar het in je hart”
1. Opening door ouderling D.J. Doorn
Maar Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart =
kerntekst/thema van dit kerstfeest.
Leon
Lukas1: 28-33
En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de
Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.
En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig
deze groetenis mocht zijn.
En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.
Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal
geen einde zijn
2. Kinderkoor Jedid-Jah
•

Vrede zij u

Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.(2x)
Blijf in mijn vrede,
blijf in Mij,
Mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij. (2x)

•

Eeuwenlang geleden

Ontvangt mijn Geest,
Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd. (2x)
Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.(2x)

Eeuwenlang geleden in een donker
dal
Zochten herders naar een kindje in
een arme stal.
Nog maar pas geboren, al zo lang
verwacht.
En er zongen engelenkoren door
de nacht.
Ze zongen gloria gloria, voor het
kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste
Heer.

3. Spreekstemmen
Eva
De engel zei: ‘Maria, Maria…
Wees niet zo verschrikt en bang.
In Gods ogen vind je genâ
En Zijn beloften zijn er al zo lang.
Ruben
Je weet van de Christus, waarop men wacht
Die al zo lang komen zou
Hij wordt geboren uit een maagd
en Maria, jij bent die vrouw.’
Elke
En Maria was ontroerd over dit woord.
Ze wist wat er was beloofd.
Zo heeft zij het nu van de engel gehoord
en zo heeft zij het geloofd.
Thijmen
De engel ging weg, liet Maria alleen.
Zij zou dit nooit vergeten.
Aan haar werd Gods belofte vervuld
en het Kind zou Jezus heten.
Florian
Het Kind zal Gods Zoon zijn.
En Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Groot was de blijdschap in haar en iedereen,
die Hem al heeft gevonden.

Eeuwenlang geleden was ik er niet
bij,
maar het wonder is gebleven ook
voor jou en mij.
Want datzelfde kindje uit die arme
stal
Eren wij nu als de Koning van ’t
heelal.
Wij zingen gloria gloria, voor het
kindje klein en teer,
Gloria gloria voor de allerhoogste
Heer.

Thomas v W
Dan wordt aan Jozef in de nacht
De blijde boodschap ook gebracht.
Hij ondertrouwt Maria zijn vrouw
En samen roemen zij Gods trouw.
Marnix
Want Jozef, die uit Juda kwam,
Was ook uit Davids huis en stam.
Zo wordt de Heiland Davids Zoon,
Voor eeuwig zit Hij op de troon.
Jolize
God heeft ons niet vergeten:
Het Kind zal Jezus heten.
Uit zonden redt Hij Israël.
Zijn naam is dan ook: Immanuël
Anna
Immanuel betekent God met ons
Naomi
In een stal is Hij geboren
de Heere Jezus, arm en klein
omdat Hij voor ieder, die gelooft
de Zaligmaker wilde zijn.
4. Muzikaal intermezzo door Judith Bokkers, piano
In the bleak midwinter - David Hicken
5. Spreekstemmen
Stephanie
Op een nacht bij Bethlehem
daar zaten ze bijeen.
Anne-Lynn
Arme herders in het veld,
zo heel, heel lang geleden.
Mirthe
En de engelen daalden neder
en ze zongen blij hun lied.

Joëlle
Jezus Christus is geboren.
Een groot wonder is geschied!

Leanne
Lukas 2:15-19
En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de
herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan tot Bethlehem en laat ons zien
het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindeken liggende in de
kribbe.
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit
Kindeken gezegd was.
En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de
herders.
Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart
Korstiaan
Lukas 11:28
Maar Hij zeide: “Ja, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve
bewaren.
Johannes 14:23
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en zullen
woning bij hem maken
Jerlyson en Jelyenska
Maria, ze hoorde en zag veel:
Hij zal Koning zijn
Hij zal Heerser zijn
Hij zal vrede geven.
Het nieuwe Jeruzalem
Is dat geen blij vooruitzicht?
De Heere doet wat Hij belooft.

6. Muzikaal intermezzo door Leon Keereweer, gitaar
De wijzen

7. Spreekstemmen

Etienne
Ook wij horen in ons leven
Steeds weer van Zijn komst op aard’;
God heeft ons Zijn Woord gegeven;
En dat is zo heel veel waard!
Josefine
Want, wat de Heere heeft gesproken,
Geeft ook nu nog hoop en moed.
Nooit heeft Hij Zijn Woord gebroken;
God is het, Die belooft en doet!
Marlijn
Dus laat iedereen het horen, Jubel het uit
De Heiland is geboren!
Suze
Dat je hart vol is van Hem.
Hij leeft en regeert, looft Hem met je stem!
8. Muzikaal intermezzo door Wim Bokkers, viool
Joanne Bokkers, viool
Judith Bokkers, piano
Eline Bokkers, altviool
Gerrieke Verheij, cello
Hoor de eng’len zingen d’eer - Leander van der Steen

9. Vrije vertelling door Johan Hofland
Ga je mee op zoek?

10. Tenira Sturm en Nadine van Binsbergen zingen

•

Meisje uit Nazareth

Meisje uit Nazareth,
door God apart gezet.
Hij zond een engel vanaf Zijn troon.
Die haar de boodschap bracht,
Ik heb aan jou gedacht,
jij zult de moeder zijn van Mijn
Zoon.
Hij zei:
Wees gegroet, wees niet bevreesd,
wees vervuld van Mijn Geest.
Toen zei Maria stil:
Ik wil als God het wil,
dat het gebeuren zal naar Zijn
woord.
Ging toen uit Nazareth,
naar nicht Elisabeth,

•

die had van God al het nieuws
gehoord.
Ze zei:
Wees gegroet, o wat een eer
jij wordt de moeder van mijn Heer.
Later in Bethlehem,
vonden de herders Hem.
't Kind van Maria Gods eigen Zoon.
Net als die herders toen,
willen wij 't zelfde doen
buigen voor Jezus met eerbetoon.
Zoon van Maria, Zoon van Maria,
Zoon van Maria, Maria.
Zoon van God, maak ons rein,
laat ons als Ma-ri-a zijn.

Het Kerstverhaal

Een gouden ster schittert in de
nacht.
Een eng`lenkoor zingt vol held`re
pracht.
Over ‘t wereldrond gloort een
nieuwe dag.
Hij komt op aard, het Kind, dat
werd verwacht.
De strijd op aard` is voorgoed
beslist.
Hij geeft de kracht, die door ons
werd gemist.
Overwinnaar God, grote Majesteit.
Toch vond Hij hier geen plaats voor
Hem bereid.

11. Sluiting door diaken G.A. Bokkers

Een herderszoon zonder dure tooi.
Een wijze man, zij knielden in het
hooi.
Want Hij is het, Die verdrijft de
duisternis.
Dat kleine Kind, dat net geboren is.
Een stille wens, gekoesterd door
het volk.
Die glans van hoop verdrijft de
zwartste wolk.
Want de liefde Gods beloofd aan
elk geslacht.
Zij is nu hier, gekomen in de nacht.

12. Ere zij God op het orgel gespeeld door Rudolf van Binsbergen

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

