Kerstliturgie kinderkerstfeest
Van harte welkom online via www.hervormdederveen.nl
Op eerste Kerstdag om 15.00u.

Gegrepen door Gods Liefde
Inleidend orgelspel
Jan Willem Berkhof
Welkom
Jamie Randewijk
Samenzang: Psalm 98 (Sela)
Zing voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Hij overwon, Zijn rechterhand
laat zien hoe Hij redding bracht.
Hij toonde de volken der aarde,
hoe Hij rechtvaardig heersen zal.
Hij heeft gedacht aan Zijn liefde
en trouw voor het volk van Israël.
Hij toonde de einden der aarde,
hoe Hij Zijn redding brengen zal.
Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw.
Heel de aarde zing voor hem.
De zee en de aarde, die juichen tezamen,
de Koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.
Rivieren die klappen en bergen die juichen,
de Koning die verschijnt.
Rechtvaardig zal Hij heel de wereld berechten,
Hij komt in majesteit.

Juich de Heer toe, heel de aarde.
Juich en jubel, zing het uit.
Zing en speel om hem te eren,
voor de koning die verschijnt.
Gebed
Jamie Randewijk
Muzikaal intermezzo
Schlafe mein Liebster
Noa Berends (piano)
Corine van Roekel (viool)
Kinderzang: Goed nieuws
Refrein:
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.
Hij is de allerbeste,
geen ander is als Hij.
De machtigste en sterkste,
Hij is het allebei.
(refrein)

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.
(refrein)
Hij is ook altijd bij je
en altijd om je heen.
En waar je ook naar toe gaat,
Hij laat je nooit alleen.
(refrein)
Johannes 3:16
Jamie Randewijk
Muzikaal intermezzo
Midden in de winternacht
Fileine Dijkstra (piano)
Zo lang gewacht
Celine van de Loenhorst (gitaar)

Kinderzang: Knoop het even in je oren
knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start
halleluja, halleluja (4x)
gloria, gloria (4x)
ere zij God ere zij God (4x)
knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin an een nieuwe start
Gedicht
Floor de Lange, Jarco van Ee, Stijn Muller,
Mirthe de Lange ,Nora van Zee, Jesper Dijkstra
Alette Berkhof, Maurits Muller en Jolina van de Craats
Kerstfeest is een feest van vrede,
Vrede hier en overal.
En die vrede voor de mensen
is begonnen in een stal.
Kerstfeest is een feest van lichtjes.
Lichtjes in de duisternis,
in een wereld waar het leven
lang niet altijd vrolijk is.
Toch is Kerst een feest van blijdschap.
een feest voor jou en een feest voor mij
Kerstfeest maakt je warm van binnen,
en die warmte maakt je blij.

Kerstfeest is een feest van mensen
Mensen groot en mensen klein
En voor ieder op de wereld
Wil de Heer de Vader zijn.
Kerstfeest is een feest van liefde.
Liefde die God heeft voor mij.
Laat ons uit die liefde leven.
Zet de ruzies maar opzij.
Kerstfeest is een feest van Christus,
Zoon van God, al lang verwacht
Laten wij nu Hem aanbidden,
die ons licht geeft is de nacht.
Muzikaal intermezzo
In de stad van Koning David
Marthe Berkhof (dwarsfluit)
Gedicht
Dana van de Pol
Mandy van de Loenhorst
Je weet wel wie Maria is,
daar loopt ze in de zon,
zij draagt een kruik hoog op haar hoofd,
haalt water uit de bron.
En Jozef is de timmerman,
hij is verliefd op haar.
In Nazareth weet iedereen,
die twee die zijn een paar.

Maar er gebeurt iets wonderlijks,
Maria krijgt bezoek.
Een engel uit de hemel zegt:
'Maria, wees gegroet!
Ik breng een boodschap van de Heer,
je hoeft niet bang te zijn,
je krijgt een zoon, een koningskind,
het is een groot geheim!'
Samenzang: Hoor de Engelen
Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
Wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
Tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
Dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Gedicht
Sophie Schuurman
Jenthe van de Pol
Jasmijn Groot Boerle
Herders, wakend bij de schapen,
zitten in de donk’re nacht
Nee, ze willen niet gaan slapen,
Want ze houden trouw de wacht.
Maar…. dan worden ze beschenen,
Plotseling, door een heel groot licht.
En het donker is verdwenen
Wonderlijk is dit gezicht!
Wat een wonder, als hun oren
Mogen horen: ‘Vrees toch niet!
Christus is voor u geboren,
Ga naar Bethlehem en ziet:

Kinderzang: Gloria
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
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 teerGloria gloria
Voor de allerhoogste Heer

Gedicht
Marthe Berkhof, Jasmijn Groot Boerle,
Anna de Lange en Iris van Brummelen
De herders zitten buiten
bij de schapen in het veld.
Opeens is daar een engel
die de herders iets vertelt:
“Hé herders, schrik niet!
Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel is juist heel fijn.
Er is een kleine Baby,
Die Zoon van God zal zijn.”
In een stal zult u Hem vinden
In een kribbe, klein en teer.
Men zal Hem in doeken winden.
Ziet uw Heiland, ziet uw Heer.’
Engelen komen en zij zingen
Van het wonder van gena
Groot en heerlijk zijn de dingen
In het veld van Efratha.
Muzikaal intermezzo
“Light of the world”
Joanne van Roekel (gitaar en zang)
Ruben van Roekel (drum)
Anne Marije van Geerenstein (zang)
Jasper van de Weerd (piano)
Corine van Roekel (viool)

Schriftlezing
Fileine Dijkstra
Lukas 2: 1-7
Samenzang: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

Vrij Verhaal
Frieda van Brummelen

Samenzang: Psalm 75:1
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

Dankgebed
Henk Dijkstra

Samenzang: Ere zij God
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.

Collecte
Bij de uitgang is er een collecte. Deze is bestemd voor de
zondagsschool. Denkt u online ook aan ons via hervormdederveen.nl
Alvast hartelijk bedankt.

Gezegende kerstdagen toegewenst!

