Kerst Sing-in 2022

De Koning komt! – Bent u er klaar voor?
Intro solozang: Hef je hoofd omhoog
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer’.
Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Heere.
Hij, de Koning, komt.
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer’".
Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Heere.
Hij, de Koning, komt.

Welkomstwoord en gebed

Samenzang: Psalm 98: 4 ritmisch
Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
Tekst:
God is KONING, Hij staat boven tijd en ruimte, boven hemel en aarde.
Voordat er ook maar iets geschapen was, was God er al.
In het paradijs leefden Adam en Eva dichtbij hun hemelse Koning. Er was vrede in hun hart en zij
kenden geen zonden, pijn of verdriet, totdat ze zich van hun Koning afkeerden en begonnen te
luisteren naar de slang, de duivel. Hierdoor kwam aan al het mooie een eind en vielen zij in de
duisternis van de zonde.
Ondanks dat zocht God hun toch op.

God zoekt ons ook op, omdat Hij ons niet in de duisternis wil laten.
God komt naar Adam en Eva met een belofte.
Samenzang: Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer’, Uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer’, in mijn gemoed!
Tekst:
We lezen uit de Bijbel Genesis 3 : 15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
We horen in deze belofte dat er vijandschap gezet wordt tussen de mens en de duivel. De duivel doet
de mens pijn, maar Christus zal de duivel vernietigen. Christus zal als Koning komen en het kwade
overwinnen. Wat een belofte!
Solo- en Samenzang: Geef ons vrede
Solo: Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?
Solo: 't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.
Allen: Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
Solo: 'k Zie Uw rijk in al die dromen.

'k Zie Uw licht in elke traan
Duo: en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.
Allen: Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
2x
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.
Duo: Dona Nobis Pacem 2x

Tekst:
Vijfhonderd jaar vóór de geboorte van Christus voorzegden vele profeten de komst van de Koning.
We lezen uit de Bijbel Zacharia 9:9
Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland.
Er breken zware tijden aan voor Israël. In deze tijd groeit de verwachting van de Koning en zijn
Vrederijk.
Samenzang: In de stad van koning David
In de stad van koning David, in een nederige stal,
lag een Kindje in de kribbe, 't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer’, daald' op aard’ als Redder neer.
Hij zocht woning op de aarde, om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven, die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer’, daald' op aard’ als Redder neer.
Tekst:
We lezen uit de Bijbel Lukas 2:7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en
legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Samenzang: Stille nacht
Duo: Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Allen: Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Allen: 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!
Tekst:
We lezen uit de Bijbel Lukas 2:8 en 9
En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht
hielden over hun kudde.
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij
werden zeer bevreesd.
Samen/solozang: Kerstnacht boven Bethlehem
Solo: In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, Zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.
Allen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Solo: Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!
Allen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Solo: Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, Die zelf een Kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd Mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij Hem geen grenzen.
Allen (a capella): Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Allen: Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Tekst:
We lezen uit de Bijbel Lukas 2:10-14
En de engel zei tegen de herders: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die
voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van
David; Hij is Christus, de Heere.
En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:
Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Samenzang: Heerlijk klonk het lied der eng’len
Heerlijk klonk het lied der Eng'len,
in het veld van Efratha:
ere zij God in de hoge,
looft de Heer’, Halleluja!
Refrein: Vrede zal op aarde dagen,
God heeft in de mens behagen;
zalig, die naar vrede vragen,
Jezus geeft die, hoort Zijn stem.
Jezus kwam op aarde neder
als een Kindje klein en teer;
maar, hoe arm Hij toen mocht wezen,
Hij was aller Hoofd en Heer’.
Refrein
Tekst:
We lezen uit de Bijbel Mattheus 2:1 en 2
Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit
het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is?
Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
‘Komt, laten wij aanbidden, die KONING!’
Samenzang Medley
Mannen: De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver.

Vrouwen: Zij volgden het teken,
De dagen werden weken,
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan.
Mannen: 'O koning, wil ons horen:
er is een Prins geboren,
In 't Oosten is Zijn ster gezien,
Staat hier Zijn wieg misschien?'
Vrouwen: Herodes, hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden.
'Een Koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abuis.'
Mannen: De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.
Allen: Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein.
Solo: Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, die Koning.
Allen: Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O Hoorder der gebeên,
Dies zullen allerlei geslachten
Ootmoedig tot U treên.
Mannen: Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, die Koning.
Allen: Ik kniel aan uwe kribbe neer
o Jezus, Gij mijn leven
Ik kom tot U en breng U, Heer
wat Gij mij hebt gegeven
O, neem mijn leven, geest en hart
en laat mijn ziel in vreugd’ en smart
bij U geborgen wezen
Vrouwen: Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, die Koning.
Allen: O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan

U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Allen: Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, die Koning.
Allen: Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
Allen: Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, Kom, laten wij aanbidden, die Koning.
Allen (ritmisch): Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
Allen: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Solozang: Mary’s Boy Child
Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day
And man will live for evermore because of Christmas Day
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said
Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day
Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day
Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day
While shepherds watch their flocks by night
They see a bright new shining star
They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar
Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day

Gedicht: ’t Was enkel liefde
Wat heeft U toch bewogen, Heere God,
Dat U Uw Zoon naar d’ aarde hebt gezonden?

Terwijl U wist dat Hij gehoond, bespot
zou hangen aan een kruis in diepe wonden.
Wat heeft U toch bewogen, dat U kwam,
Heer’ Jezus, om de straf te willen dragen
voor vijanden? Dat U Zich als een Lam
ten offer brengen liet zonder te klagen?
’t Was enkel liefde, Heer’, die U bewoog.
Uw liefde voor de wereld, diep verloren.
Daarom zond Gij Uw Zoon hier, van omhoog
en werd Hij in een beestenstal geboren.
’t Was wond’re liefde, Heiland, dat U kwam,
Dat U aan ’t kruis Uw leven wilde geven.
Heb dank, Heer’ Jezus, dierbaar Offerlam,
want door Uw dood ontvangen wij het leven.
En dáárom lag U als een Kindje teer,
Om ons te redden in de kribbe neer.
Samenzang: Hoor de eng’len zingen d’eer
Solo: Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Allen: Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Allen: 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 nieuw geboren Heer
Tekst:
We lezen uit de Bijbel Mattheus 2:9-11
En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten
gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was. Toen zij
de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij

het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en
brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
Samenzang: Licht in de nacht
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan
Prijs nu Zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Prijs nu Zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

2x

O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Tekst:
Koning Jezus is gekomen om ons te redden van de schuld. Hij stierf aan het kruis, maar stond op uit
de dood en is nu in de hemel. Jezus is voor u gekomen. Wat gaat u doen met Jezus?
Zegt u: Nee, dank U?
Of neemt u Hem aan als uw wonderbare Raadgever en de Koning die u van binnen vrede brengt?
De zendeling Paulus zegt: “Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heere is en als u met uw hele hart
gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden.”
God biedt u redding, innerlijke vrijheid, genezing en vrede aan.
De Heere Jezus roept u, “Geloof Mijn heil en troostrijk Woord, verhardt u niet, maar laat u leiden!”
“En wie tot Mij komt zal Ik beslist niet afwijzen/ terugsturen.”
Wilt u Jezus leren kennen, Zijn wonderbare raad horen, vergeving van zonden ontvangen en
Zijn Goddelijke vrede voelen? Bid dan dit gebed hardop:
Heere Jezus, ik belijd dat U de enige Koning bent. Ik ben niet in staat om zelf mijn leven zo te
leiden dat ik die vrede ervaar. Ik vertrouw mijn hele bestaan aan U toe om te leven zoals U het
bedoelt. U belooft mijn schuld vergeven, in mijn leven te komen en over mij te regeren, zodat
Uw vrede in mij komt. Doet U het, zoals U belooft, om Jezus’ wil. Amen.
Wij wensen u de vrede van Kerst toe!

Samenzang: Jezus Hij is Koning
Jezus, Hij is Koning,
Jezus, Hij is Koning.
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning!
Jezus heeft ons vrijgekocht,
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht.
Jezus, Hij zal komen,
Jezus, Hij zal komen.
Komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
Leeft dit geloof:
Jezus, Hij zal komen.
Slotwoord en dankgebed

Collecte bestemming: Evangelisatiewerk

Samenzang: Ere zij God (indien mogelijk staande)
Ere zij God
In de hoge
Vrede op aarde
In de mensen
Een welbehagen
Amen.

De hervormde evangelisatiecommissie wenst u gezegende Kerstdagen

