
KERSSANGDIENS 24 NOVEMBER 2019 
Voorafsang: Lied 364: 1-3 Herders op die ope velde 

 Lied 345:1-4 Kom alle getroues (beurtsang) 

 Lied 354: 1-3 O Christus ons verlange 

Groet en verwelkom: Groet mekaar 

Dankoffers: Afkondigings word gedoen 

Hierdie Kind … 
lank verwag! 

Nikki en Tinus The prayer 

Gemeentesang: Lied 358:1-3 Welkom o stille nag 

Voorlesing 1 (Erna): Die hemel sou God se woonplek wees en die aarde - die mens se 
woonplek. Twee woonplekke ... miljoene en miljoene ligjare uit mekaar. 
Van die aarde af is die hemel onbereikbaar ver - geen maaier hoe die 
mens op sy eie daar kan kom nie...  

Regdeur die Geskiedenis het mense met verwagting opgekyk na die 
hemel na die plek waar God woon. Hulle het gebid tot die God in die 
hemel, offers gebring vir die God in die hemel, en dag vir dag gebuig 
voor die onbekende God in die hemel. Dit was hulle godsdiens; hulle 
diens aan God.  

Die God in die hemel het van tyd tot tyd Sy mense op die aarde besoek. 
Soms was die besoek op 'n berg gewees in rook en vuur soos met 
Moses; soms was dit 'n engel wat deur die God in die hemel gestuur 
was am 'n boodskap oor te dra, en baie keer sommer net 'n geruis in die 
windstilte.  

Maar God het ver gebly .. ligjare ver. Iewers in 'n ontoeganklike hemel. 
Dikwels het die mense uitgeroep en gedroom van die dag wanneer God 
sou naderkom:  

Jesaja 64:1 "As U maar die hemel wou oopskeur en wou afkom sodat 
die berge voor U skud! Kom af soos 'n vuur wat fynhoutjies laat brand, 
soos 'n vuur wat water laat kook."  

Gemeentesang: Lied 163 (2X) Soos ‘n wildsbok 

word mens! 
Voorlesing 2 (Andre): Op 'n dag, 2000 jaar gelede, na miljoene jare se beplanning, het God die 

hemel oopgeskeur en neergedaal en 'n gewone mens geword ... Die 
grens tussen hemel en aarde is vir eens en vir altyd oorgesteek ... God 
het op die aarde kom bly ... hier op ons aarde en die hemel is oopgesluit 



vir die mens ... Vir die eerste keer in die geskiedenis van die kosmos het 
Hemel en aarde bymekaar gekom. Jesus se geboorte was meer as net 'n 
geboorte; dit was die God se manier om die hemel by die aarde te bring 
en 'n stukkie van Sy hemel vir ons te wys ...  

Koor: As die Kind gebore word 

Video: Geboorte van Jesus 

Video: Hierdie Kind … (Jan de Wet) 

Koor: Kyk die goeie tyd is hier/Ere aan God 

bring goeie nuus! 
Gemeentesang: Lied 344:1-3 O die goeie tyding 

Kinders: Engele kom ingestap met Starlights in hand 

Koor: Gloria 

verdien lof en prys! 
Gemeentesang: Lied 349:1-4 Kom kinders besing 

Voorlesing 3 (Hannelie): Wie sal ooit kan verstaan wat daardie nag in Betlehem gebeur het? Vir 
die wêreld was dit maar net nog 'n kind wat gebore is. Een van die 
duisende of miljoene kinders wat in armoedige of selfs haglike 
omstandighede gebore is. Dink net: 'n krip in 'n stal.  Wie sou ooit kon 
raai dat hierdie kind in die stal God self is? Wie sou kon raai dat die God 
van die heelal vir 'n oomblik soos 'n baba sou kon lyk; dat Hy hulpeloos 
in ‘n gewone vrou se arms sou lê en so normaal sou grootword dat 
niemand Hom as God sou herken nie. Ja, daardie nag het die grootste 
wonderwerk gebeur: God het mens geword. Hemel en aarde het 
bymekaargekom. Die God van die hemel het die God van die aarde 
geword. Die Een wat die mens van hulle sonde sou verlos, die Verlosser, 
het gekom!  

'n Dankgebed:  Here U kom! 
Wat kan ek anders doen as swyg en jubel?  
U kom! 
Die hemel skud, die aarde bewe  
en ek, ek mag lewe.  
'n Duisend, duisend maal my dank, o Here.  
Amen.  

Solis (Elma): Loof saam die Here 

bring verlossing! 
Gemeentesang: Lied 353:1-3 Die Heiland is gebore 

Hillet en Theresa O Jesulein süB 

Adam en Blommetjie Seun met sy trom 



stuur ons! 
Voorlesing 4 (Annemi): Kersfees gaan nie oor 'n babatjie in 'n krip nie; daar word elke dag 

honderde babas gebore in hospitale, plakkerskampe en ook in stalle. Dit 
verander nie die wêreld nie. Kersfees gaan oor baie meer. God het 
aarde toe gekom. Dis die enigste God wat aarde toe gekom het. Hy het 
die hemel oopgeskeur en hier kom bly. Hy het die hemel oopgesluit vir 
die mense en Hy het die aarde oopgebreek vir God. Daarom gaan 
Kersfees oor Immanuel: Die God wat by Sy mense kom bly het.   Daar is 
so baie gode in die wêreld.  Elke dag buig miljoene mense voor 
honderde gode. Kersnag sê: Daar is een God wat soveel omgegee het 
dat Hy hier kom woon het.  En van Hom moet ons vertel en getuig.  Dis 
die goeie nuus waarvan ons bevoorreg is om die draers te wees.  En toe 
hierdie Jesus met sy Hemelvaart terug is na die hemel toe, het Hy sy 
kinders opdrag gegee: 

“Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek ook vir julle!” 

Gemeentesang: Lied 334:1-4 God is liefde 

Video: Hier is ek!  Stuur my uit! 

Koor: Gaan met die blye boodskap 

Adam en koor: Halleluja 

Gemeentesang: Lied 348:1-3 Stille nag 

Seën word uitgespreek: Outeniqualandse Amen  

Koffie en tee in saal 

 


