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TS Musiek Instrumenteel 1

TS Video Kersverhaal vir kinders 2

MG Sang Tromspelertjie 3-5

Liturg Verwelkoming Vooraf

Reelings

Intro-vid
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TS Stilgebed 9

TS Powerpoint Goue lyn van God se genade 10

Oom Kobus Voorlesing 1 Jesus se geboorte (p8-11)

Ek onthou my eerste ontmoeting met Paulus en sy medereisigers asof dit

gister was.  Ek het verhale oor hulle vorige besoeke gehoor by die wat

Christus-navolgers geword het, en my vriend Timotheus het gese hy gaan sy

dienste vir Paulus aanbied as hy weer daarlang kom. Die eerste keer toe ek

Paulus skrams gesien het, et ek gedink hy is ‘n onversorgde, sieklike reisiger

vol littekens wat woes beduie en sy booskap uitdonder op Listra se

markplein. Maar sy boodskap het my aandag vasgevang. Paulus se woorde

oor ‘n Verlosser het so goed en reg geklink; dit was of ek my lewe lank nog

na Jesus gesoek het.

Toe ek daardie dag op die markplein staan, het eek een van Paulus se vriende

langs my gesien. Sy naam was Lukas.  In teenstelling met Palus, was Lukas

stil en kalm.  Ek het gedink hy en Paulus is nogal ‘n vreemde paartjie. Lukas

het aantekeninge gemaak terwyl Paulus gepraat het. Aangesien ek nie kon

skryf nie, het Lukas aangebied om my te leer as ek hom sou help om alles te

onthou wat daardie dag gebeur het.

Later daardie aand het ek ontdek dat Lukas ‘n hele versameling boekrolle

bymekaargemaak het waarop hy sy aantekeninge kon neerskryf.  Hy het vir

my vertel dat God hom na baie mense gelei het wat Jesus voor en na sy

opstanding geken het.  Lukas het gese hy is besig om Jesus se lewe noukeurig

oor te vertel.  Ek was betower.  Lukas het ‘n verweerde rol uitgehaal en

gefluister: “Die een is my gunsteing.  Ek et ‘n paar dae by Jesus se ma

deurgebring.” Hy het die boekrol saggies in die kerslig beweeg. “Dit is haar

verhaal van die Verlosser”.

Asof hy geweet het ek wil dit hoor, het Lukas die boekrol oopgerol en die

verhaal van Jesus se geboorte begin voorlees.  Sedertdien het ek die verhaal

al baie kere geoor, maar daardie eel eerste keer het alles vir my verander. Die

eenvoudige vertelling van ‘n wonderwerk tussen gewone mense het boekdele

gespreek oor God se tydsberekening.  Ek het reeds ‘n geestesbeeld wat

geskep is deur die verhaal van die Koning se geboorte.  Die omstandighede

kon dalk heeltemal verkeerd gelyk het vir sommige mense, maar dit was

volmaak vir God.  God se tydsberekening het ‘n meesterstuk uit ‘n

wonderwerk geskep.
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Oom Kobus Voorlesing 1

(vervolg)

Daar is drie figure op die silwerdoek voor my geestesoog: Maria, Josef en die

Kind. In my verbeelding gooi die helde maanlig skaduwees om die

eenvoudige stal en gee aan alles ‘n blou skakering.  Soos my pa en my pa,is

ek etower deur die pasgebore Baba. Ons sit in stilte met die hoop dat hierdie

oomblik nooit sal verbygaan nie, en tog met die wete dat sonder die

oomblikkewat sou volg, hierdie oomblik niks sou beteken nie.  Want die

Kind kon nie ‘n kind bly nie.  Hy is met ‘n doel gebore.

Selfs vandag nog skiet my oe vol trane wanneer ek dink aan daardie

spesifieke Baba, gebore op daardie spesifieke oomblik, wat my verander het. 

Die wonderbaarlike en unieke wonder van sy geboorte et ontelbaar baie

geestelike geboortes moontlik gemaak, ook myne.  Die Koning is gebore

onder die sluier van die maan en menswees om Sy skepping te red. Sy

tydsberekening was volmaak.  Sy plan was ‘n meesterstuk! 
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MG Solo Met middernag 12

MG Sang In die stad van koning Dawid 13-15

TS Video 1 Jesus se geboorte 16

MG Sang HL 41 “Die Heiland is gebore”

OF LB353 “Die Heiland is gebore”

17-19

MG Solo “Hoor Jesus is gebore” 20

Coenie Voorlesing 2 Die hemel se verlies (p16-17)

Nadat Maria Jesus die eerste keer gevoed het, het ek esien hoe ma en Kind

tevrede insluimer.  Ek het die Kind saggies uit haar arms probeer lig, maar

Maria het wakker geskrik.  Ek et haar gerus gestel. “Ek sal Hom in die krip

gaan neerle sodat jy kan slaap”, het ek gefluister. Sy et geknik, te moeg om

tee te stribbel. Teen die tyd dat ek Jesus in die krip neergele het, het sy weer

geslaap.

Ek et self weer gaan le, laer as die krip. Ek kon die baba nie van daar af sien

nie. Alles was doodstil, en ek het geweet dat die slaap my ook binnekort sou

oorval.  Ek het verby die tydelike bababed gekyk en verwonderd na die

sterbesaaide hemelruim gestaar.  Ek kon nie help om te lag toe ek sien hoe ‘n

kleine armpie oor die rand van die krip verskyn nie.  Ek het gewonder of dit

die gebaar is wat Hy gebruik het toe Hy die sterre oor die hemelruim gestrooi

het.

Amper aan die slaap het ek gedink aan al my voorvaders wat onder dieselfde

sterreemel geslaap het en vol hoop gewag het op die Kind wat ek sou kon

aanraak as ek my hand sou uitsteek.  Ek et gedink aan al die beloftes en

teleurstellings deur die jare heen.  God moes my volk vorm deur hartseer en

lyding.  Maar daar, in die krip bokant my, het God se finale antwoord gele. 

Toe ek Sy Naam die eerste keer uitgesnik het, het ek eenvoudig die engel se

opdrag gehoorsaam: “Ons sal Hom Jesus noem, want dit is Hy wat Sy volk

van hulle sonde sal verlos.” Ek het my oorgegee aan die slaap, verseker dat

engele oor ons sou waak.
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TS Video 2 Die Herders 22

MG Solo “By Betlehem in Winterkou” 23

MG

MG

Sang LB 364:1-3 “Herders op die ope velde”

“Nuwe kerslied”

24-26

27-28



Coenie Voorlesing 3 Die skaapwagters se besoek (p 23)

Die Baba was daar, net soos die engel gese het. Ek het op my kniee

neergevalen na daardie gesiggie gekyk.  Dit is die Messias? ...Het ek gedink.

Maar Hy is so klein en hulpeloos! En Hy is ‘n seun, net soos ek! Ek het

gewonder hoe Hy sou weeswanneer Hy groot is. Hoe sou Hy ons volk kon

red?

Ek weet nie oe lank ons daar was nie. Uiteindelik het ons omgedraai om

terug te gaan na die skape en ons normale lewe. Maar niks sou ooit meer

“normaal” wees nie. Ek et ‘n erhaal gehad om te vertel, en ek het dit vertel

vir almal wat wou luister terwyl ons terugstap na die heuwels.  Ek het die

Verlosser gesien! 
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TS Video 3 Wyse manne 30

MG

MG

Sang HL 35:1-2 “Betlehem ster”

LB345:1-4 “Kom alle getroues”

31-33

34-37

Coenie Voorlesing 4 Simeon se groot oomblik (p29)

Hy et stil afgekyk op die gesig van die Kind in sy arms voordat hy die

kosbare bondel teer teruggegee het aan sy ma. Ek was naby genoeg om die

hartseer in sy stem te hoor toe hy, ter wille van die man en vrou, ‘n paar

weemoedige woorde vol seen byvoeg. Ek kon nie alles hor wat hy gese het

nie, maar een frase het my hart deurboor: “Hierdie Kind sal deur baie in Israel

verwerp word, en dit sal lei tot hulle ondergang. Maar y sal die grootste

vreugde wees vir baie ander.” Die woorde het my deurbor met ‘n

onvermydelike keuse.  Ek moes kies om te reageer op God se lig en plan

soos dit geopenbaar is in hierdie Kind, of ek moes God finaal verwerp. 

Skielik het ek besef watter hoop aan Simeon sy lewenskragtigheid gegee het. 

Op daardie oomblik het ek my oe gesluit en by Simeon aangesluit. Ek et

gekies om my hoop vas te maak aan hierdie Baba, want ek het besef dat Hy

God self in die gestalte van ‘n mens was.  Simeon se groot oomblik het my ‘n

rede laat vind om hier te wees.

38

TS Video 4 Vlug na Egipte 39

MG Sang LB348:1-3 “Stille nag” 40-42

Liturg Gebed 43

Coenie Voorlesing 5 “Een enkele lewe” 44

MG

MG

Sang “Lied aan die Lam”

LB358:1-3 “Welkom o stille nag van vrede”

45-48

49-51

MG

MG

Solo “Vreudeklokkies klink sag”

“Kersfees is ‘n vreugdefees”

52

53

MG Sang LB349:1-4 “Kom kinders besing” 54-57

Liturg Seengroet 58


