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Welkom, o stille nag van vrede, 
onder die suiderkruis, 
wyl stemme uit die ou verlede 
oor sterrevelde ruis.
Hoor jy hoe sag die klokke beier 
in eeue-oue taal. 
Kyk, selfs die nagtelike swye 
vertel die ou verhaal.
Voel jy ook nou sy warm liefde 
as ons die dag gedenk, 
toe Hy sy Seun aan ons gegee het – 
ons grootste Kersgeskenk.
Christus kom, Christus kom – 
gee aan God die eer. 
Skenk ons ’n helder Somerkersfees 
in hierdie land, o Heer. 

Christusfees
SEËNBEDE

Die Here is VOOR jou 
om die pad gelyk te maak.
Die Here is LANGS jou  
om jou in sy arms toe te vou.
Die Here is AGTER jou  
om aanvalle af te weer.
Die Here is ONDER jou  
om jou te dra as jy sou val.
Die Here is RONDOM jou  
om jou te beskerm.
Die Here is BOKANT jou  
om jou te seën.
Die Here is BINNE jou  
om jou te lei deur die Gees.
So seën die drie-enige God  
jou van nou af tot in ewigheid.
Amen

Jesus SE GEBOORTE 
Lukas 2

In daardie tyd het keiser Augustus ’n bevel  
uitgevaardig dat ’n volkstelling in die hele ryk  
gehou moet word ... 
Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, 
elkeen na sy eie stad toe. 
Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp  
Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na  
Betlehem, die stad van Dawid ... 
Maria, sy verloofde, wat swanger was, het  
saamgegaan om ingeskryf te word.
Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat  
haar kind gebore moes word. 
Sy het haar Eerstelingseun in die wêreld gebring  
en Hom in doeke toegedraai en in ’n krip  
neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die  
herberg was nie.
Daar was skaapwagters in daardie omgewing  
wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle  
skape wag gehou het. 
Meteens staan daar ’n engel van die Here  
by hulle, en die heerlikheid van die Here het  
rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 

Die Kersboom HERINNER ONS AAN CHRISTUS 

In  die elfde eeu het die kerk dikwels dramas 
opgevoer oor die paradys-boom. Dié boom 
herinner aan die tuin van Eden, die boom van 
die lewe maar ook die boom (kruis) waaraan 
Jesus gekruisig is.

Die Kersboom is tradisioneel opgemaak met  
vrugte, klein broodjies en lekkers om ons aan die tuin 
van Eden te herinner.

Later is die versierings uitgebrei na simbole wat 
dele van Christus se lewe voorstel: 
• brood (wys na die nagmaal), 
• skoenlapper (wys na die opstanding en  
nuwe lewe in Christus), 
• kerse en ligte (herinner ons aan Christus, 
die Lig vir die wêreld), 
• sterre (simbool van die aankondiging van 
Jesus se geboorte), 
• kruise, 
• visse (teken van vroeë Christene), en
• engele (teenwoordig by Christus se geboorte).

Christusfees
 KERSBOOMGESPREKKE

Christusfees GEBED

 

Laat ons God se helder  
oggendster verwelkom.
’n Kind gebore in ’n stal. 
’n Seun gestuur  
om die wêreld te red. 
’n Redder wat alles  
kom nuut maak.
Mag u lig op ons skyn. 
Mag u lig in ons skyn. 
Mag u lig deur ons skyn. 
Mag die lig van hierdie 
Christusfees  
die ster wees wat ons lei 
na die nuwe lewe.

Kerswense
Mag hierdie Kerstyd ’n tyd  
van verwondering, ontdekking, 
rus, omgee, toewyding en 
vervulling vir jou en al jou 
mense wees. 
Dalk is jy lus om hierdie  
vou-boekie te gebruik as julle 
bymekaar is rondom ’n Kersboom  
of Kersete. 
Dit bevat ’n lied, ’n Bybel verhaal, 
’n gebed en ’n seënbede.

Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, 
want kyk, ek bring vir julle ’n goeie tyding van 
groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die 
Verlosser gebore, Christus die Here! 
En dit is vir julle die teken: julle sal ’n kindjie vind 
wat in doeke toegedraai is en in ’n krip lê.” 
Skielik was daar saam met die engel ’n menigte 
engele uit die hemel wat God prys en sê:  
“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op 
aarde vir die mense in wie Hy ’n welbehae het!”
Nadat die engele van hulle af weggegaan het na 
die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: 
“Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te 
sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons 
bekend gemaak het.” 
Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria 
en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 
Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor 
hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 
Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor 
wat die skaapwagters hulle vertel het.
Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens 
weer by haarself daaroor nagedink. 
Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl 
hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor 
en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle 
gesê is.


