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Hoezo ‘kerstspektakel’
op de markt
in Nunspeet?
Hoezo kerstbomen
en kerstmarkten en
kerstdiners?
Kerstfeest gaat terug op een bekende geschiedenis uit de Bijbel.
Het echte kersfeest vond niet plaats op een marktplein.
Bij dat Kerstfeest werd ook geen Kerstmarkt gehouden.
Ook was er al helemaal geen fanfare aanwezig om het Kerstkind aan te kondigen.
Het Bijbelse Kerstfeest is totaal geen commercieel evenement.
Het is juist iets om echt stil van te worden.
Jammer dat de Bijbelse feesten steeds meer terecht komen
in de sfeer van een evenement.
Van al die romantiek en commercie is in de Bijbel niets terug te vinden.
Het echte Kerstfeest is een Christusfeest.
Het kerstwonder vond ruim tweeduizendjaar geleden plaats,
even buiten het stadje Bethlehem.
In de velden van Efratha werd Jezus Christus geboren in een beestenstal.
Dit was niet voor de gezelligheid, maar het was bittere noodzaak.
Omdat de mens Zijn Schepper verliet,
moest Gods Zoon naar de aarde komen om die breuk te herstellen.
Hij kwam naar de aarde om voor mensen te lijden en te sterven.

Kerstfeest is het begin van de lijdenstijd.
Dat is de bittere werkelijkheid van de komst van deze Zaligmaker.
En wist u dat er voor Hem ook nergens plaats was?
In de herberg kon Zijn hoogzwangere moeder niet eens terecht.
In Jeruzalem ging het over alles behalve over de komst van Christus.
Maar buiten de stad in de stilte bracht God mensen bijeen rond de
kribbe van Zijn Zoon.
Is het u ook om deze Christus te doen?
In de kerken in Nunspeet mag dit Kerstevangelie nog
altijd verkondigd worden.
Zo heeft Christus dat Zelf gewild.
Daar zonderen wij ons dan ook af om bij dit
kerstwonder stil te staan.
Ook voor u is daar plaats. U bent hartelijk welkom.
De toegang is gratis.

Eerste Kerstdag
Dinsdag 25 december 2018

Tweede Kerstdag
Woensdag 26 december 2018

Deuren open: 09.00 uur
Aanvang: 09.30 uur

Deuren open: 08.30 uur
Aanvang: 09.00 uur

Deuren open: 14.30 uur
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Gereformeerde Gemeente, Aarweg 10 te Nunspeet
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