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Kerstfeest 2017
Muzikale intro
Kinderen van de zondagsschool zingen:
Komt allen tezamen,
Jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden Die Koning!
Allen:
De hemelse eng’len,
Riepen eens de herders
Weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden Die Koning!
Opening en gebed
Samenzang: Palm 86:5
Al de heid'nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,
Zullen tot U komen, HEER,
Bukken voor Uw aanschijn neer,
En Uw naam ter ere leven.
Gij zijt groot en hoog verheven;
Gij doet duizend wonderheen;
Gij zijt God, ja Gij alleen.

Schriftlezing door kinderen van groep 5:
Mattheüs 2: 1-12
Stefan Haasjes, Aron Bregman, Jacco Verschuure
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea,
in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het
Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij
hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem
te aanbidden.
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd,
en geheel Jeruzalem, met hem.
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren
worden.
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want
alzo is geschreven door den profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder
de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die
Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam
naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve
aanbidde.
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet,
de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat
zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote
vreugde.
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken
met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve
aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij
Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den
droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij
door een anderen weg weder naar hun land.

Samenzang uit de lofzang van Simeon: 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.
Declamatie groep 1
Ethan Oudenaarden en Eva Scheurwater
De Heere Jezus is geboren
In het donker, in de nacht.
Luister maar, je moet het horen
Hoe Hij al eeuwen werd verwacht.
Lennart van Schothorst en Tessa Verschuure
Er zal een Verlosser komen
Geboren uit een vrouw,
Hij doet Gods wil volkomen
Hij is Gods Woord getrouw.
Eva Broekhoff en Jarno Joosse
Licht uit Licht, o grote God
U maakte de sterren en de maan,
U vervulde Gods gebod:
U hebt alles voor de zaligheid gedaan!
Juda Uijl en Maria Bac
De Heere riep zo Abram:
Ga uit uw land! En Abram reist
-Niet wetend waar hij kwamNaar het land dat God hem wijst.

Groep 5 : Genesis 12 : 1
Lydia Rijfers
De HEERE nu had tot Abram gezegd : Ga uit uw land, en uit uw
maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen
zal.
Groep 1 zingt: Abraham, Abraham
Abraham, Abraham, 			 Abraham, Abraham
Verlaat je land, verlaat je stam!
Verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen				
Ik zal jou Mijn zegen geven,
In het land dat Ik zal tonen.				
Je geleiden allerwegen,
Tel de sterren in de nacht,				
En de volkeren tezaam
Zo groot wordt jou nageslacht				
Vinden zegen in jouw naam.
Samenzang : Psalm 105 : vers 5 en 24
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,		
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.			
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,		
Tot in het duizendste geslacht.				
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,			
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
Opdat het altoos Hem zou vrezen,
Zijn wet betrachten, en voortaan
Volstandig op Zijn wegen gaan.
Men roem’ dan d’ Oppermajesteit
Om zoveel gunst, in eeuwigheid.
				
Declamatie groep 2:
Annelie Biemond en Olivia Noordhoek
Als God hem eens naar buiten leidt
En zegt: tel de sterren dan
Zo groot wordt jouw volk, zo wijd!
En wees een zegen, Abram!

Constantijn Doornekamp en Joas van Dam
‘De sterren tellen?
Dat zal niet gaan!
En ik heb geen kind!
Het lijkt er zo ver vandaan!’
Gideon Bij De Vaate en Jelle Dijkstra
Zijn geloof wordt ook beproefd
Offer je enige zoon, Abraham.
Hij gehoorzaamt, bedroefd?
Maar voor Izak komt een ram!
Niels Verschuure en Naomi Oudenaarden
Jacob dacht: misschien is het Jozef wel?
Droomde híj niet over sterren?
Maar nee, uit Juda komt Immanuël,
Jacob ziet het al van verre:
Groep 5: Genesis 49:10
Julian den Heijer
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen
zijn voeten, totdat Silo komt, en de volken zullen Hem gehoorzaam zijn.
Zingen groep 2: O kom , o kom Immanuël!
O kom, o kom Immanuël!
Naar U ziet uit uw Israël.
Verduisterd is ons hart door angst;
De nacht der wereld is op ’t bangst.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

Samenzang: Psalm 146 : vers 4 en 5
't Is de HEER, wiens alvermogen			
't Groot heelal heeft voortgebracht;			
Die genadig uit den hogen				
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,				
En aan elk, die Hem verbeidt,				
Trouwe houdt in eeuwigheid.
‘t Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 				
Declamatie groep 3:
Pieter Huijser
De profeten kun je noemen:
Jesaja, Zacharia en Daniël.
Ze mochten in hun Koning roemen!
Ze voorzegden en geloofden wel!
Marit van de Lagemaat
Toen werd de aarde donker,
De zonde had het licht gedoofd.
Maar God, Hij schonk er
Zijn Zoon, zoals beloofd
Zingen groep 3: Over de heuvels en stil in het dal
Over de heuvels en stil in het dal,
Daar staat een kribbe, een schamele stal.
Over de bergen in ’t licht van de nacht,
Daar werd een wonder, een wonder volbracht.

Refrein:
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,
Glorie, glorie, gloria, Halleluja!
Eng’len bezingen het lied in de nacht.
Christus geboren, de vrede gebracht.
Feest in de hemel, en feest op het veld.
Feest op de aarde, de mare verteld. (refrein)
Declamatie groep 3:
Gerson Rijfers
In de kribbe, in doeken.
Aan de lucht is er de ster,
Zou je hier een Koning zoeken?
De wijzen wel, ze zien van ver!
Jade Joosse
De ster heeft hen getrokken
Als zegt Gods Eigen stem:
Kom! Hij zal ze lokken
En brengen naar Bethlehem.
Manoël Segers
Na een lange, verre tocht,
Zoeken de wijzen in Jeruzalem.
Maar waar moet worden gezocht?
Ze zoeken overal naar Hem.
Samenzang: Dit is de dag die God ons schenkt
Dit is de dag, die God ons schenkt,			
Waaraan thans ieder christen denkt;			
Toen zond Hij van Zijn hoge troon,
Het heil der wereld ons, Zijn Zoon.
Men had Hem eeuwen lang verwacht;
En toen Gods tijdperk was volbracht,

Hem viere, wat in ’t groot heelal
Door Jezus is en wezen zal.
Kerstvertelling
Samenzang: psalm 22 vers 14 en 16
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.
Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
Om ‘t nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
Te melden ‘t heil van Zijn gerechtigheid
En grote daden.
Declamatie groep 4:
Nienke Kuijper
De Koning der Joden is geboren!
We komen Hem aanbidden!
Iedereen wil het horen:
Een Koning in ons midden?
Marijke Corbijn
Herodes hoort het ook
En hij stuurt zijn boden.
Hij zoekt het Kindeke nu ook!
Maar om het te doden.

Tim van Schothorst
Schriftgeleerden, zeg het mij
Waar wordt de Christus dan geboren?
In Bethlehem, zo zeggen zij
Want Micha laat ons horen:
Groep 5 Micha 5:1
Mark van de Lagemaat
En gij Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal
zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der
eeuwigheid.
Declamatie groep 4:
Noraine Verheij
Herodes roept de wijzen bij zich
En vertelt hen wat hij weet:
Reis heen naar Bethlehem
Want dát zegt de profeet.
Laura van den Dool
Niemand is er meegegaan,
Geen koning, priester, wetgeleerde.
Zijn wij ook blijven staan?
Niemand die Hem begeerde.
Marijn Slootweg
Zoekt echt niemand Hem?
De bange vraag klinkt in hun hart.
Ze reizen nu naar Bethlehem,
De wijzen zijn verward.
Hylke de Vries
Maar daar! De ster, hun licht!
Die gaat hen voor!
De vreugde straalt van hun gezicht
Ze volgen nu het spoor.

Zingen groep 4: Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verren land
Zij zochten onze Heere met offerand.
Z’ offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
T’ eren van dat Kindje, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.
Vrije vertelling
Samenzang: Hoe zal ik u ontvangen
Hoe zal ik u ontvangen,					
hoe wilt Gij zijn ontmoet,				
O, 's werelds hoogst verlangen,				
des sterv'lings zaligst goed?				
Dat ons uw Geest verlichte!				
Houd zelf de fakkel bij,					
die, Heer, ons onderrichte,				
wat U behaag'lijk zij!
Ver van de troon der tronen
en ‘s hemels zonneschijn
wilt G’ onder mensen wonen,
der mensen broeder zijn!
Met God wilt G’ ons verzoenen,
tot God heft G’ ons omhoog,
en onder millioenen
hebt Gij ook mij in ‘t oog.
					

Declamatie groep 5:
Naomi Broekhoff
De plaats waar het Kindeke is,
De ster staat daar nu boven.
De Koning, hun Behoudenis,
Om Hem alleen te loven.
Corinda Bac
Ze vonden in het huis
’t Kindeke in het midden
Mét Jozef en Maria,
Ze knielen en aanbidden.
Groep 5 Jesaja 9:5
Rosalien Demoed
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Declamatie groep 5
Rhodé Oudenaarden
Ze doen hun schatten open,
Geven eerbiedig eer
Aan Hem, op Wie ze hopen
En leggen goede gaven neer.
Corina van de Lagemaat
En ik en jij? We hebben niets
Niets wat we geven konden
Ga je ook met schaamte heen:
O Heere, ‘k heb alleen maar zonden?
Leander Bulsink
Schenk mij Uw Goed,
Genadig Heere, díe zalige ruil
Was mij ook in Uw bloed:
U bent heilig, ik zo vuil!

Groep 5 Johannes 1:14
Janieke van der Hoek
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond en
wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des
Eniggeborenen van den Vader, vol van genade en waarheid.
Zingen groep 5: Heft aan, heft aan met luiden zang
Het aan, Heft aan een luide zang,
Dat al wat leeft het hore!
Laat blij het lied door groot en klein,
Op deze dag gezongen zijn,
Dat Jezus is geboren!
Hij zetelt in geen trots paleis,
Vol weidse praal vertoning,
Hem wacht geen purper en geen kroon,
Een houten krib, ziedaar zijn troon,
Een stal, ziedaar zijn woning!
Samenzang: Heft aan, het hart vol dank en lof
Heft aan, het hart vol dank en lof,
Laat aard’ en hemel ’t horen!
Heft aan, roept uit tot God, Die leeft,
Die aard en hemel blijdschap geeft,
Want Jezus is geboren.
Afscheid van de kinderen die de zondagsschool gaan
verlaten
Toezingen van de kinderen: Psalm 100: 4
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Sluiting

Samenzang: Ere zij God
De leiding van de zondagsschool wenst u Gods zegen toe voor
2018.
De zondagsschool zal weer beginnen op D.V. 7 januari 2018.

