Stralend licht, Morgenster!

Tekening: Marije Baars

Kerstfeest 2021
Zondagsschool “Wees een zegen”
Nieuwland

Alle kinderen: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn',
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft of ook bijna niet,
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!
Tekening: Noa van der Hee
Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,
Hee
overal op aarde zonde en droefenis;
laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn;
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!

Declamatie:
Annemarie

Ik vind het fijn om u welkom te heten,
vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en alle
vergeten.
Corieke
Wij willen samen vieren
dat God van mensen houdt.
Ties
En dat Hij, in ons midden,
Zijn rijk van liefde bouwt.
Tess H, Levi Omdat wij kinderen van de Vader zijn,
Senn, Anna, is samen Kerst vieren zo fijn.
Xinn, Ezra H.
Opening: Meester Henk
Samenzang: In het begin lag de aarde verloren
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

anderen niet te

Verteller: Meester Fred
Samenzang: Machtig God
Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard’en hemel prijzen U, glorie voor Uw Naam.
Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig.
STRALEND LICHT, MORGENSTER, niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid. (2x zingen)
Declamatie: Manoah en Veerle
Jaren, eeuwen gingen voorbij nadat Adam en Eva uit het paradijs gezet waren.
Iedere keer weer zorgde God ervoor dat het goede nieuws gebracht werd.
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het
land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. (Jes: 9:1)
Hidde
Jens
Lars
Evelin
Henriëtte
Liza
Jill

Donker is het in de wereld,
donker is het overal.
Wanneer komt toch de Koning,
Die Zijn kinderen redden zal?
Is er dan in deze wereld
niemand die nog uitkomst ziet?
Niemand die ons hulp en redding,
die ons licht en uitkomst biedt?
De Heere liet lang wachten.
Toen klonk met blijde stem:
“U kunt al snel verwachten,
Gods Zoon in Bethlehem!”
Een prachtige boodschap om te horen,
want de Zaligmaker wordt geboren!

Verteller: Meester Fred

Alle kinderen zingen: Zolang gewacht
Zo lang gewacht
nu is het zo ver
in de donkere nacht
flonkert een ster
en ik hoor de blijde engelenkoren
nu is de Redder geboren.
Zo lang gewacht
nu is het zo ver
in de winterse nacht
glinstert een ster
en ik zie een nieuwe morgen gloren
nu is de Redder geboren.
Zolang gewacht
nu is het zo ver
in de stille nacht
blinkt er een ster
nu klinkt het van de klokkentoren
u is de Redder geboren.

Tekening: Jelte Buijserd

Samenzang: Gij zijt het licht (Wijs: Ik bouw op U)
Gij zijt het Licht, temidden van het duister,
er straalt een ster, vol helderheid en glans.
Zie daar het Kind, gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon, Die ons zo zeer bemint.
Geen pracht, geen praal
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst, Die voor ons overwint.
Schriftlezing Lukas 2: Marije, Noa, Naomi, Lynn en Mara
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's
nachts de wacht hielden over hun kudde.
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is
Christus, de Heere.
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en
liggend in de kribbe.
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God
loofde en zei:
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een
welbehagen.

15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat
de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien
dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.
16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit
Kind verteld was.
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen
gezegd werd.
19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij
gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.
Samenzang: Lofzang van Zacharias
Dus wordt des HEEREN volk geleid,
door 't licht, dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid,
in hunne schuldvergiffenis;
die nooit in schoner glans verscheen,
dan nu, door Gods barmhartigheên,
Die, met ons lot bewogen,
om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,
een ster in Jakob op doet gaan,
de zon des heils doet aan de kimmen staan.
Declamatie:
Bjarne
In het veld waken de herders
bij hun schapen rond het vuur.
Totdat zij een boodschap krijgen
in het nachtelijke uur.
Zilan
Noud
Joas
Correlinde

De Zaligmaker is gekomen
op Wie al zo lang wordt gewacht.
En een prachtig engelenkoor
klinkt helder door de stille nacht.
Door het donker gaan de herders
naar de stal in Bethlehem.
En als ze ’t Kind gevonden hebben,
knielen ze en aanbidden Hem.

Middelste en oudste groep zingen: Licht in de nacht
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan.
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen.
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam.

Tekening: Lucas Benschop

Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen.
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam.
Schriftlezing: Mattheüs 2: Sophia, Seth en Rick
1Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes,
zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster
in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen,
wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de
profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van
Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de
tijd dat de ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek
naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te
aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in
het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar
het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.

11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij
vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem
geschenken: goud en wierook en mirre.
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om
niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
Declamatie:
Ezra B.
Wijzen turen elke nacht
naar de grote sterrenpracht,
Rosa
elke ster en elke maan
kennen zij bij naam.
Micha H.
Aron
Evi
Livia
Tess T.
Elin

Tot er op een goede nacht
zonder dat het wordt verwacht,
plotseling een ster komt staan:
helder als de maan.
’t Is een grote koningsster,
maar die Koning woont heel ver,
daarom willen zij op reis
naar Zijn rijk paleis.
Met geschenken, rijk en veel
gaan de wijzen per kameel
door het hete, droge zand
naar een heel ver land

Noa

Hoe ze weten, waar te gaan?
Wel, dat wijst de ster hen aan.
Heel de weg volgen zij hem
tot in Bethlehem.

Jasmijn

Heel eerbiedig knielt men neer,
bij de kribbe van de Heer…,
’n Kindje klein en zo gewoon,
maar toch ook Gods Zoon!

Samenzang: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
Van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!
De kinderen zingen: De wijzen, de wijzen
Jongste kinderen
De wijzen, de wijzen,
die gingen samen reizen,
vertrouwend op een Koningsster
zij wisten niet hoe ver.
Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.
Alle kinderen:
O koning, wil ons horen
er is een prins geboren,
in ’t Oosten is zijn ster gezien
staat hier zijn wieg misschien?
Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden
Een koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abuis.
De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.
Zij hebben gevonden,
het Kind door God gezonden,
dat Koning en dat Knecht wil zijn
voor ieder, groot en klein.
Verteller: Meester Fred

Tekening: Bjarne van der Ham

Samenzang: Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.
Declamatie: Lucas en Jelte
Als Jezus volwassen is en duidelijk maakt dat Hij de Zoon van God is, gebruikt hij
voorbeelden die gaan over licht.
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh.
8:12)
En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop
acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt
en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1:19)
Samen zingen: Maak ons tot een stralend licht
Kinderen
Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Volwassenen
Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Allen
En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Tekening: Lynn de Wilde

Pauze met muzikaal intermezzo
Vrije vertelling: Meester Henk
Kinderen die de zondagsschool verlaten zingen: Heer U bent mijn leven
Noa, Marije, Jelte en Lucas
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht.
En op duizend wegen
zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Uitreiking bijbels: Juf Eefke
Toezingen leiding zondagsschool: De Heer is jouw Herder
Sluiting door ds. A. van der Stoep

Zingen: Ere zij God in onze dagen
(indien mogelijk staande)
Eer zij God in onze dagen,
Eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
Roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs,
Geef in onze levensdagen
Pais en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

De zondagsschool zal weer beginnen op D.V. 23 januari 2022
Wil je graag meer horen over de Heere Jezus en ben je 4 jaar of ouder? Dan ben je van
harte welkom!
Iedere zondagmiddag van 13.45 uur tot 14.45 uur in
Onder de Toren of ’t Kruispunt.
Tot ziens!
Fred, Eefke, Bertine, Joke, Henk, Wilma, Jantine en Teuni

