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We heten u van harte welkom op de kerstfeestviering van de zondagsschool.
Fijn dat u gekomen bent om met ons na te denken over HET LICHT van de
wereld.

Samenzang
Lofzang van Simeon
Vers 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Vers 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.

Opening en gebed
Door…

Zingen: Een bange al te lange nacht (1)
Kinderen:
1. Een bange, al te lange nacht,
waaraan geen einde komt.
Is dat de toekomst die ons wacht,
Een stem die zwijgt, verstomt.
2. Laat Gij, o God ons zo alleen,
Al lang zijn wij U kwijt!
Of gingen wij soms van U heen,
In ongehoorzaamheid.

3. Er schijnt wel hier en daar een
ster,
en af en toe de maan.
Maar al die lichten, her en der,
zijn ver bij ons vandaan.
Allen:
4. O Zonne der gerechtigheid,
O Christus, Licht uit Licht,
Laat zien hoe dicht Gij bij ons zijt,
Laat stralen Uw gezicht.

Spreektekst: Schepping en zondeval
Toen God de wereld schiep was het een grote dag,
een dag van licht en van Gods grote woorden,
en ook de nacht was licht, vol van Gods lach,
er was geen valse toon in Gods akkoorden.
Maar toen de mens de zonde had geproefd,
toen viel de nacht en alles was ontluisterd;
Gods lach verdween, want Hij was zeer bedroefd,
en waar God schreit, daar wordt het licht verduisterd.
Schriftlezing: Duisternis en Licht
Jesaja 9: 1-6
1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in
het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.
2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij
zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals
men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.
3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van
hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag.
4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in
bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.
5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde
komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten
en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Zingen: Een bange, al te lange nacht (2)
Kinderen:

Vrouwen/ meisjes:

1. Nog nooit was er zo’n grote
angst,
Nooit dreigde zo de dood;
Of duurt de nacht altijd het langst,
Vlak voor het morgenrood?

3. Reeds schijnt de zon in al haar
kracht,
Al zien wij die nog niet,
De dag komt na een lange nacht,
De vreugde na verdriet.

Mannen/ jongens:

Allen:

2. Op U, Heer Jezus, wachten wij,
Kom, laatste dageraad,
Dan is de strijd, de pijn voorbij,
Dan straalt Uw licht gelaat.

4. Al duurt het wachten nog zo
lang,
Als straks het duister zwicht,
Klinkt nog veel langer ons gezang,
Want eeuwig schijnt Uw licht!

Spreektekst: Licht in het duister
Donker is het in de wereld,
donker is het overal.
Wanneer komt toch de Koning,
Die Zijn kinderen redden zal?
De Heere liet lang wachten.
Toen klonk met blijde stem:
“U kunt al snel verwachten,
Gods Zoon in Bethlehem!”

Zingen: In Bethlehems stal
Kinderen:
1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Aanwezigen:
2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Allen:
3. Lam Gods, voor de schuld, der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis, voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe, met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.
Schriftlezing: Het Licht in de wereld
Johannes 1: 4-9
4. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet
begrepen.
6. Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door
hem geloven zouden.
8. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

Zingen: Zo lang gewacht
Kinderen:
1. 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

3. zo lang gewacht
Nu is het zo ver
In de stille nacht
Blinkt er een ster
Nu klinkt het van de klokkentoren
Nu is de Redder geboren

2. 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

4. Bim bam bim bam
Ding dingedong
Ding dingedong
Ting ting ting
Ting ting ting
Nu is de Redder geboren

Samenzang: Psalm 130: 3 en 4
Vers 3
Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Vers 4
Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Bijbelverhaal: Een Licht, zo groot, zo schoon
Door juf Lianne van Tienhoven

Samenzang: Gij zijt het licht (melodie: Ik bouw op U)
1. Gij zijt het licht,
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.

Spreektekst: Licht bij de mensen (1)
In Jeruzalem woont Anna,
Jaren is zij reeds alleen.
Volgt zij nu weldra haar man na,
en geen Christus, Die verscheen?
Zeven jaar was zij maar samen,
toen de dood hen scheiden ging.
Jaren gingen, jaren kwamen;
’t ging bij Anna om één ding.
Ied’re dag kwam z’ in de tempel.
Biddend heeft z’ op God gewacht.
Heel haar leven droeg dit stempel:
God te dienen, dag en nacht.

2. Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht.

Zie, daar staan twee jonge mensen,
en bij hen een oude man.
God vervult hier al zijn wensen,
zodat Simeon sterven kan.
Maar eerst moet hij ervan zingen:
’t licht dat kwam, zo groot, zo schoon!
Zie toch nu, wat grote dingen!
Op zijn arm heeft hij Gods Zoon.

Zingen: Nu laat u Heer, Uw knecht in vrede gaan
Kinderen:
1. Nu laat U, Heer Uw knecht in vrede gaan.
Ik heb Uw heil gezien, U hebt Uw Woord gedaan.
Wat U hebt beloofd, wat U hebt beloofd,
Wat U hebt beloofd is nu door U gedaan.
2. U hebt verlossing voor Uw volk bereid;
Voor ’t oog der wereld schittert Uw majesteit.
Heerlijk is Uw Naam, heerlijk is Uw Naam,
Heerlijk is Uw Naam, o God, in eeuwigheid.
3. ’t Licht der wereld breekt de duisternis.
De mensen moeten horen, dat er redding is.
Vrede wie gelooft, vrede wie gelooft,
Vrede wie gelooft, dat Jezus Koning is.

Spreektekst: Licht bij de mensen (2)
Anna gaat het daar belijden,
dat dit Kind ook is háár Heer’.
Weg zijn al die droeve tijden;
God ziet gunstig op haar neer.
Hoe helder staat de Morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom.

Vrij verhaal
Door juf Corianne Voets

Samenzang: Psalm 43:3
Vers 3
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

Sluiting en dankgebed
Door:

Spreektekst: Geloofsbelijdenis van het geloof in het Licht
1. Mijn hart wil ik U geven.
Lief’lijk,
vriend’lijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.
2. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
Instemming met de geloofsbelijdenis:
Samenzang: Ere zij God
Ere
zij God,
ere zij God
in den hoge, in
den hoge, in den
hoge. Vrede op aarde vrede op aarde. In den mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge.
Ere zij God in den hoge. Vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde, vrede
op aarde. In den mensen, in de
mensen een welbehagen, in de
mensen een welbehagen een welbehagen. Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op
aarde, in den mensen
een welbehagen.
Amen, amen
Amen.

Heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en het meeleven met deze
dienst!
We vragen u te blijven zitten totdat de kinderen hun tas hebben ontvangen.
Graag ontmoeten we de kinderen in het nieuwe jaar weer op de
zondagsschool. We hopen D.V. zondag 9 januari weer te starten. Welkom!!

