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De kinderen zingen: Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Declamatie jongste groep
Bram: Donker is het in de wereld,
donker is het overal.
Wanneer komt toch de Koning,
Die Zijn kinderen redden zal?
Ninthe: Is er dan in deze wereld
niemand die nog uitkomst ziet?
Niemand die ons hulp en redding,
die ons licht en uitkomst biedt?
Marije:

De Heere liet lang wachten.
Toen klonk met blijde stem:
"U kunt al snel verwachten,
Gods Zoon in Bethlehem!"

Daniël:

Een prachtige boodschap om te horen,
want de Zaligmaker is geboren!

Welkom & gebed
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Marina
In het begin, toen alles nog duister was, sprak God zijn Woord:
Lezen: Genesis 1:1-5 door Joëlle
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed;
en de Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er
licht zijn! En er was licht.
4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding
tussen het licht en de duisternis.
5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste
dag.
Kinderen zingen: 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.
Amke
Door heel het Oude Testament heen zie je dat de duisternis aanwezig is.
Ongehoorzaamheid, afgodendienst. Steeds weer waren offers nodig om
verzoening teweeg te brengen.
De profeten profeteerden echter dat er in het donker een licht zou gaan
schijnen. Dat is Gods genade, Hij wilde Zijn schepping niet om laten
komen in een donkere nacht. Jesaja profeteerde:
Lezen: Jesaja 9:1 door Marina
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.
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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.
Marina
Er kwam iemand die door God was gezonden;
hij heette Johannes. Hij was niet zelf het licht, maar
hij was er om te getuigen van het licht: het ware Licht,
dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het
Woord was in de wereld, de wereld is
door hem ontstaan. Het Woord is mens geworden en
heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid,
de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt
is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’
Lezen: Johannes 1: 1 t/m 18 door Mathijs
1In het begin was het Woord en het Woord
was bij God en het Woord was God.
2Dit was in het begin bij God.
3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt,
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet
begrepen. 6Er was een mens door God gezonden; zijn naam was
Johannes.
7Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen
door hem geloven zouden.
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8Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te
getuigen. 9Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en
ieder mens verlicht.
10Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de
wereld heeft Hem niet gekend.
11Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen.
12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam
geloven; 13die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de
wil van een man, maar uit God geboren zijn.
14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij
hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de
Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik
zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder
dan ik. 16En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade
op genade. 17Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de
waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de
schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.
Kinderen zingen: In het begin was Het Woord
In het begin was het Woord en het Woord was God, bij God.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God.
En het Woord was God.
Het Woord is bij ons gekomen,
het kwam als een licht in de nacht.
Om onder de mensen te wonen.
Maar wie had het kindje verwacht?
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In het begin was het Woord en het Woord was God, bij God.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God.
En het Woord was God.
Het Woord is aan ons gegeven,
al lang van te voren beloofd.
De weg en de waarheid het leven
voor wie in het Kindje gelooft.
Kinderen zingen: Uw woord is een Lamp voor mijn voet
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, uw Woord is
een licht.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Amke
Een groep herders, die niet meetelden in de samenleving, waren de
eersten die hoorden van de geboorte van de Heere Jezus, onze
Zaligmaker. Zij hoorden het niet alleen, maar de heerlijkheid van de
Heere omscheen en verlichtte hen in de duistere nacht.
Declamatie jongste groep
Jinte:
Zij zaten op het donk’re veld
en donker waren ook de tijden.
Zou God hun land nog ééns bevrijden
van onderdrukking en geweld?
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Matthias: Zij sloten bang de ogen dicht,
want plotseling ging de hemel open
Manuël: en hoorden, tussen vrees en
hopen, de blijde boodschap van het Licht.
Coert: Zij kwamen uit hun verre land,
omdat een koning was geboren,
Tibbe: van wie de wereld méér zou horen.
Hun hart sprak sterker dan ’t verstand.
Boaz:

Hun ogen naar de lucht gericht,
zagen zij ’t teken van de Koning.
Toen leidde God hen in Zijn woning;
zij zagen ’t Kind van enkel licht.

Samenzang: Lofzang van Simeon, 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.
Vrij vertelling
Marina
Zoals Christus in deze donkere wereld
kwam om te verlossen van zonde en
schuld, worden wij geroepen om in
een donkere wereld Zijn licht te verspreiden.
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Lezen: Mattheüs 5: 14-16 door Jolieke
14. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt,
kan niet verborgen zijn.
15 ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar
op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken
zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken

Kinderen zingen: 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 uw klein hoekje en ik in ’t mijn.
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
overal op aarde zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.
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Amke & juf Annelies nemen afscheid van de zondagsschool
- Afscheidswoord door Anske
- Overhandiging Bijbel door Anske
- Lied “Lopen op het water” door Amke
De zondagsschoolleiding zingt “Gods zegen voor jou”.

1. Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
vrede voor jou in Zijn naam!

2. Ga met Gods vrede.
Deel in Zijn zegen.
Leef uit Zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op Hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Refrein
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Refrein
Gods zegen voor jou in de naam
van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van
Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Gedicht “In het licht” (lied Sela)
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis krijg het niet in haar macht.
Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.
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In het licht van Gods Zoon,
zien wij Zijn goedheid,
Zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.
In het licht van Gods Zoon,
zien wij Zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in Zijn Zoon
wordt Hij één persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

Afsluiting
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Samenzang: Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge. (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde, (2x)
in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Wij wensen jullie allemaal:
gezegende kerstdagen & een voorspoedig nieuwjaar.
We hopen dat we in het nieuwe jaar weer snel kunnen starten met
de zondagsschool.
Zit je nog niet op Zondagsschool en wil je ook eens komen kijken?
Dan ben je van harte welkom! Elke zondag van 11.00-12.00 uur in
het Kerkelijk Centrum, Dorpsstraat 21

Aan het einde van deze dienst is er bij de uitgang een extra collecte
voor de onkosten van de zondagsschool…….
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