Welkom door meester Paanstra
Zingen groep 7:

Psalm 98: 2 en 4

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

Schriftlezing en gebed
Bijdrage groep 7: Vol van pracht
Vol van pracht, vol van pracht;
Schijnt een ster in d’ oosternacht;
Wijzen leidt zij met haar gloren,
Dáár, waar Jezus is geboren.
Hier is ’t heil, door hen verwacht.

Hij is ’t waard, Hij is ’t waard,
Die Zichzelf niet heeft gespaard,
Om het eeuwig, zalig leven
Aan verloornen weêr te geven,
Schoon ’t Hem ’t bitterst lijden

Bethlehem, Bethlehem,
Hoort gij daar die Eng’lenstem?
Vrede op aarde, lof den Heere,
’s Mensen heil is Godes eere,
Alle Heem’len loven Hem.

Bijdrage groep 6: Het is al nacht in Bethlehem met voordracht
Was Christus niet op aard’ geboren,
dan waren w’ allen groot en klein,
tot in all’ eeuwigheid verloren:
Geen kind van God zou er ooit zijn.

God sprak reeds eeuwen van tevoren
terstond na Adams diepe val:
Eens wordt het “Vrouwenzaad” geboren,
Die satans kop vermorz’len zal.

De Vader heeft Zijn Zoon gegeven,
Die op de vastgesteld tijd
aanvaardde ‘t menselijke leven,
Zijn volk tot eeuw’ge zaligheid.
Genesis 3: 15 - En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar Zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult Het de verzenen vermorzelen.

Het is al nacht in Bethlehem,
wat wordt de wereld kil!
De kind'ren zijn naar bed gegaan,
de schapen slapen stil.
De herders waken in dit uur,
zij slaan hun mantels om;
maar dan, een hemels vreugdevuur,
een zee van licht rondom!

Het is nog nacht in Bethlehem,
de schapen staan verbaasd:
hun herders laten hen alleen,
zij gaan, zij gaan met haast
en knielen bij de kribbe neer,
vol eerbied voor dit Kind:
de Goede Herder, aller Heer’
Die mensen zoekt en vindt.

Een engel — is het Gabriel?
verstoort de stille nacht:
Wees niet bevreesd, o Israël,
God heeft aan u gedacht!
Er is vannacht een Koningskind
geboren in een stal;
zie hoe men Hem in doeken windt:
de Heiland van 't heelal.
Het oude Israel mocht horen
Het heil dat Christus brengen zou.
Maar ach, wanneer werd Hij geboren,
Die komen zou als ‘t “Zaad der vrouw”?

Immanuël (één van Zijn Namen,
waardoor Hij Zich ook openbaart)
betekent: God en mens tezamen!
Hoe groot als Hij Zich zo verklaart!

‘t Volk moest een bange tijd beleven:
Geen profetie werd meer gehoord.
Tóch zou de Heere uitkomst geven,
want Hij vervult getrouw Zijn Woord.

Als nietig kind werd Hij geboren,
maar zondeloos, volmaakt en rein,
terwijl wij, mensen, diep verloren,
in zond’ en schuld geboren zijn...

Er waren in die donk’re dagen
toch ook nog kinderen van God.
Al moesten zij vaak bitter klagen,
tóch wachtte hen een beter lot.

Hoe kan een mens, zo vol van zonden
voor God, de Heilige, bestaan?
Nooit wordt door óns een weg gevonden,
waardoor wij tot Hem kunnen gaan!

Ze mochten zaligheid beërven!
Gods Woord wijst ons zo duid’lijk aan,
dat zij gelovig mochten sterven,
op grond van ‘t woord, aan hen gedaan.

Maar God heeft Zélf een Weg gegeven
in Hem, Die Zich ook noemen zou:
“De Weg, de Waarheid en het Leven”.
Hij is ‘t beloofde Zaad der vrouw!

Johannes 14: 6 - Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot
de Vader, dan door Mij.”
Bijdrage groep 3: Nu daagt het in het oosten en Jesaja 9: 1
Nu daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken,
Van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
Met ongekende pracht.
De zonne, voor wier stralen
Het nacht’lijk duister zwicht,
En die zal zegepralen,
Is Christus ’t eeuwig licht!
Jesaja 9: 1 - 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.
Reeds daagt het in het oosten,
Het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
Bijdrage groep 1:
De wijzen, de wijzen
De wijzen, de wijzen,
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een koningsster
Zij wisten niet hoever

Zij hebben gevonden
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Van Zijn kin’dren groot en klein

In een kribbe, in een stal
In een kribbe, in een stal
Is de HEER’ geboren,
Die Zijn kind’ren redden zal

Refrein
O, ere zij God,
Vrede op aard’
Zingen alle eng’len – Amen

Hij is een Licht, in de nacht
Zo is Hij gekomen,
Wie had dat verwacht?
Lofzang van Maria: 2
Hoe heilig is Zijn naam!
Laat volk bij volk te zaâm
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.
Muziekgroep groep 5 en 6:

Avondzang

Komt allen tezamen, op orgel en trompet - Justus Meijer en Bryan van Driesten
Bijdrage voorschool: In een kribbe, in een stal
In een kribbe, in een stal
Is de HEER’ geboren,
Die Zijn kind’ren redden zal

Refrein
O, ere zij God,
Vrede op aard’
Zingen alle eng’len - Amen

Hij is een Licht, in de nacht
Zo is Hij gekomen,
Wie had dat verwacht?
Bijdrage groep 4:
In der schepping morgenstond
In der schepping morgenstond
klonk der eng'len lied in 't rond'
Toen Gods macht in maat'loos diep,
hemel, zee en aarde schiep.
Nog eens galmt der englen koor'
met gejuich de heem'len door.
Als Gods Zoon met majesteit,
wederkomt in heerlijkheid.
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.
Lukas 2: 1-7
1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de
gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die
Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe,
omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Bijbelverhaal
door juf Verwoerd
Numeri 24:17 ‘….Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen.’
Bijdrage groep 2:
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 ‘d eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
Het wonder van Bethlehem
In Bethlehem, veracht en klein,
Zou eenmaal toch het wonder zijn
Van ’t Licht in ’s mensen donk’re nacht,
Daar Hij verlossing heeft gebracht
Bijdrage groep 5: Simeon en Jesaja 9: 5
Simeon mag zeker weten:
eens zal ik de Christus zien.
Die belofte heb 'k gekregen,
van de Heere, Die ik dien.

Simeon neemt in zijn armen
de Verlosser van zijn schuld.
Laat mij, Heere, gaan in vrede.
Uw belofte is vervuld.

Simeon gaat naar de tempel,
hij moest van de Heere gaan,
ziet een vader en een moeder
met hun kleine Kindje staan.
Jesaja 9 vers 5 - 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;’
Bijdrage groep 8: Psalm 25: 2, 3 en 6
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER’,
'k Blijf U al den dag verwachten.

Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven
Bijdrage leerkrachten
Daar is uit ’s wereld duistere wolken
Stille Nacht
Lofzang van Zacharias: 1 en 5
Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks
ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
Sluiting door meester Paanstra
Bijdrage groep 8: Psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Afsluitend orgel- en pianospel

Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez' zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op 't vredepad zijn voeten richt.

