Gods belofte wordt heerlijk vervuld!

Kerstfeest van de zondagsschool
“Laat de kinderkens tot Mij komen” te Bleskensgraaf.
- 25 december 2020 Aanvang 18:30 uur
Organist: Johan Stuij
Pianist: Maria Stuij

De collecte van deze avond is bestemd voor de actie van de Hervormde
Zondagsscholenbond “Lees je Bijbel”. Het doel is kinderbijbels, kindercatechisatieboekjes
en een eenvoudige verklaring van de Bijbel te vertalen en te verspreiden in het Chichewa,
de landstaal van Malawi.
Ook is er de wens om zondagsschoolleerkrachten in Malawi een cursus aan te kunnen
bieden over o.a. het vertellen van Bijbelverhalen en het uitleggen en aanleren van
Bijbelteksten aan kinderen.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de zondagsschool:
NL16 RABO 0373743289 t.n.v. HG Bleskensgraaf laat de kinderen tot Mij komen, o.v.v. actie
Lees je Bijbel.
Of maak gebruik van onderstaande QR code of de link die u kunt vinden op de website van
de kerk: www.hervormdbleskensgraaf.nl
Warm aanbevolen.

Liturgie kinderkerstfeest

Gedichtje door: Ida den Hartigh, Anna de Vries en Silke Witzier
God was er altijd.
God is er altijd.
God zal er altijd zijn.
Psalm 75: 1 en 6 Vers 1 door groep 1,2 en 3. Vers 6 door groep 4 en 5.
U alleen, U loven wij;
'k Zal dit melden, 'k zal altijd
Ja wij loven U, o HEER;
Zingen Jacobs God ter eer,
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Slaan der bozen hoornen neer,
Is tot onze vreugd nabij;
Vellen wat Zijn naam bestrijdt;
Dies vertelt men in ons land,
Maar der vromen hoorn en macht
Al de wond'ren Uwer hand.
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.
Opening door onze voorzitter dhr. F. Korevaar
Uitleg van de 5 kleuren van het evangelie door: Jolien Korevaar, Loïs Nugteren,
Eva Hartman, Hannah Kok, Willemiek Verdoorn en Marit Schep
God is Koning, Hij heeft mij gemaakt
en wil dat we voor Hem leven.
Mijn zonden maken een scheiding
tussen God en mij.
Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik
in Hem geloof, ben ik gered.
Jezus stond op uit de dood. Als ik bij Hem
hoor, wordt ook mijn leven nieuw.

te

Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor Hem
leven om straks voor altijd bij Hem te zijn.

Zingen door de kinderen van groep 2, 3 en 4
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 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.
Declamatie door: Ard Jan Verdoorn en Lucas Korevaar
Eens heel lang geleden
schiep God, onze Heer’,
de hemel en aarde
en het engelenheir.
Twee mensen schiep God toen
als kinderen van Hem,
maar Adam en Eva
vergaten Zijn Stem!
Marije Wemmers: Genesis 3:6
En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het
oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam
van zijn vruchten en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.
Lisanne Verheul
“Ik blijf voor u zorgen,”
zo sprak toen de Heer’,
“maar… in ’t paradijs
is uw woonplaats niet meer.”

Ruben Baartman
Voor de mens was alles donker…,
maar toen greep God Zelf weer in.
Hij, wat niemand kon verwachten,
maakte Zelf een nieuw begin.
Joas Karsdorp: Genesis 3:15
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en
haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Anna Vergunst
God ging Zèlf een weg verklaren,
waardoor mensen, vol van schuld,
tòch behouden konden worden
en met vrede weer vervuld.
Steven Terlouw
Hij beloofde dat de Heiland,
de Verlosser, komen zou.
Hij, Die als een Kind zou komen,
noemde Hij “het Zaad der vrouw”.
Psalm 105: 5 door kinderen van groep 5
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.
Joshua Brand: Genesis 22:18
En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem
gehoorzaam geweest zijt.

Anne Lotte Meerkerk
Gods belofte eens gegeven
is vaak door Israël gehoord.
Profeten door Gods Geest gedreven
verkondigen getrouw Zijn Woord.
Sophie de Jongh
Jesaja, een profeet van de Heere,
mocht lang van tevoren profeteren.
Van hem is de boodschap vernomen
dat Jezus naar de aarde zal komen.
Wiegert Terlouw: Jesaja 7: 14
Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een
Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.
Micha laat hetzelfde horen
de Messias wordt geboren.
Joshua Brand: Micha 5:1
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal
Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van
eeuwige dagen af.
Emma van den Dool
Zo heeft de Heere vaak beloofd
dat Hij Zijn Zoon zou sturen.
En eindelijk is de tijd vervuld.
Het zal niet lang meer duren.

Zingen door de kinderen van groep 1 en 2
Alzo lief had God de wereld,
Alzo lief had God de wereld.
De wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Dat Hij aan ons heeft gegeven,
Gegeven, gegeven,
Zijn een’geboren Zoon.
Opdat een ieder die gelooft,
Opdat een ieder die gelooft:
Eeuwig leeft, eeuwig leeft
En niet verloren gaat.
Schriftlezing door: Niels Baartman en Hadassah Brand
Lukas 2: 6-21
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de
kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
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 dan 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.
21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de
naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot
ontvangen was.
Zingen door de kinderen van groep 1,2 en 3
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Zingen door de kinderen van groep 4 en 5
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Zingen door kinderen van groep 6 en 7
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Vertelling door meester de Goffau

Zingen door de kinderen van groep 5,6 en 7
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
De Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
Gedragen door Zijn liefd' en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein
Declamatie
Matthias Westland
Gods belofte werd heerlijk vervuld.
Door de komst van Zijn Zoon, Die heeft betaald voor onze schuld.
Maar de Heere Jezus heeft op aarde in Zijn leven,
ons ook prachtige beloften gegeven:
Jan van Alphen: Johannes 3: 16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Joëlle Herweijer: Mattheus 7: 7 en 8
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan
worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal
opengedaan worden.
Emma van de Dool: Johannes 8: 12
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.
Gijsbert Vos: Johannes 14: 2
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
Wiegert Terlouw: Handelingen 2:39
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de
Heere, onze God, ertoe roepen zal.
Sophie de Jong: Mattheus 28: 20
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Vrije vertelling door juf Verdoorn
Declamatie door: Ineke Korevaar, Laura Kwakernaak en Gerrieke van der Hoog
Vandaag hoorden wij van Jezus,
Die als Kind op aarde kwam.
Die de zonden en de straffen,
van Zijn kind’ren op Zich nam.
Laten wij dan altijd vragen,
telkens weer en elke dag:
Heere wil een hart mij geven,
dat U werkelijk dienen mag.
Die de Heere lief mag hebben,
is gelukkig voor altijd.
Ja, die mag ook eenmaal zingen,
tot Gods eer, in eeuwigheid!

Muzikaal intermezzo onder leiding van Ilona Damen
Zingen door de kinderen van groep 1 en 2
Jezus zegt dat Hij hiervan 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!
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,
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!
Uitreiking Bijbels
Zingen psalm 86:6 door de kinderen die afscheid nemen.
Leer mij naar Uw wil te hand'len,
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.
De afscheid nemende kinderen worden toegezongen
Psalm 134:3 door een aantal van de aanwezige leidinggevenden:
Dat ’s Heeren zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren Heer’!
Sluiting door ds. J. Muller

Ere zij God gezongen door enkele kinderen en leidinggevenden.
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 den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In den mensen, in den mensen, een welbehagen
In den 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

Namens alle kinderen en leidinggevenden willen wij u
hartelijk bedanken voor uw belangstelling!
Wij wensen u nog een gezegende 2e kerstdag toe en
Gods zegen in het nieuwe jaar.
Ook in 2021 zijn de kinderen van 4-12 jaar
weer hartelijk welkom op de zondagsschool
in de School met de Bijbel, Korenbloemplaats 2-4.

