Ga je mee naar Bethlehem?

Kerstfeest zondagsschool “Samuël”
Poortvliet, 26 december 2020

Binnenkomst van de kinderen
Kinderen zingen: O kom, o kom, Immanuël
O kom, o kom, Immanuël
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël
O kom, Gij wortel Isaï
verlos ons van de tyrannie
van alle goden dezer eeuw
o Herder, sla de boze leeuw
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
Opening en gebed

Declamatie:
Micha 5: 1
Thomas: En Gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen
onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij
voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en
Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der
eeuwigheid.
Marnix: Ga je met ons mee op weg naar Bethlehem?
Daar is Hij geboren, herders vonden Hem.
Want een engel had het ’s nachts aan hen verteld,
Buiten bij de schapen, in het veld.

William: Ga je met ons mee op weg naar Bethlehem?
Daar is Hij geboren, herders vonden Hem,
Zomaar in een heel gewoon eenvoudig huis,
Kreeg de Heere Jezus een tehuis.

Noud:

’T Kind dat vrede brengen zal voor groot en klein,
Wil nu ook opnieuw door ons gevonden zijn.
Hij kwam eens ter wereld ja voor iedereen!
En laat ook vandaag ons niet alleen!

Kinderen zingen: In de stad van koning David
In de stad van koning David
Zoals lang reeds was voorzegd
Werd een baby door zijn moeder
In een kribbe neergelegd
Jezus Christus was dat kind
Door Maria teer bemind.

Samenzang:
Hij kwam uit de hoge hemel
Hij, de Koning van ’t heelal
Heel eenvoudig was Zijn woning
En Zijn wieg stond in een stal
Armen riep Hij in Zijn kring
Toen Hij door de wereld ging

Eenmaal zien ook onze ogen
Hem, die ons Zijn liefde toont,
Want dat Kind is onze Heiland
Die nu in de hemel woont,
Hij brengt al Gods kind’ren thuis
Bij Hem in het Vaderhuis.

Schriftlezing: Lukas 2: 1 – 7
Marco:
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.
Annemijn:

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);

Famke:

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.

Jens:

7: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en
wond Hem in doeken, en legde Hem neder in
de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats
was in de herberg.

Kinderen zingen: Laat ieder het horen
Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van 't heelal.
De engelen melden, in Efratha's velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.
Komt, laten wij eren, de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der wereld, halleluja!

Declamatie:
Manuel:
De keizer Augustus laat zeggen
In heel zijn grote rijk:
Ik wil van de mensen weten
Hoe arm zij zijn of rijk.
Anne-Sophie: En daarom moet nu ieder
Op reis naar dorp of stad,
Waar vroeger hun familie
Nog land of huizen had.
Myrna:

Ook Jozef moet nu reizen
Naar Bethlehem zo klein,
Omdat zij nog familie
Van koning David zijn.

Louise:

In het donker van de avond,
Als de lichtjes branden gaan,
Komen Jozef en Maria
Moe in Bethlehem’s straten aan.

Nadine:

Nergens vinden zij een plaatsje
Voor de koude lange nacht.
Samen zijn zij om te rusten,
In een oude stal gebracht.

Lobke:

Ze kunnen gaan slapen
En in die nacht ….
Is het Kindje geboren
En naar de kribbe gebracht.

Kinderen zingen: Psalm 72: 10 en 11
Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
't Gezegend heidendom
't Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond'ren, Hij alleen.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Declamatie:
Rocco:

Mattheus 2: 1 en 2
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem,
gelegen in Judea, in de dagen van den koning
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn
te Jeruzalem aangekomen.
Zeggende: Waar is de geboren Koning der
Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het
Oosten, en zijn gekomen om Hem te
aanbidden.

Famke:

Wij komen uit het Oosten,
Wij zoeken hier een Koning,
Herodes, wilt u zeggen,
Waar vinden wij Zijn woning?

Annemijn:

De priesters moeten komen.
Die hebben goed gelezen
Wat Micha heeft geschreven,
U moet in Bethlehem wezen!

Marco:

De ster gaat hen weer leiden
En daar zien zij de woning.
De wijzen gaan naar binnen
Zij knielen voor hun Koning.

Kerstvertelling door juf Hannie

Kinderen zingen: O Konings kind van Bethlehem
O, Koningskind van Bethlehem,
geef mij een hart dat met mijn stem,
van blijdschap bij Uw kribbe zingt,
waardoor het tot de hemel klinkt!
Geef mij ook oren die het Woord,
geloven, dat ik heb gehoord.
Dat door de engel is gezegd
en in de kribbe is gelegd.
Geef aan mijn voeten blijde haast
zodat ik, om mijzelf verbaasd,
de stal, Uw woning, binnenga
eerbiedig bij de kribbe sta.
Geef aan mijn ogen helderheid
wanneer ik in de kribbe kijk
en in de doeken zie gehuld:
wat God beloofd had, is vervuld!
O, Koningskind van Bethlehem,
dan zal ik daar met hart en stem
een loflied zingen, hoog van toon:
God heeft ons lief, Hij zond Zijn Zoon!
Declamatie:
Rocco: Weet u wel waarom de Heere Jezus,
werd geboren in een stal?
Omdat niemand op de aarde,
zeggen of zelfs denken zou:

Thomas: Voor mij is Hij niet gekomen,
ik ben veel te arm voor Hem.
Daarom werd de Heere Jezus geboren,
In de stal van Bethlehem.
Noud:

Weet u wel waarom de Heere Jezus,
kwam als kind in Bethlehem?
Opdat niemand ooit kan denken:
Ik ben veel te klein voor Hem.

William: Weet u wel waarom de Heere Jezus,
daalde van des Hemels troon?
Omdat God ons alzo lief had,
Dat Hij gaf Zijn eigen Zoon.
Marnix: Zodat wij in Hem gelovend,
Niet verloren zouden gaan.
Maar voor eeuwig bij Hem leven,
Daarom wilde Jezus gaan.
Kinderen zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer
Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

Vrije vertelling door juf Janine

Afscheid van Rocco en Thomas
Toezingen: Psalm 37 :2(indien mogelijk staande)
Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.
Afsluiting door ouderling A. Kraal

Slotzang: Eer 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.

Namens de leiding van zondagsschool Samuël een
gezegend 2021 toegewenst.
In verband met de geldende corona regels weten wij
nog niet wanneer de volgende zondagsschool zal zijn.

Oudejaarsgedachte 2020
Weer is er een jaar ten einde.
`t Was een zeer bewogen jaar.
Wie had dit ooit kunnen denken:
We hielden afstand van elkaar!
Velen werden er getroffen,
door de coronapandemie.
`t Heeft ons allen wat te zeggen,
maar de vraag is wel….. en wie,
heeft de roepstem echt begrepen,
wat God hier mee zeggen wil?
Zijn we doorgegaan “met leven”
of stonden wij er echt bij stil?
Jezus geeft ons ware vrede.
Kerst zegt ons: God kwam op d’aard
om ons mensen te verlossen.
Vlucht tot Hem, Hij is het waard.

