Bewaar het in je hart
Kerstfeest zondagsschool ‘Bidt en werkt’ Moerkapelle
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Inleidend orgelspel
Zingen kinderen van de Zondagsschool en declamatie
Zingen
Dit is het verhaal van onze Redder.
Samen dragen wij het verder.
Samen zijn wij dragers van het Woord.
Vrede voor wie het hoort.
Rosanne

Als we kwetsbaar als Maria zijn,
zo jong en onervaren nog,
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord:
ik leg in jou een nieuw begin.
Vrede voor wie het hoort.

Zingen

Refrein

Sylvana

Als we net als Jozef zoekend zijn
naar het goede om te doen,
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord:
blijf bij elkaar, vertrouw op mij.
Vrede voor wie het hoort.

Zingen

Refrein

Davita

Als wij worden zoals Jezus zelf,
ons leven leggen in Gods hand,
dan is God daar met zijn Geest en zijn woord:
kijk, dit is mijn geliefde kind.
Vrede voor wie het hoort.

Zingen

Refrein

Welkom en gebed door juf Ineke Roos
Orgelspel door Aron
Declamatie groep 3
Stijn
Verteller
Al in het oude testament is de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd.
We lezen daarover in Jesaja en Micha.
Jan
Jesaja 7: 14
Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam
Immanuel geven.
Matthias
Jesaja 9: 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij
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Micha

rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
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.

Zingen groep 3
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 sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!
Declamatie groep 3
Stijn
Verteller
Niemand had verwacht dat de lang beloofde Messias geboren zou worden uit
een jonge vrouw die niet eens belangrijk was.
Jette
Lukas 1: 26 – 38
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een
stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam
Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
Sofie
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet,
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg
zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
Loïs
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt
genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam
Jezus geven.
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Anna

Ezra

32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan
Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen
gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook
zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar
ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Declamatie groep 2
Jinte
De engel zei: ‘Maria, Maria… wees niet zo verschrikt en bang.
In Gods ogen vind je genâ en Zijn beloften zijn er al zo lang.
Sven

Je weet van de Christus, waar men op wacht die al zo lang komen zou
Hij wordt geboren uit een maagd en Maria, jij bent die vrouw.’

Sen

Maria ontroerde over dit woord. Ze wist wat er was beloofd.
Zo heeft zij het van de engel gehoord en zo heeft zij het geloofd.

Aron

De engel ging heen, liet Maria alleen, zij zou dit nooit vergeten.
Aan haar werd Gods belofte vervuld en het Kind zou Jezus heten.

Sam

Het zou Gods Zoon zijn, zalig maken zou Hij het volk van hun zonden.
En groot was de blijdschap in haar en in allen die Hem reeds hebben
gevonden.

Declamatie groep 1
Linde
Ze had zo'n vreemd bericht gekregen,
Waarover ze maar telkens dacht.
Rhodé
Bij niemand anders in haar woonplaats
Was ooit zo'n boodschap thuisgebracht.
Evelien
Gijs

Lukas
Lenn

God zou een Kind op aarde geven
Een Kind, zo hulpeloos en kleinMaar dat Zijn eigen Zoon zou wezen
En zij - zij mocht de moeder zijn.
Maar toen ze 't eenmaal had begrepen,
In volle omvang had verstaan –
Toen kon ze 't ook niet voor zich houden,
4

En is gelijk op reis gegaan.
Livia
Rosa

En in 't gebergte van Judea,
Bij Zacharias en zijn vrouw,
Heeft zij de lofzang toen gezongen
Van 't heil, dat God haar brengen zou.

Zingen groep 1
Kom in mijn hart, kom in mijn hart,
o, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Heer maak mij vrij en woon in mij
o, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf in mijn hart, blijf in mijn hart,
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus.
Leef in mijn hart, leef in mijn hart,
o, leef in mijn hart, Heer Jezus.
’k Ben dan Uw kind dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus.
Kerstvertelling door Juf Margreet
Samenzang - Lofzang van Maria: 1 en 3
Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den HEER
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.

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.

Declamatie groep 2 - Maria
Joëlle
Men heeft, toen het Kind was geboren.
Hem zacht in je armen gelegd.
Zijn naam stond al vast lang tevoren,
en blij heb je ‘Jezus’ gezegd.
Diederik

Je hebt hem in doeken gewonden,
dat was men gewend in die tijd.
Toen heb je een plaatsje gevonden,
een bed in de kribbe gespreid.

Isa

Je hoorde geen engelen zingen,
geen boodschapper zei: ‘Wees gegroet’,
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Je deed maar eenvoudig de dingen,
die elke jonge moeder doet.
Levi

Je hebt Hem gerust en gedragen,
je hebt Hem het lopen geleerd.
Je antwoordde Hem op Zijn vragen,
al werd je door angsten verteerd.

Joël

Je volgde in angst en in beven,
Zijn werk voor de Vader gedaan,
Totdat aan het eind van Zijn leven,
een zwaard door je ziel is gegaan.

Jonathan

Gezegende onder de vrouwen,
hoe zwaar was je taak, maar hoe schoon!
In eeuwigheid mag je aanschouwen,
je kind, je Verlosser, Gods Zoon.

Zingen groep 2
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd
De Heer’ zal altijd doen, wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd.
De Heer’ zal doen, wat Hij je heeft beloofd.
Het duurt niet lang meer tot Hij terug zal komen.
Dan zul je zien dat Hij je heeft gespaard.
De Heer’ wil graag dat jij bij Hem zult wonen.
Omdat je al Zijn woorden hebt bewaard
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd
De Heer’ zal altijd doen, wat Hij je heeft beloofd
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd.
De Heer’ zal doen, wat Hij je heeft beloofd. (2x)
Zingen alle kinderen - canon
Als je gelooft in de Heere Jezus
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Heere Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
Vrije vertelling door Juf Ineke
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Samenzang - Psalm 108:1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
Afscheid zondagsschoolverlaters
Micha Bac, Matthias van Eeden Petersman , Jan van ’t Hof, , Sylvana van der Scheur en
Stijn van der Spek
Zondagsschoolverlaters zingen - Psalm 121: 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
Toezingen Zondagsschoolverlaters - Psalm 121:4
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Dankgebed door dominee van Assen
Zingen
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
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De zondagsschoolleiding wenst je een fijne vakantie toe.
We hopen jullie weer te zien als God het geeft op 16 januari 2022 om 14.00 uur.
Zit je nog niet op de zondagsschool en wil je een keer komen
kijken? Dan ben je natuurlijk van harte welkom!
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