Kerstfeest 2021
Eben-Haëzerschool, Emmeloord

Tekening gemaakt door: Ymke ten Brinke, groep 5

De collecte kan digitaal overgemaakt worden op het volgende rekeningnummer:
NL85RABO0346515505 t.n.v. schoolvereniging Eben-Haëzerschool (ANBI-status)

1.

Samenzang Psalm 98: 2
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.

2.

Opening en gebed door meester A. Heijboer (directeur)

3.

Bijbellezing door Jesse en Esmay uit groep 8
Lukas 1: 67-80
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde,
zeggende:
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te
weeg gebracht Zijn volke;
69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn
knecht;
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het
begin der wereld geweest zijn;
71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons
haten;
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn
heilig verbond;
73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te
geven.
74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder
vreze.
75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.
76 En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij
zult voor het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden;
77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden,
78 door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons
bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des
doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.
80 En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de
woestijnen, tot den dag zijner vertoning aan Israël.

4.

Samenzang Lofzang van Simeon: 1 en 2
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

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.
5. Groep 2
Opzeggen:

De grootheid en heiligheid van Gods Naam (juf G. Wassink en juf J. Bogerd)
Looft de Heere, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend
onder de volken. (Psalm 105: 1)
Ik ben de Heere, dat is Mijn Naam en Mijn eer zal Ik aan geen ander
geven. (Jesaja 42: 8a)

Zingen:

Lofzang van Maria: 3
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.

Opzeggen:

Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal Zijn Naam van kind
tot kind voortgeplant worden. (Psalm 72: 17)

Zingen:

U hebt verlossing voor Uw volk bereid,
voor ’t oog der wereld schittert nu Uw Majesteit.
Heerlijk is Uw Naam, heerlijk is Uw Naam,
heerlijk is Uw Naam o God, in eeuwigheid.

Opzeggen:

Leer ons bij Uw kribbe buigen,
leer ons knielen aan Uw kruis.
Leer ons in Uw Naam geloven,
neem ons eens in ’t Vaderhuis.

Zingen:

O Heere, Heere, leer ons saâm,
geloven in die ene Naam.
Dan kan ’t voor groot, dan kan ’t voor klein,
pas een gezegend Kerstfeest zijn.

6. Groep 3
Zingen:

Zoon (juf J. Verhoeff en juf N. de Wolf)
Psalm 111: 5
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

Opzeggen:

In Nazareth in Galilea,
komt op Gods hoog bevel,
een knecht van God bij Maria.
Het is de engel Gabriël.
Gabriël, door God gezonden,
spreekt de maagd Maria aan:
Weest gegroet, de Heere is met u,
wees gezegend in Zijn Naam!
Vrees nu niet, God geeft genade
en Hij geeft u ook een Zoon.
‘Jezus’ zal dit Kindje heten,
erfgenaam van Davids troon.
‘Hoe zal alles toch gebeuren,
alles wat ik heb gehoord?’
Zie, de dienstmaagd van de Heere,
mij geschiede naar Uw Woord.
In eeuwigheid zal Jezus leven.
God Zelf zal Hem eens Davids troon
en ’t huis van vader Jakob geven.
Waar Hij zal heersen als Gods Zoon.

Opzeggen:

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. (Lukas 2: 7)

Zingen:

Het kleine stadje Bethlehem,
ligt stil in donk’re nacht.
De herders in het wijde veld,
zij houden trouw de wacht.
Maar zie, er schijnt een helder licht,
ook klinkt een eng’len stem:
'De Heiland is geboren nu;
ga heen en kniel voor Hem'.
De engel, hij zegt ook tot ons:
'Geboren is Gods Zoon;
Zingt nu tot eer van God de Heer’,
looft Hem op blijde toon'.
God ziet in welbehagen neer,
op elk die hem verwacht.
En vrede zal op aarde zijn,
licht in een donk’re nacht.

7. Groep 0/1 De goede Herder (juf M. Wijnsma en juf I. van Hartingsveldt)
Opzeggen:
Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt zijn leven voor
de schapen. (Johannes 10: 11)
Zingen:

Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem,
Die zoekt wat is verloren;
Een Herder als een lam zo klein,
een Koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

Opzeggen:

Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen,
Ik tel ze één voor één.
Daarom kwam Ik hier op aarde,
Ik verlaat er geen.
Blijf toch héél dicht bij Mij,
bij de kribbe en het kruis.
Bij de voerbak en de Herder,
dan draag Ik jou naar huis.

Zingen:

Psalm 79: 7
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.

8. Groep 1/2 Koning (juf A. de Jager)
Zingen:
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had 't zo verwacht.
Geen paleis of 'n dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ’n kind heel eenvoudig,
door te worden als ’n kind heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kon Hij de Redder zijn.
Opzeggen:

Een Koning is geboren,
maar zonder kroon.
Een kribbe is Zijn bedje,
een stal is Zijn woôn.
Hij heeft geen soldaten,
geen rijkdom, geen macht.
Maar engelen zingen,
voor Hem in de nacht.

De herders die komen,
eerbiedig nabij.
Ze vragen verwonderd:
‘Is het feest ook voor mij?’
Het feest is voor ieder,
voor groot en voor klein.
Als Christus voor allen,
maar Koning mag zijn!
Zingen:

O, Koningskind van Bethlehem,
geef mij een hart dat met mijn stem,
van blijdschap bij Uw kribbe zingt,
waardoor het tot de Hemel klinkt.
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.

9.

Samenzang: In Bethlehems stal
In Bethlehems stal lag Christus de Heer’,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer’, der engelen Heer’,
Die zondaren mint, zo nameloos teer,
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

10. Groep 4
Zingen:

Halleluja, looft de Heere! (meester G. Vlijm)
Wees blij en zing voor God, de Heer’, want het is feest vandaag!
En wie er voor de Heere leeft, van Hem een stem gekregen heeft,
zing blij Zijn grote Naam, zing blij Zijn grote Naam!
Halleluja, halleluja, halleluja!
Wees blij en zing voor God, de Heer’, want Jezus kwam op aard’!
Het Kind dat in de kribbe lag, zorgt dat ik vrolijk zingen mag:
Zing blij Zijn grote Naam, zing blij Zijn grote Naam!
Halleluja, halleluja, halleluja!
Wees blij en zing voor God, de Heer’, want het is feest vandaag!
Want onze God geeft vrede weer, voor elk die Hem belijdt als Heer’.
Zing blij Zijn grote Naam, zing blij Zijn grote Naam!
Halleluja, halleluja, halleluja!

Zingen:

Samen zingen, samen spelen, samen met elkaar.
Samen loven, samen prijzen, want het is echt waar:
Hij is heilig, Hij is waardig, wonderbaar is Hij.
Hij is heerlijk, Hij is waarlijk, daarom zingen wij:
Halleluja, looft de Heer’. Prijst Zijn grootheid, geeft Hem eer!
Halleluja, looft de Heer’. Prijst Zijn grootheid, geeft Hem eer!
Samen zingen, samen spelen, samen met elkaar.
Samen loven, samen prijzen, want het is echt waar:
Hij is machtig, Hij is krachtig, Hij is ijzersterk.
Hij geeft liefde, Hij geeft blijdschap, groot is heel Zijn werk!
Halleluja, looft de Heer’. Prijst Zijn grootheid, geeft Hem eer!
Halleluja, looft de Heer’. Prijst Zijn grootheid, geeft Hem eer!
La-la-la-la, la-la-la. La-la-la-la, la-la-la. (2x)
Halleluja, looft de Heer’!

11. Groep 3/4 Kind (juf H. Stunnenberg en juf H. van Oossanen)
Opzeggen:
Wij willen u vertellen,
van het wonder van Gods Zoon,
dat als een Kindje kwam op aarde,
Hij verliet Zijn hemeltroon.
Dat Kindje zal de Koning zijn,
van hemel en van aard’.
Hij wil zoeken, die verloren zijn,
dat is Hem alles waard.
Zingen:

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!
We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een Kind geboren, een Kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien…
Ga je mee op zoek…
Want wie zoekt, die vindt!

Opzeggen:

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; (Jesaja 9: 5)

Zingen:

Heerlijk is Uw naam,
heerlijk is Uw naam,
hoogverheven en vol van kracht,
heerlijk is Uw naam.
Jezus, Jezus, heerlijk is Uw naam.

Zingen:

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’.
Hulp’loos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’Uw rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor.
Leer m’U danken daarvoor.

12. Groep 5
Opzeggen:

Het Licht der wereld (juf J. Hakvoort en juf G. van Giessen)
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. (Jesaja 9: 1a)

Zingen:

Er gaat een licht op in deze donk’re wereld,
er klimt een nieuwe ster omhoog in deze nacht.
Ik hoor een lied, ik hoor sjaloom en vrede.
Dit is het nieuws waar lang op is gewacht.
Het is een licht veel sterker dan het donker,
het is de morgenster die straalt in deze tijd,
er klinkt muziek: De Heiland is geboren,
’t is de Messias die Zijn volk bevrijdt!
Die ster klimt aan de hemel hoog uit Israël,
de ster van Jakob, maar dat wist je al misschien,
de Koning is geboren - God zal met ons zijn -,
en die ster vannacht, kijk uit, je zult het zien!

Opzeggen:

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar
zal het licht des levens hebben. (Johannes 8:12b)
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheus 5:16)

Zingen:

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen,
tot de wereld ziet Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

13. Samenzang: 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 Zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en Die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig Licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
14. Groep 8
Zingen:

Immanuël (juf M. Louwerse en juf S. Zeeman)
A sign shall be given,
a virgin will conceive.
A human baby bearing,
undiminished Deity.
The glory of the nations,
a Light for all to see.
That hope for all who will embrace,
His warm reality:
Immanuel!
Our God is with us
and if God is with us,
who could stand against us?
Our God is with us:
Immanuel!
For all those who live in the shadow of death,
a glorious Light has dawned.
For all those who stumble in the darkness,
behold your Light has come:
Immanuel!
So what will be your answer?
Will you hear the call?
Of Him who did not spare His Son,
but gave Him for us all.
On earth there is no power,
there is no depth or height.
That could ever separate us,
from the love of God in Christ:
Immanuel!
Er zal een teken worden gegeven,
een maagd zal zwanger worden.
Een menselijke baby wordt geboren,
onverminderde Godheid.
De glorie van de naties,

een Licht voor iedereen om te zien.
Die hoop voor iedereen die zal omarmen,
Zijn warme realiteit:
Immanuel!
Onze God is met ons
en als God met ons is,
wie kan er tegen ons zijn?
Onze God is met ons:
Immanuel!
Voor iedereen die in de schaduw van de dood leeft,
een glorieus Licht is opgekomen.
Voor iedereen die struikelt in de duisternis,
zie je Licht is gekomen:
Immanuel!
Dus wat zal uw antwoord zijn?
Hoor je de oproep?
Van Hem die Zijn Zoon niet spaarde,
maar gaf Hem voor ons allemaal.
Op aarde is er geen kracht,
er is geen diepte of hoogte.
Dat zou ons ooit kunnen scheiden,
uit de liefde van God in Christus:
Immanuel!
15. Groep 6
Zingen:

Zijn naam is Jezus (meester J. Companjen en juf S. Zeeman)
Zijn naam is Jezus,
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft:
Zijn naam is Jezus!

Opzeggen:

Jozef, sprak de engel:
‘Maria krijgt een Zoon.
Hij zal Jezus heten
en wast van zonden schoon.’

Zingen:

Zijn naam is Jezus,
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft:
Zijn naam is Jezus!

Opzeggen:

Zijn naam is óók Emmanuël:
God zal met je zijn.
Want Hij wil altijd helpen,
in eenzaamheid en pijn.

Zingen:

Voor dit kleine Kindje,
buigen wij ons neer.
Hij is de Messias,
Hij is onze Heer’,
Hij is de Messias,
Hij is onze Heer’.

Opzeggen:

En de wereld zal het horen,
Jezus Hij alleen,
kan mensen zalig maken,
brengt verlorenen bijeen.
Jezus Hij moest komen,
als mensenzoon zó klein,
om met de naam Emmanuël,
heel dicht bij ons te zijn.

Zingen:

Zijn naam is Jezus,
Jezus is Zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus!
Zijn naam is Jezus!

Zingen:

Komt laten wij aanbidden die Koning.

16. Groep 7
Opzeggen:

En men noemt Zijn naam… Vredevorst! (meester H.J. Pap)
En met noemt Zijn naam… Vredevorst!

Opzeggen:

Jesaja 53: 1-3, 5, 10-12
1. Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN
geopenbaard?
2. Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit
een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen,
zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
5. Maar Hij is om zonde overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn
striemen is ons genezing geworden.
10. Doch het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank
gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad
zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand
gelukkiglijk voortgaan.

11. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis
zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun
ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een
roof delen, omdat Hij Zijn Ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders
is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders
gebeden heeft.
Opzeggen:

Moge de rijkdom, die in het Kerstfeest besloten ligt, uw en jouw deel zijn van nu
aan tot in eeuwigheid. Amen.

Zingen:

May the joy of the angels,
the gladness of the shepherds,
the worship of the wisemen,
and the peace of the Christchild,
be yours this Christmas.
May Christ, who by his incarnation,
gathered into one,
all things earthly,
all things heavenly,
and fill you with joy and peace.
And the blessing of God,
the Father and the Son
and the Holy Spirit,
be with you and remain with you always.
Amen
Moge de vreugde van de engelen,
de blijdschap van de herders,
de aanbidding van de wijzen
en de vrede van het Christuskind,
uw deel zijn dit Kerstfeest.
Moge Christus, die door Zijn menswording,
alles zal vergaderen,
zowel wat op de aarde,
als in de hemel is,
u met vreugde en vrede vervullen.
En de zegen van God,
de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
zij met u en blijve altijd bij u.
Amen

17. Muziekgroepje o.l.v. mevr. M. Simonse

18. Vertelling door meester G. Vlijm
19. 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.
20. Sluiting door dhr. S. van der Knijff (voorzitter bestuur)
21. Samenzang: Ere zij God

Ere
zij God,
ere zij God,
in den hoge, in
den hoge, in den
hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ere zij God in den hoge,
ere zij God in den hoge. Vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde. In de mensen, in
de mensen een welbehagen, in de 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 de mensen
een welbehagen. Amen,
amen.

