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Een wereld vol van donker
Wacht op een spoor van licht
Vanuit de hemel vonkt er
Een ster, een goed bericht.
 Kinderen komen binnen met lichtjes en zingen:
Goedenavond, welkom allemaal.
Ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn
Alles mag er zijn.
God, ik vraag u, kom in onze kring
Wees er bij, wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en u met uw verhaal
verteld in mensen taal
 Het is nu tijd
Het is nu tijd
Het licht breekt door
Het donker is voorbij
Het is nu tijd
Het licht is hier
Gods licht voor jou en mij
 Sterren in de nacht
Die flonkerende lichtjes
Vertellen een verhaal
Wat staat er in de sterren?
Wat beloofd dat allemaal?
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
Wat de hemel hen verteld
Want KIJK, daar aan de hemel
Tussen alle sterren in
Staat op eens een heel bijzondere
Waard om te bewonderen
Wijst dat op een nieuw begin?

De wijzen uit het oosten
zien meer dan licht alleen
Ze komen in beweging
Waar brengt dat licht hen heen?
Vrede op aarde?
Eind aan geweld?
De wijzen zoeken een geheim
Wat de hemel hen vertelt
Want KIJK, daar aan de hemel
Gaat die ene ster hen voor
En de wijzen trekken in de nacht
Aangewakkerd, onverwacht
Ook voor ons een lichtend spoor.

Sterren, sterren, sterren, sterren, STERREN in de NACHT….
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 WELKOM
 Gebed:
Kind:
Op de dag van het licht zijn wij hier gekomen
we willen vieren dat het licht sterker is dan het donker
Dat de hoop sterker is dan de wanhoop
Dat de liefde het wint van de haat
Leiding:
Hier zijn wij God, samen in uw huis
Met al het licht en het donker dat in ons is
Zie ons aan, zoals wij zijn
Open onze ogen, zodat wij uw licht kunnen zien
Open ons hart, zodat wij blijven hopen
Hoor ons gebed,
Amen.
 Lytse kears, ik stek dy oan
Lytse kears, ik stek dy oan
Want de tiid begjint
Fan ferwachting en fan ljocht
Hjoed is it advint
Twadde kears, jou ûs dyn ljocht
Yn ‘e donk’re tiid
’t feest fan ljocht komt tichterby
En dat makket bliid
Tredde kears, do komst derby
Wer in kearske mear
Wat is dat in moai gesicht
Ljochtsjes bringe sfear
Fjirde kears, do joust ek
Ljocht foar elkenien
En wat God ús tasein hie
Hat er hjoed ek dien
Noch in kears, it feest begjint
Krystfeest is it hjoed,
Feest fan ljocht dat kommen is
En dat bliuwt, fargoed
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 Musical

OPERATIE KERSTPOST

Lied 1: Ik ben zo druk
Het is een hele drukke tijd,
het einde van het jaar.
Een tijd van veel gezelligheid,
maar wij zijn nog niet klaar.
We moeten nog van alles doen,
we komen tijd tekort.
Het huis moet schoon, de vloer geboend
voordat het Kerstmis wordt.
Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!
Een kerstdiner, een kerstcadeau,
een kerstboom met een piek.
Een outfit en een kaasplateau,
wij raken in paniek.
De winkels zijn weer overvol,
straks is het kerstbrood op.
Wij zijn gestrest, we slaan op hol,
het stormt in onze kop!
Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!
Ik ben zo druk, druk!
Ik ben zo moe, moe!
Ik ben echt stuk, stuk!
Wat een gedoe!

Lied 2: Laat mij maar luieren
Laat mij maar luieren,
laat mij maar slapen.
Ik wil wat sluimeren
en hardop gapen.
Gewoon wat sukkelen
en lekker chillen.
Een beetje lummelen
is wat wij willen.
Bol Punt Krom
komt naar u toe.
Bol en Krom
zijn lui en moe.
Brief of kaart
of postpakket
zonder haast
naar u op weg.
Een uurtje kuieren
haast zonder klagen.
Het is zo buierig…
Zo veel te dragen…
Het is een gekkenhuis
zo vlak voor kerst.
Maar in het feestgedruis
doen wij ons best!
Bol. Punt. Krom.
Bol. Punt. Krom.
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Lied 3: Een brief is een feestje
Een brief is een feestje,
een brief is een vriend.
Een brief is een teken
dat jij wordt gezien.
Een brief laat je weten
dat iemand je kent,
je nooit zal vergeten
en steeds aan je denkt.
Een brief van de koning
voor jou en voor mij.
En in elke woning
wordt iedereen blij.

Lied 4: Wij kunnen niet
Wij kunnen niet, wij komen niet.
Er is helaas geen tijd.
’t Is nogal druk zoals u ziet;
té druk, tot onze spijt.
Solo 1:
Ik heb een stukje land gekocht,
speciaal voor mij alleen.
Dat stukje land moet onderzocht.
Daar ga ik nu dus heen.
Solo 2:
Veel mensen zijn behoorlijk druk,
maar ik het allermeest.
Dus wens de koning veel geluk,
ik kom niet naar zijn feest.
Solo 3:
Wij zijn verliefd, verloofd, getrouwd.
Dat kost veel energie.
Een koning die een feestje houdt?
Helaas, wij komen niet!
Wij hebben nog veel meer te doen,
u hebt echt geen idee.
U kunt de vorst de groeten doen,
wij gaan niet met u mee!
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Lied 5: De vrienden van de koning
De vrienden van de koning zijn echt niet zo speciaal.
De vrienden van de koning, dat zijn wij allemaal.
Hij wil iets met ons vieren: een feest van hoop en licht.
Op allerlei manieren brengt hij ons dat bericht.
Dus kom en laat ons dansen, de vrede tegemoet.
Wij krijgen nieuwe kansen door wat hij voor ons doet.
Het kerstfeest is een wonder, een einde aan de nacht.
God heeft zijn zoon gezonden, hij werd al lang verwacht.
Een kind ligt in de kribbe, zo kwetsbaar en zo klein,
wij zullen hem aanbidden want hij zal koning zijn.
Dus kom en laat ons dansen, de vrede tegemoet.
Wij krijgen nieuwe kansen door wat hij voor ons doet.
De koning van de hemel geeft licht voor iedereen.
In ’t koninkrijk van Jezus staat niemand ooit alleen.
Wij mogen vrolijk zingen: het kind in Betlehem
laat ons opnieuw beginnen, geef alle eer aan hem!
Dus kom en laat ons dansen, de vrede tegemoet.
Wij krijgen nieuwe kansen door wat hij voor ons doet.
Dus kom en laat ons dansen, de vrede tegemoet.
Wij krijgen nieuwe kansen door wat hij voor ons doet.
 AFSCHEID
 Vrij verhaal

Welkom in de stal

 In een stalletje
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 Gebed
Lieve God
Dank u wel voor alle sterren aan de hemel,
Die licht maken als het ’s nachts donker is
En dank u wel dat Jezus is geboren
Om ons te helpen om zelf net zo als de lichtjes te zijn in het donker
Dat wij andere mensen blij kunnen maken
Ook al doen we zelf niets bijzonders
De sterren aan de hemel zijn er voor iedereen
Alle mensen op de hele wereld kunnen ze zien
Wilt u zo iedereen helpen om andere mensen blij te maken?
Zodat er vrede zal zijn op aarde
Amen.

 Uitdelen van het licht
o We hebben Jezus vandaag gevonden!
Het is licht geworden in ons hart
o We geven dit jullie dit licht, zodat het ook in jullie harten en bij jullie thuis licht
kan worden
o Breng het licht naar de mensen, om hen vreugde te geven.
Draag het licht de donkere wereld in, omdat Jezus is geboren
Het licht der wereld

 Mededelingen en collecte
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 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

Zondagsschool “De Macht van het Kleine”
Wenst jullie allemaal Fijne Feestdagen.
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De Stichting Rijk Voor Arm heeft als doelstelling de kinderen die in armoede
moeten opgroeien in Leeuwarden en omgeving te ondersteunen en ervoor te
zorgen dat zij niet in een Sociaal isolement zullen geraken.
Dit doen zij door middel van het uitdelen van verjaardag dozen aan de kinderen
waarvan de ouders niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om hun kinderen
die in de leeftijd van 4 jaar t/m 12 jaar zitten een verjaardagsfeestje te kunnen
geven,
Deze doos zit boordevol met spulletjes om een kind zijn/haar verjaardag te laten
vieren zoals zij dit horen te doen.
Voorts is de Stichting Rijk Voor Arm druk bezig om een activiteitencentrum,
een thuisbasis te creëren zodat we daar de activiteiten voor de kinderen kunnen
ontplooien zoals :
* Elke woensdagmiddag een instuif kunnen kinderen de hele middag spelletjes
doen, spelen, computeren, creatief bezig zijn enz.
* Talentenjachten organiseren
* Als vertrekpunt en finishpunt te kunnen fungeren
* Verjaardagsfeestjes voor de kinderen te kunnen houden
* Voor het houden van kinder-bingo of andere activiteiten
* Voor het houden van ons Grote Sinterklaasfeest en voor het Grote Kerstfeest
* Als kantoor voor de Stichting Rijk Voor Arm
* Als inpakruimte voor de verjaardag doos!
Stichting Rijk voor Arm
bankrekeningnummer : NL39INGB0006507242
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