Zondag 14 januari 2018 10:00 - leesdienst
Tekst: Jesaja 9:5a
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.
Thema: De voornaamste reden tot blijdschap voor een volk dat wandelt in duisternis
1. Wandelen in duisternis
2. Zich verheugen in het geboren Kind
Liturgie:
Psalm 123:1
Tien geboden des Heeren:9
Lezen Jesaja 9
Psalm 30: 2, 3, 4
Psalm 36:3
Psalm 108:6

(aan de uitgang extra collecte voor de Theologische School)

Leestip:
• Mattheüs 4:12-2
• Johannes 1:1-18
• Jesaja 55 (bij gespreksvraag 6)
Gespreksvragen:
1. De kerntekst uit Jesaja 9 is vers 2: ‘Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap
niet groot gemaakt: zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in
de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt’.
Welke drie redenen tot blijdschap worden in dit hoofdstuk genoemd?
2. Waarop ziet de duisternis die in Jesaja 9:1 is beschreven?
Wat lees je hierover in vers 18.
Hoe is de betekenis voor ons?
3. Kun je uitleggen wat de voornaamste reden tot blijdschap is?
En wat zijn de andere redenen tot blijdschap?
4. Jesaja profeteert dat de Heere Jezus als Kind geboren zal worden. Kun je drie redenen aangeven
waarom de Heere Jezus juist als een kind geboren moet worden?
5. Alexander Comri spreekt over kenmerken van genade.
Wat is het belangrijkste kenmerk?
6. Een oudvader vraagt zijn hoorders na de kerkdienst pen en papier te nemen en op te schrijven wat
het beste bij je past: ‘verloren’ of ‘behouden’. Doe dat eens!
Voor de kinderen:
1. Kun je de tekst van Jesaja 9: 5a uit je hoofd opzeggen?
2. Waarom wandelen de mensen in duisternis? Wat betekent dat?
3. Hoe kun je van de duisternis tot het licht komen?
4. De preek begint met ‘jij bent een gelukzoeker’.
Mag je dat wel gelukzoeker zijn? Wat geeft echt geluk?
Hoe past geluk bij het dienen van de Heere?
5. Lees Jesaja 9:1 en Mattheüs 2:2 en 10. Zie je overeenkomsten?
Maak een mooie tekening over het zien van het licht.

De gelezen preek was van ds P. van Ruitenburg

Zondag 14 januari 2018 18:30 - stud. G. P. van Nieuw Amerongen
Liturgie:
Psalm 68: 8
Geloofsbelijdenis
Psalm 67: 2
Lezen: Psalm 2: 1 - 12
Psalm 45: 2, 3
Psalm 2: 3
Psalm 132: 12

(aan de uitgang extra collecte voor de Theologische School)

