
Wat zoek jij?

Hervormde Gemeente Oude-Tonge
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Mee te kijken/luisteren via kerkdienstgemist.nl



Met medewerking van: Nico Barendregt, orgel
            Hans van Heemst, piano
            Annelies van Heemst, saxofoon

                          Celia Meijer, trompet
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1.kinderen 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!

Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!

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… tralalala…
Want wie zoekt, die vindt! (3x)

2. Intro opzeggen  

Job: Wijzen uit het verre oosten
zien daar in de lucht een ster.
En zij gaan een Koning zoeken,
want geen reis is hun te ver

Maura: Want ook zij, zij willen knielen
voor het Kind in Bethlehem
Ja, met hele mooie schatten
gaan zij nu op reis naar Hem

Abya: Laat ons samen met de wijzen
zoeken naar dat Koningskind
In ’t gebed eerbiedig vragen,
geef ‘m een hart dat U bemind
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3. Samenzang, 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.
 
De hemelse eng'len,
riepen eens de herders,
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden die Koning.

4. Opening door jeugdouderling, Chrisjan Visscher
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5.Schriftlezing: Mattheus 2: 1-12, 

    door Anne van Asperen en Héléne Kreuk.

1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning 
Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben 
Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem 
met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had 
laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven 
door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten 
van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig 
naar de tijd dat de ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig 
onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook 
ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster 
die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de 
plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en
zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem 
geschenken: goud en wierook en mirre.
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren 
om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug 
naar hun land.

4



6. Samenzang

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.
 
Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.
 
In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die ‘k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

7. Bijbelvertelling, 
door Stevelien van de Boogert
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8. Samenzang, Lofzang van Zacharias vers 4 en 5

Dus wordt des Heeren volk geleid
door ’t licht dat nu ontstoken is,
tot kennis van de zaligheid,
in hunne schuld vergiffenis;
die nooit in schoner glans verscheen,
dan nu, door Gods barmhartigheên.
Die, met ons lot bewogen,
om ons van zond’ en ongeval t’ ontslaan,
een ster in Jacob op doet gaan,
de zon des heils doet aan de kimmen staan.

Voor elk die in het duister dwaalt,
verstrekt deez’ zon een helder licht,
dat hem in schâuw des doods bestraalt,
op ’t vredepad zijn voeten richt.

9. kinderkoor de “Regenboog”   
                      o.l.v.Marinke de Vos

*Go tell it on the mountain
*Zijn naam is Jezus
*Immanuel

6



10.Wij komen uit het oosten 

Naheir: Wij komen uit het oosten
Wij zoeken hier een Koning
Herodes, wilt u zeggen
Waar vinden wij zijn woning?

Julian: De priesters moeten komen
Die hebben goed gelezen
Wat Micha heeft geschreven
U moet in Bethlem wezen

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

Dyke: Komt laat ons knielen als d’ Oosterse wijzen.
Wierook en goud brachten zij tot Uw eer.
Wat hebben wij, om U dank te bewijzen
Niets dan ons hart, neem dat dan,  o Heer’.

11. Tieners

Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
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12. Samenzang Psalm 105:3 en 5

Vraagt naar den Heer' en Zijne sterkte,
naar Hem, die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht,
gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht,
aan Zijn doorluchte wonderdaân;
en wilt Zijn straffen gadeslaan.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind. 

13. vrije vertelling, 

14.Samenzang

God zal met u zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan, 
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.
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Refr.
God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israel.

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.

Refr. 3x

 15. afscheid kinderen zondagschool 

 Toezingen

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

16.  Sluiting dominee M. Kreuk
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17. Jeugdvereniging 

Glorie aan God. 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
 
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
 
Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer! 
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Collecte,kleuterbijbels voor Malawi

Geeft voor kleuterbijbels in Malawi een land in Afrika. 
Het is wel drie keer zo groot als Nederland en er wonen bijna net zo veel mensen als in ons land.
Malawi is een heel arm land. 
Het kan zomaar gebeuren dat er door een slechte oogst veel te weinig voedsel is.
En vaak is er niet genoeg geld om het te kopen. 
Heel veel mensen lijden dan honger. 
De kerk in Malawi groeit snel!
Er wordt onder andere door de zending hard gewerkt om mannen op te leiden tot predikant.
Dat is ook wel nodig, want nu moet één predikant soms wel tien gemeenten dienen.
Veel volwassenen weten weinig van de Bijbel, omdat ze meestal als kind nog geen christen waren.
Doordat de ouders vaak maar weinig weten, kunnen ze hun kinderen ook niet zoveel uit de Bijbel 
vertellen.
Die weten daardoor ook niet zoveel van Gods Woord. 
De taal die de mensen in Malawi spreken, is het Chichewa. 
Er is nu een kleuterbijbel in die taal geschreven. 
Daaruit kan worden verteld aan de kinderen in de kerk. 
Zo horen zij ook de verhalen uit de Bijbel en leren ze Wie God is.
Ook is het belangrijk dat volwassenen in de kerk leren hoe ze kinderen uit de Bijbel kunnen 
vertellen.
Want dat is toch de grootste schat: Gods Eigen Woord! 
Er moeten 1.200 kleuterbijbels worden gekocht en naar Malawi worden gebracht.
Daar moeten we flink voor sparen…
Helpt u mee.
U kunt het over maken via de Givt app 
of op het volgende rekeningnummer: NL56 RABO 0352 2002 27   onder vermelding van 
kleuterbijbels in Malawi.
Hartelijk dank voor uw gift.

We wensen u en jullie allen een gezegend 2021
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