Wat zoek jij?

Kerstfeest Jeugd 2020
Hersteld Hervormde Gemeente Elst

Voor de dienst: muzikaal voorspel
Meezinglied: Ga je mee op zoek?
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 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!
Welkom en gebed
door de voorzitter van het jeugdwerk Dick van Laar
Meezinglied: Zoek eerst het koninkrijk
Zoek eerst het koninkrijk van God
En Zijn gerechtigheid
en dit alles ontvangt u bovendien
Hallelu, halleluja.
Halleluja, hallelujah, Halleluja
Hallelu, halleluja.
Gij zult niet leven van brood alleen
Maar van ieder woord
dat door de Heer’ gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, hallelujah, Halleluja
Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn
Zoekt en gij zult het vinden
Klopt en de deur zal voor u opengaan
Hallelu, halleluja.
Hallelu, hallelujah, Halleluja
Halleluja, halleluja.
Kerstgroet
door kandidaat L.G. de Deugd (binnenkort predikant van onze gemeente)
Gedicht door groep 7, 8
Wij komen uit het oosten
Wij zoeken hier een Koning
Herodes, wilt u zeggen
Waar vinden wij zijn woning?
De priesters moeten komen
Die hebben goed gelezen
Wat Micha heeft geschreven
U moet in Bethlehem wezen
De ster gaat hen weer leiden
En dáár zien zij de woning
De wijzen gaan naar binnen
Zij knielen voor hun Koning
Meezinglied: De wijzen de wijzen
De wijzen de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningster
Zij wisten niet hoever
Zij volgden het teken
De dagen werden weken
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan
Gedicht groep 4, 5, 6:
De wijzen uit het oosten
Die zoeken overal
Naar de geboren Prins
De Koning van ’t heelal

Eerst gaan zij Hem zoeken
In ’t koninklijk paleis
Omdat Hij daar niet woont
Gaan ze verder met hun reis
De wijzen uit het oosten
Zien de ster weer staan
En komen dan in Bethlehem
Bij de Koning aan
De wijzen uit het oosten
Knielen eerbiedig neer
En geven Hem hun schatten
Aanbidden Hem, hun Heer’.
Schriftlezing door VO Mattheus 2: 1-12
1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in
het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met
hem.
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks,
vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
5 En zij zeiden tot hem: te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den
profeet:
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda;
want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den
tijd, wanneer de ster verschenen was;
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en
Datzelve aanbidde.
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het
Kindeken was.
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende,
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Meezinglied: Stille nacht, heilige nacht!
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht.
Die miljoenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij der schepselen Heer’. 2x
Hulp'loos Kind, heilig Kind!
Dat zo trouw, zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
werd G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. 2x
Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld verloren in schuld,
Gods belofte wordt heerlijk vervuld,
Amen, Gode zij d' eer. 2x
Vrij verhaal
door Gretha van Wolfswinkel
Meezinglied: God zal met ons zijn
God zal met u zijn,
God is Immanuël,
God zal met u zijn,
de God van Israël.
God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.
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.

God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.
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.
God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.
Gedicht door groep 7, 8
Immanuël. Dat is Hij. God-met-ons.
Heb je Hem ook door genade zo leren kennen?
Heb je Hem mogen vinden, zoals de herders?
Dan kniel je eerbiedig neer.
Dan mag je het verwonderd zeggen:
Immanuël, God-met-ons. Ja, God met mij…
Lied (door de clubleiding ingezongen): Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam,
verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim,
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam,
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer,
niets kan mij ooit scheiden van Jezus’ mijn Heer’:
Geen dood en geen leven, geen moeite en pijn,
ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam,
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Sluiting en dankgebed
door jeugdouderling Bastiaan Gijsbertsen
Meezinglied: Ere zij God
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 de hoge, ere zij God in de 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 de hoge,
in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.
Muzikaal naspel

De leiding van de jeugdclubs wenst U
gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2021!

