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Thema: “Ga je mee op zoek naar de herders?”  
Muziekteam: Oosterkerk band 

1 

 

Woord van welkom 
 

Lied: Ga je me op zoek naar het Koningskind? 
 

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! 3x 
 

Gebed 
 

Lied:  Wij zijn de stoere herders 
 

Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen 
Wij waken in het veld als and’re mensen slapen 
Wij zijn stoere herders, voor niets of niemand bang 
Wij vechten met een beer en trappen op een slang. 
En niemand, niemand, niemand, 
Niemand krijgt ons klein 
Omdat we stoere herders zijn. 
 
Ik ben een stoere herder, ik ben ontzettend sterk 
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Hier in het veld van Efrata doe ik gewoon mijn werk 
Ik ben een stoere herder, ik ben ontzettend groot 
En alle wilde dieren hier die sla ik zo maar dood. 
Ik ben een stoere herder, de kleinste van het stel 
Maar als ik alle schapen roep dan luisteren ze wel. 
 
Wij zijn de stoere herders, wij passen op de schapen 
Wij waken in het veld als and’re mensen slapen 
Wij zijn stoere herders, voor niets of niemand bang 
Wij vechten met een beer en trappen op een slang. 
En niemand, niemand, niemand, 
Niemand krijgt ons klein 
Omdat we stoere herders zijn. 
 

Kerstspel 
 
‘Op zoek naar de herders’ 
 
Lied:  Wij zin de stoere herders 
 

Ik ben een stoere herder, ik werk hard voor mijn geld 
Daarom was ik vanavond laat een beetje uitgeteld 
Ik ben een stoere herder, ik waak de hele dag 
Vandaar dat ik vanavond al wat te slapen lag 
Ik ben een stoere herder, maar lag al op een oor 
Toen hoorde ik een mooi gezang, 
Het was een engelenkoor: 
 
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo.  
 
En wij, de stoere herders, verlieten onze schapen 
En zochten naar de stal waar Jezus lag te slapen 
En wij de stoere herders voor niets of niemand bang 
Wij knielden voor het koningskind 
En bleven daar heel lang. 
 
Vanaf die dag bij ’t kindje klein, 
Willen wij goede herders zijn, leven zoals God het wil, 
Van buiten stoer, van binnen stil. 
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En niemand, niemand, niemand, 
Niemand krijgt ons klein 
Omdat wij goede herders zijn 
 
En niemand, niemand, niemand, 
Niemand krijgt ons klein 
Omdat wij goede herders zijn 
 

Hemelhoog 161  Zeg eens herder? 
 

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan? 
Ik heb eens gekeken in een oude stal 
Daar zag ik een wonder, dat ’k vertellen zal 
 
Zeg eens herder, wat heb jij gezien? 
‘k Zag er een os en ezel bij een voederbak 
‘t Was er koud en donker; tocht kwam door het dak 
 
Zeg eens herder, wat zag je nog meer? 
Ja, ik zag een kindje, schreiend van kou 
en daarbij stond Jozef, die ‘t warmen zou 
 
Zeg eens herder, zag je soms nog meer? 
‘k Zag dat Maria ‘t kind in de armen nam 
Os en ezel keken, ook een heel klein lam 
 
Zeg eens herder, is het lief een schoon? 
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan 
Schoner dan de hemel waar de sterren staan 
 
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd? 
Ja, het vraagt om liefde; schatten vraagt het geen 
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen 
 

Kerst verhaal door Journalist Menno 
 

Gezang    Stille nacht. Heilige nacht 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
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Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 
Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 
 

Opwekking 123  Goed nieuws! 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed  
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei 
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Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
En Hij is ook een Vader 
die heel veel van je houdt 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 
Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 
 

Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 

 

Collecte 
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Lied:  Midden in de Winternacht 
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom 
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen 
Christus is geboren! 
 

Zegen 
 

Uitnodiging voor samenkomst in ‘t Anker 
 

Lied: Vrolijk Kerstfeest iedereen 
 

Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman) 
Sterke God (Sterke God) 
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader) 
Vredevorst (Vredevorst) 
 
Een Kind is ons geboren. 
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Een Zoon is ons gegeven 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld) 
heeft Hij gebracht ( heeft Hij gebracht ) 
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken) 
Licht in de nacht (Licht in de nacht) 
 
Een Kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Vrede voor de wereld (Vrede voor de wereld) 
heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht) 
Vrijheid voor de volken (Vrijheid voor de volken) 
Licht in de nacht (Licht in de nacht) 
 
Een Kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Een Kind is ons geboren. 
Een Zoon is ons gegeven 
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! (3x) 
 
Collecte 
 
Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor de Stichting Jarige Job 
 
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting 
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een 
echte verjaardag, thuis én op school! de box zit vol met 
versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor 
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de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 
kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job! 
 
Wil u/jij een bedrage geven aan deze Stichting, om kinderen een echte verjaardag 
toewensen. Kunt u/jij doet via de QR code hiernaast  
Van harte bedankt voor u/jij gift 
 
 
 
Volgende kerstdiensten 
Zaterdag 24 december 2022, X-Mas, 22:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 25 december 2022, Kerstdienst, 10:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen,  
m.m.v. Trumpets of the Lord 
 
Oudjaars & Nieuwjaarsdiensten 2022/2023 
Zaterdag 31 december 2022, Oudjaarsavonddienst , 19:00 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
Zondag 1 Januari 2023, Nieuwjaarsmorgendienst, 10:30 uur, Ds. M.J. Zandbergen 
 
De diensten zijn te volgen via de livestream van Hervormd gemeente wijk oost, 
Oosterkerk Aalsmeer - YouTube of www.oosterkerk.tv 
Op zondagen ook te zien op het tv-kanaal van radio Aalsmeer  
(Caiway kanaal 12/KPN kanaal 1389) 
 
Zie ook de kalender op hervormdaalsmeer.nl/categorie/wijk/oost/ 
Wilt u doorpraten of meer informatie over Oosterkerk,  
Neem dan contact op met: 
Ds. Menno Zandbergen, tel: 06-12889809 of voorganger@oosterkerk-aalsmeer.nl 
Scriba, Simon Dijkstra, tel: 06-81238113 of scriba@oosterkerk-aalsmeer.nl 
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