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WOORD VOORAF 

 
In de brochure die voor u ligt, zijn twee kerstprogramma‟s opgenomen. 
Diverse zondagsscholen hebben hun programma‟s beschikbaar gesteld 
voor een uitgave van de Bond van Zondagsscholen. Voor dit jaar hebben 
we de programma‟s van de zondagsschool van Barendrecht en de 
zondagsschool van Poederoyen geselecteerd. Het bestuur is de 
zondagsscholen erkentelijk voor het toesturen van de 
kerstprogramma‟s. 
 
Het aangeleverde kerstprogramma van Barendrecht behandelt het 
thema: Geen plaats. Aan de hand van de subthema‟s: plaats verloren, 
plaats beloofd, plaats voorzegd, plaats gezocht en plaats gevonden, 
wordt dit thema verder uitgewerkt. 
 
Het thema van het kerstprogramma van Poederoyen is: En men noemt 
Zijn Naam…  
In de Bijbel komen we veel verschillende Namen tegen, die het werk en 
de Persoon van de Heere Jezus benoemen. In dit programma wijzen de 
bijbelteksten en gedichtjes steeds naar één van deze Namen heen. 
 
Met deze brochure hoopt het bestuur een handreiking te doen voor het 
samenstellen van een kerstprogramma voor uw zondagsschool. De 
kerstprogramma‟s zijn ook digitaal bij de materiaalbeheerder aan te 
vragen (mat.bvz@kliksafe.nl). 
 
 
Het bestuur van de Bond van Zondagsscholen 
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THEMA: GEEN PLAATS 
 

Opening 
 

Samenzang Lofzang van Zacharias: 1 en 5 
 
Lof zij de God van Israël, 
Den Heer‟, Die aan Zijn erfvolk dacht, 
En, door Zijn liefderijk bestel,  
Verlossing heeft teweeggebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
‟t Geen Davids huis was toegezegd,  
Dat wil Hij ons nu schenken. 
Gelijk Gods trouw, van ‟s aardrijks ochtendstond, 
Door de profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond. 
 
Voor elk die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez‟ zon een helder licht, 
Dat hen in schâuw des doods bestraalt, 
Op ‟t vredepad zijn voeten richt. 

 
Schriftlezing: Lukas 2: 1- 7  
  
Gebed 
 
Samenzang Psalm 132: 7 en 12  + collecte 
Tot staving van de waarheid, deed 
De HEER‟, Die van geen wank‟len weet, 
Aan David enen duren eed. 
“Ik zal”, dus sprak Hij, “uwen Zoon 
eens zetten op uw glorietroon.”  
 
Wat vijand tegen Hem zich kant‟,  
Mijn hand, Mijn onweerstaanb‟re hand 
Zal Hem bekleên met schaamt‟ en schand‟; 
maar eeuwig bloeit de gloriekroon 
op ‟t hoofd van Davids groten Zoon.” 
 
Kerstvertelling: De geboorte van de Heere Jezus 
 
Samenzang   Lofzang van Simeon: 2 
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Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van ‟s hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d‟ ogen; 
Terwijl „t het blind gezicht 
Van ‟t heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 
 
PLAATS VERLOREN 

 
Genesis 3:6b 
En zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en 
hij at. 
 
In 't begin schiep God de hemel 
en de aard', zo lezen wij. 
Alles was nog kaal en ledig 
en de aard' een woestenij. 
 
Maar in zes gewone dagen 
maakte God de schepping klaar. 
En het mooiste van dat alles 
was het eerste mensenpaar. 
 
Daar stond Adam, daar stond Eva: 
hoe gelukkig waren zij! 
Zonder zonde, zonder boosheid, 
vol van vrede, altijd blij. 
 
Vol van liefde tot hun Schepper, 
loofden zij Hem, dag en nacht. 
God, Die alles had geschapen, 
werd de ere toegebracht. 
 
Maar, het is niet zo gebleven... 
Satan heeft de mens verleid, 
en de mens, eerst zo gelukkig, 
viel in d' ongerechtigheid. 
 
Wég was nu de ware vrede, 
weg zijn blijdschap en geluk! 
Satan had zijn zin: De zonde 
Maakte 't mooiste leven stuk. 
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Ja, de mens was bang geworden, 
want hem wachtte slechts de dood; 
dat was 't loon dat God zou geven, 
als men deed wat Hij verbood. 
 
Was dát nu het eind van alles? 
Werd door 't menselijk geslacht 
nimmer dan meer aan de Heere 
eer en glorie toegebracht? 
 
Samenzang Psalm 77:6    
Zou God Zijn genâ vergeten? 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheên 
Door Zijn gramschap afgesneên? 
„k Zei daarna: “Dit krenkt mij ‟t leven; 
Maar God zal verand‟ring geven; 
D‟ Allerhoogste maakt het goed 
Na het zure geeft Hij ‟t zoet.”  

 
PLAATS BELOOFD 
 
Genesis 3:15 
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen 
uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en 
gij zult Het de verzenen vermorzelen. 
 
Voor de mens leek alles donker... 
Maar toen greep God Zelf weer in; 
Hij, (wat niemand kon verwachten) 
maakte Zelf een nieuw begin. 
 
God ging Zélf een weg verklaren, 
waardoor mensen, vol van schuld, 
toch behouden konden worden 
en met vrede weer vervuld. 
 
Hij beloofde dat de Heiland, 
de Verlosser komen zou. 
Christus, Die als een Kind zou komen,  
noemde Hij 'Het Zaad der vrouw'. 
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In Hem kon God vrede maken 
met een mens, door zonde zwart. 
Hij zou nu nieuw werk beginnen 
in zoveler zondaarshart. 
 
Telkens, als Gods Geest gaat werken 
in het hart van klein of groot, 
roept Hij -als een nieuw beginsel- 
tot het leven, uit de dood. 
 
Zingen 
O kom, o kom Immanuël! 
Verlos Uw volk, Uw Israël. 
Herstel het van ellende weer, 
Zodat het looft Uw Naam, O Heer‟! 
Verheug, verheug, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuël 
 
O kom, o kom, die Heerser zijt, 
Van nu tot in all‟ eeuwigheid. 
O kom, o kom, die spreekt met macht. 
Verbreek het duister van de nacht. 
Verheug, verheug, o Israël. 
Hij is nabij, Immanuël. 
 
PLAATS VOORZEGD 
 
Door heel het Oude Testament heen wordt de komst van de Beloofde 
Messias, Die eenmaal geboren zal worden, voorzegd. 
 
Genesis 49:10 
De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam 
zijn. 
 
Numeri 24:17 
Er zal een ster voortgaan uit Jakob en er zal een scepter uit Israël 
opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan. 
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Jesaja 9:1 
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die 
wonen in het land van de schaduw des doods, over denzelve zal een 
licht schijnen. 
 
Jesaja 11:1 
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, 
en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. 
 
Jesaja 53: 2 
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een 
wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; 
als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden 
begeerd hebben.  
 
Zacharia 9:9 
Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems! Zie, uw 
Koning zal u komen. 
 
Psalm 89:35 
Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit Mijn lippen gegaan 
is, zal Ik niet veranderen. 
 
Samenzang Psalm 89: 15 
„k Heb ééns gezworen bij Mijn eigen heiligheid, 
Zo Ik aan David lieg‟, zo hem Mijn Woord misleid‟; 
Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, 
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 
Staat Mijn getuige trouw te schitt‟ren in elks ogen.” 
 
PLAATS GEZOCHT 
 
Lukas 2:4 
En Jozef ging ook op, van Galiléa, uit de stad Názareth, naar Judéa, tot 
de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en 
geslacht van David was. 
 
De keizer op zijn gouden troon, 
De keizer wil graag weten, 
Hoeveel er wonen in zijn land 
En hoe ze allen heten. 
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Jozef en Maria moeten nu 
Op reis gaan naar de stad 
Waar hun familie woonde 
Augustus wilde dat. 
 
Na heel veel uren lopen 
Komen zij in Bethlehem aan. 
Waar moeten zij nu slapen? 
Wie wijst een plaatsje aan? 
 
Deur na deur gaat langzaam open 
Deur na deur gaat ook weer toe. 
Niemand laat ze binnen komen 
En ze zijn zo vreselijk moe. 
 
Geen plaats, geen plaats op aarde 
Er was geen plaats voor Hem 
Toen Hij op de aarde neerkwam 
Er was geen plaats voor Hem. 
 
Geen huis, geen huis op aarde 
Er was geen huis voor Hem 
In een stal in Bethlehem 
Er was geen plaats voor Hem. 
 
Geen wieg, geen wieg op aarde 
Er was geen wieg voor Hem 
In een voerbak voor de dieren 
Er was geen plaats voor Hem. 
 
PLAATS GEVONDEN 
 
Lukas 2:7 
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde 
Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de 
herberg. 
 
Eindelijk vinden ze een plaatsje 
Voor een lange koude nacht. 
Samen zijn ze om te rusten  
in een arme stal gebracht. 
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Toen kwam er grote blijdschap 
Want in die arme stal 
Kregen zij het Kindje Jezus  
de Koning van ‟t heelal. 
 
Zingen: Een Kindje werd geboren 
 
En Kindje werd geboren 
Veel honderd jaar geleen, 
Men had zo lang tevoren 
Al om een Kind gebeen. 
 
Hij had geen wieg tot slapen, 
Geen huisje tot zijn dak; 
Hij woonde bij de schapen, 
Sliep in een voederbak. 
 
Maar toen Hij was gekomen, 
Zong zelfs der eng‟len stem. 
Toen juichten ook de vromen, 
En knielden neer voor Hem. 
 
Declamatie 
 
Een stal; wie wil daar zijn? 
Zo arm, zo vuil, zo klein? 
‟t Is Jezus Zelf: de Koning, 
kiest deze plaats als woning. 
 
Ja, de Koning is geboren, 
In een kribbe, in een stal. 
Opdat Hij in zondaars harten, 
Ook als Koning heersen zal. 
 
Samenzang Psalm 8: 1 en 4 
 
HEER', onze Heer‟, grootmachtig Opperwezen; 
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heem‟len uitgebreid. 
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Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 
 
Declamatie 
 
Geen plaats, geen huis, geen wieg 
Op hun vragen keer op keer, 
klonk het telkens in hun oren: 
'Voor u is geen plaatsje meer!' 
   
Voor de grote Hemelkoning 
stond niet eens een wiegje klaar. 
Als een Kind werd Hij geboren! 
Ja, Hij is de Middelaar. 
 
Hij werd arm, opdat Zijn kind'ren 
diep verloren in de schuld, 
door Hem weer met hemelschatten 
rijk'lijk zouden zijn vervuld. 
 
Leerden wij dan biddend smeken: 
'Zie, o Heere, op mij neer! 
Wilt U ook in mijn hart wonen; 
leer mij leven tot Uw eer.' 
 
Maak ook in mijn leven, Heere, 
Zélf nog eens een nieuw begin. 
Geef dat Christus wordt mijn leven, 
dan is 't sterven mij gewin. 
 
Samenzang Psalm 136 vers 1, 3, 5, 22, 23 en 26 
 
Allen:  
Looft den Heer‟ want Hij is goed 
Looft Hem met een blij gemoed. 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
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Alle kinderen: 
Looft der heren Opperheer; 
Buigt u need'rig voor Hem neer 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Alle vrouwen/meisjes:  
Looft Gods wijsheid; door Zijn woord 
Bracht Hij al de heem'len voort 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Alle mannen/ jongens: 
Looft Hem, nu die erfenis 
Naar Zijn Woord bevestigd is. 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Alle kinderen: 
Die in onze lagen stand, 
Ons genadig bood de hand; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
 Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Allen: 
Geeft de God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER‟, 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Vrije vertelling 
 
Samenzang Psalm 68:7 
   
Gelijk een duif, door ‟t zilverwit, 
En „t goud, dat op haar veed‟ren zit, 
Bij „t licht der zonnestralen 
Ver boven and‟re voog‟len pronkt, 
Zult gij, door ‟t Godd‟lijk oog belonkt, 
Weer met uw schoonheid pralen. 
Wanneer Gods onweerstaanb‟re hand 
De vorsten uit het ganse land 
Verstrooid had en verdreven, 
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Ontving zijn erfdeel eed‟ler schoon, 
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon‟, 
Aan Salmon ooit kon geven. 
 
Afscheid van de kinderen die de zondagsschool verlaten 
 
Kinderen toezingen Psalm 143:10 (aangepast) 
Leer hen, o God van zaligheden, 
Hun leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt hun God, vat Gij hun hand; 
Uw goede Geest bestier‟ hun schreden, 
En leid‟ hen in een effen land. 
 
Uitdelen van de boeken 
 
Sluiting 
 
Slotzang:  Ere zij God (staande) 
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THEMA: EN MEN NOEMT ZIJN NAAM… 
 
Zingen: Psalm 150:1 
 
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem om Zijn mogendheden; 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
Schriftlezing: Mattheüs 1:18-25 
 
Gebed 
 
Zingen: Lofzang van Zacharias: 1 en 5  
(onder het zingen wordt gecollecteerd)   
 
Lof zij den God van Israël, 
Den Heer‟, Die aan Zijn erfvolk dacht. 
En, door Zijn liefderijk bestel, 
Verlossing heeft teweeggebracht; 
Een hoorn des heils heeft opgerecht; 
‟t Geen Davids huis was toegezegd, 
Dat wil Hij ons nu schenken. 
Gelijk Gods trouw, van ‟s aardrijks ochtendstond, 
Door der profeten wijzen mond, 
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.  
    
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. 
 
Bijbelvertelling: ”En men noemt Zijn Naam…” 
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Zingen: Lofzang van Maria: 1 
 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den Heer‟ 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 
 
Kerstfeest, feest van het Kind in Bethlehem geboren. 
Wij willen iets over Zijn namen laten horen.  
Al in het Oude Testament, 
wordt Zijn naam vermeld.  
 
De Heere Zelf had eerst van Hem gesproken, 
van Hem, Die eens geboren worden zou, 
om voor de zonden van Zijn volk te lijden, 
en toen werd Hij genoemd het Zaad der vrouw. 
 
Genesis 3:15 
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen 
uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en 
gij zult Het de verzenen vermorzelen.  
 
En Mozes had door Goddelijk licht gedreven 
Hem aan het volk beloofd als een Profeet.  
Eén die Zijn hemels onderwijs zal geven, 
aan ‟t volk dat dwaas is, en het niet meer weet. 
 
Deuteronomium 18:15 
Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de 
HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen. 
 
Als Priester zou Hij offeren en bidden; 
hoewel niet komend uit de priesterstam.   
Hij zou als Melchizédek priester wezen, 
omdat Hij uit de stam van Juda kwam.  
 
Psalm 110:4 
De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt 
Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek. 
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Als Koning zou Hij al Zijn volk regeren, 
ja, Jezus is de grote Davidszoon. 
Zijn Koninkrijk heeft nimmermeer een einde, 
Hij draagt in eeuwigheid de gloriekroon. 
 
Jesaja 32:1 
Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid; en de vorsten zullen 
heersen naar recht.  
 
We lezen van Hem in het Boek der Psalmen 
als van een Steen, door bouwers wel veracht, 
maar tot een Hoeksteen, van God Zelf gegeven, 
zo anders dan door mensen was gedacht. 
 
Psalm 118:22 
De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een Hoofd des 
hoeks geworden. 
 
Zingen: Psalm 118:11 
 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht‟lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door ‟s HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz‟ ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden ‟t niet. 
  
De bruid in het Hooglied horen wij reeds spreken, 
van Hem als van haar Liefste en haar Vriend. 
Hoe heerlijk mag zij Hem ons voor gaan stellen, 
Zij heeft Hem lief, en wordt van Hem bemind. 
 
Hooglied 5:16b 
Zulk een is mijn Liefste, ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochteren van 
Jeruzalem. 
 
Ik ben een Roos van Saron, zegt de Heere, 
een Lelie, die in al haar schoonheid prijkt. 
Het zijn de meest aantrekkelijke bloemen, 
waarbij de Heere Zelf Zich vergelijkt. 
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Hooglied 2:1 
Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen. 
 
Jesaja heeft Hem duidelijk aangewezen, 
Hem noemend met de naam Immanuël. 
“ God met ons”, wil die naam aan ons vertellen, 
Dat weet, denk ik, haast ieder wel. 
 
Jesaja 7:14b 
Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn 
Naam IMMANUËL heten.   

 
Een Rijsje, horen wij Jesaja zeggen, 
en ergens anders spreekt hij van een Spruit. 
Hoe blinkt in die verscheidenheid aan namen, 
Zijn middelaarswerk voor onze ogen uit.  
 
Jesaja 11:1 
Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, 
en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. 
 
Zijn Naam is Wonderlijk, Jesaja negen, 
Hij wordt ook Raad en Sterke God genoemd. 
Vader der eeuwigheid en Vorst des vredes; 
hoe heerlijk heeft Jesaja Hem geroemd! 
 
Jesaja 9:5 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 
heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.  
 
Jesaja sprak ook duidelijk van Zijn lijden. 
Als een Lam werd Hij ter slachting geleid. 
En als een Schaap deed Hij Zijn mond niet open, 
verdienend voor Zijn volk de zaligheid. 
 
Jesaja 53:7b 
Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is 
voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet 
open.     
 
Een Heerser, zou de Heere Jezus wezen, 
Hij, die geboren werd in Bethlehem. 
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In Micha 5 wordt zo van Hem gesproken, 
Hoe duidelijk wees men Israël op Hem.  
 
Micha 5:1 
En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de 
duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn 
in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der 
eeuwigheid. 
 
Ook Zacharia heeft van Hem gesproken, 
hoe Hij op aarde kwam als Vaders Knecht. 
Een Herder, horen wij Hem telkens noemen. 
Ook wordt Hij als een Heiland aangezegd. 
 
Zacharia 3:8b 
Want zie, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE doen komen. 
 
Zacharia 13:7 
Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn 
Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de 
schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen 
wenden. 
 
Zacharia 9:9b 
Zie, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, 
en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen. 
 
De Heere Jezus zou ook eens verschijnen, 
en opgaan als de Zon der gerechtigheid. 
Daar staat ook bij dat onder Zijne vleugelen 
voor al Zijn volk genezing is bereid.  
 
Maleachi 4:2a 
Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen. 
 
En al die namen, Hem gegeven, 
vertellen iets van Zijn Persoon en werk. 
Zo werd de Heere Jezus eens geboren 
tot zaligheid van Zijn gehele kerk. 
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De teksten die wij samen mochten zeggen, 
zijn alle uit het Oude Testament.  
De Heere Jezus was nog niet geboren, 
toch maakte God al veel van Hem bekend.  
 
Zingen: Lofzang van Maria: 3     
 
Hoe heilig is Zijn Naam! 
Laat volk bij volk te zaâm, 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten.  
 
Maar ook in het Nieuwe Testament, 
maakt God ons Zijn namen bekend.  
 
Zijn Naam is heilig, groot en goed. 
Zijn Naam zegt Wie Hij is, en wat Hij doet.  
 
Zijn Naam is: Jezus. 
Jezus is op aard‟ geboren, 
in een nederige stal. 
Jezus is de Zaligmaker, 
Die Zijn volk verlossen zal. 
 
Mattheüs 1:21b 
En gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken 
van hun zonden. 
 
Zijn Naam is ook: de Zoon van God. 
De Zoon van God 
verlaat de hemeltroon,  
en komt op aarde 
als Maria‟s Zoon. 
 
Johannes 3:16 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
 
Zingen: Psalm 72: 11 
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Zijn Naam moet eeuwig‟ eer ontvangen; 
Men loov‟ Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor‟, en volg‟ mijn zangen 
Met  amen, amen na. 
 
Zijn Naam is: Licht 
Hij is het Licht, 
schijnend in de duisternis. 
Hij verlicht het hart, 
dat vol van zonden is.  
 
Johannes 8:12b 
Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet 
wandelen, maar zal het licht des levens hebben. 
 
Zijn Naam is: Lam. 
Hij is het grote Offerlam, 
dat schuld en zonden op Zich nam. 
 
Johannes 1:29b 
Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.  
 
Zijn Naam is ook: de goede Herder 
Die Zijn kinderen kent en leidt. 
Hij zal altijd voor hen zorgen, 
nu en tot in eeuwigheid.  
 
Johannes 10:14 
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen 
gekend. 
 
Hij wordt ook genoemd: het Brood des levens. 
Het ware Brood, door God gegeven. 
Wie uit genade van dit Brood mag eten, 
zal eeuwig zalig leven. 
 
Johannes  6:51a 
Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand 
van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. 
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Wanneer wij dit zo samen overdenken, 
dan blijkt hieruit: hoe rijk is toch Gods Woord.  
Want had God ons de Bijbel niet gegeven, 
Dan hadden wij van Jezus nooit gehoord.  
 
Hij gaf Zijn Woord, opdat wij zouden weten, 
wat nodig is tot onze zaligheid. 
Door Woord en Geest wil Hij nog mensen trekken, 
En brengen tot Zijn eeuwige heerlijkheid. 
 
Zingen door kinderen van de zondagsschool: Psalm 25:2 
 
HEER‟, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest, bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G‟ Uw treden wendt; 
Leid mij in Uw waarheid; leer 
Ijv‟rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER‟, 
„k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Vrij verhaal 
 
Zingen: Psalm 46:6 
 
De HEER‟, de God der legerscharen, 
Is met ons, hoedt ons in gevaren. 
De HEER‟, de God van Jakobs zaad, 
Is ons een burg, een toeverlaat. 
 
Afscheid van de kinderen die de zondagsschool verlaten 
 
Zingen: Psalm 134:3  
 
Dat ‟s HEEREN zegen op u daal‟; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal‟; 
Hij schiep ‟t heelal, Zijn Naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER‟. 
 
Sluiting   
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