
Liturgie voor de kerstfeestviering van zondagsschool Samuel en 

jeugdclub Benjamin (wijk oost) 

 

Thema: Zijn naam is Jezus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Kerstdag 2020, in de Grote Kerk te 

Papendrecht 

Aanvang: 10.00 uur  



Orgelspel  

 

1. Samenzang: Komt allen tezamen 

 

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!  

 

O, Kind, ons geboren, sluim'rend 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! 

 

2. Opening door ds. C.H. Bijl 

 

3. Declamatie door kinderen van de zondagsschool 

 

Kerstfeest, feest van het Kind in Bethlehem geboren. 

Wij willen iets van 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’ 

 



 

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. 

 

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. 

 

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.    

 

4. Kinderen van de zondagsschool zingen: Ga je mee 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! 

 

5. Declamatie door kinderen van de zondagsschool 

 

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.  

 

Hem noemend met de naam Immanuël. 

‘God met ons’, wil die naam aan ons vertellen. 

Dat weet denk ik, haast ieder wel.  



6. Samenzang: 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.   

 

7. Declamatie door kinderen van jeugdclub Benjamin 

 

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. 

 

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 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.  

 

Een Heerser zou de Heere Jezus wezen, 

Hij die geboren werd in Bethlehem. 

In Micha 5 wordt zo van Hem gesproken, 

hoe duidelijk wees men Israël op Hem. 

 



8. Zingen door jeugdclub Benjamin: Voor u een vraag 

 

Voor u een vraag, voor ons een weet 

het staat in Micha de profeet 

van a tot z beschreven 

de plek zelfs aangegeven 

Bethlehem! 

 

voor u een vraag, voor ons een weet, 

ja, Micha noemde heel concreet 

al tijden van te voren 

waar Hij moet zijn geboren 

Bethlehem! 

 

Bethlehem, die kleine stad 

Bethlehem in Juda 

Bethlehem, weet u dat! 

het is de stad waar de Koning komt 

stad waar de Koning komt 

 

voor ons geen vraag, het is een weet 

het woord van God is up-to-date 

wie oren heeft, die hore 

de Heiland is geboren 

Halleluja! 

 

9. Declamatie door kinderen van jeugdclub Benjamin 

 

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. 

 



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.  

 

De teksten die wij samen mochten zeggen, 

zijn alle uit het Oude Testament. 

De Heere Jezus was toen nog niet geboren, 

toch maakte God al veel van Hem bekend. 

 

10. Samenzang: O kom, o kom, Immanuël 

 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

11. Declamatie door kinderen van jeugdclub Benjamin 

 

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. 

 

  



Zijn Naam is ook: de Zoon van God. 

De Zoon van God verlaat de hemeltroon, 

En komt op aarde als Maria’s Zoon. 

 

12. Schriftlezing: Mattheus 2: 18 - 25 

 

18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, 

Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij 

samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 

19. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij 

rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde 

maken.  

20. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere 

verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van 

David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat 

in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 

21. en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, 

want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.  

22. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere 

gesproken is door de profeet, toen hij zei:  

23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult 

Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. 

24. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van 

de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 

25. en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar 

eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.  

 

13. Samenzang: Zijn naam is Jezus 

 

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam. 

Hij is de Redder die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn naam is Jezus.   



 

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

Hij is de Messias, Hij is onze Heer. 

 

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam. 

Hij is de Redder die God aan de wereld geeft. 

Dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft. 

Zijn naam is Jezus.   

 

Komt laten wij aanbidden, komt laten wij 

aanbidden, komt laten wij aanbidden, die Koning ...  

 

14. Muzikaal intermezzo 

- Jezus is geboren 

- God zal met ons zijn 

 

15. Vrij verhaal door Antine Goudriaan 

 

16. Samenzang: Hoe heilig is Zijn naam! 

 

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.   

 

  



17. Alle kinderen zingen: God zal met ons zijn 

 

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 u zijn, 

God is Immanuël, 

God zal met u zijn, 

De God van Israël. 



18. Sluiting door Ds. Bijl 

 

19. Samenzang: Ere zij God (staande) 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge, 

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Uitleidend orgelspel 



Collectedoel 

De opbrengst van de collecte is voor 50% bestemd voor het project 

Julia Home en 50% bestemd voor de onkosten. U kunt een bijdrage 

overmaken op rekeningnummer NL66 RABO 0373 7031 04 ter name 

van CvK Hervormde Gemeente Papendrecht onder vermelding van 

'online collecte Tweede Kerstdag’. 

 

Zondagsschool Samuël 

Op zondagmiddag van 14:00 tot 15:00 uur zijn alle kinderen van 

groepen 1 t/m 3 van de basisschool van harte welkom in zaal 

Bovendijks. De eerstvolgende keer dat zondagsschool Samuël bij 

elkaar komt, is op D.V. 3 januari 2021. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Caroline Verdoorn, e-mail 

zondagsschoolsamuel@outlook.com. 

 

Jeugdclub Benjamin 

Jeugdclub Benjamin is voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 van 

de basisschool. De club wordt elke woensdagavond gehouden. 

Tijdstip: van 18.45 tot 20.00 uur. De Benjamin begint weer na de 

kerstvakantie op D.V. woensdag 6 januari 2021. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Alieke Teeuw, tel. 06-30803151. 


