
THEMA

WEEK

11 - 17 NOV. 2019

‘De namen van Jezus’

Er is KRACHT 

in de NAAM 

van JEZUS!
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Voor iedereen

Op zondag 17 november a.s. is er in veel kerken in Nunspeet en Hulshorst een themadienst. 

Op school wordt er in de themaweek gewerkt rondom een thema. Er worden Bijbelverhalen 

verteld, liederen gezongen en de kinderen maken een verwerking. Deze keer is het thema: 

‘De namen van Jezus’

“ Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke 

naam te boven gaat.” Filippenzen 2:9

Jezus is zo rijk en veelomvattend dat het wel lijkt of er geen namen genoeg aan Hem 

gegeven kunnen worden. Voor elke situatie, elke omstandigheid,  

elk moment van je leven is er wel een naam van Hem beschikbaar.

Meedoen

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan deze themaweek en themadienst. Thuis 

kunt u elke dag het leesrooster gebruiken, samen met uw kind(eren). Doet en bidt u 

mee voor een gezegende themaweek? We ontmoeten u ook graag in één van de 

themadiensten. Op de achterzijde staan alle diensten vermeld.



Themalied 

 

‘Jezus is het licht der wereld’ 
Kinderopwekking 46 (Oke4kids)

Jezus is het licht der wereld

Jezus is het levend woord

Jezus is de goede herder

Jezus is het Lam van God

Jezus is het levend water

Jezus is het levend brood

Jezus is de ware wijnstok

Jezus is de Zoon van God

Hij kent ons als geen ander

Hij weet wie we zijn

Hij weet hoe wij ons voelen

Hij was een mens als wij

Hij deelt in onze vreugde

en Hij kent ons verdriet

nee, er is niemand zoals Hij

Jezus is de Messias

Jezus is de bruidegom

Jezus is de hogepriester

Jezus is het Lam van God

Jezus is de Zoon des mensen

Jezus is de weg tot God

Jezus is de overwinnaar

Jezus is de Zoon van God

Hij is aan ’t kruis gestorven

Hij droeg daar onze schuld

Hij gaf zijn eigen leven

Hij heeft de wet vervuld

gestorven en begraven

maar ook weer opgestaan

ja, Jezus leeft in eeuwigheid

Jezus is de Leeuw van Juda

Jezus is de sterke Rots

Jezus is onze Redder

Jezus is het Lam van God

Jezus is de Weg en Waarheid

Jezus is de Vredevorst

Jezus, het begin en einde

Jezus is de Zoon van God

Tekst & Muziek:  

Marcel Zimmer © 1993 Celmar Music
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Ma. 11 november
Het zal deze weken gaan over ‘de namen van 

Jezus’. Hij heeft een heleboel namen. Al die 

namen vertellen hoe speciaal onze Heer is. 

Maar weet jij ook wat de naam JEZUS betekent? 

God Zelf heeft de naam voor Zijn Zoon uit

gekozen. God stuurde een engel naar Jozef. ‘U 

moet het kind de naam Jezus geven, want Hij 

is die Zijn volk zal redden van hun zonden’, 

hoorde Jozef een engel zeggen.

De naam Jezus bestaat uit twee delen. De let

ters ‘Je’ zijn een afkorting van de naam waar

mee God Zich aan Mozes voorstelde. Toen 

Mozes aan God vroeg hoe hij Hem moest 

noemen zei God: Jahweh, Jehova, dat is: Ik ben 

die ik ben; Ik zal er zijn! In onze Bijbels wordt 

die naam met vier hoofdletters weer gegeven. 

HEER of HERE, staat er dan.

Het tweede deel van de naam Jezus is afgeleid 

van het Hebreeuwse werkwoord. ‘jesja’ dat 

‘redden ‘betekent. De naam Jezus betekent 

dus: De HEER redt. Of: De HEER is redding. 

Jezus kwam allereerst om Zijn volk van zon

den te bevrijden. Zijn volk, dat is Israël. Israël 

is Gods oogappel, Gods eerste liefde, Gods 

uitverkoren volk! Jezus werd als Jood geboren. 

Zijn ouders lieten Hem, zo vertelt Lucas, be

snijden toen Hij acht dagen oud was. Op dag 

van de besnijdenis ontving het zoontje van 

Jozef en Maria, de naam Jezus.

Maar de Here Jezus is niet alleen Israëls Red

der. Jezus is gekomen om uit alle volken men

sen te redden van hun zonden. Aan het slot 

van het evangelie naar Mattheüs horen we Je

zus tegen zijn discipelen zeggen: ‘Gaat dan he

nen en maakt alle volken tot mijn discipelen’. 

Jezus kwam dus ook naar deze aarde om jou 

te redden. Hij is gekomen om in jouw plaats 

de straf voor jouw zonden te dragen en jouw 

schuld over te nemen. En ook om, via de weg 

van het kruis, voor jou eeuwig leven mogelijk 

te maken. Jezus, want een heerlijke naam!

 Mattheüs 1 : 18  21

Di. 12 november
Je zult vast weten hoe onze burgemeester 

heet. Inderdaad, de burgemeester van Nun

speet heet Van de Weerd. Het woord ‘burger

meester’ vertelt over zijn functie. Precies zo is 

dat ook bij jullie dominee. ‘Dominee’ is niet 

zijn naam maar duidt aan wat hij doet, wat 

zijn functie is.

Gisteren dachten we na over de naam Jezus. 

Vandaag over de naam Christus. Net zoals 

burgemeester en dominee geen roepnamen 

zijn, is ook Christus geen roepnaam. Het 

woord ‘Christus’ duidt een functie aan of iets 

moeilijker gezegd ‘een ambt’.

 

Christus, betekent in het Nederlands ‘gezalf

de’ en in het Hebreeuws is het ‘MESSIAS’. Bij 

‘zalf’ moet je aan zalfolie denken. Als iemand 

in het Oude Testament profeet, priester of 

koning werd, werd zo iemand namelijk ge

zalfd met olie. De profeet Samuel zalfde bij

voorbeeld David tot koning. Dat wil zeggen 

hij goot olie over zijn hoofd.

Zoals een hartje het symbool van liefde is, 

was olie in het Oude Testament het symbool 

van de Heilige Geest. Zonder de hulp van de 

Heilige Geest kon je geen goede priester, geen 

goede koning en geen goede profeet zijn. 

Om duidelijk te maken dat de Heilige Geest 

iemand wilde helpen een goede koning, pries

ter of profeet te zijn, werd zo iemand met olie 

gezalfd.
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Toen de Here Jezus werd gedoopt daalde de 

Heilige Geest op Hem neer. Op die manier 

werd duidelijk: Jezus is de Messias, Hij is de 

Christus. Jezus is èn priester èn koning èn 

profeet. In Jezus komen drie ambten, drie 

functies samen. Hoe mooi en speciaal is dat 

niet? Want als onze hoogste profeet kan Jezus 

als geen ander vertellen over wat Zijn hemel

se Vader wil en over hoe onze toekomst er 

uit ziet. Als onze enige Hogepriester kon Hij 

Zijn eigen bloed voor onze zonden offeren 

en bidt Hij nu in de hemel voor ons. Als onze 

eeuwige Koning beschermt, bewaart en leidt 

Hij ons!

 Mattheüs 3 : 12  17 en 16 : 13  16

Wo. 13 november
Het bijzondere van Jezus is dat Hij niet alleen 

maar mens was, maar ook God. Hij was God 

èn mens. Jezus was voor honderd procent 

mens. Om als baby’tje niet te overlijden, moest 

zijn moeder Hem in doeken wikkelen, anders 

zou hij van kou zijn gestorven. Als Jezus niet 

dronk kreeg Hij dorst. Als Hij niet at kreeg Hij 

honger. En toen Zijn goede vriend Lazarus 

overleed, moest Jezus enorm huilen. 

Hij was honderd procent mens en tegelijk 

ook honderd procent God. Daarom noemt 

Jesaja Hem ‘STERKE GOD’. Omdat Hij niet 

alleen mens maar ook God was, kon Jezus de 

gedachten van de mensen lezen die Hij te

genkwam. Omdat Hij niet alleen mens maar 

ook God was, kon Hij tegen de wind, als te

gen een hond, zeggen: ga liggen! Omdat Hij 

ook God was, kon Jezus zieken genezen en 

boze, duivelse geesten, uit mensen verdrij

ven. Omdat Hij ook Gods was, hield Jezus 

toen de duivel Hem in de woestijn probeer

de tot zonden te verleiden stand. Jesaja had 

gelijk toen hij Jezus ‘sterke God’ noemde. 

Want Jezus bleek zelfs sterker dan de dood te 

zijn. Hij wekte bijvoorbeeld zijn vriend Lazarus 

uit de dood op en stond ook Zelf op uit de 

doden. 

Als jij gelooft mag je er op vertrouwen dat 

Jezus, de sterke God, altijd bij jou is. Daarom 

hoef jij voor niets of niemand bang te zijn!

 Jesaja 9 : 5 en Markus 4 : 34  39

Do. 14 november
Er zijn in de wereld verschillende letters om 

klanken en woorden op te kunnen schrijven. 

Je hebt op de gevel van een Chinees restau

rant, zoals bijvoorbeeld aan de Harderwijker

weg, vast wel eens Chinese lettertekens zien 

staan. Of misschien heb je op televisie wel 

vlaggen of tanks of spandoeken uit Syrië ge

zien waarop Arabische lettertekens stonden. 

Vandaag is Engels de wereldtaal. Toen de 

Here Jezus op aarde leefde was Grieks de 

wereldtaal. Ook de Grieken hebben hun ei

gen letters. De Here Jezus vergeleek Zichzelf 

eens met de eerste en de laatste letter van 

het Griekse alfabet. Wij zouden zeggen: met 

de A en Z. De Heer zei: ‘Ik ben DE ALFA EN 

OMEGA, de eerste en de laatste, het begin en 

het einde’.

Door Zichzelf met de eerste en de laatste 

letter te vergelijken maakte Jezus duidelijk 

dat ons leven een begin en een einde heeft. 

Hij neemt ons met de eerste letter mee naar 

het begin, mee naar de schepping. De wereld 

is niet zomaar ontstaan, maar door God de 

Vader gemaakt. Bij de schepping was Jezus 

betrokken. En zoals de wereld maar niet toe

vallig ontstaan is, ben jij ook niet toevallig 

ontstaan. God staat ook aan jou begin!
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De alfa, de letter a neemt ons mee naar het 

paradijs, maar Jezus bepaalt iedere lezer ook 

bij het hier en nu. Want Hij zegt: ‘Ik bèn de 

alfa en de omega’. ‘Ik ben’ dat is tegenwoor

dige tijd. “Ik ben” wil zeggen: Ik ben er! Wat 

er ook gebeurt in het leven van de gelovigen, 

Ik ben erbij! Als jij gelooft ben je nooit alleen.

Prachtig daarbij is dat Jezus doorgaat tot het 

einde. Jezus werkt door totdat Hij bij de letter 

omega, is aangekomen. Jezus gaat door tot 

het einde. Hij gaat door tot de z!

Wij mensen beginnen nogal eens aan iets 

zonder het af te maken. We beginnen bijvoor

beeld met een legpuzzel of iets van lego te 

bouwen, maar maken het niet af. Of we be

ginnen in een boek en lezen het niet uit. De 

Here Jezus is anders! Hij maakt af waaraan Hij 

is begonnen! Hij gaat door tot de letter omega. 

Hij gaat door tot de z. Als werk klaar is, komt 

er een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Als jij 

gelooft hoef je daarom niet bang voor de toe

komst te zijn! 

 Openb. 22: 616

Vr. 15 november
Als jongetje had ik eens ruzie met een jongen 

bij ons uit de buurt. Toen zijn vader ons zag 

vechten kwam hij mij met een schop achter

na. Wat was ik bang! Ik rende naar mijn vader 

en vertelde hem wat er was gebeurd. Mijn 

vader trok meteen zijn jas, ging naar de vader 

van dat jongetje toe en kwam voor mij op. 

Iets moeilijker gezegd: mijn vader was mijn 

pleitbezorger. Hij deed een goed woordje 

voor me. In de Bijbel wordt de Here Jezus onze 

PLEITBEZORGER genoemd.

Toen de Here Jezus op aarde was bad Hij re

gelmatig voor Zijn leerlingen. In gebed kwam 

de Heer op voor zijn leerlingen, pleitte Hij 

voor hen. Hij bad bijvoorbeeld voor Zijn leer

lingen: ‘Vader Ik vraag U of hen wel bewaren 

voor de boze. Ik vraag U ook of zij één mogen 

zijn, zoals wij Vader één zijn’. (Johannes 17 : 15 

en 21) En als Hij iemand wilde genezen bad de 

Here Jezus heel vaak eerst om kracht.

De Heer vertelde in de hemel te zullen blijven 

pleiten voor Zijn volgelingen. Hij zei: ‘Iedereen 

die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik 

erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar 

wie mij verloochent bij de mensen, zal ook 

ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel’. 

(Mattheüs 10 : 13)

Als jij gelooft mag je weten dat Jezus in de 

hemel ook jouw pleitbezorger is. In de hemel 

bidt Hij bijvoorbeeld om vergeving van jouw 

zonden (1 Johannes 2 : 1) en ook of je hemelse 

Vader ook jou wil beschermen tegen het werk 

van de duivel. 

Bidden niet zo makkelijk. Soms weet je niet 

goed wat je moet bidden. Soms vergeet je om 

te bidden. En als je bijvoorbeeld slaapt kun je 

helemaal niet bidden. Wat is geweldig om te 

weten dat Jezus leeft om voor altijd voor ons 

te pleiten!

 Joh.17: 926

Za. 16 november
Waarschijnlijk heb jij wel eens een bruidspaar 

gezien. Een bruid en een bruidegom zien er 

prachtig uit. Vooral de bruidsjurk is vaak 

heel speciaal. Hoe de jurk eruit ziet blijft tot 

de huwelijksdag voor de bruidegom geheim. 

Hij kan niet wachten tot hij zijn vrouw in zo’n 

hele mooie jurk ziet lopen. Daarom verlangt 

hij heel erg naar de huwelijksdag. Natuurlijk 

koopt bij zelf ook een mooi pak en ook een 
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mooi bruidsboeket! Mooi aangekleed gaat 

hij in de trouwauto zijn bruid ophalen. ‘Wow, 

wat zie jij er mooi uit’, roept hij als zij de deur 

opendoet.

In de Bijbel wordt de kerk ‘de bruid’ genoemd. 

En de bruidegom is dan? Precies, de BRUIDE-

GOM is de Here Jezus. De Here Jezus is nu 

in de hemel. Daar pleit Hij voor al Zijn vol

gelingen, weet je nog? Maar Ik blijf niet in de 

hemel, zei de Heer. Ik kom terug! 

Als bruid en bruidegom elkaar ontmoeten is 

dat een geweldig mooi en blij moment. Dan 

kan het feest gaan beginnen. Maar stel nu 

dat de bruidegom bij het huis van de bruid 

aankomt en zij is niet thuis…. Stel nu dat zij 

bijvoorbeeld met haar vriendinnen is gaan 

shoppen of naar haar werk is gegaan. Dan 

stort alles in. Dan is er geen feest. Dan is nie

mand blij. Dan is de bruidegom heel verdrietig 

en teleurgesteld.

De Here Jezus zegt: Als Ik terugkom op aarde, 

moeten jullie als mijn bruid, klaar zijn voor 

Mijn komst. Als jij niet met mij bezig bent en 

jij je niet klaar hebt gemaakt voor mijn komst, 

zul je de bruiloftszaal niet in mogen gaan. Dan 

zul je voor altijd zonder Mij moeten zijn. Dan 

zul je mijn grote feest missen en nooit echt 

gelukkig worden. Zorg er dus voor je dat je 

klaar bent voor Mijn komst! Want als bruide

gom wil Ik Mijn bruid graag in Mijn armen 

nemen. Ook jou.

 Matth.25: 111

Zo. 17 november
In Nunspeet worden best veel huizen ge

bouwd. Bijvoorbeeld in Molenbeek. Bijna alle 

bakstenen waarmee de huizen worden ge

bouwd zijn even groot. In de tijd van de Here 

Jezus werden de huizen gebouwd met stenen 

die in de bergen werden gevonden. Niet één 

steen was gelijk. Het bouwen van een muur 

met zulke stenen heeft iets van een puzzel. 

Bouwvakkers waren soort kunstenaars. Zij 

wisten met grote en kleine, hoekige en ronde, 

scheven en rechte stenen toch kaarsrechte 

muren te bouwen.

Wil een gebouw stevig en duurzaam zijn, 

moet het een goed fundament hebben. In de 

bouw was en is het: eerst de diepte in, dan pas 

hoogte zoeken. Anders dan bij ons kon men 

in het oude oosten om een fundering te ma

ken geen beton storten. Het fundament van 

een gebouw vormden zogenaamde hoek

stenen. Hoekstenen waren de belangrijkste 

stenen. Hoekstenen vond je aan de uiteinden 

van de muren. Hoekstenen zorgden voor het 

verband. Hoekstenen verbonden twee muren 

met elkaar. Als je een huis ging kopen lette je 

altijd eerst op de hoekstenen. Als die oké zijn, 

is het hele huis oké.

De Here Jezus vergelijkt Zichzelf met zo’n 

HOEKSTEEN. Dat wil zeggen met een hoek

steen die bouwvakkers eerst hadden afgekeurd. 

Ongeschikt. De Here Jezus maakt duidelijk 

dat God Hem wèl kon gebruiken en Hem een 

hele belangrijke plek heeft gegeven. De men

sen keurden Jezus af en kruisigden Hem. Zijn 

hemelse Vader was juist blij met Hem en wek

te Hem op uit de dood. 

Wie met Jezus leeft kan God ook gebruiken. 

Zo iemand wordt ‘een levende steen’. Ook 

God is een soort kunstenaar. Met heel veel 

verschillende mensen bouwt Hij een geeste

lijk huis. Hij kan en wil ook jou gebruiken. En 

als het moeilijk wordt in je leven blijf je over

eind, want je leven is gebouwd op de Hoek

steen. Op de Here Jezus! 

 Luc.20: 1920



Kerkdiensten 

Hervormde kerk
Dorpskerk 9.30 uur Ds. G. Herwig
Sionskerk 10.00 uur Ds. D. Rodenburg 
Opstandingskerk 10.00 uur Ds. J.D.J. ten Voorde 
Kapel Hulshorst 9.30 uur Prop. H.L. Rodenhuis, Kampen

Christelijk Gereformeerde kerk
Dorpskerk 9.30 uur Ds. P.D.J Buijs
Ichthuskerk (loc. Driestwegkerk) 11.30 uur Ds. J.G. Schenau 

Protestantse Gemeente
Driestwegkerk 9.30 uur Ds. F.W. Kuipers

Samenwerkingsgemeente NGK / GKV 
De Brug 10.00 uur Ds. C.T. de Groot

Vrije Evangelische Gemeente
DorpsHerberg 9.45 uur Br. J. Zijlstra

Evangelische Gemeente
Sparrenhorst  10.00 uur Dhr. Van de Plas
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