
Zondagschool 

Oudste groep

Zondag 16 Januari Stenen in Gilgal A1.6 Zondag 6 Februari Geen waarzeggerij A1.7

Tekst: Tekst:

Psalm: Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, Psalm: Komt, kind'ren, hoort naar mij;
105:24 Opdat het altoos Hem zou vrezen, 34:6 Neem mijn' getrouwen raad in acht;

Zijn wet betrachten, en voortaan Ik leer, opdat g' uw plicht betracht,
Volstandig op Zijn wegen gaan. Wat 's HEEREN vreze zij.
Men roem' dan d' Oppermajesteit Hebt gij in't leven lust,
Om zoveel gunst, in eeuwigheid In dagen, waar men 't goed' in ziet,

Waarin men vrij is van verdriet,
Waar niets ons heil ontrust?

Zondag 13 Maart Waarschuwing Beeldendienst Zondag 3 April De Naam van God A1.9

Tekst: Tekst:

Psalm: Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER; Psalm: God, de HEER, regeert;
115:5 Hij is hun hulp, hun sterkt' en al hun eer, 99:1 Beeft, gij volken, eert,

Hun schild, dat nooit zal wijken. Eert Zijn hoog bestel,
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht; Die bij Israël
Hij is hun schild, hun hulp, die hun Zijn macht Tussen Cherubs woont,
Zo menigwerf deed blijken. En Zijn grootheid toont;

Dat zich d' aard bewege;
Hij is Isrels zege

Zondag 24 April De Rustdag A1.10 Zondag 15 Mei Gehoorzaamheid A1.11

Tekst: Tekst:

Psalm: Laat ons den rustdag wijden Psalm: Komt, kind'ren, hoort naar mij;
92:1 Met psalmen tot Gods eer. 34:6 Neem mijn' getrouwen raad in acht;

't Is goed, o Opperheer, Ik leer, opdat g'uw plicht betracht,
Dat w' ons in U verblijden; Wat 's HEEREN vreze zij.
't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, Hebt gij in't leven lust,
Ons stelt Uw gunst in 't licht, in dagen, waar men 't goed' in ziet,
't Zij ons de nacht bericht Waarin men vrij is van verdriet,
Van Uwe trouw en goedheid. Waar niets ons heil ontrust?

1 Koningen 18:21 b  Hoe lang hinkt gij op twee 
gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, 
en zo het Baal is, volg hem na!.

Handelingen 4:22. En de zaligheid is in geen 
Anderen; want er is ook onder den hemel geen 
andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, 
door Welken wij moeten zalig worden.

Psalm 92:1-3: Een psalm, een lied, op den 
sabbatdag. Het is goed, dat men den HEERE 
love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste! 
Dat men in den morgenstond Uw 
goedertierenheid verkondige, en Uw 
getrouwheid in de nachten

Lukas 2:49 + 51 En Hij zij tegen hen: Waarom 
hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn 
in de dingen van Mijn Vader?                          En 
Hij ging met hen mee en kwam in Nzareth en 
was hun onderdanig.

Rooster 2022

Jozua 4:24 Opdat alle volken der aarde de hand 
des HEEREN kennen zouden, dat zij sterk is; 
opdat gijlieden de HEERE, uw God, vreze te alle 
dagen.

Exodus 20:3 En Gij zult geen andere goden voor 
Mijn aangezicht hebben.



Zondagschool 

Jongste groep

Zondag 16 Januari Abraham en het offer van Izak Zondag 6 Februari De Heere zorgt voor Jakob 7

Tekst: Tekst:

Psalm: Mijn bee met opgeheven handen Psalm: Zingt nu blij te moe
141:2 klimm' voor Uw heilig aangezicht 81:1 t machtig Opperwezen

als reukwerk voor U toegericht. enen lofzang toe!
als offers die des avonds branden. Om ons heilgenot

worde Jakobs God
met gejuich geprezen

Zondag 13 Maart Jozef tot slaaf in Egypte 8 Zondag 3 April Jozef wordt onderkoning 9

Tekst: Tekst:

Psalm: Psalm:
105:10 Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? 72:11 Zijn Naam moet eeuwig' eer ontvangen

Een man werd voor hen heengezonden; men loov' Hem vroeg en spa!
de vrome Jozef, rijk in deugd, De wereld hoor' en volg' mijn zangen
tot slaaf verkocht in zijne jeugd met amen, amen na!
in ijzeren boeien wreed gekneld.
werd hun tot heil in eer gesteld. 

Zondag 24 April De broers van Jozef naar Egypte Zondag 15 Mei Mozes in Egypte 11

Tekst: Tekst:

Psalm: Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, Psalm: Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren
32:6 verheugd in God, naar waarde nooit te danken! 90:1 voor ons geweest een toevlucht in gevaren!

Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, Eer berg en rots uit niet geboren waren,
gij, die oprecht vana hart en wandel zijt! eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren

van eeuwigheid, o God, Die eeuwig leeft,
zijt Gij de God, Die eind nog oorsprong heeft!

Genesis 50: 20 gij hebt kwaad tegen mij 
gedacht; doch God heeft dat ten goede 
gedacht..... Om een groot volk in het leven te 
behouden. 

Psalm 90:1, Een gebed van Mozes, de man 
Gods. Heere! Gij zijt ons geweest een Toevlucht 
van geslacht tot geslacht.

Rooster 2022

Genesis 22:8 En Abraham zeide: God zal Zichzelf 
een lam ten brandoffer voorzien.

Genesis 32:26b Maar hij zeide: Ik zal u niet laten 
gaan, tenzij dat Gij mij zegent.

Genesis 45:4 Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij 
naar Egypte verkocht hebt. 

Genesis 42:38b En Farao zij: Zouden wij wel een 
man vinden als dezen, in welken Gods Geest is?


