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INLEIDING 
Geachte nieuwsbrieflezer, 

 

Dit nummer van de Nieuwsbrief is gewijd aan Pasen. Het heilsfeit dat in de komende tijd herdacht            

zal worden. Hopelijk vindt u in de roosterboekjes en in deze nieuwsbrief genoeg om u voor de 

Paasvertelling voor te bereiden, zowel meditatief als praktisch.  

 

We wensen u en de kinderen gezegende Paasdagen! 

 
TER OVERDENKING 
 

De Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.  
Kolossenzen 1:18 

 
Christus wordt in het 15e vers genoemd: ‘de Eerstgeborene aller crea-

tuur’. Paulus wil niet zeggen dat Christus een schepsel is. Hij schrijft niet 

‘Eerstgeschapene’, maar ‘Eerstgeborene’. De kanttekenaren wijzen op Zijn 

Goddelijke natuur, Zijn eeuwige geboorte van de Vader vóór alle schepse-

len. In de tweede plaats wijzen zij ook op Zijn waardigheid boven alle 

schepselen. Christus is boven de gehele schepping verheven.  Zo zal Hij 

ook in ons persoonlijk leven de hoogste plaats moeten krijgen. Hij zal voor 

ons niet veel, maar alles moeten worden.  

Hier is een man aan het woord die het leven in zichzelf verloren heeft. Hij 

vond alles in Christus toen het Gode behaagde Zijn Zoon in hem te open-

baren.  

 

Nu wordt Christus ook genoemd: ‘de Eerstgeborene uit de doden’.  Hoe moeten we dat verstaan? 

Er zijn toch voor Christus ook wel anderen uit de doden opgestaan? Denk maar aan de opstanding 

van Lazarus. De naam Eerstgeborene betekent hier dat Hij de eerste in de orde is. Hij is de oorzaak 

van de opstanding der anderen! Lazarus had niet opgestaan als Christus niet zou opstaan. Nooit 

zou de dood zijn prooi loslaten als Christus deze macht niet te sterk was. Zo is er nog doen aan om-

dat Christus de dood heeft overwonnen. Geestelijk doden zullen leven door Hem. Daarom mag er 

voor het zondagsschoolwerk verwachting zijn. 

 

Bovendien wordt Hij de Eerstgeborene genoemd omdat Zijn opstanding veel heerlijker is dan de 

opstanding van anderen. Lazarus kon na zijn opstanding anderen de zaligheid niet meedelen. Maar 

in Hem woonde al de volheid. Welke volheid? Een volheid van geestelijke gaven. De kanttekening 

schrijft: ‘niet om die voor Zichzelf te bezitten, maar om al de leden, naar de mate Zijner gaven, de-

zelve mede te delen’. O Die Eerstgeborene leeft nog!  Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs 

’t wederhorig kroost, altijd bij U zou wonen. Er is nog doen aan voor een wederhorig kroost.   

Ds. A. Schot, voorzitter 
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In de dagen voorafgaande aan de Paasmorgen 

is er veel gebeurd in het leven van de Heere 

Jezus, maar Hij is de lijdensweg tot het einde 

gegaan. Geheel vrijwillig. Uit liefde tot Zijn Va-

der en volk. Hij heeft als de Man van smarten 

lichaamslijden gekend en zielssmarten geleden. 

Totdat Hij het heeft uitgeroepen: Het is vol-

bracht. Zo heeft Hij alles verdiend en aange-

bracht wat tot zaligheid van Zijn Kerk nodig is. 

Het is Goede Vrijdag geworden. Jozef van 

Arimathea en Nicodemus hebben hem begra-

ven en in een nieuw graf gelegd. 

 

Totdat de Paasmorgen aanbrak. De aarde beef-

de opnieuw, het graf ging open. Niemand was 

er getuige van, maar Zijn Vader wekte Hem op 

uit de doden. Hij stond op in eigen kracht. Hij 

overwon de dood en verwierf het leven. Alles 

wat door Hem was verdiend, moest ook wor-

den toegepast. De Heidelbergse Catechismus 

(HC17) zegt dat Hij door Zijn opstanding de ver-

worven gerechtigheid Zijn volk kon deelachtig 

maken. Dat is nu juist wonder van Pasen: de 

dood heeft niet het laatste woord, maar de 

dood is overwonnen en zo zal Zijn volk eeuwig 

leven.  

 

In onze vertellingen mag over dit wonder ver-

teld worden. Daarom wil de Heere ook nu nog 

wonderen van het nieuwe leven werken. Im-

mers: doden zullen horen de stem des Zoons 

Gods en die ze gehoord hebben, die zullen le-

ven (Joh. 5:25). 

 

Hoe leg je op eenvoudige wijze het verschil 

tussen Goede Vrijdag en Pasen uit? Wellicht 

kan dit voorbeeld daarbij helpen. Als er door 

leerlingen een repetitie gemaakt wordt, dan 

hebben ze na een halfuur werken de laatste 

vraag gehad. Voor hun gevoel zit het er dan op. 

Maar dat is toch niet helemaal waar. Ze zullen 

ook benieuwd zijn of ze het goed gemaakt heb-

ben of niet. Het cijfer zal het bewijs zijn of een 

en ander beheerst werd of niet. Wellicht een te 

menselijk voorbeeld, maar de strekking is: het 

was niet genoeg dat de Heere Jezus stierf. Zijn 

Vader moest Zijn goedkeuring er nog aan ge-

ven. Dat gebeurde op de Paasmorgen. 

 

Ieder jaar zal het een worsteling zijn om dit 

heilsfeit te vertellen. Als insteek voor de vertel-

lingen kan gekozen worden voor andere invals-

hoeken. Een keuze kan zijn om als vertrekpunt 

Joh. 2 te kiezen waar de Heere Jezus Zelf Zijn 

opstanding met de wederopbouw van de tem-

pel (van Zijn lichaam) vergelijkt.  

 

Een ander voorbeeld dat zou kunnen helpen, is 

een verwijzingen naar de geschiedenis van Jo-

na. Hij was immers drie dagen en drie nachten 

in de vis. De Heere Jezus haalt deze woorden in 

Mattheus 12 aan. Verder zou ook een geschie-

denis waarin een opwekking uit de doden 

wordt beschreven, dienstig kunnen zijn om als 

vertellijn te gebruiken. Zowel in het Oude als 

Nieuwe Testament zijn daar voorbeelden van 

te vinden.  

 

Van harte een goede voorbereiding op de ver-

tellingen gewenst. 

 

´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.’ 

BESTUURSNIEUWS 

 

Tweede voorzitter 

In de afgelopen maanden heeft  het 

bestuur van de bond al weer enkele 

malen vergaderd in de nieuwe sa-

menstelling, waarbij  dhr. L. van der 

Ham de plaats heeft ingenomen van 

dhr. D. Peters.  De taak van tweede 

voorzitter is overgenomen door dhr. 

B. W. Drost. 

 

Gezinsuitbreiding 

Het gezin van onze tweede secreta-

ris, mevr. J. Neels-Groothedde, werd 

verblijd met de geboorte van een 

dochter. Ze noemen haar Jessica.  

Ook vanaf deze plaats willen we hen 

van harte feliciteren en Gods zegen 

toewensen bij de opvoeding. 

 

Zondagsschool opgeheven 

We ontvingen het bericht dat de 

zondagsschool van Oostburg helaas 

is opgeheven, in verband met het 

geringe aantal kinderen.    

 

Wijzigingen doorgeven 

Wilt u zo vriendelijk zijn om wijzigin-

gen binnen uw zondagsschoolbe-

stuur te melden aan de bond?  

Graag zouden we de juiste (mail-) 

adressen hebben van de secretaris 

en de penningmeester. 

 

Kerstverhalen  

Is er met Kerst bij u een nog onbe-

kend of nieuw verhaal verteld? Wilt 

u het aan de Bond ter  beschikking 

stellen? Mogelijk kunnen we er ook 

andere zondagsscholen mee dienen. 

Uw bijdrage is per mail of per post 

hartelijk welkom bij de secretaris 

van de Bond. 

 

 

 

Mogen we u nog herinneren aan het 

betalen van de contributie? 

Voor de gegevens van de 

penningmeester: zie colofon. 

GOEDE VRIJDAG en PASEN…   Dhr. L. van der Ham en ds. A. Schot 
Een handreiking om dit jaarlijks terugkerende heilsfeit te mogen vertellen 

 

Dat is nu juist het wonder van 
Pasen: de dood heeft niet het 
laatste woord, maar de dood 
is overwonnen en zo zal Zijn 

volk eeuwig leven. 

HERINNERING 

€ 0,45 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/paasprogramma-2016/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-met-de-7-kruiswoorden_296/


K 

Zondagsschool “Samuel” uit Leerdam is de 

afgelopen jaren flink gegroeid en bestaat nu uit 

zo’n tachtig kinderen, verdeeld over drie groe-

pen. De jongste en de oudste groep zijn met 

gemiddeld dertig kinderen aan de grote kant. 

We hebben de afgelopen jaren wat gezocht 

naar een goede verdeling en denken die be-

reikt te hebben door de oudste kinderen van 

een groep slechts één keer per jaar door te 

laten schuiven. Direct na Kerst, als de oudste 

leerlingen afscheid hebben genomen. In het 

verleden gingen de kinderen na de zomerva-

kantie naar een nieuwe groep, net als op 

school. Probleem was toen dat de jongste 

groep met flink wat aanwas van onwennige 

vierjarigen (terwijl ook de kinderen uit groep 3 

er in zaten) te groot en te rommelig werd. 

Elke groep heeft drie of vier leidinggevenden, 

waarvan er elke zondag twee aanwezig zijn. De 

een vertelt, de ander helpt met overhoren en 

zorgt ook voor wat rust in de groep.  

De enige activiteit die we tot nu toe met alle 

groepen gezamenlijk uitvoeren, is de Kerstvie-

ring samen met de gemeente, op Tweede 

Kerstdag. Nu het bondsbestuur voor het eerst 

een programma heeft samengesteld voor een 

herdenking rond Pasen, hopen we dit jaar ook 

met alle groepen tegelijk de heilsfeiten van 

Goede Vrijdag en Pasen te herdenken. 

We hopen dat te doen op de zondag voor Pa-

sen, want met Pasen is er bij ons nooit zon-

dagsschool. We doen dit in de kerkzaal, zonder 

ouders en andere belangstellenden. Omdat het 

voor de kinderen een beetje behapbaar moet 

blijven, hoeven ze voor deze herdenking thuis 

niets te leren. De teksten en liederen kunnen 

ze gewoon opzeggen en zingen uit het pro-

grammaboekje. De leidinggevenden van de 

jongste groep leren de kinderen –die nog niet 

kunnen lezen– in de weken voorafgaand aan 

de herdenking tijdens het zondagsschooluur 

een eenvoudig lied aan. 

We gaan ervan uit dat het op deze manier alle-

maal weinig voorbereiding vergt, ook omdat er 

niet vooraf geoefend hoeft te worden. Na 

afloop gaan we evalueren hoe het is gegaan, 

kijken hoeveel tijd het ons als leidinggevenden 

heeft gekost en of het voor herhaling vatbaar 

is. 

 

HET HERDENKEN VAN DE HEILSFEITEN        Mevr. J. van Reenen-Hak 

Zondagsschool “Samuël” uit Leerdam vertelt hoe zij dit vormgeven 
 

Omdat het voor de kinderen 
een beetje behapbaar moet 
blijven, hoeven ze voor deze 

herdenking thuis  
niets te leren. 

TOEGELICHT:  
Psalm van de week 

Psalm 23 
Psalm 23 is een psalm van David. 

Koning David, die vroeger herder 

was en dus het herdersleven uit ei-

gen ervaring kent, noemt de Heere 

zijn Herder. 

De God des heils: de God die zalig-

heid, redding, voorspoed schenkt. 

Gebrek: te weinig, tekort, armoede. 

Vrezen: hier: bang zijn voor. 

Treden: voetstappen. Effen: gelijk-

matig, vlak, zonder hobbels. 

Gerechtigheden: rechtvaardigheid, 

eerlijkheid en trouw. 

Schoon: ofschoon, hoewel. Bekom-

merd: ongerust, met zorg vervuld. 

Stok en staf: gereedschap van de 

herder. Met de stok (60 cm. lang), 

een soort knuppel, kon de herder 

tegen een vijand vechten en wilde 

dieren op een afstand houden. De 

staf heeft een lengte van ongeveer 

140 cm. en heeft een gebogen einde, 

net als een wandelstok.  Dat gebo-

gen eind slaat de herder om de nek 

van een afgedwaald schaap om het 

weer bij de kudde te brengen. 

Mededogen: medelijden. Haat’ren: 

haters, vijanden. Zalf: olie die op het 

hoofd gesmeerd wordt als teken van 

eer, maar ook als verfrissing. Verke-

ren: blijven.  

 

   
Psalm 23:1 moet door de  

kinderen van de bovenbouw  
geleerd worden voor D.V. zondag  

24 april en 1 mei 2016. 
 

 

NIEUW: PAASPROGRAMMA 
 

De peiling tijdens de jaarvergadering gaf aan dat er belangstelling is voor een Paasprogramma. 
Deze is inmiddels te downloaden via onze website www.bvzgg.nl/downloads.  

In dit kader vindt u enkele voorbeelden. 

Wijze: Als ik in gedachten sta 
 
Op die lage heuveltop 
richt men Jezus' kruispaal op. 
Ruwe handen sloegen Hem. 
Ook voor hen klinkt Jezus' stem: 
 
'Vader, ‘k bid U, o vergeef 
wat men tegen Mij misdreef. 
Wat zij doen, zij weten 't niet; 
geef toch dat hun oog het ziet!' 

Wijze: 'k Heb geloofd en daarom zing ik 
 
Uit de dood is Hij verrezen, 
Jezus Christus, 's Vaders Zoon. 
Laat de vijand nu maar vrezen 
Hem, gedood in smaad en hoon! 
Veertig dagen nog op aarde 
bleef Hij, en werd Hij gezien 
door de Zijnen; eeuw'ge waarde 
liet Hij telkens weer hun zien. 

 

Foto: gergeminfo.nl 

 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/paasprogramma-2016/


 

 

 
Puzzels 
Nieuw in onze webshop (uitgave Bond van Hervormde 
Zondagsscholen): puzzeltjes met Bijbelse afbeeldingen. 
 
Formaat: 14,5 x 21 cm, bestaande uit 40 stukjes. 
 
Beschikbare titels: 

 Jozef 

 Mozes in het biezen kistje 

 Jozua door de Jordaan 

 Jozua bij Jericho 

 Samuël 

 David als schaapherder 

 David en Goliath 

 Daniël op het feest 

 Herders in het veld 

 Filippus en de kamerling 

 
. 
Roosterboekjes 

Vanaf week 20 zijn de nieuwe 

roosterboekjes verkrijgbaar.  

Het gaat om de roosterboekjes 

voor augustus tot en met decem-

ber 2016 en voor januari tot en 

met juli 2017.  

Na verschijning kunt u ze weer via 

de webshop of de materiaalbe-

heerder bestellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde  

Gemeenten 
 
 

Voorzitter: 
Ds. A. Schot 
Aarweg 2 

8071 WX Nunspeet 
 
 

Secretaris: 
Mevr. A. van der Hoek 

Sparrengaarde 11 
2742 DM Waddinxveen 

tel. 0182-359814 
info@bvzgg.nl 

 
 

Penningmeester: 
Mevr. C. Huisman  

Marktveld 8 
3264 AL Nieuw Beijerland 

tel. 0186-691641 
 

NL95INGB0002374810 t.n.v. 
Penn.m. Bond van  

Zondagsscholen G.G. 
 
 

 
Overige bestuursleden: 

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen) 
Dhr. L. van der Ham  
(Krimpen a/d IJssel) 

Dhr. M. Vos (Nunspeet) 
Mevr. J. Neels-Groothedde  

(Capelle a/d IJssel) 
Mevr. L. M. Beyer (Kesteren) 

 
 

Materiaalbeheerder: 
Dhr. J. de Pater 

Roos 10 
2925 XH Krimpen a/d IJssel 

materiaal@bvzgg.nl  
tel. 0180-524132 

 

 

UIT HET MAGAZIJN 

 UITGELICHT 

 

 
 

“De Doop wijst ons op de dood van Christus  

en op het nieuwe leven in Hem.”  

 

Johannes Calvijn 

 

Puzzel 

€ 2,50 
 

Wandplaat 

“De wachters bij het graf” 

Formaat: 24, 5 x 16,5 cm. 

€ 0,65 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/puzzeltjes/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-34-20_195/

