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INLEIDING 

 
Geachte bestuursleden en leidinggevenden van de zondagsschool, 
  
Hierbij ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief over het zondagsschoolwerk. We kijken terug naar de 
jaarvergadering met praktische voorbeelden. U kijkt mee met de zondagsschool van Capelle aan 
den IJssel-West. Neemt u ook kennis van het beschikbare materiaal uit het magazijn! 
We wensen u liefde toe bij het omgaan met Gods Woord en met de kinderen. 

 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 
 

 

TER OVERDENKING 
En gij zult ze uw kinderen inscherpen.                                                                      Deuteronomium 6:7a 

 
De laatste jaarvergadering werden we bepaald bij de Bijbelse vertelling voor de kinderen. Daarop 
wordt in dit ‘thema-nummer’ verder geborduurd. Hóe brengen wij de Bijbelse boodschap bij de 
kinderen? Mozes geeft, op Gods bevel, hiertoe een belangrijke aanwijzing. De woorden Gods moe-
ten ingescherpt worden. 

 
Het Hebreeuwse woord betekent ‘scherpen’ of ‘wetten’. Zoals een zwaard 
gescherpt wordt voor de strijd. Zoals een mes gewet wordt om beter te 
kunnen gebruiken. Zo geeft de HEERE bevel om de kinderen te ‘scherpen’ 
of te ‘wetten’. 
 
Welke gedachte ligt hierin? Denk eens mee. Als onze kinderen ouder wor-
den, dan moeten ze de maatschappij in. Dan krijgen ze hun eigen leven als 
volwassenen. Dan krijgen ze te maken met allerhande zaken die in strijd 
zijn met Gods Woord en Zijn geboden. Dan moeten ze gewápend zijn.  
Als een soldaat in het leger vroeger een slecht zwaard had, wat moest hij 
dan gaan doen in de strijd? Hij zou binnen de kortste keren verslagen zijn. 
Een bot zwaard betekende zijn dood! 
 

Begrijpt u de grote betekenis van het inscherpen? Begrijpt u hoe belangrijk het is dat onze kin-
deren met een gescherpt zwaard ten strijde trekken? Het is voor hen een zaak van leven of dood! 
 
Als ‘verteller’ of ‘vertelster’ van de Bijbelse boodschap aan de kinderen hebben wij een verant-
woordelijke taak. We zijn dan bezig om de zwaarden van de kinderen te scherpen of te wetten. 
Het zwaard van Gods Woord (vgl. Efeze 6:17). Nogmaals, wat een verantwoordelijk werk! 
 
Het scherpen van een zwaard of het wetten van een mes is een inspannende taak. Hoe vakbekwa-
mer de smid, hoe beter het zwaard. Het vraagt dus ook iets van ons, als ‘smid’. Hoe staat het met 
onze kennis van Gods Woord? Ach, als het van ons af zou moeten hangen, werd het nooit wat. 
Laat daarom ons gebed voortdurend zijn: ‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!’ Door het 
werk des Geestes gebeuren er, op grond van Christus’ verdienste, nog altijd wonderen tot Gods 
eer! 

 
Ds. J. de Kok, voorzitter 

 

 

najaar 2019 
 

VOORKEURSPEILING  

Nieuwsbrief 

 

Jaarvergadering 
 

Dit jaar was de jaarvergadering op 

vrijdagavond in tegenstelling tot de 

traditionele zaterdagmorgen. 
 

Wat heeft uw voorkeur? 

Graag vernemen we dit 

via info@bvzgg.nl 



Meneer Karens heeft voorbeeldmatig laten zien 

hoe je een vertelling aan kinderen zou kunnen 

doen, gericht op leerlingen van groep 6, 7 en 8. 

Hieronder enkele stukjes uit de vertelling en 

het vraaggesprek. 

 

Eén van de jonge profetenzonen haalt uit met 

zijn bijl en hij wil de boom een forse klap geven. 

En met dat hij uithaalt, vliegt het ijzer van de 

steel, plons, in de Jordaan. En daar staat hij met 

zijn steel. Ah, er komen gauw een paar profe-

tenzonen bij hem, ze komen om hem heen 

staan. Wat is er nu toch gebeurd? Moet je eens 

kijken, het ijzer is er af gevlogen! Het ligt in de 

Jordaan. 

“Ja”, zegt er misschien één, “ja, dat is jammer, 

kun je ook niks aan doen.” 

“Nee”, zegt hij, “ik had het geleend. Ja, ik had 

hem geleend en ik had beloofd, dat ik hem van-

avond terug zou brengen. Ik moest er heel zui-

nig op zijn, ik moest er voorzichtig mee zijn en 

ik moest hem weer keurig netjes terugbrengen 

vanavond. En nu heb ik alleen maar een steel.” 

Die jongen weet zich geen raad. 

 

Elisa neemt een stuk hout en hij gooit het naar 

de plaats waar het ijzer is gezonken. Ze kijken 

allemaal aandachtig toe, wat doet de profeet 

nu toch? Een stuk hout in het water gooien? 

Daar krijg je toch geen ijzer mee omhoog? 

Maar tot hun grote verwondering zien ze in-

eens het ijzer naar boven komen drijven! 

Die jonge profeet uit de geschiedenis, die we 

zojuist vertelden, die was er ontdaan van. 

Hij riep het uit in grote smart: “Het was ge-

leend!” Hij durfde de eigenaar van de bijl niet 

meer onder ogen te komen zonder die bijl. En 

wij? Leven we rustig door? Zonder dat beeld 

wat de Heere straks van ons terug eist? En de 

Heere zal zeggen: “Waar is Mijn beeld?” Hoe 

kreeg die jongeman zijn bijl terug? Door een 

wonder. Nou, jongens en meisjes, nu staat deze 

geschiedenis ook in de Bijbel voor ons om ons 

wat te leren: dat de Heere door een wonder 

datgene wat wij kwijt zijn geraakt door de zon-

den, weer terug kan geven.  

BESTUURSNIEUWS 

 

Afscheid en welkom 

Tijdens de jaarvergadering hebben 

we afscheid genomen van bestuurs-

lid dhr. M. Vos. Om verschillende 

redenen heeft hij moeten én mogen 

besluiten ons bestuur te verlaten.  

Dhr. Vos heeft op een tere en be-

trokken manier deelgenomen aan 

het werk binnen het bestuur. Bij het 

afscheid heeft dhr. Drost hem harte-

lijk bedankt voor zijn waardevolle 

bijdragen. In deze nieuwsbrief willen 

we dit graag nog een keer onder-

strepen en dhr. Vos al het nodige 

toewensen in alle omstandigheden.  

In zijn plaats is dhr. K. P. Hoogerwerf 

uit Rotterdam als nieuw bestuurslid 

gekozen. Elders in deze nieuwsbrief 

kunt u kennis met hem maken. 

 

BIJBELS VERTELLEN ANNO 2019         terugblik op de jaarvergadering 
Samenvatting van de vertelling/het vraaggesprek door dhr. Joh. Karens 

 

En wij? Leven we rustig 
door? Zonder dat beeld 
wat de Heere straks van 

ons terug eist? 

VAN DE 

PENNINGMEESTER 

Factuur 
Eind november/begin december ont-

vangt u de factuur om de contributie 

voor dit seizoen over te maken. Op de 

factuur staat het aantal leidinggeven-

de en het aantal kinderen. Deze aan-

tallen zijn vorig jaar door uzelf door-

gegeven. Wellicht dat deze niet hele-

maal meer kloppen. U kunt dan het 

bedrag op de factuur zelf aanpassen. 

Alvast dank voor de medewerking.    

Vraag: Hoe kijkt u aan tegen het gebruiken van moeilijke begrippen in 

een vertelling, zoals gerechtigheid en beeld Gods? 

 

Laat ze die termen maar horen en probeer maar heel eenvoudig uit te 

leggen. Gerechtigheid: we stonden recht naar de Heere toe. We deden 

wat de Heere van ons vroeg, maar we zijn van Hem afgekeerd. Het beeld 

Gods is heel moeilijk uit te leggen, maar het hoeft ook niet altijd in één 

les, je kunt later bijv. bij de uitleg van een Catechismusvraag weer even 

aanhaken bij je bijbelvertelling. Weet je, jongens, kijk, hier, nu gaat het 

over kennis, gerechtigheid, heiligheid. Weet je nog van die bijl, en dan 

probeer je het op die manier weer even bij elkaar te brengen. 

 

Ik heb het aan kinderen ook weleens zo verteld, als je bij een sloot loopt, 

een heldere sloot met schoon water, en je bukt je wat voorover, dan zie 

je enigszins je beeld in dat water. Nou, zo zag met eerbied gezegd, denk 

ik, de Heere Zijn beeld in de mens. Die kennis, die gerechtigheid, heilig-

heid, die in God volmaakt is, die was ook in de mens aanwezig. Het 

beeld. En dan probeer je het uit te leggen, dat beeld is niet iets wat je 

kan pakken, maar je kon het wel merken aan iemand, want iemand die 

dat beeld van de Heere vertoonde, die kende de Heere, die had de Hee-

re lief, die probeerde zonder zonde, heilig voor de Heere te leven. Dan 

komt het in de vruchten openbaar. Dat probeer je dan op een eenvoudi-

ge manier de kinderen bij te brengen.  



 

TOEGELICHT 

 

Psalm 1 
 

 

Welzalig. In de onberijmde Psalm 

staat het woord ‘welgelukzalig’. Zalig 

heeft dezelfde betekenis als gelukza-

lig. Het betekent eigenlijk: vol van 

geluk, net zoals rampzalig betekent: 

vol van ramp.  

Hier wordt niet zomaar geluk be-

doeld, maar het hoogste geluk, dat je 

alleen maar kunt krijgen als je een 

kind van God bent. 

Der bozen raad. Raad is het met 

elkaar overleggen, bespreken. De 

bozen, de goddelozen bespreken 

met elkaar welke zonden ze zullen 

doen. 

Samenrotten. Dan maken mensen 

met elkaar slechte en vijandige plan-

nen. 

Herdenken. Hier: erover nadenken. 

Bepeinzen.  Overdenken. 

Betrachten. Proberen te doen, te 

bereiken. Hier dus: alles eraan doen 

om Gods Wet te houden, om de Hee-

re te gehoorzamen. 

Gelijk. Net als. Hij lijkt op een frisse 

boom.  

Onverwelkt. Fris, niet verdord. 

Het gaat hem wel. Het gaat hem 

goed. 

Gewis. Zeker.  

Verderf. De eeuwige ondergang. 

Gericht. Als de Heere (ver)oordeelt. 

Deugd. Goede eigenschap.  

Godsvrucht.  De vreze des Heeren. 

Vergaart. Samenkomt. 

Slaat gâ. Aandachtig bezien.  

Wendt.  Keert.  

Rein van zeden. Zuiver in alles wat 

hij doet. 

Heilloos spoor. De weg zonder voor-

spoed, zonder zegen, zonder zalig-

heid. 
 d 
 

 

 

 

Op vrijdag 18 oktober 2019 was het in de Mo-
riakerk in Capelle aan den IJssel-West een 
drukte van belang. Op deze dag vierden we 
met 45 kinderen het vijftigjarig bestaan van 
onze zondagsschool. Om een uur of vier 
stroomden de kinderen binnen. Na een pakje 
drinken en een koek vertrokken ze in kleine 
groepjes en onder begeleiding naar adressen 
die ze op een papiertje meegekregen hadden. 
Acht verschillende gezinnen uit de gemeente 
haalden de kinderen enthousiast binnen om 
hen te begeleiden bij opdrachten: Bijbels me-
mory, een ontdekopdracht met tien fouten in 
een Bijbelverhaal, een raadspel welke-Bijbelse
-persoon-ben-ik, een Bijbelse-namenslang, 
Bijbels kwartet enzovoort. De spellen duurden 
exact vijf minuten waarna de groepjes bij elk 
adres een puzzelstuk en een score ontvingen. 
De route eindigde bij de kerk. Daar werd de 
puzzel gemaakt en de punten geteld… Wie zou 
de winnaar zijn geworden? Dat zou nog even 
spannend blijven, want inmiddels waren de 
tafels gedekt en kon het smullen beginnen. 
Onder luid gejuich ontvingen de kinderen hun 
pannenkoeken. Ook verschillende kerkenraads 
-leden genoten met ons mee. Nadat de magen 
enigszins gevuld waren, begon meester Moer-
kerken met de Bijbelse vertelling. De kinderen 
luisterden stil en genoten daarna van een ijsje, 

terwijl de winnaars in het zonnetje werden 
gezet.  
 
En toen werd het tijd om deze feestelijke dag 
te besluiten met Schriftlezing en gebed. Als 
afsluiter gingen we met elkaar op de foto. De 
kinderen kregen van hun juf of meester een 
zakje snoep en een kinderversie van Bunyans 
boek ‘Christinnereis’ als aandenken mee. Om 
19.00 uur stonden ze klaar om te vertrekken 
of om door hun vader of moeder te worden 
opgehaald.  

 
En zo kunnen we nu terugkijken op een fijne 
dag met elkaar. We zijn echter niet alleen ver-
blijd over deze gezellige dag met elkaar, maar 
ook over de zegen van vijftig jaar vrijheid om 
Bijbelverhalen aan onze kinderen te vertellen. 
Wat een wonder dat er zondag aan zondag 
ruimte was om kinderen op hun eigen niveau 
te vertellen wat de Heere in Zijn Woord aan 
ons mee wil geven: een boodschap van zonde 
en genade. We hopen en bidden dat de Heere 
een rijke zegen over dit werk wil geven, niet 
alleen in onze kerk maar ook in andere ge-
meenten. Ja, dat veel kinderen gaan zoeken 
naar de schat in de akker - waar de naam van 
onze zondagsschool aan refereert - en dat het 
Koninkrijk van God in hen wordt opgericht.  

EEN JUBILERENDE ZONDAGSSCHOOL    
50 jaar zondagsschool ‘De Akker’ te Capelle aan den IJssel-West 

 

 

“Doorgaans zijn wij net zo bang voor de zonde, als voor een leeuw op een schilderij.” 

Thomas Watson 

 UITGELICHT 
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“Lof en dank is het werk van de hemel,  

maar het werk dat men altijd zal doen  

in de hemel, begint hier!” 

Thomas Watson 

 UITGELICHT 

Bij de geboorte van onze oudste dochter kre-

gen we kraambezoek van twee dames van de  

zondagsschool. Merkwaardig, mijn vrouw en ik 

hadden werkelijk geen idee waarom. Later 

werd het duidelijk: het was om de vraag voor 

zondagsschoolwerk in onze gemeente. Dat het 

mooi werk is, was voor mij geen vraag, maar 

een onderwijsachtergrond had ik niet. Met 

veel opzien en in afhankelijkheid van de Heere 

zijn we ermee begonnen, nu alweer vele jaren 

geleden.  

We kerkten aan het Mijnsherenplein in Rotter-

dam. De gemeente ging verhuizen, de kerk 

werd verkocht. De zondagsschool kon uitein-

delijk gehouden worden in de gymzaal van de 

Rehobothschool in Barendrecht. Er vlogen best 

wel eens een paar ballen door de lucht en 

soms moest er even wat aan de kant worden 

gezet. Maar toch mocht het zaad worden ge-

strooid in de eenvoudige vertellingen. 

Het zijn zomaar dingen die je mee kunt maken 

als je een aantal jaren zondagsschoolwerk mag 

doen. En vooral… Hoe mooi kan het zijn als 

kinderen de vertellingen mogen zien gebeu-

ren. Elia dwalend in de woestijn en later be-

vend op de berg Gods Horeb. Of David die 

moet vluchten voor zijn eigen zoon Absalom 

maar zich toch over mag geven aan Gods lei-

ding in zijn ellende. Of Jozua die worstelt met 

Een Man, maar die dan de sterke muren van 

Jericho laat instorten bij het geluid van het 

juichende volk van Israël. De weg die de Heere 

met Zijn kinderen en knechten houdt is altijd 

anders dan ze ooit verwacht zouden hebben. 

Maar wat zijn ze gelukkig! 

We wonen in Rotterdam, we mogen 5 kin-

deren hebben waarvan er nog één op de zon-

dagsschool zit. Inmiddels een CGO AV diploma 

gehaald en ik geef graag mijn bijdrage aan het 

werk van de zondagsscholenbond. We hopen 

dat het werk dat door zoveel jufs en meesters 

gedaan mag worden in onze gemeenten door 

de Heere gezegend mag worden.  

 

Ps 72: 17b: “Zolang er de zon is, zal Zijn Naam 

van kind tot kind voortgeplant worden; en zij 

zullen in Hem gezegend worden.” 

 

1. ‘Hoor! Er klinkt een lied’  
n.a.v. Lukas 2:8-15 
Door: M. Vos 
 

2. Harald de harpspeler 
Door: J. van Bruggen 
 

3. Rijk… of arm? 
Door: L. W. A. Ippel-
Breedveld 

KERSTVERHALEN 
Uitgave 2019 

Aantekening bij kerstverhaal ‘Harald de harpspeler’: 
Zoals ieder jaar geven we aan het begin van het 
nieuwe seizoen een bundel kerstverhalen uit. On-
langs is dat weer gebeurd. Helaas is daar een zeer 

storende fout ingeslopen. Het verhaal ‘Harald 
de harpspeler’ van de hand van prof. dr. J. van 
Bruggen is niet het originele verhaal, maar 
een bewerking daarvan. Daarmee hebben we 
geen recht gedaan aan de auteur. En dat be-
treuren we. 
Inmiddels hebben we als bestuur contact met 
prof. Van Bruggen gehad en de zaken toege-
licht hoe deze fout is ontstaan en onze welge-
meende excuses aangeboden. 

  
Het originele verhaal is te vinden in de bundels zoals 
deze boven het verhaal zijn vermeld (pag. 11).  

€ 2,95 

EVEN VOORSTELLEN…                                   Dhr. K. P. Hoogerwerf 
COLOFON 
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