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Nieuwsbrief
INLEIDING
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,
Deze keer ligt er een uitgebreide voorjaarsnieuwsbrief voor u. Graag willen we hiermee het nieuwe
beloningsboekje ‘Neig oor en hart’ onder uw aandacht brengen.
Verder leest u over manieren om Bijbelteksten en psalmverzen dichtbij de kinderen te brengen bij
het aanleren ervan. Hopelijk ontmoet u de kinderen van de zondagsschool wekelijks, of houdt u op
een andere manier zondagsschool met hen. Er is in het afgelopen jaar zelfs een nieuwe zondagsschool opgericht, waarover u ook in deze nieuwsbrief kunt lezen.
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen.

TER OVERDENKING
En nog is er plaats…

IN DIT NUMMER
Luk. 14:24b

Veel wordt er gepraat over de beperkingen in ons leven die we allemaal
gewaar worden. Ook binnen het zondagsschoolleven. Weet u wat niet belemmerd wordt in deze tijd? De boodschap die iedere zondag uitgaat. De
boodschap die ook onze kinderen bereikt. Welke boodschap? Dezelfde
boodschap als uit de gelijkenis in Lukas 14: Komt, want alle dingen zijn gereed. Wat is er gereed in de gelijkenis? Een Avondmaal.
Wie denkt hier niet aan het Heilig Avondmaal wat we nog steeds niet kunnen houden. Maar kijk eens in de gelijkenis, de roep om tot een avondmaal
te komen is er iedere zondag. Wat wordt daarmee bedoeld? Ziet het alles
niet op de Heere Jezus Christus? Zien we juist in de lijdenstijd niet dat Christus een Avondmaal bereid heeft op de plaats waar Hij later heengegaan is?
Het Avondmaal des groten Gods (Openb. 19:17)? En dát Avondmaal wacht
op deelnemers. En die deelnemers worden genodigd: Komt!
Waar bent u druk mee, in deze tijd? Uw akker, uw vijf juk ossen, uw pasgetrouwde vrouw? Of heeft
deze tijd iets anders uitgewerkt in uw leven? Heeft God uw ogen al geopend voor uw zondige bestaan tegenover een goeddoend God? Of is dat juist het grote vraagstuk van uw ziel: hoe kom ik
met God verzoend? Dán krijgt Christus pas écht betekenis in het leven. Want de dienstknecht in de
gelijkenis werd gezonden door zijn heer. Maar de grote Dienstknecht, ’s Vaders Knecht, Christus
werd niet alleen gezonden, maar wilde ook Zelf naar deze aarde om een plaats te bereiden aan het
Avondmaal van het Lam. En… wat heeft het Hem veel gekost!
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Horen we, in de pandemie die over ons heen raast, niet duidelijk de voetstappen van de komende
Christus? Lezer(es), luister eens... u móet bekeerd worden. U móet een Borg hebben voor uw
schuld. En nú is die Borg nóg te vinden. Want aan het eind van de gelijkenis in Lukas 14 lees ik: En
nog is er plaats. Hoort u dat? Nóg is er plaats. Laat deze boodschap bij de voortduur klinken, ook bij
onze kinderen!
Ds. J. de Kok, voorzitter

Inkijkje vanaf blz. 4!

HULPMIDDELEN BIJ HET AANLEREN VAN BIJBELTEKSTEN
www.bijbelsopvoeden.nl voor het voetlicht gehaald
Mevr. A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

BESTUURSNIEUWS
Enquête voorkeur
boekjes

rooster-

Graag noemen we u de stand van
zaken met betrekking tot de eventuele wijziging in de structuur van de
roosterboekjes en vertesltof.
Onlangs is er een korte enquête
verspreid met verschillende concrete opties en waarin we u vragen
naar uw voorkeur.
We nodigen u van harte uit aan deze enquête deel te nemen! Graag
zien we een grote respons tegemoet, zodat we zoveel mogelijk aan
kunnen sluiten bij de wensen van de
plaatselijke zondagsscholen.

“Wij maken op de zondagsschool bij het aanleren van Bijbelteksten gebruik van de pictogrammen en gebaren van jullie website. Is Johannes
11 vers 25 ook op deze manier uitgewerkt?” De
vraag naar een bepaalde Bijbeltekst of een bepaald Psalmversje wordt regelmatig gesteld
door een leidinggevende van een zondagsschool.
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je onder andere pictogrammen en gebaren bij Bijbelteksten en Psalmkaarten met uitleg bij Psalmversjes om kinderen te helpen bij het leren hiervan.
Steeds meer leidinggevenden merken dat kinderen sneller leren en dat het geleerde langer
blijft hangen wanneer bij het leren meerdere
zintuigen ingeschakeld worden.

D.V. vrijdagavond 13 september
2021 staat de jaarvergadering gepland.
De vertellingen van het najaar staan
in het teken van de aartsvaders.
Dhr. J. van Mourik is bereid ons geschiedkundige en praktische handvatten te geven als achtergrondinformatie voor de vertellingen die u
aan de harten van de kinderen mag
leggen.
Een uitnodiging en verdere informatie volgt later.

In de achterliggende maanden hebben we als Bond giften van meerdere kerkenraden ontvangen. Fijn om
hierin ook de betrokkenheid van de
gemeenten te ervaren. Hartelijk
dank daarvoor. Graag herinner ik de
zondagsscholen eraan dat het op
tijd betalen van de facturen zeer
gewaardeerd wordt. Met name
vraag ik aandacht voor het betalen
van de contributie (december verstuurd) die nog niet betaald is. Tijdig
betalen voorkomt onnodig extra
werk. Dank voor uw medewerking
daarin.

Als je www.bijbelsopvoeden.nl nog niet kent,
kijk er gerust eens rond. Al het materiaal
(behalve boeken) is gratis te downloaden.
Behalve de categorie ‘Bijbelteksten’ (waarin je
naast de Bijbelteksten in pictogrammen en gebaren ook kleurplaten bij Bijbelteksten vindt)
en de categorie ‘Psalmversjes’ (waarin zowel
Psalmkaarten in kleur te vinden zijn als in zwart
-wit die de kinderen zelf in kunnen kleuren) kan
ook ander materiaal voor leidinggevenden van
de zondagsschool interessant zijn.
Bijvoorbeeld een binnenkomer voor je Bijbelverhaal (categorie ‘Gezinsmomenten’ of
‘Objectlessen’).
Wil je op de hoogte blijven van nieuw materiaal
dat gemaakt wordt? Schrijf je dan in voor de
gratis maandelijkse nieuwsbrief.
Wat als de Bijbeltekst of het Psalmversje dat de
kinderen van jouw zondagsschoolgroep leren
niet op de website staat? Je kunt altijd Bijbelteksten of Psalmversjes aanvragen.

Jaarvergadering

Van de penningmeester

dat wij door alle mogelijke middelen bekend
moeten worden met Gods Woord’.

… namelijk dat wij door
alle mogelijke middelen
bekend moeten worden
met Gods Woord

Dat is niet een vorm van moderne psychologie,
maar dat is iets wat de Schepper in de mens
heeft gelegd.
Meervoudig leren was de manier van leren in
de tijd van de Bijbel. Je merkt het bij de tabernakel- en tempeldienst en je hoort het bij de
profeten en bij het onderwijs van de Heere
Jezus om maar wat voorbeelden te noemen.
God Zelf heeft het ook als onderwijsvorm meegegeven bij het overdragen van Zijn Woord
(Deuteronomium 6:7-9). De kanttekenaren
zeggen bij deze verzen ‘dat we alle middelen
gebruiken moeten om Gods Woord in gedachten te houden en kinderen voor ogen te stellen
om daarnaar te leven’.
En Matthew Henry schrijft hierbij zo mooi:
‘Voor de Joden is dit bevel naar de letter verplichtend, voor ons naar de bedoeling, namelijk

We kunnen Gods Woord niet in de harten van
de kinderen leggen. Dat hoeven we ook niet te
doen, want dat is Gods eigen werk. Maar de
Heere vraagt wel dat we Zijn Woord zo dicht
mogelijk aan het hart van kinderen leggen:
zaaien, planten en natmaken in afhankelijkheid
van de hemelse Landman Die de wasdom geeft
(1 Korinthe 3)!

VANUIT DE PRAKTIJK: een startende zondagsschool
Zondagsschool “Samuël” in Dirksland

TOEGELICHT

Psalm 42 en 43
In juni 2020 is een enthousiast team aan de slag
gegaan met het opzetten van een zondagsschool in de Gereformeerde Gemeente te
Dirksland. Al langere tijd was er een zekere
behoefte vanuit de ouders om een zondagsschool op te richten. Een belangrijk onderdeel
van de zondagsschool is het bevorderen van
Bijbelkennis, als aanvulling op huis- en schoolgodsdienst voor kinderen van groep 1 tot en
met 4. (De kinderen van onze gemeente gaan
vanaf groep 5 naar catechisatie.) De Bijbel geeft
hiervoor een duidelijke opdracht in Deuteronomium 6. In vers 6 en 7 staat geschreven: ‘En
deze woorden die ik u heden gebied, zullen in
uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zijt
en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt
en als gij opstaat.’ De zondagsschool is opgericht als een aanvulling op de huisgodsdienst.
De leiding wordt gevormd door acht vertellers
en twee kerkenraadsleden. Na het verzamelen
van informatie, een peiling onder gemeenteleden en de samenstelling van een team konden
we aan de slag. We bestelden allerlei materialen bij de Bond. In korte tijd hebben we met
elkaar voorbereidingen getroffen om te kunnen
starten. Er was ook nauw overleg met de koster. Daarnaast zijn er zestien enthousiaste helpers die ondersteuning bieden tijdens het zondagsschooluur.
De zondagsschool begint na de ochtendkerkdienst. De kinderen van groep 1 en 2 (groep 1)
en groep 3 en 4 (groep 2) komen dan vanuit de
kerk naar de zaal. Zij gaan aan de slag met een
kleurplaat en krijgen drinken met iets lekkers.
De kinderen die vanuit huis komen, sluiten ook
aan. Na het overhoren, openen we met gebed,
zingen we de psalm en wordt de Bijbelvertelling volgens het rooster van de Bond gehouden.
Na de vertelling leren we de nieuwe psalm en
Bijbeltekst aan en doen soms nog een spelletje
of zingen aangeleerde psalmen. De kinderen
die jarig zijn geweest mogen een kaart uitkiezen. Na het eindigen, krijgen de kinderen een
beloningsplaatje en staan de kinderen om
12.45 uur weer buiten.
Ondanks de maatregelen was het mogelijk om
gezamenlijk het seizoen te openen op zondag 6
september 2020. Dominee Boeder bepaalde
ons bij de geschiedenis van Samuël, wat tevens
de naam van onze zondagsschool is. Wat was
het fijn om zo met alle betrokkenen te mogen

starten. De kinderen moesten in het begin even
wennen aan het leren van een psalm en tekst,
maar ook aan elkaar als groep. Maar dat ging al
snel goed, alsof we al jaren draaien! De koster
zorgt voor de zondag dat alles klaar staat in de
zalen. Voor kerktijd zorgen de vertellers dat
alles klaarligt; kleurplaten, stiften, boekjes en
evt. een bordplan.

Kort voor de Kerstviering begon helaas de lockdownperiode. Tijdens deze periode hebben we
wekelijks de ouders gemaild met het Bijbelgedeelte en bezorgden we de roosterboekjes bij
de kinderen. Eind februari 2021 mochten we
gelukkig weer fysiek zondagsschool houden. Er
zijn wel meer maatregelen getroffen, de kinderen zitten tijdelijk 1,5 meter uit elkaar en de
vertellers/helpers dragen een mondkapje als zij
door de zaal lopen. We stoppen nu ook een
kwartier eerder, omdat de kinderen minder
bewegingsmogelijkheden hebben.
De zondagsschool wordt breed gedragen in de
gemeente. We hebben in het begin een informatiebrief opgesteld voor alle leden van de
gemeente. Ook schreven we een bijdrage in het
kerkblad. Het mooie van het starten na de kerkdienst is, dat de aanwezige kerkenraadsleden
en predikant altijd even langslopen in beide
zalen. De kinderen zijn dan nog aan het eten en
drinken en op deze manier kunnen zij op een
laagdrempelige manier contact hebben. We
zijn heel dankbaar hoe alles tot nu toe verloopt.
Het is ons gebed of de Heere ook de eenvoudige vertellingen wil zegenen aan het hart van de
kinderen, helpers en vertellers.

Er staat niet vermeld wie Psalm 42
gedicht heeft. Als David het zelf niet
was, dan is het van iemand geweest
die dezelfde zielennood als David
kende. Het zou een van de zonen van
Korach kunnen zijn. De kinderen van
Korach (zie vers 1) waren een afdeling van de Levieten die tot de tempelzangers behoorden. Toen David
voor Saul en later voor Absalom
moest vluchten, waren de zonen van
Korach trouwe aanhangers van hem.
Het is bijna zeker dat deze Psalm, net
als Psalm 40, gemaakt is toen David
voor Absalom moest vluchten. Hij
voelt zich opgejaagd als een hert.
Toch mag hij op God hopen en hem
zelfs nu al danken voor Zijn verlossing.
Hert: eigenlijk hinde, dus een vrouwelijk (zwakker) hert. Snaren: het
geluid van de harp.
Lof: roem. Druk: verdrukking. Wagen: in kennis stellen, meedelen.
God, mijn Steenrots: God, Die krachtig is als een steenrots.
Dwing’landij: tirannie, onderdrukking. Hoont: bespot. Gestaâg: voortdurend.
Lastering: smaad, schandelijke spot.
Menigwerf: vaak.
Psalm 43 hoort bij Psalm 42. Hij lijkt
ook op Psalm 42 en heeft eigenlijk
dezelfde inhoud.
David is nog niet gered, maar hij mag
er toch op vertrouwen, dat de Heere
hem zal verlossen.
Geduchte God: God, voor Wie men
veel ontzag moet hebben.
Arglistigheden: listige boosheden.
Gerechtigheid: het recht.
Benard: benauwd. Gereder: spoedig.
Verbeidt: verwacht.
d

Psalm 42:5 staat voor zondag
09-05-2021 op het rooster
van de bovenbouw.
Psalm 43:3 is aan de beurt voor de
onderbouw op zondag 02-05-2021.
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Uniek
beloningsmateriaal
Ons nieuwe album is door het spaarsysteem zeer
geschikt om als beloningsmateriaal ingezet te
worden op zondagsscholen.
De prachtige illustraties, van de hand van Gezine
Keizer-Drost, kunnen met behulp van een
sticker compleet gemaakt worden.
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Bij ieder stukje is een Bijbelgedeelte, een aantal
gespreksvragen en een te zingen psalm opgenomen.

Geschikt om iedere zondag in
het gezin te gebruiken
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De Heere Christus, Die door de profeet Joël heeft laten profeteren dat Hij in de laatste
dagen van Zijn Geest zal uitgieten, zit nog hierboven aan de rechterhand van God en
vervult dagelijks deze profetie (Joël 2:28). Dat is: Hij giet nog steeds Zijn Heilige Geest
uit, verlost uit noden, doopt, spreekt vrij, vergeeft de zonden, en schenkt de eeuwige
zaligheid aan allen die in Hem geloven en Zijn Naam aanroepen.
Maarten Luther

