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INLEIDING 

 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,  
 
In alle drukte van de wereld om ons heen en in ons, is het een grote zegen dat het zondagsschool-
week wekelijks plaats mag hebben. De Bijbelse geschiedenissen houden altijd hun sprake. Ze zijn 
het Woord van God. We stonden er op de jaarvergadering bij stil en in deze nieuwsbrief leest u 
daarvan een samenvatting. Ook leest u van het jubileum van de zondagsschool van Poortugaal, 
waar jaar in, jaar uit, Gods Woord aan de kinderen verteld mocht worden. We hopen dat u, in wel-
ke plaats dan ook, in getrouwheid en met vreugde door mag gaan. 

 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 
 

 

 

TER OVERDENKING 
Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Ko-
ninkrijk Gods.                                     Luk. 9:62 

 
Kanttekening 61: Een gelijkenis genomen van een akkerman, die ploegende 
altijd moet voorwaarts zien, of hij kan geen rechte voren maken.  
 
Daar gaat de landman van vroeger. Een os, of meerdere ossen. Achter de 
ossen een ploeg. Achter de ploeg de landman. De ossen trekken de ploeg en 
de ploeg trekt de voor in de aarde. De landman let goed op. Het is belangrijk 
dat de ossen recht vooruit lopen. Gaan ze de ene kant op, ze lopen over het 
reeds geploegde deel, gaan ze de andere kant op, ze slaan een stuk akker 
over wat geploegd moet worden. Nee, recht vooruit. De landman heeft 
geen tijd om achterom te kijken. 
 
Dit beeld wordt door de Leraar ter gerechtigheid geschetst. Er liggen veel 
lessen in voor het werk op de zondagsscholen. Nee, ik ga het niet hebben 

over de vraag of we bekwaam zijn tot het werk in het Koninkrijk Gods. Niemand van ons is daar 
bekwaam toe. Tenminste, dat zeggen we heel makkelijk maar vinden we ons ook écht onbekwaam? 
 
Waar gaat het om in het Koninkrijk Gods? Laten we ons beperken tot onze tekst: rechte voren. 
Weet u nog? Teveel naar de ene kant: we ploegen door het land dat al omgeploegd was. Teveel 
naar de andere kant: we slaan een stukje van de akker over. Hoe kan de landman zien of hij ‘recht’ 
gaat? Als hij het einde van de akker in de gaten houdt. Wat is het eind in het Koninkrijk Gods? Dat is 
de eer en verheerlijking van God Zelf. De eeuwige heerlijkheid waar God alle eer ontvangt. 
 
Gelukkig was er Eén Landman Die volmaakt de hand aan de ploeg sloeg. Hij verliet de woonplaats 
der heerlijkheid. Vrijwillig. Voor zondaren. Hij keek niet achterom, maar keek vooruit. Zijn voren 
waren kaarsrecht. Ze waren volmaakt. ’s Vaders Knecht sloeg de hand aan de ploeg van ’t genade-
verbond. Hij had altijd volmaakt Zijn eer op het oog. Wat is het dan een wonder dat Hij gezegd 
heeft: “Zie, Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld.”  
 

Ds. J. de Kok, voorzitter 
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De geschiedenissen van de aartsvaders staan in 
het boek Genesis, dat wording of oorsprong 
betekent. In dit boek horen we waar alle dingen 
vandaan komen. Waar ligt de oorsprong van 
het heelal, van de aarde, de zee, van man en 
vrouw, van het huwelijk, van de zonde en onge-
rechtigheid? We mogen kinderen antwoorden 
geven op al deze vragen, vanuit Gods Woord. 
 
Bij de roeping van Abram uit Ur komt er een 
grote verandering in de heilsgeschiedenis. Deze 
roeping is eigenlijk een beperking. Gods Woord 
komt niet meer tot de hele wereld, maar Hij 
sluit Zijn verbond alleen met Abram en zijn na-
geslacht. Pas bij de hemelvaart van de Heere 
Jezus wordt deze beperking opgeheven en 
komt er een zendingsbevel: Onderwijst al de 
volken. Het is als een trechter: eerst breed, dan 
een smal pijpje. Maar deze trechter kan ook 
omgedraaid worden: van smal naar breed. Na 
Pinksteren mag het evangelie wereldwijd ver-
kondigd worden. 

Belangrijke motieven in het boek Genesis 
Onderstaande motieven kunnen leiden tot toe-
passingen in je vertelling. Maak kinderen ja-
loers op het geloof van de aartsvaders, maar 
vertel ook over hun zonden en worstelingen. 
Wees eerlijk. 
 
Abram:  
Vertel van het verbond en de belofte, van ge-
loof en gehoorzaamheid. Maar vertel ook van 
de worstelingen en de zonden, van de strijd om 
de vervulling van de landsbelofte en het leven 
in vreemdelingschap.  
 
Izak: 
Wijs op de stille Izak, die biddend en vertrou-
wend zijn weg ging, maar wijs ook op de zondi-
ge voorkeur van Izak voor Ezau.  

Jakob: 
In het leven van Jakob gaat het om het verkie-
zend welbehagen van de Heere, maar Jakob is 
de zelfdoener en de bedrieger en hij gaat toch 
telkens zelf aan het werk. De Heere zoekt hem 
weer op en zegent hem. Zo werkt de Heere Zijn 
verkiezend welbehagen uit.  
 
Jozef: 
Wijs de kinderen op de diepe beproevingen in 
het leven van Jozef, maar ook op de vreze des 
Heeren in zijn hart. Zou ik zo’n groot kwaad 
doen en zondigen tegen God?  Gods bijzondere 
voorzienigheid over Jozef en over Zijn volk 
schittert in de geschiedenissen van Jozef. 
‘Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij ge-
dacht, maar God heeft dat ten goede gedacht’. 
Jozef is een type van Christus als hij een groot 
volk in het leven mag behouden. 
 
Job: 
Vertel over de goede huisvader Job. Hij is 
vroom, Godvrezende en wijkende van het 
kwaad. Maar het boek Job is vooral belangrijk 
om de kinderen te leren wat het nut is van lij-
den. Ook kinderen kunnen vragen en pijn heb-
ben. Waarom? Waarom? Meestal is daar geen 
antwoord op. Het boek Job leert ons dat we 
niet moeten vragen ‘waarom’ of ’waartoe’, 
maar dat lijden en verdriet een ontmoeting met 
God kunnen worden als we mogen buigen voor 
God. Heere, nu ziet U mijn oog. Dat is de sleutel 
voor het boek Job. 
 
 
 

 
 
Tips voor toepassingen  
1. Geef antwoord op levensvragen vanuit 

Genesis. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik 
heen? Waar komt  de zonde vandaan?  

2. Trek vanuit de geschiedenissen van de 
aartsvaders lijnen door naar de Heere Je-
zus Christus. 

3. Maak de toepassing concreet en vertel wat 
het leven in Godsvreze nu daadwerkelijk 
inhoudt. 

BESTUURSNIEUWS 

 

Hebben we u eerder verteld over de 

op handen zijnde lessenseries over 

onbekende Bijbelboeken, in deze 

nieuwsbrief kunnen we u melden 

dat de eerste 3 series verkrijgbaar 

zijn in ons magazijn! Het gaat om de 

Bijbelboeken Ezechiël, Jeremia en 

de brieven aan de 7 gemeenten.  

 

Elke lessenserie bevat 7 of 8 uitge-

werkte lessen met de volgende on-

derdelen: 

• Achtergrondinformatie 

• Bordplan 

• Doelstelling(en) 

• Te leren psalm en Bijbeltekst 

• Bijpassende psalmen 

• Vertelschets 

• Gespreksvragen 

 

Studenten van hogeschool De Drie-

star hebben de series ontwikkeld, 

als een hulpmiddel voor u als vertel-

ler op de zondagsschool. 

 

We hopen van harte dat u deze les-

senseries wilt inzetten op uw zon-

dagsschool.  

Ze zijn te bestellen op onze website: 

www.bvzgg.nl.  

 

Het in juni afgesloten boekjaar heb-

ben we gelukkig positief kunnen 

afsluiten. We hebben een mooie 

eigen uitgave kunnen realiseren. 

Fijn dat er ook telkens weer bestel-

lingen worden gedaan. Het materi-

aal voorziet echt in een behoefte. 

Dank dat de meeste facturen tijdig 

worden betaald. We waarderen ook 

de bijdragen die we vanuit kerken-

raden ontvangen. We bevelen het 

werk van de bond blijvend in uw 

milddadigheid aan.     

 

DE TIJD VAN DE AARTSVADERS 
Samenvatting van de lezing op de jaarvergadering door drs. J. van Mourik 

Geef antwoord op 
levensvragen 

vanuit Genesis. 

Maak kinderen  
jaloers op het geloof 
van de aartsvaders, 

maar vertel ook 
over hun zonden en 

worstelingen.  
Wees eerlijk. 

VAN DE 

PENNINGMEESTER 



 

TOEGELICHT 

Psalm 38 
 

Psalm 38 is een van de boetpsalmen. 
Die psalmen gaan vooral over het 
berouw over bedreven zonden. De 
andere boetpsalmen zijn: psalm 6, 
32, 51, 102, 130 en 143. 
Na de zonde met Bathseba heeft 
David psalm 51 gedicht. Mogelijk 
houden ook psalm 6 en psalm 38 
hiermee verband. Nadat Nathan tot 
hem sprak: “Gij zijt die man”, is Da-
vids ziel en ook zijn lichaam diep ver-
wond. Het diepe berouw over zijn 
zonde knaagt aan zijn ziel. Dit lijden 
wordt nog verzwaard, omdat zijn 
vrienden zich niet met hem bemoei-
en, alsof hij een melaatse is. 
Het opschrift is merkwaardig: een 
psalm om te doen gedenken.  Hij 
voelt de toorn van God in zijn hart, 
maar hij mag ook geloven dat de 
Heere Zich over hem ontfermt. 
 
Gramschap: toorn, heilige boosheid. 
Kastijden: bestraffing. Grimmigheid: 
boosheid, woede. Geschiedt:  
gebeurt. Doorgrieven: verwonden, 
diep steken. Leên: ledematen. 
Ontstoken: letterlijk: doen ontbran-
den. Builen: bulten, veroorzaakt 
door zweren. Schenden: overtreden. 
Lenden: lendenen, onderrug.  
Gekreten: gehuild. Uitgebeten:  
aangetast, beschadigd.  
Nabestaanden: familieleden.  
Bejagen: jagen op.  
Leggen lagen: spannen een strik, 
zoeken in het geheim iemands on-
dergang. Krenken: beledigen.  
Tegenreên: tekenspraak. Wezen: 
levend persoon, hier: God. 
Euvelmoed: kwaadwilligheid. Wijl: 
terwijl. Kommer: onrust, angst,  
verdriet. Vergelden: beantwoorden, 
terugbetalen. Gestaâg: voortdurend. 
Duchten: vrezen. Schutsheer:  
Beschermer. 

 D 

 

 

Psalm 38:1 staat voor zondag  

05-12-2021 op het rooster  

van de middenbouw. 

 

 

VANUIT DE PRAKTIJK: een jubilerende zondagsschool 
50 jaar zondagsschool “Josia” in Poortugaal 
 

In 1930 kwam het eerste eigen gebouwtje: ‘het 
schuurkerkje’ van de Gereformeerde Gemeen-
te in Poortugaal. Het was zeer stil en rustig ge-
legen aan de Achterweg met achter zich de 
weilanden.  
Al in deze schuurkerk is men begonnen met het 
houden van de zondagsschool. Met Kerst kre-
gen alle kinderen een boekje. Oorspronkelijk 
was het de ‘kleine catechisatie’ voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar.  
 
De zondagsschool werd officieel opgericht in 
1971.  
Toen de zondagsschool in 1996 25 jaar be-
stond, mochten de kinderen allemaal nadenken 
over een naam voor de zondagsschool. Eén van 
de kinderen koos de naam ‘Josia’ naar aanlei-
ding van de tekst uit 2 Koningen 22 vers 1 en 2: 
‘Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, 
en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; 
en de naam zijner moeder was Jedidja, een 
dochter van Adaja, van Bozkath. En hij deed dat 
recht was in de ogen des HEEREN; en hij wan-
delde in al den weg van zijn vader David, en 
week niet af ter rechter hand noch ter linker-
hand.’ 
De naam ‘Josia’ is gekozen omdat de leiding 
ook toen al de wens had dat het leven van Josia 
tot voorbeeld mag zijn voor de kinderen en of 
zij ook die God mogen leren kennen in hun 
hart! 
 

In 2021 mochten we herdenken dat de zon-
dagsschool 50 jaar bestaat. Op een zaterdag 
kwamen de leiding en alle negentien zondags-
schoolkinderen bij elkaar om dit te herdenken. 
Een ouderling vertelde de Bijbelse geschiedenis 
van de twaalfjarige Jezus. Over Zijn grote wijs-
heid. Zijn ouders waren Hem kwijt. Na drie da-
gen vonden zij Hem in de tempel. Dan staat er 
in Lukas 2: ‘En zij, Hem ziende, werden versla-
gen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waar-
om hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik 
hebben U met angst gezocht. En Hij zeide tot 
hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist 
gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Va-
ders?’  
 
De zondagsschooljuf vertelde een waargebeurd 
zendingsverhaal. Daarna werd er net als 25 jaar 
geleden een groepsfoto gemaakt. Er waren 
spelletjes en een springkussen. Een andere juf 
had ruim 70 pannenkoeken gebakken die we 
buiten op het gras op een picknickkleed opge-
geten hebben. 
Alle kinderen kregen van de kerkenraad het 
boek: ‘Hoe werkt de Heere in het hart van Zijn 
kinderen’ van Aleid Nijhof-Schreuder.  
Van de Bond van zondagsscholen kregen de 
kinderen het boek ‘De christenreis’ van Bunyan 
en de leiding een wandplaat.  
We hopen dat de Heere het werk van de zon-
dagsschool wil zegenen aan de harten van de 
kinderen en leidinggevenden! 



 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde Gemeenten 

 
 
 

Voorzitter: 
Ds. J. de Kok 
Parkweg 10 

4361 JE Westkapelle 
 
 

Secretaris: 
Mevr. G. van Belzen-Verrips 

Roekstraat 11 
4143 AA Leerdam 
tel. 0345-228517 

info@bvzgg.nl 
 
 

Penningmeester: 
Dhr. L. van der Ham 

lvanderham@solcon.nl 
 

NL95INGB0002374810 t.n.v. 
Penn. Bond van  

Zondagsscholen G.G. 
 
 

 
Overige bestuursleden: 

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen) 
Dhr. K. P. Hoogerwerf 

(Rotterdam) 
Mevr. A. van der Hoek 

(Waddinxveen) 
Mevr. J. Neels-Groothedde  

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

 
 
 
 

Materiaalbeheerder: 
Dhr. B. W. Drost 
Nic. Beetslaan 1 

2741 ZZ Waddinxveen 
materiaal@bvzgg.nl  

tel. 06-51087542  
 

 

 
 
 
 
Abram, ga eens mee naar buiten, 
ziet u al die sterren staan? 
Toe, probeer ze eens te tellen, 
Abram zegt: “Dat zal niet gaan”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
God zegt: “Veel meer dan die sterren, 
wordt uw volk, een groot getal. 
Ook de Heere Jezus komt dan, 
‘t Kindeke in Bethlehems stal”. 

 

 

 

 UITGELICHT 

UIT HET MAGAZIJN 
VOOR DE KERSTVIERING 

 

Programma en verhalen 
Beschikbaar als download 

op onze website 

ROOSTER 
BOEKJES 

De roosterboekjes  

voor de eerste helft  

van 2022 zijn nu  

beschikbaar! 

 

SLECHTS 

€ 1,50 

LESSENSERIES 

ONBEKENDE 

BIJBELVERHALEN 

Meer info onder het kopje 

bestuursnieuws 

D. van der Linden-van den Hoek 

Uit: Elk zing’ Zijn lof (KOC Diensten/De Banier) 

Verkrijgbaar via: www.bvzgg.nl 


