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INLEIDING 

Voor u ligt een uitgave van de Nieuwsbrief van de Bond van Zondagsscholen. Vorig jaar 
heeft u kennis kunnen maken met de vernieuwde lay-out ervan, waarin we het werk van 
de Bond onder uw aandacht hebben gebracht. In het vervolg hiervan willen we u in deze 
Nieuwsbrief bijpraten over het zondagsschoolwerk, concrete handreikingen geven voor 
de vertellingen en de onderlinge betrokkenheid vergroten. Het is de bedoeling dat de 
Nieuwsbrief twee keer per jaar verschijnt, waarin theologische en praktische onderwer-
pen elkaar af zullen wisselen. 
Wanneer u iets van uw zondagsschool delen wilt, goede of mooie ervaringen of iets an-
ders, laat het ons dan gerust weten.  

 
 

TER OVERDENKING 

Wanneer uw kinderen morgen hun vaders vragen zullen, zeggende: Wat zijn deze ste-
nen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven.  
Jozua 4:21-22 
 

De tekst bevat een opdracht. Het volk van Israël is door de Jordaan 
getrokken. Zo mochten zij na de veertigjarige reis het beloofde 
land binnengaan. Hoe was dat mogelijk? Door de ark. De ark ging 
op eerbiedige afstand voor. Achter die ark gingen groten en kleinen 
het beloofde land binnen. Als het volk door de Jordaan getrokken is 
moet Jozua een monument oprichten van twaalf stenen. Dit monu-
ment moet de gedachtenis levendig houden. De stenen zijn ge-
denkstenen. Straks zullen de kinderen vragen: “Wat zijn deze ste-
nen?” Dan moeten de vaders getuigen: “Omdat de wateren van de 
Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des 
HEEREN”. Deze stenen getuigden van de onmogelijkheden aan de 
kant van de mens en de mogelijkheden aan de kant van God. Door 

de zonde zijn wij gericht op onszelf. God wil dat Zijn eer in gedachtenis blijft. Zonder 
Christus zullen onze kinderen nooit door de doodsjordaan in het hemelse Kanaän komen. 
Jeremia vraagt het ons: “Hoe zult gij het dan maken in de verheffing van de Jordaan?” 
We komen er niet door als de ark er niet is. Kunt u ook persoonlijk spreken van die won-
derdaden des Heeren? Spreek daarvan als de kinderen ernaar vragen. Kunt u ze in uw 
leven niet aanwijzen? De Schrift is echter vol van zulke voorbeelden. Er liggen stenen ge-
noeg. Ze liggen er voor het navolgende geslacht. Zien we ze nog wel liggen? We zullen 
onze kinderen er ook op moeten wijzen. De vorst der duisternis zal er alles aan doen om 
de blik daarvan af te wenden. Hij stopt ze de wereld in handen. Kennen we de persoonlij-
ke betekenis van deze gedenkstenen? ‘k Zal gedenken, hoe voordezen, ons de HEER’ 
heeft gunst bewezen, … En, in plaats van bitt’re klacht, daarvan spreken dag en nacht”.  
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VOOR UW AGENDA 

Nieuwsbrief 



Tijdens het vertellen van een Bijbelverhaal 
willen we graag dat de kinderen voor wie 
we vertellen, gericht zijn op de vertelling 
en de boodschap die erin ligt. Tijdens de 
voorbereiding hebt u zichzelf vast wel eens 
afgevraagd: ‘Hoe zorg ik ervoor dat de kin-
deren hun aandacht goed op de Bijbelver-
telling kunnen richten?’ ‘Hoe laat ik het niet 
zomaar, abrupt eindigen?’  
In dit artikel staan we kort stil bij de start 
en het einde van de vertelling, de beginzin 
en de slotzin. Waar let je op, hoe richt je de 
aandacht/belangstelling en rond je een 
vertelling op een goede manier af. 
 
Vertellen is een vorm van interactie. Ver-
teller en kind beleven samen de geschiede-
nis die heeft plaatsgevonden. Dat betekent 
dat de verteller zo vertelt dat het kind de 
gebeurtenis als het ware voor zich ziet. 
Vertellen is dus iets laten zien. Die beleving 
komt door een goede beginzin beter tot 
zijn recht.  

 
Met tegengestelde concrete voorbeelden 
wordt dit duidelijk: 
‘Vandaag ga ik jullie vertellen over Abram 
die door God geroepen wordt in Ur. Ga 
maar zo zitten dat je goed kunt luisteren’.  
Door deze openingszin te gebruiken is het 
resultaat dat de ‘verrassing’ weg is en zijn 
kinderen minder gericht op de vertelling. 
 
Een andere mogelijkheid is:  
‘Abram!, Abram!... Abram kijkt om zich 
heen maar ziet niemand. Wie roept hem 
daar met een luide stem?’ 
Door deze openingszin wordt de belang-
stelling meteen gewekt. Kinderen ‘zitten 
meteen middenin’ de vertelling. Ook is het 
perspectief (vanuit welke persoon het ver-
haal beleefd wordt) van de vertelling met-
een duidelijk.  
Evenzo is het van belang dat de vertelling 

niet zomaar in het luchtledige eindigt. Kin-
deren moeten ervaren dat het verhaal een 
slot heeft met een boodschap voor hen. 
Hiermee wordt niet bedoeld dat de toepas-
sing alleen maar aan het einde van een 
vertelling mag komen. Het is juist goed om 
tijdens de vertelling concreet toepassingen 
op het leven van het kind te maken. Als de 
slotzin van een vertelling naast de afron-
ding van het verhaal óók nog een korte 
essentie meegeeft van wat het voor het 
kind betekent, zal dit ook meer blijven han-
gen en door het kind onthouden worden. 
 
Opnieuw maken tegengestelde voorbeel-
den dit duidelijk: 
‘Abram zet op deze plaats zijn tent neer, 
bouwt een altaar voor de HEERE en dankt 
Hem dat hij in het land Kanaän is aangeko-
men.’ 
Door deze slotzin eindigt de vertelling ab-
rupt. Er lijkt nog meer te moeten volgen.  
 
Het kan ook zo:  
‘Dit is de plek waar zijn tent mag staan! 
Het land dat de HEERE hem gegeven heeft. 
Abram ziet het heel duidelijk: God doet ál-
les wat Hij beloofd heeft. Er is dankbaar-
heid in zijn hart. Hij bouwt een altaar voor 
de Heere om Hem eerbiedig hiervoor te 
danken. De Heere doet nog steeds wat hij 
beloofd. Geloof jij dat ook?’ 
Deze slotzin geeft het verhaal een duidelij-
ke afronding en geeft kort de diepere es-
sentie weer van dit moment in de geloofs-
beleving van Abram en past dit toe naar 
het kind. 
 
Het is praktisch als u voor uzelf de beginzin 
en de slotzin opschrijft en tijdens de vertel-
ling bij u houdt.  
Veel sterkte in de voorbereiding van uw 
Bijbelvertelling! U mag het biddend doen. 
Biddend om Zijn Wijsheid en de leiding van 
Zijn Geest… opdat het volgende versje van 
de psalmregel waar het artikel mee begon, 
waar mag worden: ‘En dat zij hun hoop op 
God zouden stellen…’ (Psalm 78:7a) 

BESTUURSNIEUWS 

 

Inmiddels mogen we al meer dan 

een jaar weer met een voltallig 

bestuur werken, nu de lege 

plaats van dhr. M.M. Natzijl is 

ingevuld door dhr. M. Vos uit 

Nunspeet.  

De bedoeling van onze bond is 

dat het werk op de plaatselijke 

zondagsscholen zijn voortgang 

kan hebben. We hopen dat dit 

werk door de Heere gezegend 

mag worden aan kinderharten.  

In de afgelopen periode is de 

zondagsschool van Rotterdam-

Zuidwijk gestopt, maar startte er 

ook een zondagsschool in Melis-

sant, zodat het aantal aangeslo-

ten zondagsscholen gelijk is ge-

bleven. We doen een dringend 

verzoek aan alle zondagsscholen 

om wijzigingen binnen het zon-

dagsschoolbestuur te melden 

aan de bond. Het gebeurt nog 

regelmatig dat we met verouder-

de gegevens moeten werken. 

Graag zouden we de juiste (mail) 

adressen hebben van de secre-

taris en de penningmeester. 
 

 

 
 

 

 

Op de afgelopen jaarvergadering is 

het idee geopperd om een lijst te 

maken met goede praktische 

voorbeelden, die we kunnen 

gebruiken om de boodschap van de 

heilsfeiten voor de kinderen te 

verhelderen. We stellen het op prijs 

als u uw suggesties aan ons door wil 

geven, zodat we met elkaar een 

handzaam document kunnen 

samenstellen. 

OPROEP... 

DE PRAKTIJK VAN DE BIJBELVERTELLING 
´Opdat het navolgend geslacht die weten zou… en vertellen ze hun  
kinderen’ (Psalm 78:6)                                                                  B. W. Drost en M. Vos 

Het is praktisch als u voor uzelf de 
beginzin en de slotzin opschrijft en 

tijdens de vertelling bij u houdt. 



Augustus 2014 zijn wij begonnen met het 
oprichten van een zondagsschool, beho-
rend bij de Gereformeerde Gemeente te 
Melissant.  

 
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 
onze gemeente een zondagsschool heeft. 
Voorheen volgden onze kinderen de voor-
bereidende catechisatie. Sinds het oprich-
ten van onze zondagsschool is de catechi-
satie voor de kinderen in de basisschool-
leeftijd vervallen, en komen deze kinderen 
naar de zondagsschool. Omdat we een 
kleine gemeente zijn, is het aantal kin-
deren in de kerk niet groot. Daarom heb-
ben we besloten te kiezen voor 1 leeftijds-
groep. In de praktijk betekent dit dat we 
kinderen van groep 3 tot en met 8 op de 
zondagsschool hebben, dus van 6 tot 12 
jaar. Dit jaar zijn dat in totaal 13 kinderen.  
We zijn met 5 leidinggevenden, die om de 
beurt leiding hebben of begeleider zijn. 
Elke week hebben we 1 leidinggevende en 
1 begeleider. Aansluitend aan de morgen-
dienst begint de zondagsschool in de zaal 
van de kerk. Eerst krijgen de kinderen wat 
te drinken met wat lekkers. Hierna opent 
de leidinggevende met gebed en zingen 
we een psalm.  
We proberen ook vaak de preek die de 
kinderen net gehoord hebben nog te be-
spreken. 
Omdat de kinderen op de catechisatie ge-
wend waren om vragen te leren (uit het 
boekje: 600 Bijbelse vragen en antwoor-
den), hebben we besloten dit op de zon-
dagsschool voort te zetten. We hebben bij 
de Bijbelverhalen die verteld worden, bij-
passende vragen gezocht, waardoor de 
kinderen thuis ook nog door het leren van 
de vragen aan het vertelde verhaal kunnen 
terugdenken. De geleerde vragen worden 

overhoord en de nieuwe vragen bespro-
ken. 
Vervolgens vertelt de leidinggevende het 
Bijbelverhaal. Voor de voorbereiding hier-
van gebruiken we de boekjes met aan-
dachtspunten bij de vertellingen van de 
Bond van de zondagsscholen. Fijn om dit 
als steun te hebben bij het voorbereiden 
van de vertellingen! 
 

Na het Bijbelverhaal praten we nog even 
na over het gehoorde en sluit de leidingge-
vende af met zingen en gebed. Een uurtje 
zondagsschool is zo voorbij! Elke zondag 
vertellen we zo de kinderen uit de Bijbel 
en we hopen en bidden dat God ons een-
voudige werk wil zegenen. 

 

Mw. C. Tiggelman-Kaslander 
Namens de leidinggevenden van zondags-
school ‘Samuël’  

 

EEN STARTENDE ZONDAGSSCHOOL 
Zondagsschool ‘Samuël’, Gereformeerde Gemeente Melissant 

 

We proberen ook vaak de 
preek die de kinderen  
gehoord hebben nog  

te bespreken. 

NIEUW! 

Mooi wandplaatje 

met de bekende 

kruiswoorden. 

Gedrukt op stevig 

crème-kleurig 

papier. 

Afm. 19x13,7 cm. 

 

€ 0,45 

TOEGELICHT:  
Psalm van de week 

 

PSALM 22 is een Psalm van David. 

Hij beschrijft daarin zijn ellende en 

zijn lijden. Maar het gaat in deze 

Psalm veel meer over het lijden van 

de Heere Jezus. David was koning, 

maar vooral in deze Psalm was hij 

ook profeet. Hij profeteerde  het 

lijden van Christus. De woorden ‘Ík ‘ 

en ‘Mij’ zijn daarom ook telkens met 

een hoofdletter geschreven.  

 
Mijn God…:Bijna letterlijk een van de 

kruiswoorden van de Heere Jezus. 

’t Zij Ik….’t Zij Ik: Of Ik nu….of dat Ik.. 

Ontfermen:  uit de nood helpen. 

Zetel: (verblijf)plaats, Gevloden: 

gevlucht, Van ..hulp ontbloot: versto-

ken, zonder hulp. 

Vertreden: vertrapt. Baldadig: 

kwaadwillig. Beschimpen: bespotten. 

Boos te moe: moe geworden van 

boosheid. Lip: hier: neus. 

Gunstig oren verlenen: welwillend, 

aandachtig horen. Lust: genoegen. 

Gans: helemaal. 

Aanschouwen: zien. Prangt:drukt, 

kwelt. Buiten U: behalve U. …heir: 

leger. 

Opgesperde: wijd open. Scherf: uit-

gedroogde potscherf .Gekloofd: ge-

spleten. 

Muitgespan: opstandige bende. Te-

genhêen:  tegenslagen. Verdrieten: 

verdriet doen. 

Genieten: ontvangen. Gewaad: kle-

ding. Woên: tekeer gaan. Ducht: 

vreest. 

Zwiert: zwermt. Staat naar ’t leven: 

probeert te doden. Metgezel: vriend, 

reisgenoot. 

Ontzie:  heb eerbied voor. Eerlang: 

binnenkort. Haast: binnenkort. 

Vet:rijk verzadigd. Het vrome zaad: 

de kinderen die God vrezen.  

Nakroost: nageslacht. 

 
 
 

 



 

 

Herdruk “Mijn eigen boek” 

Inmiddels is een herdruk verschenen van de serie 
“Mijn eigen boek”. De lay-out is nagenoeg het-
zelfde gebleven, wat ook geldt voor het aantal 
geschiedenissen met de bijbehorende plaatjes. 
De tekst is nu afkomstig uit de GBS-Bijbel en de 
vragen zijn, waar nodig, aangepast. 
Op veler verzoek zijn de 23 plaatjes nu verpakt 
in een transparant zakje. 
De plaatjes zijn uitsluitend per zakje/serie te 
bestellen. 

 
Prijswijziging 

Als Bond van Zondagsscholen zijn we ook BTW-plichtig 

over de materialen uit het magazijn. Als gevolg hiervan zijn de prijzen met 6% ver-

hoogd. 
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UIT HET MAGAZIJN 

 UITGELICHT  
Leer uw kinderen met veel zachtmoedigheid en geduld, opdat ze 

niet moedeloos worden. Probeer hen door uw wandel te overtuigen 
dat uw woorden geen fabeltjes zijn, maar waarheden, die veel meer 

waarde hebben dan al wat de wereld biedt. Probeer hen ervan te 
overtuigen dat de dingen van deze wereld niet te vergelijken zijn bij 

de hemelse heerlijkheid. 
 

John Bunyan 

“MIJN EIGEN BOEK” 

Bij ieder plaatje staat een 
beschrijving en een vraag 
die door de kinderen te 

OPNIEUW 

VERSCHENEN! 

 

Album: 

€ 1,35 
23 plaatjes in kleur: 

€ 1,35 

'We willen u hartelijk bedanken voor het betalen van de contributie en het overmaken 

van giften. Daar zijn we erg blij mee. Rond het betalen van de contributie leven bij 

verschillende zondagsscholen vragen. Het is de bedoeling, dat u de contributie aan het 

begin van het kalenderjaar zelf overmaakt op rekeningnummer NL95INGB0002374810 

t.n.v. Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten te Nieuw-Beijerland. 

De contributie bedraagt €0,40 per kind en €2,50 per leidinggevende. Omdat het 

bedrag voor elke zondagsschool anders is, krijgt u hiervoor geen factuur toegestuurd. 

FINANCIEEL... 

mailto:mat.bvz@kliksafe.nl

