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Nieuwsbrief
INLEIDING
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van de Bond van Zondagsscholen. In deze Nieuwsbrief
leest u een samenvatting van de lezing van ds. G.W.S. Mulder op onze jaarvergadering in
september. Daarnaast laat de zondagsschool van Stolwijk van zich horen en is er meer
lezenswaardigs.
We hopen dat de Nieuwsbrief u wat biedt voor de praktijk van het zondagsschoolwerk.
Stuurt u hem ook vooral door aan de andere bestuursleden en leidinggevenden van uw
zondagsschool!

TER OVERDENKING
Toen naderde Elía tot het ganse volk en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?
Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord.
1 Koningen 18:21

Schakelaars
Het gaat in deze nieuwsbrief over de schakelcultuur. Onze kinderen
leven in een tijd waarin jongeren geruisloos overschakelen van het
één naar het ander. Van de kerk naar de wereld. Van de vertelling
naar het beeld. Van de Bijbel naar de mobiel. Van …..
In die tijd moeten wij hen oproepen tot een duidelijke keuze.
Elia heeft het volk verzameld op de Karmel. Veel Israëlieten dienden de Baäl. Er waren zelfs honderden Baälpriesters actief. De
vrouw van koning Achab, Izebel, had deze afgod meegebracht. Het
dienen van de Baäl was voor veel Israëlieten heel aantrekkelijk. Je
hoefde namelijk geen keus te maken. Van de Baälpriesters mocht je ook best de God van
Israël dienen en de Baäl. Dat is juist het duivelse. De HEERE dwong hen op de Karmel juist
wel om een keus te maken. Het is óf, óf.
Op de Karmel zal blijken dat de God van Israël de ware God is. De Baälpriesters krijgen
eerst de gelegenheid om Baäl hun offer aan te laten steken. Maar Baäl antwoordt niet.
Dat kan ook niet, want Baäl is dood. Dan bouwt Elia het altaar. Hij maakt het offer zelfs
nat, zodat het onmogelijk kan branden. Maar… als Elia bidt, zendt God direct vuur uit de
hemel. Het hele offer wordt in een ogenblik verteerd. Het is een wonder dat het hele volk
niet verteerd wordt door het vuur. Het vuur slaat in het offer, daarom mag het volk blijven leven! Dan roept het volk: “De HEERE is God, De HEERE is God”.
Natuurlijk kunnen wij niet in de schaduw van Elia staan. We worden wel geroepen om
dezelfde boodschap te brengen. Klinkt dit door of schakelen we onbewust mee?
Ds. A. Schot, voorzitter
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DE ZONDAGSSCHOOL IN EEN SCHAKELCULTUUR
BESTUURSNIEUWS

Samenvatting van de lezing tijdens de jaarvergadering, ds. G. W. S. Mulder

Op 5 september 2015 is de 45e jaarvergadering gehouden van de zondagsscholenbond.
Tijdens deze vergadering hebben we
afscheid genomen van dhr. D. Peters. In 1986 is dhr. Peters in het
bestuur gekozen. Vele jaren heeft hij
met getrouwheid het werk binnen
het bestuur mogen vervullen. Vanaf
deze plaats willen we hem nogmaals
bedanken voor het vele werk. In het
bijzonder noemen we dan de taak
als tweede voorzitter en het vele
werk rondom ons eigen roosterboekje.
We zijn erg verblijd dat de vacature
binnen het bestuur opgevuld kon
worden door dhr. L. van der Ham.
Hartelijk welkom in ons bestuur! We
hopen dat u zich snel thuis voelt in
ons midden. Op de eerste bestuursvergadering zullen we de taken onderling opnieuw verdelen.
Naast de gewone, jaarlijks terugkerende
uitgaven
rondom
het
Kerstfeest, gaan we ons nu ook bezinnen op mogelijke uitgaven rondom Pasen. Ons doel blijft: Het ondersteunen van het plaatselijke zondagsschoolwerk.

Het gaat vandaag om het belangrijke werk
van de zondagsschool in de huidige schakelcultuur. Bij cultuur denken we aan leefwereld. De schakelcultuur is een leefwereld waarin dus voortdurend geschakeld
wordt. Voorheen was onze cultuur verzuild
en lag het levenspatroon van de meeste
mensen vast. De zuilen zijn echter grotendeels verdwenen en het vanzelfsprekende
is voorbij. De samenleving is verbrokkeld
en de eenheid is weg.

WIST U DAT...
De materialen uit ons magazijn ook
via de webshop te bestellen zijn?

www.bondvanzondagsscholen.nl

k

In de Bijbel kunnen we voorbeelden vinden
van schakelaars, zoals Gehazi, die zich
onttrok aan de waarneming van Elisa en
ook Kaïn en Abel hadden elk hun eigen
leefwereld, dit werd zelfs zichtbaar in hun
offerdienst. Maar als wij spreken over de
verbrokkeling van de leefwereld, moeten
we dan niet terug naar de zondeval? Daar
hebben wij ons aan God onttrokken, de
Springader van het levende water verlaten.
Kinderen van de zondagsschool leven in
verschillende deelwerelden. We denken
dan aan gezin, kerk en school, die als het
goed is toch samen een eenheid vormen,
maar deze eenheid is niet vanzelfsprekend.
Verschillende aspecten kunnen deze eenheid aantasten en voor verbrokkeling zorgen, met als gevolg het ontstaan van allemaal losse deelwerelden. Ik noem er enkele: scheiding tussen zondag en de rest van
de week, optimistische of pessimistische
oppervlakkigheid, de vriendjescultuur, de
wereld van de techniek, de digitale wereld.
Een kind moet wel schakelen om mee te
kunnen, maar als schakelen je manier van

leven wordt, dan gaat het niet goed, dan
vaart het kind met zijn levensscheepje niet
de haven binnen, maar mist het leven zijn
hoge doel. Schakelaars staan tussen de
verbinders en ontkoppelaars in. Het zijn
eigenlijk kameleons: Ze verschieten voortdurend van kleur. Schakelen kunnen ze als
de beste, maar het levensdoel halen ze niet
en uw boodschap dreigt af te ketsen op de
gladheid van hun geschakelde pantser.
Hoe moeten we hier als zondagsschool
mee omgaan? Het belangrijkste is dat u
Gods Woord als de norm houdt en laat die
Bijbel dan ook zichtbaar zijn in uw zondagsschoolles. Laat alleen het Woord klinken,
liefst zonder illustratiemateriaal, zodat uit
alles duidelijk is, dat dit het Woord van
God is, dat gezag heeft. U moet in uw vertelling bij God beginnen en over Zijn deugden vertellen, op een kinderlijke wijze. Probeer vervolgens om de praktische dingen
uit de vertelling dichtbij te brengen in de
belevingswereld van de kinderen. Dan
moet u hun belevingswereld wel kennen.
Doe uw oren open en uw ogen: luister en
kijk. Probeer de boodschap te vertalen
naar hen toe.

U mag de kinderen vertellen
dat er door deze verbrokkelde
wereld een volk reist, naar
een vaderland dat boven is.
We zijn dus bij God begonnen en we proberen aan te sluiten bij de leefwereld van
de kinderen, met al die schakeltjes. Maar
er zit een knoop tussen de leefwereld van
God en die van ons: Gijlieden moet wederom geboren worden. O, wat hebben jullie
toch een prachtig werk, want van die geboorte, van dat goede leven, mag u de kinderen vertellen. Dat er door deze verbrokkelde wereld een volk reist, naar een vaderland dat boven is. En dat volk is gelukkig. Leg het ze aan het hart en laat het de
taal van je vertelling zijn: Kom ga met ons
en doe als wij.

EEN JUBILERENDE ZONDAGSSCHOOL
25 jaar zondagsschool ‘Daniël’, Gereformeerde Gemeente Stolwijk

TOEGELICHT:
Psalm van de week

K

In augustus 2015 mochten we met bestuur, leiding, helpster en de kinderen ons
25-jarig jubileum gedenken. Op 19 september jl. hebben we tijdens een bijeenkomst in ons kerkgebouw hierbij stil mogen staan. De belangstelling voor deze bijeenkomst was goed, velen uit de kerkelijke
gemeente waren aanwezig. De Bond van
zondagsscholen was vertegenwoordigd
door voorzitter ds. A. Schot. Verder waren
veel
oud-bestuursleden,
oudleidinggevenden en helpsters aanwezig.

en barmhartigheid’. De kinderen mochten
Bijbel lezen, een gedicht voorlezen. Naast
samenzang was er aparte kinderzang en
een muziekgroepje samengesteld van
pan-, dwars- en blokfluiten. Het was onze
bedoeling om vooral de kinderen erbij te
betrekken. De zondagsschool is immers in
het bijzonder gericht op de kinderen.
Ds. G. Hoogerland sprak namens kerkenraad en gemeente een dankwoord waarin
hij uitdrukte verblijd te zijn met het werk
van de zondagsschool, dat onder het inwachten van Gods zegen mag plaats hebben.

Het is eenvoudig werk.
Maar dit eenvoudige werk
staat wel in eeuwigheidslicht.

Het begin
In 1990 is onze zondagsschool opgericht.
De kerkenraad en ds. Van Dieren voelden
de noodzaak om tot een eigen zondagsschool te komen. Het merendeel van de
kinderen uit de gemeente bezocht een
“gewone” christelijke school. Om deze kinderen wat meer bagage mee te geven, is
tot de oprichting van de zondagsschool
besloten. Onze gemeente is streekgemeente. Om het rijden op zondag te
beperken is tot een zaterdagse
“zondagsschool” besloten.
Bijeenkomst
Voor het vieren van de jubileumbijeenkomst hebben we gekozen voor een vertelling, Bijbel lezen, zingen en musiceren.
De vertelling ging over de jonge Daniël
met als thema: ‘En God gaf Daniël genade

Tot slot
En nu mogen al 25 jaar de geschiedenissen
uit de Bijbel op eenvoudige wijze worden
verteld door onze leidinggevenden. Eén
van de leidinggevenden is 25 jaar aan de
zondagsschool verbonden. Vaak zeggen
we tegen elkaar: het is eenvoudig werk.
Maar dit eenvoudige werk staat wel in
eeuwigheidslicht. En dat gewicht mag wel
wegen op de harten van allen die bij het
zondagsschoolwerk betrokken zijn. De
Heere gebiede Zijn zegen, uit loutere genade.

€ 2,80
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Denkt u nog aan het betalen van
de contributie voor 2015?

Psalm 30
De voorspoed heeft het hart van
David verleid en van de Heere verwijderd (vs. 5), waarschijnlijk na de
volkstelling. Daarom verbergt de
Heere Zijn aangezicht van hem (vs.6).
Hij is heel erg ziek geworden. Op het
noodgeschrei van David geneest de
Heere hem.
Dewijl: omdat. Bijstand: hulp. Beroerd: getroffen. Kuil: (graf)kuil.
Verduren: uithouden, volhouden,
blijven. Gunstgenoten: begenadigden, beminden.
Nauw: nauwelijks. Rijzen: opkomen.
Stof: reden.
Mijn berg: zijn grote voorspoed
(hier ook wel de berg Sion, waarop
Jeruzalem lag).
Dies: daarom. Heilgenot: vrede, zaligheid.
’t Ontzielde stof: het lichaam zonder
de ziel. Ontsluiten: opendoen.
Gestadig: aanhoudend, voortdurend.
Weeklacht: jammerklacht. Rei: reidans, rondedans, ook wel met gezang.
Mijn zak: teken van boete. Bij rouw
deed men het opperkleed uit en
droeg men een zak (doek, grote lap
van ruwe stof).
Ontbonden: losgemaakt. Omgord:
vastgemaakt.
Psalm 30:8 moet door de
kinderen van de bovenbouw
geleerd worden voor D.V. zondag
8 november 2015
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UIT HET MAGAZIJN
De GBS is begonnen om de albums te vernieuwen.
De series 0 en 1 zijn leverbaar.
De plaatjes hebben een afmeting van 13 bij 13 centimeter en zijn gedrukt op 6 vellen met 6 plaatjes.
Door de perforatieranden zijn de plaatjes eenvoudig
los te maken.
Serie 0, Vanaf de schepping tot Achans diefstal
Serie 1, Richters, koningen en profeten

Album

€ 2,50
Incl. plaatjes € 5,00

LANDKAARTJES

NU
BESCHIKBAAR

Met toestemming van uitgeverij Wolters Noordhoff

A3 formaat:

Palestina (A3)
Galilea (A4)
Samaria (A4)
Judea (A4)
A4 formaat:
Stammen in Israël (A4)
Richteren tijd (A4)
De rijken Juda en Israël (A4)
Palestina in de tijd van de Makkabeëen (A4)

€ 1,00
€ 0,50

AFSCHEID DHR. PETERS...
Op de laatstgehouden jaarvergadering van onze
zondagsscholenbond heb ik afscheid van jullie
genomen. Daarbij waren jullie niet allemaal
aanwezig. Vandaar dit stukje tekst. Dertig jaar lang
heb ik in het bestuur mogen functioneren. Zoals er
een tijd van komen is, is die er ook van gaan.
Ook langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor
het feit dat het al die jaren heeft mogen gaan zoals
het is gegaan. De Heere komt daarvoor in de eerste plaats onze erkentelijkheid toe. Naast
Hem ook jullie. Ik wens jullie voor het toekomende verlegenheid en afhankelijkheid toe,
zoals mij dat ook werd toegewenst bij het begin van mijn loopbaan in het onderwijs. De
Heere zij met jullie als bestuurders en als werkers in het veld. Het ware te wensen dat daar
gevonden mag worden wat te vinden was op de akker van Boaz.
D. Peters

UITGELICHT
“Kinderen onderwijzen is eeuwigheidswerk, Koninkrijkswerk. Dat werk gebeurt vaak

in de stilte. Maar de Heilige Geest heeft getoond in de loop der eeuwen dat Hij dit
gebruiken wil tot waarachtige bekering van jonge kinderen. Waar Hanna's zijn, zullen ook Samuëls zijn. Ook toen was de kerk in diep verval. Hanna was een hulpeloze
moeder. Maar de Heere heeft getoond wat Hij door middel van een machteloze
moeder, die biddend haar verantwoordelijkheid verstond, wilde doen.”
Uit: ‘Van kind tot kind’, ds. G. J. van Aalst

