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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

INLEIDING 

 
Beste leidinggevenden en andere betrokkenen bij de zondagsschool, 
 
In deze lijdenstijd ontvangt u weer de halfjaarlijkse nieuwsbrief.  
U vindt hierin een artikel over het belang van het aanleren van psalmen en hoe de zondagsschool 
daar een bijdrage aan kan leveren.  
En u kunt lezen van de zondagsschool van Lisse, die al 100 jaar het Woord aan het kinderhart mag 
leggen. 
Van harte gezegende uurtjes gewenst met 'uw' kinderen! 
 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 
 

 

TER OVERDENKING 
 
Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die Hij deed, en de kinderen, 
roepende in den tempel en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk, en 
zeiden tot Hem: Hoort Gij wel wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gele-
zen: Uit den mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid? 

Matth. 21:15 en 16 

Het Psalmgezang van de kinderen 
De Heere Jezus werd als Vorst Jeruzalem binnengeleid. Hij zat op een ezelin 
en de scharen spreidden hun klederen uit op de weg. Zij hieuwen de palm-
takken van de bomen en riepen: ‘Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij 
Die komt in de Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen’. Dit is 
een citaat uit Psalm 118 vers 26. Wat zal het mooi geklonken hebben. Deze 
geestdrift keert echter snel om. In plaats van de Romeinen te verjagen, 
keert Christus Zich tegen de ontheiliging van Gods huis. Hij drijft uit hen, die 
kochten, verkochten en wisselden. Daarna stond Hij tussen de omvergewor-
pen tafels en genas de blinden en kreupelen. Is dat nu dezelfde Jezus? En 
dan wijst Mattheus op de psalmzingende kinderen in de tempel. Zij doen 
wat zij de volwassenen gisteren hebben horen doen. Met de woorden van 

Psalm 118 bejubelen zij Jezus als de Zoon van David, als de Messias. Wij zouden zeggen: het is 
slechts kopieergedrag. Deze kinderen liepen gisteren ook mee in de mensenmenigte. Kinderen 
zoeken identificatiefiguren. Deze kinderen hadden ook van de volwassenen geleerd om op het 
Loofhuttenfeest bij de woorden ‘hosanna’ met hun palmtak te zwaaien. De overpriesters nemen 
het de kinderen zeer kwalijk. Zij zeggen tegen Jezus: ‘Hoort Gij wel, wat dezen zeggen?’ Maar Jezus 
ziet er meer in: ‘En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen 
en der zuigelingen hebt gij U lof toebereid’. Hij neemt het op voor de kinderen. In Zijn ogen wordt 
hier Psalm 8 vervuld. Als de volwassenen zwijgen, klinkt de waarheid nog wel uit de mond der kin-
derkens. En dat psalmgezang van de kinderen legt de wraakgierigen het zwijgen op. Oorspronkelijk 
is dit psalmversje een bede om hulp. In het Hebreeuws staat ‘Hoschiah-na’, dat is: ‘o Heere help, o 
Heere redt’. Wat is het mooi om dat gebed uit de kindermonden te mogen horen. Laat ze maar 
zingen. Kinderen in hun brabbeltaal leggen de geërgerde mensen het zwijgen op. Bent u zo ook 
weleens beschaamd onder het zingen van kinderen? De Schriftgeleerden zijn afgedropen. Het vol-
wassen ongeloof moet zwijgen tegenover de onbevangen kinderen. In hun spel zijn zij ons als vol-
wassenen ten voorbeeld. O hoe beschamend voor ons.  

Ds. A. Schot, voorzitter 
 

voorjaar 2018 
 

 

VOOR UW AGENDA 

Nieuwsbrief 

= 

Jaarvergadering 

D.V. 8 september 2018 

Krimpen a/d IJssel 
  

Spreker:  

ds. W. J. Karels over 

“De Drie-eenheid” 



Het is ongetwijfeld in ieder gezin aanwezig. 

Een huisapotheek, voorzien van een aantal 

EHBO-middelen. Waarom hebben we dat? 

Omdat we het beste voor hebben met onze 

kinderen en we ze zo snel mogelijk willen 

helpen als ze pijn hebben of ziek zijn. En hoe 

rijker de huisapotheek is voorzien, in hoe 

meer situaties we onze kinderen kunnen hel-

pen. Welke ouder wil dat nu niet? 

 

Het Psalmenboek kunnen we een geestelijke 

apotheek noemen. Want dit boek biedt voor 

iedere zielsgesteldheid wel een passende 

psalm. Een psalm die woorden geeft aan hoe 

we ons voelen. En die daarin zo vaak onder-

wijs en troost bieden kan. Gaan we gebukt 

onder de last van onze zonden? Dan kunnen 

we met Psalm 25 zuchten:  

 

Zie op mij in gunst van boven;  

Wees mij toch genadig, HEER;  

Eenzaam ben ik en verschoven:  

Ja, d’ ellende drukt mij neer… 

Maar wat kan het op zulke ogenblikken ook 

tot bemoediging zijn als we met Psalm 142 

mogen zingen:  

 

Als mij geen hulp of uitkomst bleek (…)  

Hebt Gij, o HEER, mijn pad gekend. 

 

Wat een wonder! De Heere weet er van af. 

Of als we eens iets mogen ervaren van de wel-

daden des Heeren aan onze ziel bewezen, dan 

kunnen we met Psalm 116 onze dankbaarheid 

tot uitdrukking brengen:  

 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis,  

Verheffen, U al mijn geloften brengen! 

 

En zo zouden we nog veel meer voorbeelden 

kunnen noemen.  

Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, 

met hun handen en voeten vastgeklonken, 

konden ze geen kant op. Ze konden zelfs hun 

Bijbel niet lezen. Maar wat ze wel konden 

doen was bidden en… zingen! En dat deden 

ze. Midden in de nacht. Misschien was het wel 

psalm 42: 

 

‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 

 

We houden van onze kinderen. En daarom 

zorgen we goed voor hun lichaam. Daarom 

zorgen we voor een goed gevulde huisapo-

theek. Maar nog veel belangrijker is de zorg 

voor hun ziel. En daarom is het zo belangrijk 

dat die ‘geestelijke apotheek’ van onze kin-

deren goed gevuld is. Hoe kunnen we daar-

voor zorgen? Vooral door veel te zingen. 

Thuis, aan tafel. Maar zing ook in de zondags-

schoolgroep gerust nog maar wat psalmen 

extra. En vraagt u dan ook maar regelmatig 

wat bepaalde woorden, of zinnen betekenen 

en geef een eenvoudige uitleg daarbij. De Bij-

bel met uitleg kan daarbij een waardevol hulp-

middel zijn. Wat u in uw zondagsschoolgroep 

ook goed zou kunnen doen, is met elkaar na-

denken over welke ‘zielsgesteldheden’ er zijn. 

Kies er dan eens een van uit en laat de kin-

deren daar bijpassende psalmen bij zoeken, 

waarvan u er vervolgens een aantal met uw 

groep kunt zingen.  

Laat ’s HEEREN lof ten hemel rijzen;  

Hoe goed is ‘t, onzen God te prijzen!  

’t Betaamt ons, psalmen aan te heffen,  

Die lieflijk zijn en harten treffen. 

 

Daarom is het van groot belang om onze kin-

deren psalmen te leren. Opdat ze mogen leren 

zingen tot Zijn eer en tot vertroosting van hun 

ziel.  

BESTUURSNIEUWS 

Kennismaking  

In deze nieuwsbrief mag ik me voor-

stellen als nieuw bestuurslid. Mijn 

naam is Gerrieke van Belzen-Verrips. 

Ik ben 31 jaar en woon in Leerdam. 

Verschillende jaren heb ik les gege-

ven op de Sébaschool in Ochten. Nu 

mag ik thuis voor onze twee kin-

deren zorgen en geef ik op school 

nog SoVa-training. Zo’n tien jaar ben 

ik betrokken bij onze plaatselijke 

zondagsschool ‘Samuël’. Nu hoop ik 

ook op landelijk niveau een steentje 

bij te dragen. Wat is het een mooie 

en verantwoordelijke taak om Gods 

Woord aan onze kinderen te vertel-

len. Van harte hoop ik dat dit een-

voudige werk tot zegen mag zijn.  

 

Uitnodiging jaarvergadering  
Zoals u op de voorkant van de 

nieuwsbrief hebt kunnen lezen, 

wordt onze jaarvergadering gehou-

den D.V. zaterdag 8 september 

2018. Ds. W. J. Karels hoopt dan 

voor ons te spreken over ‘De Drie-

eenheid’. We nodigen u van harte 

uit hierbij aanwezig te zijn! 

 

 

 

HARTELIJK DANK 
 

Aan alle zondagsscholen die hun 

contributie voor 2017-2018 inmiddels 

hebben overgemaakt. 

Ook aan alle kerkenraden van wie we 

een gift mochten krijgen. 

 
VRIENDELIJK VERZOEK 

 

Of de overige zondagsscholen alsnog 

hun contributie willen betalen. 

 

Mogen we blijvend op  

uw steun rekenen? 

(Rekeningnummer: zie colofon) 

VAN DE 

PENNINGMEESTER 

PSALMEN LEREN… WAAROM?   
B. W. Drost, tweede voorzitter 

 

Het Psalmenboek kunnen 
we een geestelijke  
apotheek noemen;  

het biedt voor iedere  
zielsgesteldheid wel een 

passende Psalm. 

En daarom is het zo  
belangrijk dat die 

‘geestelijke apotheek’  
van onze kinderen goed 

gevuld is. 



 

TOEGELICHT:  
Psalm van de week 

Psalm 34 
In Psalm 34 lezen we dat David weg-

gejaagd werd door Abimelech, ko-

ning van de Filistijnse stad Gath. In 1 

Samuël 21 wordt deze koning Achiz 

genoemd. De Filistijnse koningen 

werden Abimelech genoemd. Ook 

Psalm 56 heeft David gemaakt na 

deze geschiedenis.    

Zo op het eerste gezicht past de in-

houd van de Psalm niet bij de treuri-

ge geschiedenis in Gath. Daar heeft 

David immers gedaan alsof hij een 

krankzinnige was. Dat mocht niet. 

Hoe kan hij dan toch God danken? 

We moeten bedenken dat hij waar-

schijnlijk niet direct nadat hij wegge-

jaagd werd, deze Psalm maakte, 

maar een poosje later. Toen erkende 

hij dat de Heere, ondanks zijn dwaze 

gedrag, hem uit de nood gered had. 

 

d’ Opperheer: zo noemde men in de 

18e eeuw de Heere. Zachtmoedig: 

vriendelijk, toegevend, zachtaardig. 

Verstaan: begrijpen. Aangedaan: 

vervuld. Nooit volprezen: nooit ge-

noeg geprezen. Angstvalligheên: 

angsten. Stroom: waterstroom. 

Schaamrood: vol van schaamte. 

Wee: pijn, smart. Benepen: angstig, 

benauwd. Schaart rondom: plaatst 

om (hem) heen. Betracht: doet. Wel: 

goed. Smaakt: merk, voel. Be-

schouwt: zie. d’Alzegenaar: God, Die 

alles zegent. Te baat komen: helpen. 

Lust hebben: graag willen. Vrij: zon-

der. Ontrust: verontrust. In toom 

houden: bedwingen. Smaal: beledig. 

Logentaal: leugens. Beê: gebed. 

Altoos: altijd. Gram: boos. Strafge-

richt: straf die de rechter oplegt. 

Tegenheid: tegenspoed. Weder-

waardigheên: belevenissen. 

Genaakt: nadert, komt. Snode: ge-

mene, misdadige. Baart: brengt 

voort. 

Stout: brutaal. 
d 

Psalm 34:5 staat op het rooster van de 

bovenbouw voor D.V. zondag 1 april. 

 

EEN JUBILERENDE ZONDAGSSCHOOL    
Zondagsschool “Samuël” te Lisse bestaat 100 jaar 

 

Een jubileum dat niet ongemerkt voorbij is ge-

gaan. Op zaterdag 6 januari 2018 hebben we 

dit dan ook herdacht en gevierd.  

Om dit mogelijk te maken, zijn we als zondags-

school in actie geweest en hebben we stroop-

wafels van Markus verkocht.  

In het verenigingsgebouw van de Salemkerk 

was de grote zaal gezellig ingericht. Op de bea-

mer werden tientallen foto’s getoond van de 

dagjes uit die we de afgelopen jaren hebben 

gedaan. Alle kinderen, ouders, oud-teamleden 

en belangstellenden waren uitgenodigd om 

hierbij aanwezig te zijn. In de entree waren er 

nog oude stukken te zien, zoals een oud hand-

geschreven notulenboek en diverse program-

ma’s. Na een kopje koffie of wat fris met een 

bekende stroopwafel gingen we met elkaar naar 

de kerk. Hier sprak ds. Moens een kort wel-

komstwoord waarna de voorzitter van de bond, 

ds. Schot, een Bijbelse vertelling deed. Het ging 

over Martha en Maria. Welk deel kies jij? Het 

beste deel is aan de voeten van de Heere Jezus. 

Dat we de kinderen daar mogen brengen. Na de 

vertelling keerden we weer terug naar het ver-

enigingsgebouw waar we een drankje en een 

hapje kregen. Opnieuw weer terug naar de 

kerk, waar dhr. Grisnich, die zelf ook jaren zon-

dagsschoolmeester is geweest, een korte le-

vensloop heeft geschetst van de 100 jaar zon-

dagsschool.  Hierna hebben we met de kinderen 

van de zondagsschool gezellig bij de koster pa-

tat gegeten met een lekkere snack en een ijsje 

toe. Alle kinderen kregen het boekje van de 

Christinnereis aangeboden door de zondags-

scholenbond. En voor de leidinggevenden was 

er een boek van ds. Schot. 

100 jaar geleden is de zondagsschool opgericht 

omdat de kinderen van de eigen gemeente na 

de kerkdienst de zondagsschool van de her-

vormde kerk bezochten. Toen is besloten om dit 

zelf op te zetten. Zo konden de kinderen dus in 

de Gereformeerde Gemeente naar de zondags-

school. Er was een grote opkomst waardoor er 

in de loop der tijd ook drie leeftijdsgroepen zijn 

gemaakt om dit wat te verdelen. Ook kwamen 

er kinderen van buitenaf naar onze zondags-

school. 

De kinderen leren elke week een psalmvers met 

een Bijbeltekst. We gebruiken hiervoor de les-

boekjes die door de zondagsscholenbond wor-

den aangeboden. Soms zijn het moeilijke psal-

men, deze leren we dan meestal wel in twee 

keer. De Bijbeltekst die geleerd wordt komt 

vaak in de vertelling wel terug, en kan dan ook 

goed uitgelegd worden. Met de kinderen den-

ken we na over wat het nu eigenlijk betekent 

wat ze leren. Ook is er genoeg ruimte om vra-

gen te stellen, wat ook wordt gedaan! Op een 

eenvoudige manier hopen we onze kinderen 

nog wat meer bij te brengen in de Bijbelse op-

voeding. Fijn dat dat ook nog kan! 

Op dit moment telt de zondagsschool in Lisse 

ca. 50 kinderen. Dat is wel minder dan het in de 

jaren is geweest. We zien hierin wel een terug-

loop, dat is natuurlijk jammer. Om de kinderen 

te stimuleren om te komen, worden ze bij ons 

beloond middels een punten spaarsysteem. 

Hiermee kunnen de kinderen sparen voor 

bouwplaten, puzzels of een prachtig leesboek.  

Welk deel kies jij? 
Het beste deel is aan de  

voeten van de Heere Jezus. 
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Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde Gemeenten 

 
 
 

Voorzitter: 
Ds. A. Schot 
Aarweg 2 
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Penningmeester: 
Dhr. L. van der Ham 

lvanderham@solcon.nl 
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UIT HET MAGAZIJN 

 UITGELICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

s“Het leven en sterven van Christus is door de Vader geteld  

als het leven en sterven zoals God dat van ons allen eist.” 

John Bunyan 

EVEN UW 

AANDACHT... 

Aangesloten zondagsscholen krijgen korting op het materiaal wat 

besteld wordt (met uitzondering van de roosters). Daarom is het 

nodig om in de webshop aan te geven voor welke zondagsschool u 

bestelt, zodat we die korting kunnen berekenen.  

Ook dit jaar hebben we een Paasprogramma voor de zondagsscholen samengesteld. 

 

Het programma is eind februari digitaal naar alle zondagsscholen toegestuurd. 

We hopen dat u een goed gebruik kunt maken van dit programma,  

als u samen met de kinderen van plan bent een Paasviering te houden.  

 

PAASPROGRAMMA 

“Het moest echt zo!” 

Hier gratis te 

downloaden 

 

Aan de ene kant de boeken van het  

Oude Testament en aan de andere kant  

de boeken van het Nieuwe Testament. 

 

Zeer geschikt om de Bijbelboeken  

uit het hoofd te leren. 

 

Afmeting: 6 x 18 cm. 

 

€ 0,25 

MOOIE STEVIGE BOEKENLEGGER 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/paasprogramma-2018/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/paasprogramma-2018/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/bladwijzers-ansichtkaarten-en-posters/boekenlegger-met-de-bijbelboeken_445/
http://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/bladwijzers-ansichtkaarten-en-posters/boekenlegger-met-de-bijbelboeken_445/C:/Users/Gebruiker/Documents/2014%20Vakantieweek%20Nunspeet

