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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

INLEIDING 

 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool, bestuurslid, kerkenraad,  
 
Hierbij ontvangt u de najaarsnieuwsbrief. U vindt hierin een korte samenvatting van de lezing van 
de jaarvergadering over de Drie-eenheid. De bijdrage van de plaatselijke zondagsschool is dit keer 
van Zwijndrecht. Zij hadden een 100-jarig jubileum en hebben daar op een mooie manier aandacht 
aan besteed. 
 
Verder maakt u kennis met onze nieuwe voorzitter,  ds. De Kok, nadat we op de jaarvergadering 
afscheid hebben genomen van ds. Schot. 
 
U allen liefde, trouw en wijsheid gewenst in uw taak!  
 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 
 

 

TER OVERDENKING 
O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd.                            1 Tim. 6:20a 

 
Eén keer maar roept Paulus op de manier als in onze tekst. “O Timotheüs!”  
’t Moet dus wel heel belangrijk zijn wat hij nu gaat zeggen. En dat is het 
ook! Timotheüs moet namelijk iets gaan bewaren. Iets wat aan hem ge-
schonken is. Een pand. Wat bedoelt Paulus met dit pand? Het is ‘de gezon-
de leer des geloofs’, zegt kanttekening 34. Deze leer des geloofs is geschon-
ken door de Heilige Geest (2 Tim. 1:14). Moet Timotheüs zich met dit pand 
in de eenzaamheid terugtrekken en daar stilletjes van gaan genieten? Nee, 
dan begrijpen we het niet goed. Hij moet ‘hetzelve wel aanleggen en ook 
anderen te bewaren geven’, zegt de eerder genoemde kanttekening. 
 
Het woord ‘bewaren’ in het Grieks heeft een diepe betekenis. Eigenlijk wil 

het zeggen, dat Timotheüs de wacht moet houden. Hij moet het pand als het ware met zijn leven 
bewaken. Hij moet het beschermen omdat er zoveel aanvallen op zijn. 
 
Vrienden, we trekken de lijnen maar door in deze korte meditatie. Wat een verantwoordelijk werk 
mogen we verrichten, ook op de zondagsscholen! Het pand, de gezonde leer des geloofs, toebe-
trouwd door de Heilige Geest. Dus uit God Zelf. Wat zijn er al een aanvallen geweest op deze leer. 
Wat gaan de aanvallen ook in deze tijd door.  
En nu aan u de opdracht om de wacht te houden. Om te bewaken. Maar ook, in zekere zin, het 
pand wél aanleggen. Wat dat is? Ach, zal ik het maar zo zeggen: hoe brengt u de boodschap van ‘de 
gezonde leer des geloofs’? Legt u het ‘wél aan’? De dood in Adam, het leven in Christus. Zonde en 
genade. 
Wat een onmogelijkheid, het pand bewaren. Telkens weer. Maar kijk eens goed, het pand komt bij 
de Heilige Geest vandaan. Dat we Hem als Voorbidder in ons hart zouden mogen hebben. Hij zucht 
nog steeds in biddeloze bidders. Hij bidt tot de grote Voorbidder aan ’s Vaders rechterhand, Jezus 
Christus. Dan mag in al ons werk de verzuchting wel zijn: Bewaar ons bij het pand ons toebetrouwd! 

 
Ds. J. de Kok, voorzitter 
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De Drie-eenheid is een moeilijk onderwerp om 
aan kinderen over te brengen. Het gaat om 
verborgenheden, zoals dat vermeld staat in 
Psalm 78: Verborgenheên met diep ontzag te 
melden, die ons voorheen de vaderen vertel-
den, die wij hun kroost ook niet verbergen mo-
gen, die stellen wij het nageslacht voor ogen.   
 
Wat je vertelt  
In heel de Bijbel vinden we de Drie-eenheid 
terug. Eén voorbeeld, de Oudtestamentische 
zegenbede:  

De Heere zegene u en Hij behoede u.  
Dat is de Vader. 

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig.  
Dat is de Zoon. 

De Heere verheffe Zijn aangezicht  
over u en geve u vrede.  
Dat is de Heilige Geest. 

 
Hoe je het vertelt 
Hoe breng je dit de kinderen over? Biddend en 
zuchtend, zoekend naar de vreze Gods, die het 
beginsel is van alle wijsheid.  

Twee voorbeelden van bijbelvertellingen uit 
het Oude en Nieuwe Testament waarin we 
proberen het werk van een drie-enig God te 
ontdekken: 
De geschiedenis van Abel die door het geloof 
een meerdere offerande Gode geofferd heeft, 
dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen 
heeft dat hij rechtvaardig was. De kanttekenin-
gen zeggen dat hij een meerdere offerande had 
dan Kaïn, omdat hij in deze offerande op het 
zaad der vrouw, Christus, zag. Hij offerde God, 

hij zag in dat offer door het geloof op Christus 
en God gaf over zijn gaven getuigenis. God gaf 
getuigenis in het hart van Abel, door Gods 
Geest. Daar hebt u eigenlijk heel eenvoudig het 
werk van God de Vader aan Wie hij offerde en 
van God de Zoon als Middelaar op Wie hij zag 
en van de Heilige Geest van Wie hij getuigenis 
kreeg.   
 
Het tweede voorbeeld is van de Kananése 
vrouw.  
Er staat dat Christus in een huis ging. Maar Hij 
kon niet verborgen blijven, omdat Hij de raad 
des Vaders uitvoerde. En dan komt die Kananése 
vrouw tot Christus. Tot Hem zou ze nooit geko-
men zijn, als de Heere haar niet getrokken had 
door Zijn Geest. Daar zien we ook weer het wel-
behagen des Vaders en het komen tot Christus. 
Door Gods Geest. Want, wat zegt Christus dan? 
Groot is uw geloof. Wie werkt het geloof? De 
Heilige Geest. Daar heeft Christus Zich verwon-
derd over het werk van de Heilige Geest in het 
hart van die vrouw. Hij prijst in die vrouw Zijn 
eigen werk. 
Zo ziet u telkens het werk van een drie-enig 
God. Alleen, we moeten het wel onderzoeken. 
Maar dat is de Bijbel waard. Voorbereiden, bid-
dend, en dan zult u zien als u dit onderzoekt in 
het bewustzijn van het werk van een drie-enig 
God, dan ligt het er. Wij hoeven het er niet in te 
leggen. Als we maar doorzoeken, de vlijtige, 
biddende arbeid, getrouw gemaakt worden om 
het te mogen vinden.  
 
Aan wie je het vertelt 
We vertellen aan onze kinderen, zij zijn gedoopt. 
Dat is een ontzettend voorrecht en een grote 
verantwoordelijkheid. Ze zijn gedoopt in de 
Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen 
Geestes. Vertelt u ze over wat die doop bete-
kent en dat ze in de doop een grond hebben om 
te bidden om wedergeboorte en om Gods 
Geest. 

BESTUURSNIEUWS 

Een komen en gaan…  

Op de laatste jaarvergadering heb-

ben we met elkaar afscheid geno-

men van ds. A. Schot, die jarenlang 

de taak van voorzitter heeft gehad. 

In zijn plaats is ds. J. de Kok voor-

zitter geworden binnen ons bestuur. 

Meer hierover vindt u op de laatste 

pagina van deze nieuwsbrief. 

 

 

DE DRIE-EENHEID                                                    Ds. W. J. Karels  
Samenvatting van de lezing op de jaarvergadering 

 

We moeten het wel  
onderzoeken.  
Maar dat is de  
Bijbel waard. 

In deze bundel: 

 
 “En ten laatste zond Hij tot hen Zijn Zoon…”, door M. Vos 

 Licht in de duisternis – uit het leven van John Paton,  

naverteld door Diederic Kloosterman 

 Zegen op een leesles, naverteld door: A. van der Hoek 

VAN DE 

PENNINGMEESTER 

Facturen 
In de afgelopen periode is er heel wat 

materiaal door de diverse zondags-

scholen besteld. Veel facturen zijn al 

betaald. Dank daarvoor! Bij deze een 

herinnering aan die zondagsscholen 

die nog openstaande facturen hebben. 

We zien de betaling graag tegemoet. 

 

Contributie 

Binnenkort ontvangt u de factuur voor 

de contributie, zoals afgesproken op 

de jaarvergadering. We maken daarbij 

gebruik van de aantallen zoals deze 

door u zijn opgegeven. We hebben 

niet van iedere zondagsschool deze 

gegevens. Als we deze gegevens niet 

hebben, ontvangt u van ons een fac-

tuur waarop de bedragen per lid/

leidinggevende staan. U kunt dan zelf 

de berekening maken en het bedrag 

overmaken.  

 

BTW-verhoging 
Ook in ons magazijn ontkomen we er 

niet aan: per D.V. 1 januari gaat de 

lage BTW van 6% naar 9%. We zullen 

dit ook doorberekenen in onze materi-

alen en hopen op uw begrip hiervoor. 

€ 2,80 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/kerstprogramma-s-en-kerstverhalen/kerstverhalen-2018_486/


 

TOEGELICHT:  
Psalm van de week 

Psalm 25 

Psalm 25 is een van de bekendste 

psalmen. David heeft zijn eigen le-

venservaringen in deze veelgezongen 

psalm gelegd. 

God  der goden: de Heere. ’Der go-

den’ is er in de berijming achter ge-

zet, maar staat niet in de onberijmde 

psalm. De goden kunnen hier men-

sen zijn die een goddelijk ambt heb-

ben (zie Deut. 10 : 17 + kanttekening)  

Weren: wegnemen. Wachten: ver-

wachten. Dekt: bedekt. 

Deugd: goede eigenschap, bijv. 

trouw en eerlijkheid. 

Stout: gewaagd, onverschrokken. 

Treden: voetstappen 

Meêdogen: barmhartigheid, mede-

lijden. 

Palen: grenzen. Recht: rechtvaardig. 

Gemoed: hart, het innerlijk, het bin-

nenste. 

Effen: gelijkmatig, vlak, zonder hob-

bels. Recht des Heeren: wat de Hee-

re goed vindt. 

Lout’re: zuivere, enkel en alleen. 

Euveldaân: misdaden. Misdreven:  

gezondigd. 

Verwerven: verkrijgen. ‘t Godgehei-

ligd zaad: het nageslacht dat door 

God geheiligd (bekeerd) is. 

Omgang: het met mensen omgaan. 

Vreêverbond: Genadeverbond. 

Verschoven: niet meer op de juiste 

plaats. Wrevelmoedig: vol bitterheid, 

ontstemd. 

Hoeden: beschermen, beveiligen. 

Gevloden: gevlucht. Behoên: bewa-

ren. 
d 

 

 EEN JUBILERENDE ZONDAGSSCHOOL    
Zondagsschool “De jeugd voor de Heere” te Zwijndrecht bestaat 100 jaar 

 

In februari 1918 werd in Zwijndrecht een ge-

meente van de Christelijk Gereformeerde Kerk 

geïnstitueerd. Bij alles wat in de jonge gemeente 

geregeld moest worden (gebouw, inventaris, 

vervulling van de ambten) werden de kinderen 

in de gemeente niet vergeten. Op 11 maart 

werd besloten tot oprichting van een zondags-

school en op 17 maart 1918 werd voor het eerst 

zondagsschool gehouden. En het werd voortge-

zet. Iedere week kwamen opnieuw de kinderen 

na de dienst samen in enkele (tegenwoordig 3) 

groepen om samen een psalmvers te leren en 

aan de hand van een vertelling of andere les-

vorm het Bij-

belgedeelte uit 

het rooster-

boekje te over-

denken. Het 

jubileumjaar 

vormt daarop 

geen uitzonde-

ring. Wel was 

het een mooie 

aanleiding wat 

meer aandacht 

te besteden 

aan het jaarlijk-

se uitje van de zondagsschool. Ieder jaar starten 

we het seizoen met een soort spelmiddag en 

een maaltijd voor alle kinderen en leidinggeven-

den van de zondagsschool. Als leidinggevenden 

proberen we op die manier onze kinderen beter 

te leren kennen en ervoor te zorgen dat zij ons 

ook beter kennen. Voor deze keer heeft de ker-

kenraad middelen ter beschikking gesteld om 

met een bus naar Museumpark Oriëntalis 

(voormalig Heilig Land Stichting) te gaan. Als 

voorbereiding erop hebben we in één les de 

hoofdzaken van de 3 wereldgodsdiensten uit het 

Midden-Oosten behandeld. In de zondags-

schoolles was het eenvoudiger om stil te staan 

bij de verschillen tussen Jodendom, Christen-

dom en Islam dan in het museumpark, waar 

vooral de overeenkomsten werden benadrukt. 

Het bezoek was wel leerzaam. Bij diverse voor-

werpen en gebouwen in het museum stonden 

we even stil om met elkaar na te denken over in 

welke Bijbelverhalen deze een rol spelen, zoals 

een Romeinse galei, een Joods bergdorpje, een 

kleine synagoge, nomadententen, de pottenbak-

kerij, een timmermanswerkplaats, een herders-

toren en een overdekt gedeelte van het muse-

um waar allerlei gebruiksvoorwerpen en ma-

quettes uit de tijd van Bijbel werden getoond. 

De grote trap naar het paleis van Pilatus bood 

het decor voor de groepsfoto en een ideale ge-

legenheid voor de lunch. We speelden nog wat 

(Romeinse) kinderspelletjes voor we weer de 

bus in gingen. Terug in Zwijndrecht kregen we 

taart en iets te drinken. Daar ontmoetten we 

nog enkele oud-leidinggevenden die waren uit-

genodigd voor een reünie.  

Er waren zo’n 50 

oud-

leidinggevenden 

uitgenodigd om 

mee te gaan 

naar Oriëntalis 

en de jubileum-

bijeenkomst bij 

te wonen. Dege-

nen die erbij 

konden zijn von-

den het erg fijn 

elkaar weer 

eens te zien, te 

spreken en te kijken hoe het nu op de zondags-

school gaat. In een paar korte toespraken ston-

den de voorzitter, dhr. Priester, en mevr. Van 

der Hoek van de Bond van Zondagsscholen stil 

bij het jubileum van de zondagsschool. Namens 

de zondagsscholenbond kregen de kinderen het 

boek “de Christinnereis”, omdat daarin ook kin-

deren op reis zijn naar het hemelse Jeruzalem. 

De leidinggevenden ontvingen het boek “Als een 

appelboom” van ds. Schot. Hierna sloot ds. For-

tuyn de bijeenkomst af met een dankgebed. 

 

Gedrukt op 

stevig papier en  

voorzien van 

glanslaminaat. 

Afmetingen:  

17 x 24cm. 

€ 0,40 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-uitkomst-_448/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-dankdag_447/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/wandplaten/wandplaat-biddag_446/
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s“Het voorwerp van de liefde is tegelijk haar bron: zij vloeit uit God en stroomt tot haar terug.” 

Wilhelmus à Brakel (1635 - 1711) 

COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
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EEN GAANDE EN KOMENDE VOORZITTER 

 UITGELICHT 

 

Afscheid 
17 jaar lang was ds. A. Schot voorzitter van de Bond van Zondagsscholen. In die jaren hebben we 
gemerkt dat hij dit werk met oprechte betrokkenheid en bewogenheid tot de kinderen mocht 
doen. De dominee is er zeer van doordrongen dat we onze kinderen liefdevol, maar ook eerlijk 
moeten behandelen. Vooral als het gaat om het overbrengen van de boodschap van Gods 
Woord.   
In de berijmde Psalm 119 zingen we: ‘k Heb anderen al de rechten van Uw mond, met lust ver-
teld, hen vlijtig onderwezen. Dat was - en is - merkbaar bij ds. Schot: lust om de rechten van Zijn 
mond te verkondigen. Aan de kinderen, aan de leden van zijn gemeente en nu ook aan de stu-
denten van de Theologische School. En dat laatste 
punt geeft ook de reden aan van zijn vertrek bij 
onze Bond. 
Als dank voor zijn jarenlange inzet werd de domi-
nee op de jaarvergadering een dinerbon, een pen 
met inscriptie en een bos bloemen overhandigd. 
Tenslotte zongen we de scheidende voorzitter toe 
vanuit de Avondzang:7 
O, Vader dat Uw liefd’ ons blijk’; 
O, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O, Geest zend Uwen troost ons neer; 
Drie-enig God, U zij al d’ eer. 

Even voorstellen  
Mij is gevraagd om mezelf als nieuwe voorzitter aan u voor te 
stellen. ’t Liefst zou ik hiervan afzien, want ik schrijf niet zo graag 
over mezelf. Dus ik zal het kort houden… 
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor het vertrouwen wat ik 
heb gekregen. Met ’s Heeren hulp wil ik proberen de taak als 
voorzitter van onze bond van zondagsscholen waar te nemen.  
Voor mij is het een redelijk onbekend terrein, maar wel een ter-
rein waar mijn hart ligt. Het omgaan met- en schrijven voor kin-
deren doe ik graag. Ik kom nogal eens wat mensen tegen die me-

nen dat ik uit de onderwijswereld kom. Toch is dit niet het geval. Voordat de Heere me naar de 
Theologische school zond was ik werkzaam bij een architectenbureau.  
Aan de andere kant is het niet zo dat ik nooit omga met kinderen. Mijn vrouw en ik hebben nl 5 
kinderen. De oudste is 10 jaar en de jongste 2. Een jong gezin dus… 
Sinds september vorig jaar mag ik de gemeente van Westkapelle dienen. En nu is er een nieuwe 
taak bijgekomen. Van harte hoop ik dat deze nieuwe taak (indirect) bij mag dragen aan de uitbrei-
ding van Gods Koninkrijk in vele (jonge) harten, tot de eer van Zijn Naam.                      Ds. J. de Kok 

 

Wilt u met uw zondagsschool of  gemeente 

aandacht besteden aan de herdenking van de  

Dordtse Synode?  
U kunt hier het beschikbaar gestelde  

programma 
downloaden 

AANBOD 

http://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads

