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INLEIDING 

 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,  
 
Houdt u op een aangepaste manier zondagsschool? Bijvoorbeeld door de kerktelefoon, aansluitend 
op de kerkdienst? De mogelijkheden zijn er vaak wel. Hoe het zij, het zondagsschoolseizoen loopt 
bijna ten einde. Een afsluiting is ook anders dan anders. 
We willen u toch graag nog wat aanreiken voor de vertelling over Hemelvaart. Naast de aandachts-
punten bij de roosterboekjes vindt u in deze nieuwsbrief meer achtergrondinformatie.  
Ook laat de zondagsschool van Hoogeveen van zich horen. 
We wensen u goede dagen van herdenken toe. 

 
Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 

 

 

TER OVERDENKING 
Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding.      Handelingen 1:10b 

 
De hemel zal vervuld geweest zijn met gejuich. De duizenden en duizen-
den engelen zullen gezongen hebben. De zielen van Gods kinderen zullen 
in diepe eerbied gejubeld hebben. Wanneer..? Toen de Vader Zijn Zoon 
thuishaalde. Toen de Enige Hogepriester, de Heere Jezus Christus, de Ko-
ning der ere, op Hemelvaartsdag de hemel binnenkwam. O, zalige vreugde 
in de gewesten van eeuwige zaligheid! 
Maar… twee engelen waren er niet bij. Zij moesten naar de aarde toen 
deze heugelijke dag werkelijkheid werd. Ze moesten daar onwetende dis-

cipelen onderwijs gaan geven op de Olijfberg. 
 
Zouden ze tegengesputterd hebben toen ze deze opdracht kregen van God? Zou er een trek van 
teleurstelling geweest zijn op hun engelengelaat? Nee! Geheel vrijwillig zijn ze naar de aarde ge-
gaan. Zonder ook maar de minste negatieve gedachte zijn ze afgedaald. Ze hebben met vréugde 
deze taak op zich genomen. God legde ze immers op. En dan is het goed. 
 
Ik pak mijn Heidelbergse catechismus erbij. Vraag en antwoord 124. Welke is de derde bede? Ant-
woord: Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: geef dat wij en alle men-
sen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam 
zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en 
uitvoeren, als de engelen in den hemel doen. 
Dít bidden we dus iedere keer als we het ‘Onze Vader’ bidden. Of ik net zo gewillig en getrouw mijn 
ambt en beroep uitvoeren mag als de engelen, ook die engelen bij Hemelvaart, doen. 
 
Beste lezer(es), ook dit is een les van Hemelvaartsdag. Getrouwheid in mijn beroep. Getrouwheid in 
mijn ambt. Getrouwheid… ook in het werk voor de zondagsscholen. Wat is het een les, onze eigen 
wil verzaken. Dat betekent: verloochenen. Dat betekent: mijn wil doet er niet toe. Dat betekent: de 
Heere doet het nooit verkeerd. 
O, wat hebben we dan de opgevaren Levensvorst nodig voor de verzoening van onze zonden. Ook 
de zonden van ons onvergenoegd zijn…! 

 
Ds. J. de Kok, voorzitter 

 

voorjaar 2020 
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Daar staan de discipelen te staren. Daar is de 
wolk die hun Meester aan het zicht onttrekt. 
Daar staan plots twee mannen in witte kleding. 
Daar beginnen de twee Godsgezanten te spre-
ken. Het is Hemelvaartsdag. De boodschap die 
de engelen brengen, bevat drie zaken. 
 
Déze Jezus 
De engelen zeggen niet: Díe Jezus, Die daar 
opvaart, maar Déze Jezus. Maar Hij is toch weg-
gegaan? Hij is toch niet meer op de Olijfberg? 
Toch zeggen ze: Déze Jezus. Waarom? Laat ik 
Calvijn citeren. Kernachtiger kan ik het niet uit-
drukken: dat wij Christus niet behoren te zoe-
ken in de hemel of op de aarde of op een ande-
re wijze, dan door het geloof!  
Dit is de eerste boodschap, voor ons en voor de 
kinderen op de zondagsschool. Zijn wij er al 
achter gekomen dat we blinde zielsogen heb-
ben en dat we Déze Jezus niet zien kunnen dan 
door het geloof? 
 
Opgenomen 
We luisteren eerbiedig verder naar de bood-
schap van deze engelen: Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is in den hemel. Dat is de bood-
schap van Hemelvaart. Jezus voer niet alleen 
op, Hij werd ook ópgenomen. De Vader haalt 
Zijn Zoon thuis. Hemelse blijdschap, hemelse 
heerlijkheid, onuitsprekelijke — maar ook on-
begrijpelijke vereniging! Zie, ’s Vaders Knecht 
zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en 
verheven, ja, zeer hoog worden (Jes.52:13). 
We staan bij Hemelvaartsdag stil bij een van de 
trappen van Christus’ verhoging. Het is niet 
alleen een daad van God de Zoon maar ook een 
daad van God de Vader. 
 

Zal alzó komen 
Barsten de discipelen nu in tranen uit? Moeten 
de engelen hun armen troostend om hun 

schouders slaan? Nee! Ze mogen nog meer 
zeggen. Hun boodschap is nog niet klaar. Zal 
alzo komen… Hij komt terug! Nu is je Meester 
wel weg, discipelen, maar het is geen afscheid 
voor eeuwig! Hij móet weg, anders kan de Heili-
ge Geest niet komen. Die zal verder leiden. Hij 
ging heen, discipelen, om u plaats te bereiden. 
Hij komt terug! 
 
Er staat in de tekst: zal alzo komen, gelijkerwijs. 
Hoe zien de discipelen Hem heenvaren? Met 
zegenende handen. Christus nam Zijn handen 
mee! Handen met littekens. Gegraveerde han-
den. Het is alsof Hij Zijn kinderen toeroept: Ik 
heb u in de beide handpalmen gegraveerd 
(Jes.49:16). Zijn littekens, de namen van Zijn 
volk! Die handen zijn nu aan de rechterhand 
des Vaders. Hij kan hen niet vergeten.  
 
Hemelvaartsdag is een zeer troostvolle bood-
schap! We mogen deze boodschap nooit losma-
ken van Christus’ wederkomst. Dat geeft He-
melvaartsdag altijd een ernstige ondertoon. De 
vraag komt dan tot ons en de kinderen die aan 
onze zorgen zijn toevertrouwd: ben ik bereid de 
Opgevaren Levensvorst te ontmoeten? 

BESTUURSNIEUWS 

 

Jubileum 

Dit jaar mag de Bond van Zondags-

scholen 50 jaar bestaan. Tijdens de 

jaarvergadering hopen we hier bij 

stil te staan. Daarnaast willen we u 

wijzen op onze jubileumuitgave die 

dit jaar verschijnt (zie pagina 4). 

 

Jaarvergadering 

Vooralsnog hebben we er als be-

stuur voor gekozen om de jaarver-

gadering D.V. 12 september door te 

laten gaan. De manier waarop dit 

vormgegeven wordt, hangt af van 

de dan geldende maatregelen. U 

wordt hier nog nader over geïnfor-

meerd. 

 

Enquête 

Hartelijk dank voor de respons die 

er gekomen is op de enquête die 

verspreid is rondom onze kerst– en 

paasprogramma’s. We hopen hier in 

een volgende nieuwsbrief op terug 

te komen. 

 

Roosterboekjes 

Van verschillende kanten horen we 

terug dat de hoeveelheid stof in de 

roosterboekjes erg veel is en ook 

niet altijd aansluit bij alle leeftijds-

groepen. We willen u laten weten 

dat we dit signaal serieus nemen en 

het duidelijk onze aandacht heeft. 

Tegelijk hopen we op uw begrip dat 

het nog enige tijd vraagt om een en 

ander uit te werken. 

 

Materiaalbeheerder 

Veel jaren heeft onze magazijnbe-

heerder, dhr. De Pater met grote 

inzet zijn taak vervuld. Nu heeft hij 

aangegeven hiermee te moeten 

stoppen om gezondheidsredenen. 

We begrijpen zijn keuze, al zien we 

hem node vertrekken. Momenteel 

zoeken we naar een passende op-

lossing voor de vacature die ont-

staan is. 

 

DE BOODSCHAP VAN HEMELVAART                  Door ds. J. de Kok 
 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den 

hemel hebt zien heenvaren.                                                                              Handelingen 1:11b 

De vraag komt dan tot 
ons en de kinderen die 
aan onze zorgen zijn 

toevertrouwd:  
ben ik bereid de  

Opgevaren Levensvorst 
te ontmoeten? 

Op sommige zondagsscholen wordt in deze 

tijd van coronacrisis ‘les’ gegeven via een 

audio– of beeldverbinding. 

Enkele tips om hier vorm aan te geven: 

 

 Wellicht heeft u de mogelijkheid vooraf 

wat ‘denkvragen’ aan de kinderen te 

sturen met tegelijk een verwerking die ze  

na afloop kunnen maken. 

 Benoem bij de opening welke kinderen 

jarig geweest zijn in de afgelopen week. 

 Laat de kinderen het te lezen Bijbelge-

deelte opzoeken en meelezen.  

 Grijp tijdens de vertelling terug naar ver-

zen uit dit Bijbelgedeelte, zodat kinderen 

betrokken blijven. 

 Verwerk actuele voorbeelden in uw ver-

telling. 

VERTELLEN ZONDER 

KINDEREN VOOR U... 



 

TOEGELICHT 

 

 

Psalm 47 
 

 

Hemelvaartslied 

De hoofdgedachte van Psalm 47 is: 

de Heere, Die Zijn volk de overwin-

ning heeft gegeven op de vijanden 

(o.a. de Moabieten en Ammonieten), 

moet door alle mensen erkend wor-

den als de allerhoogste Koning. 

 

Sommigen zijn van mening dat Psalm 

47 vertelt over de opvoering van de 

ark des Heeren naar Sion (vers 6: 

God vaart op met gejuich). Dat is 

echter niet waarschijnlijk. Veel meer 

gaat deze Psalm over de Heere, Die 

(onzichtbaar) op de aarde het volk 

geholpen heeft in de strijd tegen de 

vijanden en nu weer (onzichtbaar) 

terugkeert naar de hemel. Zo is deze 

Psalm ook een hemelvaartslied.  

Immers is de Heere Jezus na Zijn ver-

blijf op de aarde teruggekeerd naar 

de hemel. 

 

 

Betuigt: bewijs, verklaar.  

Ducht: vreest.  

Vermaard: door veel mensen ge-

kend en verwonderd.  

Bestel: leiding, bestuur.  

Aan de band slaan: onderwerpen, 

afhankelijk maken. 

Blijk: teken.  

Schel: helder.  

Schoonste: mooiste.  

Stof: hier: een lied over de wonde-

ren des Heeren.  

Hulde: waardering, eerbewijs. 

Rijksgeboȏn: geboden die in het Rijk 

van God gelden.  

Verrukt: opgetogen, geestdriftig. 

Onderzaat: onderdaan.  

Schild: hier: teken van bescherming. 

Munt uit: blinkt uit, schittert. 
 d 
 

 

 

 

Hoogeveen 

Dunbevolkt gebied, dat is het. Wanneer het 

om de bevolkingsdichtheid gaat, dan is het de 

provincie Drenthe die de rij afsluit; al vele ja-

ren lang. Kerkelijk gezien doet diezelfde pro-

vincie het met één geïnstitueerde gemeente 

en één evangelisatiepost -binnen ons kerkver-

band- iets beter. Desondanks blijft ook dat 

‘dunbevolkt’. Maar gelukkig zijn er uitzonderin-

gen. Kijken we naar het aantal zondagsschool-

bezoekers van de Beth-El kerk in Hoogeveen, 

dan verandert het beeld en hebben we niet 

veel te klagen. Elke zondag -vanaf oktober tot 

in de loop van april- na de morgendienst, zijn 

ze er weer. Praktisch alle kinderen, tussen de 5 

en 12 jaar, bezoeken de zondagsschool. 

 

Het ontstaan 

Het was in de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw dat het zondagsschoolwerk definitief 

voet aan de grond kreeg binnen de nog jonge 

gemeente. Het waren vierentwintig kinderen 

waarmee de zondagsschool van start ging. De 

leerlingen van toen –enkelen zijn nu zelf lei-

dinggevende- herinneren zich het nog. De zon-

dagsschool was nog maar kort van start ge-

gaan. Gevraagd werd om een dichtgevouwen 

briefje mee te nemen. Een briefje met daarop 

een naam, passend bij ‘onze zondagsschool’. 

Want die was er nog niet; en wat was nu ei-

genlijk een zondagsschool zonder naam! Een 

spannend moment, maar toen de briefjes één 

voor één waren gelezen, bleek ‘Benjamin’ de 

lieveling. En dat is tot op vandaag onveranderd 

gebleven.  

 

Onze werkwijze 

Was het lange tijd dat het boekje van ds. M.B. 

van den Akker van de Hervormde zondags-

scholenbond als leidraad werd gehanteerd, 

vandaag is het de methode van onze eigen 

zondagsscholenbond die wordt gevolgd. Ver-

anderde destijds elke zondagmorgen na de 

dienst de consistorie in een klaslokaal, de laat-

ste jaren is de groep gesplitst en heeft elke 

groep haar eigen zaal. Verder krijgen de kin-

deren tijdens het overhoren een doe-opdracht, 

waardoor het gemakkelijker is om de orde 

gedurende dit kwartier te bewaren. Daarmee 

zijn de veranderingen ook wel ongeveer weer-

gegeven. Het Bijbelverhaal, het leren van de 

Bijbeltekst en een psalmversje zijn al die jaren 

in het zondagsschooluur ongewijzigd gebleven.  

 

Onze verantwoordelijkheid 

Overigens maakt het voor de leidinggevenden 

wel een groot verschil dat er nu twee leeftijds-

categorieën zijn. Onze voorgangers hadden 

een Bijbelverhaal voor te bereiden dat voor elk 

kind tussen de 5 en 12 jaar verstaanbaar 

moest zijn. Maar daarmee komen we ook op 

een teer punt, waar we als leidinggevenden 

altijd weer opnieuw van doordrongen moeten 

worden: Wie zal, ook anno 2020, ons Bijbelver-

haal verstaan..? De Moorman was verheugd 

dat hij een uitlegger kreeg, maar het was Gods 

daad het hart van deze man te vernieuwen. 

Het is daarom de bede of God, Die de eeuwen 

door onwillige harten neigde, ook nu het zon-

dagsschoolwerk wil zegenen. Opdat wij steeds 

zouden beseffen dat het niet ons verhaal is, 

maar het Goddelijk Woord, dat na elke kerk-

dienst tot de kinderen uitgaat. Hier misschien 

dunbevolkt; straks zal het een schare zijn die 

niemand tellen kan. Het belangrijkste zal zijn, 

leerling of leidinggevende, of we daar toe mo-

gen behoren. Zijn Naam moet eeuwig eer ont-

vangen! 

VANUIT DE PRAKTIJK    
Zondagsschool “Benjamin” te Hoogeveen 
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“Christus heeft in de hemel nog hetzelfde hart en dezelfde oneindige ontferming  

als Hij had tijdens Zijn omwandeling op aarde.”  

Samuël Rutherford 

 UITGELICHT 

Het belonen van kinderen op de zondagsschool 
wordt op verschillende manieren gedaan. We heb-
ben daar eerder in een themanummer van de 
nieuwsbrief bij stilgestaan. Sommige zondagsscho-
len maken gebruik van de albums van de GBS, die 
niet meer herdrukt worden. 

Om op een soortgelijke manier dienstbaar te kun-
nen zijn, hebben we als bestuur besloten zelf tot 
een uitgave te komen. We vinden het van groot 
belang om kernwoorden onder de aandacht te 
brengen en hebben ervoor gekozen deze woorden 
als uitgangspunt te nemen voor ons nieuwe 
‘boekje voor de zondag’.  

Het boekje is in te zetten als beloningsmateriaal, 
doordat er bij elk kernwoord een passende afbeel-
ding is gemaakt. De kinderen kunnen het plaatje in 
stickervorm als beloning krijgen op de zondags-
school. Op deze manier kunnen alle afbeeldingen 
bij elkaar gespaard worden. 

UIT HET MAGAZIJN 
COLOFON 
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Opbouw 

 

 Dit boekje is een half jaar te ge-
bruiken om op zondag met het 
hele gezin bij stil te staan. 

 Er worden 26 kernwoorden uitge-
legd. 

 Bij elk kernwoord vindt u een Bij-
belgedeelte wat gelezen kan wor-
den, een Psalm om te zingen en 
vragen die met elkaar besproken 
kunnen worden. 

JUBILEUMUITGAVE 

Meer informatie volgt 

NIEUW! 

BOEKJE VOOR  

DE ZONDAG 

Het merendeel van de facturen wordt 

netjes op tijd betaald. Dank daarvoor! 

Graag vragen we blijvend aandacht 

voor het tijdig betalen. Mocht het 

factuuradres niet juist zijn, dan is het 

fijn als dit bij het secretariaat gemeld 

wordt. 

Heel fijn dat in de afgelopen maanden 

meerdere giften via diaconieën zijn 

binnengekomen. Uw bijdrage wordt 

zeer gewaardeerd. 

VAN DE 

PENNINGMEESTER 

ROOSTERBOEKJES 

De roosterboekjes voor 

de tweede helft van 2020 

en het eerste gedeelte 

van 2021 zijn weer te 

bestellen via de materi-

aalbeheerder en de web-

site. 

 

De inhoudsopgave met 

alle Bijbelgedeelten uit 

de boekjes met aan-

dachtspunten bij de ver-

tellingen is in PDF  

beschikbaar op onze 

website. 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/files/Media/index_vertellingen_bvzgg.pdf
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/files/Media/index_vertellingen_bvzgg.pdf

