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Nieuwsbericht Opening Zondagsschool 
De Zeister Courant, 24 - 05 - 1919 

Allereerste zondagschoolreglement 
16 mei 1919 



 
Wist u dat 

• De zondagsschool opgericht is voor buitenkerkelijke kinderen om 
hen op zondag bijbels onderwijs te geven. 

• Er veel veranderd is, maar er de afgelopen 100 jaar niets is veranderd 
met het probleem leiding tekort. 

• De zondagsschool vroeger een echte school is met repetities en 
rapporten. 

• In de barre periode van 1940-1945 zondagsschool ongedeerd 
doorging met het zondagsscholenwerk. 

• Er rond 1932 liefst 222 buitenkerkelijke kinderen op onze 
zondagscholen zaten die verspreid waren door heel Zeist. 

 
Voor meer herinneringen 

Onder de toren is er een herdenkingstafel van het 100-jarig bestaan van de 
zondagsschool. Hier kunt u historie en foto’s van de zondagsschool 

 bewonderen. 
 
 

1994 : Zoekplaatje, wie is wie? 



Rebus voor de kinderen 
 

Hoe kan je God vinden? Je weet het antwoord als je kunt uitvinden wat hier 
staat. Het is een tekst uit Jeremia 29 vers 13 

 
Oplossing 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 



Orgelspel 
 

Afkondigingen 
 

Zingen: Gezang 599: 1, 2, 4 & 6  
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
4. Dank U  voor hen die mij omringen, 
dank U voor wat mij toebehoort. 
Dank U voor alle kleine dingen, 
ieder vriend’lijk woord.  
 
6. Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik dit zeggen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan! 
 

Stil gebed 
 

We vragen om de hulp van God en we ontvangen de zegengroet 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Votum en Groet) 
 

Zingen: Gezang 242: 1 – 3  
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
 
 



2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
We luisteren naar Gods wil over ons leven 
 

Zingen: Psalm 25: 6  
6. Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Prediker 11: 1 – 6  
1 Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.  
2 Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er 
over de aarde komen zal. 
3 Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een 
boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom 
valt, daar blijft hij liggen. 
4 Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, 
zal niet oogsten. 



5 Evenmin als u weet wat de richting van de wind is, of hoe het gaat met de 
beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van 
God, Die alles maakt. 
6 Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet 
immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn. 

 
Schriftlezing: Markus 4: 26 – 32   
26 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in 
de aarde werpt 
27 en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zon-
der dat hij zelf weet hoe. 
28 Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, 
daarna het volle koren in de aar. 
29 En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de 
oogsttijd aangebroken is. 
30 En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door 
welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? 
31 Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste 
is van alle zaden die er op de aarde zijn. 
32 En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle 
tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht een nest 
kunnen maken in zijn schaduw 

 
Zingen: Psalm 136: 1, 4 & 23  
1. Looft den HEER’, want Hij is goed, 
looft Hem met een blij gemoed; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
4. Looft Gods macht, die onbeperkt, 
gadeloze wond'ren werkt; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
23. Die in onzen lagen stand, 
ons genadig bood de hand; 
want Zijn gunst, alom verspreid, 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
We lezen het eerste deel van het Avondmaalsformulier 
 
 



Inzameling van de gaven 
1. Diaconie  
2. Plaatselijk kerkenwerk 
 

Zingen: Psalm 126: 2 & 3  
2. God heeft bij ons wat groots verricht: 
Hij Zelf heeft onzen druk verlicht. 
Hij heeft door wond'ren ons bevrijd, 
dies juichen wij en zijn verblijd. 
Breng, HEER’, al Uw gevang'nen weder, 
zie verder op Uw erfvolk neder, 
verkwik het als de watervloed, 
die 't zuiderland herleven doet. 
 
3. Die hier bedrukt met tranen zaait, 
zal juichen als hij vruchten maait. 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
gaat wenend voort en zaait het al. 
Maar hij zal zonder ramp te schromen, 
eerlang met blijdschap wederkomen, 
en met gejuich ter goeder uur 
zijn schoven dragen in de schuur.  
 

Verkondiging n.a.v. Prediker 11: 1  
‘Werp uw brood uit over het water,  
want na vele dagen zult u het vinden’ 

 
Zingen: Gezang 439: 1 & 4  
1. Heer, U bent mijn leven, 
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg,  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga.  
zo lang U mij adem geeft,  
zo lang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.   
  

4. Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus, de Verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd’ en kracht.  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht;  
En op duizend wegen 
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn van Gods rijk. 

 

 



De kinderen zingen het themalied: Vader in de hemel 
1. Vader in de hemel  
heilig is Uw naam 
Uw grote trouw en liefde  
zal eeuwig voortbestaan 
Uw goedheid en genade  
ervaar ik telkens weer 
nee, niemand is aan U gelijk  
O, allerhoogste Heer 
 
2. Vader in de hemel  
dank U voor Uw Zoon 
want door Zijn pijn en lijden  
kunt U mijn Vader zijn 
de straf die ik verdiende  
die droeg Hij aan het kruis 
zo nam Hij al mijn zonden weg  
en bracht mij bij U thuis 
 
3. Vader in de hemel  
dank U voor uw Geest  
die kracht en overwinning  
maar ook Uw vrede geeft 
Hij wil mij steeds weer helpen  
te leven heilig en rein 
en zo, in alles wat ik doe  
een kind van U te zijn  
en zo, in alles wat ik doe  
een kind van U te zijn 
 
Dankgebed en Voorbede 
 
Inzameling gaven voor Stichting Timon (3e collecte)

Zingen: Psalm 134: 1 – 3 (staande)  
1. Looft, looft nu aller heren HEER’, 
gij Zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
en voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
 
 



2. Heft uwe handen naar omhoog, 
slaat naar het Heiligdom uw oog 
en knielt eerbiedig voor Hem neer; 
looft, looft nu aller heren HEER’. 
 
3. Dat 's HEEREN zegen op u daal', 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
looft, looft dan aller heren HEER’! 
 

Zegen 
 
Orgelspel 

 
 

Ieder is van harte uitgenodigd  voor een kop koffie of thee met 
een traktatie van de zondagsschool. 

Voor de kinderen is er lekkers onder de toren. 
 

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? 
 
 
 
 
 

Uw gift voor Zondagsscholen in Nepal 
Omdat we dankbaar zijn dat we al 
zoveel jaren het evangelie mogen 
vertellen aan de kinderen onder ons, 
vinden we dat dit werk waar ook ter 
wereld door moet gaan. Daarom wil-
len wij geld inzamelen voor het GZB 
project  Nepal: Materiaal voor zon-
dagsscholen. Bij de herdenkingstafel 
staat een busje waarin u een gift kunt geven. U kunt ook uw gift geven 
op NL91INGB0690762445 met als omschrijving NE.1.101.  
Namens de zondagsschool en de GZB bedankt!  



Kleurplaat voor de kinderen ‘De zaaier’ 


