
Zondagsschoolrooster  

Periode  : 19 januari t/m 17 mei 
Groep   : middengroep  
 
Beste ouders, 
Voor de tweede helft van het zondagsschoolseizoen 2019/2020 hebben we weer een rooster opgesteld waarin u kunt zien wanneer er zondagsschool is, welke vertellingen er worden 
verteld op de zondagsschool en wat de kinderen voor deze zondag moeten leren.  
Wilt u uw kinderen zoveel mogelijk stimuleren om de teksten te leren? Als uw kind moeite heeft met leren, horen wij dat graag. 
Het rooster kunt u ook op de website van de kerk vinden: www.gergemberkenwoude.nl --> verenigingen --> zondagsschool  
Ook vind u hier het document over het puntensysteem, mocht dit nieuw voor uw zijn kunt u deze doorlezen. 

 

Datum Vertelling Leren                 Tekst                          Psalmvers 

Zondag 19 januari Roeping van de eerste 
discipelen 
Matth. 4:12-25 en 5:13-16 

  

Zondag 26 januari Johannes de Doper onthoofd 
Mattheüs 14:1-12 

 Johannes 5:35a 
Hij was een brandende en lichtende kaars. 

Psalm 105:22a 
Zij werden daag’lijks begenadigd, 
Met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht in dat dorre oord 

Zondag 2 februari Wonderbare spijziging 
Mattheüs 14:13-21 

Johannes 6:35 
En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens 

Psalm 105:22b 
Rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan ’t geen Hij aan Zijn knecht, 
Aan Abraham, had toegezegd. 

Zondag 9 februari Geen zondagsschool ivm 
middagdienst 

   

Zondag 16 februari Jezus wandelt op de zee 
Mattheüs 14:22-36 

Mattheüs 14:27b 
Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. 

Psalm 136:1 
Looft den HEER’, want Hij is goed, 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

Zondag 23 februari Geen zondagsschool ivm 
voorjaarsvakantie  

  

Zondag 1maart Gelijkenis van het zaad 
Mattheüs 13:1-9 en 18-23 

Mattheüs 13:9 
Wie ore heeft om te horen, die hore. 

Psalm 25:6a 
Wie heeft lust den HEER’ te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen, 
Leren hoe hij wand’len moet. 

Zondag 8 maart Geen zondagsschool ivm 
middagdienst 

  

Zondag 15 maart Gelijkenis van het onkruid 
Matth. 13:24-30 en 36-43 

Mattheüs 13:30b 
Vergadert eerst dat onkruid om hetzelve te 
verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn 
schuur. 

Psalm 25:6b 
’t Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven. 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal ’t gezegend aard’rijk erven. 

Zondag 22 maart Verheerlijking op de berg 
Mattheüs 17:1-13 

Mattheüs 17:5b 
Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn 
welbehagen heb; hoort Hem! 

Psalm 75:1 
U alleen, U loven wij; 
Ja, wij loven U, o HEER’. 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land 

Al de wond’ren Uwer hand. 

Zondag 29 maart Het laatste Pascha 
Mattheüs 26:17-35 

1 Korinthe 5:7 
Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk 
Christus. 

Psalm 22:1a 
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij 
En redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’ 
En brullend klaag in d’ angsten, die Ik lij’, 
Dus fel geslagen? 

Zondag 5 april Van Pilatus naar Golgotha 
Mattheüs 27:11-32 

Mattheüs 27:25 
En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome 
over ons, en over onze kinderen.  

Psalm 22:1b 
’t Zij Ik, Mijn God, bij dag moog’ bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; ’t zij Ik des nachts moog’ kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind Ik geen ontfermen 
In Mijn verdriet. 

Zondag 12 april Geen zondagsschool ivm  
1e paasdag. 

  

Zondag19april De kreupele genezen 
Handelingen 3:1-19 

Handelingen 3:16 
En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen 
gesterkt, dien gij ziet en kent.  

Psalm 31:17a 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt, 
Die voor mijn welstand waakt! 

Zondag 26 april Geen zondagsschool ivm 
meivakantie 

  

Zondag 3 mei Geen zondagsschool ivm 

middagdienst 

  

Zondag 10 mei Gevangen en weer vrij 
Handelingen 4:1-31 

Handelingen 4:12 
Want er is ook onder den hemel geen andere Naam 
door Welken wij moeten zalig worden. 

Psalm 31:17b 
Zijn oog slaat mij in liefde gade. 
Hij wil mij heil bereiden, 
Mij in een vesting leiden. 

Zondag 17 mei Laatste keer!   

 
Heeft u nog vragen? 

U kunt ze aan de leiding van de zondagsschool stellen, of een mail sturen naar: zondagsschool@gergemberkenwoude.nl 
 
Een hartelijke groet, 
Meester Baan, Juf van den Broek en Juf Verweij 
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