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Rondblik 
 
Tussen de kinderen op maandagmorgen 
 
J. Veenstra 
 
Al enkele jaren voeren we een stevige discussie over de zondag. Is dit nu een dag om te vieren of 
om te rusten? Moeten we naar de kerk of mogen we naar de kerk? En zijn twee diensten nu echt 
nodig, of is één wel genoeg? En zijn die twee diensten nou ‘twee keer hetzelfde’, of zeuren we 
maar wat. Twistpunten te over, in de wereld van de volwassenen. Intussen groeit er een 
generatie kinderen op, waarvan we ons kunnen afvragen wat zij straks nog met de zondag heeft. 
Wat aan kinderen voorgeleefd wordt, zet vaak een onuitwisbaar stempel op de houding 
waarmee zij later in het leven staan. Maar laten we het eens omdraaien. Als het echt zo is dat 
kinderen ons voorgaan in het koninkrijk der hemelen, wat kunnen wij dan van hen leren? Ook 
als het om de zondag gaat? 
 
Onze houding 
 
Hoe kan het toch, dat de zondag zoveel negatieve aandacht krijgt? De vinger is terecht gelegd bij de 
cultuur waarin wij leven. Mensen van nu zijn niet meer zo auditief ingesteld als een generatie terug. 
Met auditief bedoelen we, dat je gemakkelijk dingen opneemt via het gehoor. In onze tijd zijn we meer 
visueel ingesteld: we maken ons dingen eigen vooral door onze ogen te gebruiken. We leven in een 
beeldcultuur. Denk maar aan het verzamelen van informatie via tv en internet. Dit kan zomaar een 
kloof geven tussen de manier waarop de kerk haar boodschap brengt en hoe de gelovigen daarvoor 
openstaan. 
Er is ook op gewezen dat de postmoderne mens meer geneigd is de dingen vanuit zijn gevoel te 
benaderen. Hij laat zich moeilijker overtuigen door verstandelijke argumenten. De dominee kan 
honderd keer gelijk hebben, maar als het hart niet geraakt wordt, zal het effect van de preek 
teleurstellend zijn. Daarom doet een voorganger er wijs aan rekening te houden met het type mens dat 
hij voor zich heeft. 
Zo is er wel meer te noemen, maar het is niet mijn bedoeling dit breed uit te meten. Waar ik nu graag 
aandacht voor vraag, is de houding van het verwende en ondankbare kind. U kent ze wel: kinderen die 
overladen zijn met speelgoed, nergens meer tevreden mee zijn en altijd iets nieuws willen. Ik vraag me 
af: hebben we daar als volwassenen ook niet behoorlijk last van als het om de zondag gaat? Wat een 
overvloed aan godsdienstvrijheid geeft onze hemelse Vader ons. Nemen onze tevredenheid en onze 
dankbaarheid misschien ook evenredig af naarmate we meer van God krijgen? Het onbevangen blij 
zijn met de zondag en met de kerkgang, kennen wij dat nog? Misschien kunnen we elkaar helpen door 
samen eens tussen de kinderen te gaan zitten op een maandagmorgen. 
 
Maandagmorgen 
 
Zomaar een maandagmorgen in groep 7/8. Hoewel ik kies voor wat sprekende voorbeelden, geeft het 
volgende toch een redelijk betrouwbaar beeld van wat daar plaatsvindt. 
De maandagmorgen in mijn klas begint altijd met een terugblik op de zondag. Het is onze gewoonte 
dat twee kinderen van de groep hun ‘verslag van de zondag’ uitbrengen. Voor in de klas, achter het 
lessenaartje. 
We hebben afgesproken wat er in dat verslag moet staan: 
- de hele liturgie, zoals die op het liturgiebord staat; 
- waar hebben wij voor gebeden? 
- luisterden wij naar de wet of maakten wij God blij met onze geloofsbelijdenis? 
- welke dominee leidde de dienst? 
- korte inhoud van de preek; 
- vond je de preek moeilijk of gemakkelijk te begrijpen? 
- waar hebben wij voor gegeven in de collecte? 
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- wat vond ik in deze dienst de mooiste psalm / het mooiste lied, en waarom? 
- waren er ook bijzondere dingen (bijv. doop, avondmaal)? 
 
Je weet: je krijgt een plus in de lijst als het verslag volledig is. Je krijgt een dubbele plus als je het 
verslag tijdens de dienst hebt gemaakt. Dat laatste is om te voorkomen dat pa of moe ’s avonds het 
verslag nog vlug even uitwerkt op de pc en aan het kind meegeeft. Er zijn kinderen die dat echt voor 
elkaar krijgen! Afspraak in de klas is: vijf regels van jezelf zijn meer waard dan tien regels van je 
vader of moeder. Natuurlijk is er niets op tegen dat je ouders tijdens of na de dienst je wat helpen om 
het op papier te krijgen. Maar hulp van je ouders moet natuurlijk wel hulp blijven. Het verslag is echt 
van jou zelf. 
 
Om van te schrikken 
 
Wat valt dan op, op de maandagmorgen? Nou, dat is aan de ene kant om van te schrikken en aan de 
andere kant om warm van te worden. 
 
‘Carla, kom maar naar voren. We zijn benieuwd naar jouw verslag van de zondag.’ 
‘Heb ik niet, meester.’ 
‘Heb je het vergeten, Carla?’ 
‘Nee, meester. We zijn naar het strand geweest. Vliegeren. Papa en mama vonden het weer te mooi 
om in de kerk te zitten. We gingen deze keer iets leuks doen.’ 
‘Volgende week, meisje. Dan krijg je een herkansing.’ 
Inderdaad - hier schrik je van. Ouders die hun kinderen zo’n negatieve en slordige houding ten 
opzichte van de kerkgang voorleven. Nu komt dit kwalijke voorbeeld niet alleen van de kant van 
ouders. Ook leerkrachten kunnen er wat van! Ik vraag me af: met hoeveel warmte praat een collega 
met de klas na over de kerkdienst als hij zelf ’s zondags voor de tv hangt om de sportuitslagen mee te 
krijgen? Of rustig een kerkdienst verzuimt om naar een wedstrijd of een cabaretvoorstelling te gaan? 
 
Maar we dwalen af. Het is nog steeds maandagmorgen in groep 7/8. 
‘Joost, jij bent de tweede deze morgen. Kom maar naar het lessenaartje.’ 
Een beetje rood en na een zenuwachtig kuchje begint Joost. 
‘Ik ben naar de kinderkerk geweest. We hebben een film gezien over een bijbelsmokkelaar. Daarna 
maakten we een bootje, van kurk. We leerden een nieuw liedje, maar dat ging een beetje vals.’ 
Binnen een minuut zit Joost weer op zijn plek. 
‘Dit was wel erg kort, Joost. De dubbele plus blijft op jou staan wachten tot de volgende beurt. Je bent 
al zo groot, misschien kun je aan je ouders vragen of je dan mee mag naar de gewone dienst. Oké?’ 
 
Dit was een maandagmorgen met een mager resultaat. Ouders die lid zijn van een gemeente waar 
gekozen is voor een kindernevendienst of kinderclub, doen er goed aan te letten op de kwaliteit die 
daar geboden wordt. Als kinderen daar inhoudelijk weinig meekrijgen, kun je ze beter meenemen naar 
de gewone dienst. Vooral de wat oudere kinderen nemen uit een gewone dienst vaak heel wat mee. 
Laten we eens luisteren naar de verslagen op een andere maandagmorgen. 
 
Sander 
 
De beurt is aan Sander. Er komt een verfomfaaid papiertje uit zijn broekzak. Hij strijkt het glad op het 
lessenaartje, met het gebaar van een ervaren dominee. Met één hand in zijn broekzak begint hij. In rap 
tempo komt eerst het hele liturgiebord van de morgendienst voorbij. Dan: 
‘Het mooiste lied vond ik Psalm 103:4. Dat God jouw zonde weg doet, zo ver het oosten is van het 
westen. Dat is héél ver. Ik vond dit zo mooi, omdat ik op de kaart kan zien dat naar het oosten of naar 
het westen precies de andere kant op is. God kan dus heel goed vergeven. 
We hebben gebeden voor broeder Kars, die is aan een ontsteking geholpen, en voor broeder en zuster 
Bijl, die hebben een kindje gekregen dat ze moeten opvoeden, en voor de kerkenraad die moet weer 
vergaderen, aanstaande dinsdag. 
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De preek ging over - o ja, we hadden dominee Simpelman - de preek ging over de lamme man die vier 
vrienden had. Het is belangrijk dat je vrienden hebt. Een goede buur is beter dan een verre vriend, 
maar dat is ook wel eens andersom. Het is nog beter dat je broeders en zusters hebt. Die kunnen je 
helpen als je niet kunt lopen. Maar ze kunnen je ook helpen om te geloven. En dat gebeurt in dit 
verhaal ook. Ze breken het dak open. Dat is niet zoals bij ons, met dakpannen en zo. Dat dak was plat. 
Jezus zegt dat Hij hun geloof ziet. Daar gaat het om. Met lamme benen kun je nog wel in de hemel 
komen. Maar niet als je geloof verlamd is. Dat is natuurlijk logisch. Want als je echt in Jezus gelooft, 
krijg je vergeving voor je zonden. En dat moet je wel hebben, anders wil God je niet zien. Daar draait 
het om, zei de dominee. Dat kon ik wel goed snappen. Ik vond de preek niet moeilijk. Er waren ook 
punten in de preek, ik kon die niet zo snel opschrijven. Maar dat geeft ook niks. Het laatste punt ging 
erover dat de sabbat een dag is om naar Jezus te gaan. Samen met je broeders en zusters. Want Jezus 
heeft wat in de aanbieding. O ja, zo was dat punt. Vergeving in de aanbieding. Voor geen prijs. Want 
Hij geeft het alleen maar gratis. Ook dat kon ik wel goed begrijpen. De preek was gemakkelijk. 
We hebben God blij gemaakt door naar zijn wet te luisteren (sorry, misschien hoort ‘blij’ wel bij de 
geloofsbelijdenis) en de collecte was voor de SGJ, dat is iets waar ze kinderen helpen die niet meer 
thuis kunnen wonen. Er waren geen bijzondere dingen. Misschien wordt volgende week dat kindje wel 
gedoopt.’ 
 
Het papiertje gaat opnieuw in kreukels in de broekzak. Ik prijs Sander voor zijn verslag en geef hem 
zijn dubbele plus. Jongetje, denk ik, jij verdient wel een dubbele dubbele plus. Ik moet bekennen dat 
ik zelf allerlei dingen in de preek niet zo in me heb opgenomen. Mijn gedachten dwaalden soms af. 
Naar het formatieplan voor de school, dat voor volgend jaar zo moeilijk rond te krijgen is. En naar dat 
conflict dat de school misschien een paar leerlingen gaat kosten. Ja, en meer van dat soort dingen die 
een meester-directeur aan z’n hoofd heeft. 
Die vergeving in de aanbieding, waar Sander het over had, dat is mij toch echt ontgaan. Dat zit me wel 
dwars. Kind in de kerk, hoe word je dat weer… Die vraag speelt de hele schoolmorgen door mijn 
gedachten. Keer op keer verbaas ik mij erover wat kinderen allemaal oppikken in een gewone 
kerkdienst. 
 
Lize 
 
Ik zeg altijd tegen de beide kinderen die aan de beurt zijn: ‘Spreek even af wie de morgendienst doet 
en wie de middagdienst. Dan hebben we maandagmorgen wat meer afwisseling.’ Meestal regelen ze 
dat aardig goed. Zo ook nu. Lize levert een mooi en volledig verslag van de middagdienst. Van een 
catechismuspreek nog wel, over de wet. Over het goede van Gods geboden. 
De dominee gebruikte als intro een aansprekend voorbeeld voor de kinderen. Hij zei: ‘Jullie hebben 
natuurlijk op school allemaal schoolregels, waar je je aan moet houden. Ik zou wel eens willen weten, 
is er op jullie school ook een regel: De kinderen mogen niet met een helikopter landen op het 
schoolplein.’ Een paar zusjes in de rij voor mij begonnen wat te giechelen en keken achterom. Met in 
hun ogen zoiets van ‘zulke stomme regels hebben we echt niet!’ 
Daarna schoot de dominee in de roos met zijn vraag: ‘Hebben jullie wel de regel: je mag niet fietsen 
op het schoolplein’? Zie je wel, reageerde hij richting een paar knikkende hoofden, dat dacht ik wel. 
Die regel heeft natuurlijk zin. Want er komen alleen maar ongelukken van als de grote kinderen daar 
maar tussen de kleintjes door crossen. Zo is het ook met de wet van God. God geeft geen onzinregels. 
Hij geeft zijn regels om ons voor ongelukken te bewaren. 
Vanmorgen gaat het in de preek over het negende gebod: Je mag geen vals getuigenis spreken. Dat 
klinkt een beetje moeilijk, maar wat denk je: als jullie in de klas over elkaar roddelen, stiekem lelijke 
dingen over elkaar zitten te fluisteren - dan gaat het spelen met elkaar in de pauze vast ook niet zo 
leuk. Dikke ruzie, denk ik. Nou, zo is het ook in de kerk. We gaan daar eerst iets over lezen uit de 
Catechismus. 
Lize gaf het in haar verslag uitstekend weer. 
 
Heerlijke kinderen 
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Ik kreeg die maandagmorgen de neiging - een meester is ook maar een mens - een wat flauwe vraag te 
stellen. Dat kwam, denk ik, door het gezeur over de tweede dienst. De voorbije week had ik me nogal 
geërgerd aan de toon in de kerkelijke pers. Zo van: veel buitenlandse kerken kennen ook maar één 
dienst en veel evangelische gemeenten hebben ook maar één dienst, waarom moeten wij er dan zo 
nodig twee en dan ook nog twee keer hetzelfde…? 
Hoe overleef je als kind in Laodicea? Ik kan er niks aan doen, maar als ik op zondagmiddag die 
halfvolle kerk zie, moet ik altijd denken aan de gemeente van Laodicea. Ook het feit dat ik tijdens het 
verslag van Sander in mijzelf de Laodiceeër herkende, was zo confronterend dat ik in mijn irritatie 
bleef hangen. 
‘Wat vonden jullie’, vroeg ik, ‘waren die twee verslagen, van Sander en Lize, nou twee keer 
hetzelfde?’ 
‘Wat een onzin’, reageerde er één toen het een poosje stil was geweest, ‘’t was toch heel anders?’ 
‘Wat eten jullie op zondag’, dramde ik door, ‘eten jullie ’s zondags één keer? Wie eet op zondag één 
keer?’ U kunt het antwoord raden: niemand natuurlijk. ‘Wie eet op zondag twee keer hetzelfde?’, hield 
ik vol. Gelach hier en daar. En wat blikken over en weer: wat heeft die meester toch vanmorgen! 
Praat kinderen toch niet aan dat die twee diensten ‘twee keer hetzelfde’ zijn. Daar snappen ze - 
gelukkig - niks van. Je eet ook minstens twee keer op een zondag, en dat is toch ook niet ‘twee keer 
hetzelfde’? Tenminste niet bij de kinderen in mijn groep. Er zijn ouders die zelfs met het eten de 
zondag iets feestelijks geven. 
‘Wij eten op zondag altijd een ander toetje’, vertelt Kristel. ‘IJs. En daar mag je dan zelf vruchtjes op 
doen. Daar moet ik op zaterdag altijd al aan denken.’ Wat een wijze moeder heeft die Kristel. Geloof 
maar: als dit kind tachtig jaar is, weet ze nog wat een feestelijk karakter de zondag had in haar 
kinderjaren! 
‘Wij eten op zondag vaak vis’, vertelt Marnix. ‘Mama is weer in een roomse bui, zegt mijn vader dan. 
We vinden het allemaal lekker, behalve mijn zusje. Die vindt vis vies. Zij mag dan iets anders kiezen 
dat ze extra lekker vindt. Want het is zondag voor iedereen, zegt mama altijd. ’s Avonds eten we 
brood, maar ook anders. Verschillende soorten, die we anders niet krijgen.’ 
Heerlijke kinderen. Ik wou dat jullie kerkbladartikelen mochten schrijven, en lezingen mochten 
houden, en in synodecommissies mochten zitten. 
 
Triangel 
 
Op de maandagmorgen besef ik altijd extra hoe rijk wij zijn als gereformeerde mensen in Nederland. 
Welke christenen op deze wereld hebben deze mogelijkheid om de opvoeding in gezin, school en kerk 
zo op elkaar af te stemmen? Gelovigen uit alle delen van de wereld valt de mond open van verbazing 
als zij zien dat wij hier scholen hebben met dezelfde grondslag als de kerk - en dat de overheid ze nog 
betaalt ook! 
Hebben we over 25 jaar nog gereformeerde scholen?, is momenteel een serieus bedoelde vraag. Intern 
willen heel wat mensen er wel van af. ’t Is hun allemaal te gesloten, te eng. We hebben veel gepraat 
over de zgn. triangelgedachte: over de afstemming van de opvoeding in gezin, school en kerk. Maar 
zien we nog steeds de geweldige zegen en de enorme mogelijkheden die in deze gedachte besloten 
liggen? Ik zie ook een andere triangel: vanuit de politiek is er de dreiging van liberalen, democraten en 
socialisten die artikel 23 maar al te graag uit de grondwet hebben. Toch moeten we niet al te 
dramatisch doen over de dreiging van buitenaf. Als wij intern niet meer onder de indruk zijn van onze 
zegeningen, hebben wij ze dan in feite al niet verspeeld? 
Laten we onze rijkdom toch uitbuiten zolang het nog kan. Ik zie ’s zondags zoveel gemiste kansen. 
Zoveel slordigheid in de kerkgang. Zoveel ondankbaar gemopper bij zoveel rijkdom. Ouders die onder 
de dienst zitten te dutten en kinderen die intussen zitten te klieren. Te vaak zijn preken zo moeilijk dat 
kinderen er geen kop of staart aan kunnen vinden. Of de dominee geeft zo nu en dan niet even een 
samenvatting voor de kinderen. Wat jammer, als kinderen in de liturgie de psalm of het lied van de 
week missen, waarop juist zoveel geoefend is. Er zijn zoveel mogelijkheden voor gezamenlijke 
projecten van kerk en school, waardoor je de kerk binnen de rijke leeromgeving van het eigentijdse 
onderwijs kunt plaatsen. 
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Als je denkt aan de gelijkenis van de talenten, kunnen we onze scholen ook zien als een talent dat onze 
Heer ons toevertrouwde. Ons toevertrouwde om het winstgevend te maken voor zijn Rijk. Wat hebben 
wij te zeggen, als wij straks verantwoording afleggen van ons beheer? 
 
Grootmoeders wijsheid 
 
Gewoontevorming heeft in onze beleving een negatieve klank. We proeven er vooral sleur in, en 
weinig beleving. Het is een feit dat gewoonten gemakkelijk leiden tot verstarring. Wat dan uiterlijk 
lijkt op een leven met structuur en vaste principes, kan wel niet meer zijn dan een stuk geestelijke 
luiheid. ‘Zo is’t altied ’ewest, zo mut’ bliev’n!’ Te afgestompt om nog te kunnen uitleggen wat je 
drijft. 
Maar gewoontevorming heeft in de opvoeding ook een heel waardevolle kant. Goede gewoonten 
maken het leven plezierig. Ze maken je tot een prettig mens in de omgang en zorgen voor een 
ontspannen leefpatroon. Je zou er toch doodmoe van worden als je je bij elke handeling moet 
afvragen: om welke reden doe ik het en met welk doel, wat levert het me op enz., enz. Gewoonten 
worden pas waardeloos, als bezinning en verantwoording erdoor geblokkeerd worden. We leren onze 
kleintjes al vanaf hun eerste levensjaar om ‘dank’ te zeggen, als ze iets lekkers van oma krijgen. 
Domme gewoonte? Natuurlijk niet. Het is toch volkomen normaal dat je in je leven ‘dankjewel’ zegt 
als een ander aardig voor je is? Het is een blijk van normaal aangepast gedrag. 
Zo hebben we ook in het geestelijk leven gewoonten. Vanzelfsprekendheden, die we onze kinderen 
aanwennen vanaf hun vroege kinderjaren. Het vaste patroon van het bidden bijvoorbeeld, bij de 
maaltijden en voor het slapengaan. Bezinning op de vorm en de inhoud is natuurlijk onmisbaar. Maar 
het zou toch heel raar zijn als ik mij bij elk gebed moet afvragen: doe ik het wel of doe ik het niet, doe 
ik het twee keer of is één keer ook wel genoeg, mag ik bidden of moet het enz. Bidden is toch zoiets 
als de ademhaling van de geestelijke mens? 
Ook de kerkgang is een volkomen normale gewoonte, een vanzelfsprekendheid in het leven van de 
christen. In de dagen van Enos kwamen Gods kinderen al bij elkaar om samen Gods naam aan te 
roepen. Al meer dan 6000 jaar behoren de samenkomsten tot de gewoonten van Gods volk. De 
geschiedenis van Israël en van de nieuwtestamentische gemeenten is ondenkbaar zonder het vaste 
patroon van erediensten. Dat trouw in de kerkgang vanzelfsprekend is in het leven van Gods kinderen, 
laat de Here Jezus zelf zien. Lucas vertelt ons in alle onbevangenheid dat de Heiland volgens zijn 
gewoonte op sabbat naar de synagoge ging (4:16). 
Laten we onze kinderen maar vroeg leren ook hierin navolgers van Christus te zijn. Goede gewoonten 
ontstaan in de prille kinderjaren. Het vraagt voor alles van ouders en leerkrachten zelf, dat zij hierin 
trouw zijn. En dankbaar. Wat een zegen: één dag in de week zonder gejakker en gejaag. Een dag met 
tijd voor wijding aan God en aandacht voor elkaar. Een dag met de vanzelfsprekendheid: zonder 
zaniken en discussies naar de kerk. Als ouders hun geestelijke lauwheid laten blijken door maar één 
keer te gaan, zullen hun kinderen dat signaal feilloos opvangen. Grootmoeders wijsheid wordt dan 
vanzelf werkelijkheid: één keer wordt geen keer. 


