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Spreken tot het hart 
De Bijbelse opdracht om te spreken over God en Zijn Woord 

 

Ds. M.C. Schreur 

 

Wat weegt de ziel van een kind van 5 jaar? 

Als je deze vraag onthoudt, en het stempelt je zondagsschoolwerk in het verlangen 

om de kinderen aan Jezus’ voeten te brengen, zul je tot grote zegen zijn!  

 

Denk aan Mattheüs 16:24: ‘Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld 

gewint, en lijdt schade zijner ziel?’ De ziel van een kind van 5 jaar (ook van dat drukke, 

irritante of stiekeme jongetje en dat brutale meisje dat altijd zit te praten) weegt net 

zo veel als jouw eigen ziel! 

 

De waarde van de ziel is niet te vergelijken met die van een miljoen werelden! 

Trouwens, wat heb je uiteindelijk aan geld en bezit? 

Steve Jobs, voormalig topman van Apple, zei bij zijn sterven: ‘(…) Ik realiseer me dat al 

mijn erkenning en rijkdom die ik heb, zinloos is in het licht van de naderende dood.’ 

Hij stierf op 5 oktober 2011, als boeddhist. 

 

Maar jij mag als leidinggevende verkondigen dat de Heere Jezus de zonde wil 

overnemen en vergeven! Laat het woord van Salomo je aansporen: ‘De zegenende ziel 

zal vetgemaakt worden’ (Spreuken 11:25). 

 

De zondagsschool is de jongste cel en afspiegeling van de gemeente; wat een zegen 

als door jouw werk kinderen leren om hun zonden aan de Heere Jezus te belijden en 

Hem te vertrouwen als de Goede Herder en Zaligmaker. 

 



 

 

Toen een evangelist gevraagd werd of er ook vrucht was op zijn lezing, antwoordde 

hij: ‘Ja, twee-en-een-halve ziel.’ ‘Twee volwassenen en een kind?’ ‘Nee, twee kinderen 

en een volwassene!’ Want als een zes-jarig kind tot geloof komt, en hij/zij mag 86 jaar 

worden, dan kan zo’n kind nog 80 jaar lang God dienen en tot zegen zijn! En daardoor 

afbreuk doen aan het rijk van de satan! 

 

De Heere zegt in Deuteronomium 6:7 dat wij Zijn woorden en geboden moeten 

inscherpen erover moeten spreken onderweg, bij het opstaan en het slapen gaan. Dat 

woord inscherpen betekent letterlijk: scherpen of wetten (zie Deuteronomium 32:41 

en 42). Kortom: Gods woorden als scherpe pijlen in het hart doen gaan, en ze dus 

vooral niet laten afstompen en ombuigen door de tijdgeest!  

 

In Deuteronomium 11:18 en19 wordt dit herhaald. Daar gaat het over het ‘leren’ van 

de kinderen in de zin van instrueren, oefenen en leren door het voor te doen. Iemand zei 

eens: opvoeden is VVV: voorlezen, voorleven, voorbidden. (Ik ben mijn moeder nog 

dankbaar dat ze me "De negerhut van oom Tom"  helemaal heeft voorgelezen. 

Onvergetelijk!) 

 

Denk ook aan Spreuken 22:6: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns 

wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ 

Wij zeggen: je moet het takje buigen als het nog jong is. Het  Russische spreekwoord 

is: wat er met de moedermelk is ingegaan, zal er pas met de ziel weer uitgaan! 

 

Denk ook aan Jozua 4:6-7, waar de Heere het volk gebiedt twaalf stenen uit het 

midden van de Jordaan te nemen en daar neer te zetten. Als de kinderen daar dan 

vragen over zouden stellen, konden zij getuigen dat de HEERE hen en de ark door de 

gekliefde Jordaan geleid had. 

 

Precies hetzelfde zien bij het Pascha (Exodus 12:26.27). Als de kinderen zouden 

vragen: ‘Wat hebt gij daar voor een dienst?’ dan konden zij getuigen van Gods 

verlossing van de Egyptenaren. 



 

 

En wat een vrucht heeft Hanna mogen ontvangen op het opvoeden van haar jonge 

Samuël! 

 

Wat een machtig doel heeft het vertellen van Gods woorden! Denk maar aan Psalm 

78:7: ‘En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar 

Zijn geboden bewaren.’ En uiteraard mogen we Markus 10:14 niet vergeten (‘Laat de 

kinderkens tot Mij komen’) en Mattheüs 28:19:  

‘Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, 

en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u 

geboden heb.’ 

 

Bij dat ‘leren onderhouden’ is het goed om te bedenken hoe nuttig het is als er binding 

is tussen de zondagsschool en de ouders, maar ook tussen de zondagsschool en de 

kerkenraad. Het sleutelwoord is dan: communicatie. Als je niet weet wat er speelt, is 

praktisch meeleven lastiger en het stimuleert de voorbede meestal ook niet. 

Communiceren, meeleven en meebidden mag je wat dat betreft wel een drieling 

noemen. 

Het is goed om te weten wat ze moeten leren, waarover verteld is; het kan ook goed 

zijn dat er niet alleen een 70+ lijst is, maar ook een 12- lijst. 

 

Tenslotte: in een rooms-katholieke kerk in Duitsland zag ik dat op de houten wand 

van de preekstoel, achter de spreker, een crucifix bevestigd was. Aan de hand daarvan 

vraag ik jou (en mezelf): 

 

1. Vertel je in het besef dat de gekruisigde Christus als het ware over je schouder 

meekijkt en luistert? 

2. Vertel je zo dat de kinderen leren bidden om genade? 

3. Vertel je in het besef dat je het de kinderen heilig verplicht bent om hen de 

Heere Jezus te laten zien in je vertelling (Romeinen 1:14)?  

4. Leren de kinderen door onze uitstraling de Heere Jezus lief te hebben  

en de zonde te haten? 



 

 

5. Leren we de kinderen begrijpen dat die 42 kinderen door de vloek van Elisa 

werden getroffen omdat ze gespot hadden met God en Zijn dienst? (Pas op 

voor het idee van een soort suikerspingod; het lijkt heel veel, maar het is vooral 

lucht, en mierzoet.) 

6. Besef je dat je in je zondagsschool werk voor de onmogelijke opdracht 

staat om de kinderen net zo veel te laten zien van Gods heiligheid als van Zijn 

bereidwilligheid om te vergeven? 

7. Al vergeten de kinderen misschien heel veel, ze zullen nooit vergeten wie en 

hoe je was! Zo hoop ik nooit mijn juf van de eerste klas (nu groep 3) te 

vergeten – bijna 50 jaar geleden! Zoals zij vertelde en zoals zij was, herinner ik 

me nog steeds. Als kind dacht ik bij wijze van spreken dat als de Heere Jezus 

toen op aarde geleefd had, zij waarschijnlijk vlakbij Hem zou lopen, als iemand 

die Hij heel goed kende. 

 

Spreek tot het hart van het kind! Waarom? Opdat ze ingewonnen worden voor 

Koning Jezus (Hosea 2:13). 

 

God zegene jullie allen, en dat je woorden en daden, je uiterlijk en je innerlijk de 

kinderen mogen helpen om met hart en ziel de machtige boodschap te geloven dat de 

Goede Herder verloren schapen zoekt! 


