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Zondag 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Zondag, rustdag, een heilige dag, kom op adem op deze dag. 
Allemaal woorden die ons vertellen over de dag die God 
gezegend en geheiligd heeft. Allemaal woorden die in de Bijbel 
en in het Bijbelrooster staan met de bedoeling om ons te leren 
dat de zondag een dag van afzondering is, een dag van de 
Heere. Als je zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus leest, 
staat er niet wat God allemaal verbiedt, maar wat Hij gebiedt op 
Zijn dag. Het gaat er dus niet om wat er allemaal niet mag, 
maar wat er allemaal wel mag. Dat lees je ook in de 
Bijbelhoofdstukken van het Bijbelrooster. Er staat zelfs een 
zondagspsalm in de Bijbel. Het is Psalm 92. Als je deze psalm 
leest en zingt, wekt dat misschien een verlangen op om naar 
Gods huis te gaan, zoals dat in psalm 84 staat. Of zoals David 
zingt over zijn wens in psalm 27 vers 2. Is zijn wens ook jouw 
wens? 
Zing maar mee: 
 
“Eén ding heb ik met heel mijn hart begeerd 
van God de HEERE; ‘k zoek het bovenal 
dat ik, zolang mijn leven duren zal, 
mag wonen in Gods huis, tot Hem bekeerd.”  
(berijming ds. C.J. Meeuse) 
 
19 juni  Gezegende dag 
Lezen:  Genesis 1:31-2:8 
Zingen: Tien Geboden:5 

➢ Welke dag is een gezegende dag? 
➢ Waarom wordt deze dag zo genoemd? 
➢ Ken je nog andere namen voor deze dag? 

 
20 juni  Rustdag 
Lezen:  Exodus 16:22-35 
Zingen: Psalm 105:22 

➢ Waar zie je aan in deze geschiedenis dat God een dag van afzondering wil? 
➢ Wil God dat nog? 
➢ Wat betekent dat voor jou in deze tijd? 
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21 juni  Kom op adem 
Lezen:  Exodus 23:1-13 
Zingen: Psalm 34:6 

➢ Waarom staat er boven deze vragen: kom op adem? 
➢ Wat lees je erover in Exodus 23 vers 1 tot 13? 
➢ Wat betekent het voor onze zondag? 

 
22 juni  Een heilige dag 
Lezen:  Exodus 31:12-17 
Zingen: Psalm 119:14 

➢ Wat sprak de Heere tot Mozes in Exodus 31 vers 12 tot 17? 
➢ Wat is de betekenis? 
➢ Wat spreekt God tot ons in de kerk elke zondagmorgen? 
➢ Wat horen we over de rustdag? 

 
23 juni  Aparte dag 
Lezen:  Deuteronomium 5:11-15 
Zingen: Psalm 119:53 

➢ Welke dag moesten de Israëlieten apart zetten van alle andere dagen? 
➢ Hoe is dat bij ons? 
➢ Wat mag je allemaal doen op deze aparte dag? 
➢ Om Wie moet het gaan? 

 
24 juni  Blijdschap 
Lezen:  Leviticus 23:1-14 
Zingen: Psalm 26:8 

➢ Noem eens iets op wat voor jou tot blijdschap is op zondag? 
➢ Wat zou je er aan kunnen veranderen als het helemaal niets met de dag van de Heere 

te maken heeft? 
➢ Wat spreekt je aan uit psalm 26 vers 8 (berijmd)? 

 
25 juni  Geen koopzondag 
Lezen:  Nehemia 13:15-22 
Zingen: Psalm 40:5 

➢ Wat lees je in Nehemia 13 vers 15 tot 22 over overtreding van het vierde gebod? 
➢ Hoe waarschuwt Nehemia? 
➢ Wat kunnen wij er van leren? 

 
26 juni  Zondagspsalm 
Lezen:  Psalm 92 
Zingen: Psalm 92:1 

➢ Psalm 92 is een sabbatslied. Wat zegt de dichter in deze psalm allemaal over de sabbat 
(zondag)? 

➢ Welke zegen krijgen de mensen die graag in Gods huis zijn (vers 13-16)? 
➢ Hoe is dat bij jou? 
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27 juni  Verlangen 
Lezen:  Psalm 84 
Zingen: Psalm 84:1 

➢ Noem dingen uit deze psalm die wijzen op verlangen naar Gods huis. 
➢ Lees vers 11. Zeg deze tekst in je eigen woorden. 
➢ Ken jij dit verlangen? 

 
28 juni  Zegen op zondag 
Lezen:  Jesaja 58 
Zingen: Psalm 4:4 

➢ Mogen we op zondag doen waar we zelf zin in hebben (vers 13)? 
➢ Wanneer zal de Heere ons Zijn zegen geven over Zijn dag (vers 14)? 
➢ Wat vind jij van de zondag? 

 
29 juni  Zondag-Opstandingsdag 
Lezen:  Matthéüs 28:1-10 
Zingen: Psalm 122:1 

➢ Welke dag van de week is nu onze zondag? 
➢ Wanneer is die voor het eerst ontstaan? 
➢ Waarom is het zo goed om die dag als opstandingsdag van Christus in ere te houden? 

 
30 juni  Maar één wens 
Lezen:  Psalm 27 
Zingen: Psalm 27:2 

➢ David heeft maar één wens. Welke? 
➢ Noem dingen waarom David zo graag in Gods huis is (vers 4,5,6). 
➢ Is Davids wens ook jouw wens? Vertel. 

 
1 juli  Liefdewerk op zondag 
Lezen:  Lukas 13:10-17 
Zingen: Psalm 41:1 

➢ Wat zie je van Jezus’ liefdewerk op zondag? 
➢ Hoe toont de Heere Jezus aan de overste van de synagoge dat dit werk op zondag wél 

mag? 
➢ Welk voorbeeld gebruikt Hij? 
➢ Noem eens een werk in onze tijd dat geoorloofd is op zondag? 

 
2 juli  De ware rust 
Lezen:  Matthéüs 11:20-30 
Zingen: Psalm 62:1 

➢ Jezus weet dat de mensen de wet niet kunnen volbrengen. 
➢ Hoe lokt Hij de mensen naar Hem toe? 
➢ Je kunt Jezus de Rustaanbrenger noemen. Waarom? Leg dat eens uit? 

 


