Kerkboekje
Fijn dat je vandaag met de dienst verbonden bent!
Je ziet hier de onderdelen van de kerkdienst, kun jij de dienst volgen met behulp van de pictogrammen
(plaatjes)? Kleur het (rondje onder het) plaatje als het onderdeel aan de beurt is.
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Gebeuren er nog andere dingen tijdens de dienst? Teken die hier:

Kleurplaat
Je kunt natuurlijk ook een andere kleurplaat op internet zoeken om te kleuren,
(bijv. https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/kleurplaten).

Tekening
Maak een tekening die past bij de preek

Puzzelblad
Een onderdeel van de kerkdienst is het voorlezen van de 10 geboden. Op deze plaatjes krijgt Mozes

de 10

geboden. Kun jij 10 of misschien wel 11 verschillen vinden?

We lezen elke kerkdienst uit de Bijbel
om over God te leren.
Kun jij de weg naar de Bijbel vinden?

In deze woordzoeker moet je 15 namen van
Bijbelboeken wegstrepen. Heb je de Bijbel bij de
hand? Voorin de Bijbel vind je namelijk alle namen van
de Bijbelboeken op een rij. Tip: in deze woordzoeker
staan alleen boeken uit het Oude Testament. Welk
Bijbelboek kun je van de overgebleven letters maken?
……………………….

Bingo
Luister goed naar de preek.
Als je een woord hoort die hieronder staat, mag je dat woord doorstrepen.
Hoeveel woorden heb je gehoord?

Genade

Geest

Zonde

Jezus

Vader

God

Heilig

Leven

Woord

Toekomst

Verlossing

Wet

Koninkrijk

Hemel

Bijbel

Waarheid

Profeet

Discipel

Apostel

Koning

Vragenblad
1. Welk Bijbelgedeelte wordt er gelezen?
Dat staat in het Oude / Nieuwe Testament.

…………………………………………………………………………………

2. Het is een
❑ Verhaal (ga verder met vraag 3 t/m 5)
❑ Psalm (ga verder met vraag 6 t/m 9)
❑ Brief (ga verder met vraag 10 t/m 14)
❑ Moeilijk stuk ( beantwoord vraag 15 t/m 17)
3. De hoofdpersoon in dit stuk is (zijn)
❑ Man(nen). Hij heet (ze heten)
❑ Vrouw(en). Ze heet (ze heten)
❑ Kind (eren)

…………………………………………………………………………………
…………………………….......................................................

4. In het verhaal
❑ wordt er iemand genezen.
❑ Krijgt iemand uitleg
❑ …………………………
5. Wat vind jij het mooist in dit verhaal?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

6. Wie heeft de psalm geschreven?
❑ David
❑ Asaf
❑ Iemand anders, …………………..
7. De psalm gaat over
❑ Oorlog
❑ Verlangen naar God
❑ Moeilijkheden
8. Welk woord valt op in deze psalm?

…………………………………………………………………………………

9. Kun jij dat woord uitleggen?

…………………………………………………………………………………

10. Aan wie is de brief geschreven?

…………………………………………………………………………………

11. Wie heeft de brief geschreven?

…………………………………………………………………………………

12. Waar gaat het over?

…………………………………………………………………………………

13. Als deze brief voor jou bestemd was, zou je er dan van schrikken? …………………………………………………………
14. Noem 1 moeilijk woord en zeg wat het betekent.

……………………………………… = ………………………………………

15. Als een Bijbelgedeelte erg moeilijk is, kun je proberen om een klein stukje te begrijpen. Neem 1 tekst en schrijf
drie moeilijke woorden op die er in staan:
……………………………………… = ………………………………………
……………………………………… = ………………………………………
……………………………………… = ………………………………………
16. Luister of de dominee iets over deze tekst uitlegt en probeer hem hieronder in eigen woorden op te schrijven.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Zijn er ook dingen die je wel begrijpt uit dit stuk?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Het preekalfabet
Lukt het je om bij iedere letter een woord uit de preek op te schrijven die met deze letter begint?
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Mijn tekening bij de preek:

