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M E E S CH R IJF B O EK

BIJBEL

NAAM:

HA JONGENS EN MEIDEN,

DIT IS MIJN DOOPTEKST:

Fijn dat je er bent!
Bijzonder trouwens, dat je komen mag... Want de Heere God is hier.
Hij wil vandaag iets tegen jou zeggen. Hij wil jou ontmoeten.
Hij zoekt contact met jou.
Daarom bidden we samen in de kerk. Daarom zingen we voor Heere.
En daarom preekt de dominee uit de Bijbel, het Woord van God.
Als je tijdens de preek meeschrijft, kun je beter je aandacht
erbij houden. Want dat is natuurlijk heel belangrijk als de
Heere God tegen je spreekt.
En later kun je dan makkelijk terugvinden waar het over
ging in de kerk. Want misschien praat je er nog eens over,
thuis, op de club of ergens anders. Of je wilt het nog eens
nalezen. Belangrijk genoeg!
Gods zegen!

DIT BOEKJE
IS VAN:
Maak hier je eigen tekening
van jezelf of plak een pasfoto op

Mijn naam:……………………………….........................
Mijn leeftijd:……………………………….........................
De naam van de kerk:……………………………….........................
Plaats waar de kerk staat:……………………………….........................
Deze psalm/ dit lied vind ik heel mooi:………………………………........................
Deze Bijbelse geschiedenis vind ik heel mooi:………………………………...............
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SCHRIJF DE PSALMEN OP
DIE JE GAAT ZINGEN

DE PREEK

•

Datum:
Dominee:
Bijbelgedeelte:

Maak een tekening van de preek
of schrijf mooie dingen op die je hoort.

GAAT OVER:

•
•
•
•
•

Dit vind ik belangrijk uit
de wet/geloofsbelijdenis:
DEZE WOORDEN OVER DE
BIJBEL/ HEERE GOD HOOR
IK VAAK:
BIJBEL

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Tip: onderstreep wat je mooi vindt!

DIT VIND IK MOEILIJK:

DIT WIL IK ONTHOUDEN
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2

SCHRIJF DE PSALMEN OP
DIE JE GAAT ZINGEN

DE PREEK
GAAT OVER:

•

Datum:
Dominee:
Bijbelgedeelte:

Maak een mooie tekening van de preek
of schrijf mooie dingen op die je hoort.

•
•
•
•
•

De collecte is voor:
DIT IS DE TEKST WAAR DE
DOMINEE OVER PREEKT:

Tip: onderstreep wat je mooi vindt!

DIT VIND IK MOEILIJK:

DIT WIL IK ONTHOUDEN

| 6

7 |

Misschien is de volgorde bij jou in de kerkdienst anders.
Tip: nummer de onderdelen op de juiste volgorde.

DE LITURGIE (ONDERDELEN)
VAN DE KERKDIENST:
Welke betekenis hebben de
onderdelen in de kerkdienst?

Waarom bidt de dominee?

We lezen uit de Bijbel. Waarom doen we dat?

We geven geld. Waarom hoort dat bij een kerkdienst?

De dominee krijgt een hand. Waarom?
De dominee preekt. Wat is een preek eigenlijk?

De Heere God groet en zegent ons. Wat zegt de dominee?
We zingen. Past het bij de preek?

We zingen. Voor Wie?
We bidden. Waarom nog een keer?

De dominee of ouderling leest de wet /belijdenis voor.
Waarom is dat belangrijk?

We zingen. Waarom zo vaak?

We zingen. Past het bij de wet/belijdenis?

God zegent ons. Wat zegt de dominee?
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