Kerkboekje

Dit kerkboekje is van: ____________________
Ik ben:
Ik ben een:

2
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9

jaar

Lees samen de leesstukjes.
Als het onderdeel is geweest, kleur je het symbool/plaatje in.

Welkom
Fijn dat je meeluistert met de kerkdienst! Of je nu in de kerk zit of
thuis, je mag God ontmoeten en samen Hem eren. Elke zondag worden
tijdens de kerkdienst dezelfde dingen gezegd of gedaan. Dat noem je
de liturgie. Met dit kerkboekje kun je de liturgie van de kerkdienst
volgen.
 Teken hier met wie jij naar de kerkdienst kijkt of luistert!

 Hoe voel jij je?

Votum en groet
De dominee begint met woorden uit de Bijbel die moed geven.
Het geeft moed om te weten dat onze hulp is van God. Hij helpt ons
altijd!
De woorden die de dominee zegt komen uit het boek Psalmen.

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt
heeft. (Psalm 124:8)

De HEERE zal Zijn werk voor mji voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van
Uw handen niet los. (Psalm 138:8)
De dominee groet iedereen die meeluistert met de dienst.
Als je woorden hoort, streep je ze door!

GENADE
VREDE
GOD
JEZUS

Zingen
Tijdens de kerkdienst wordt er gezongen.
Of misschien luister je wel naar mooie liederen.
=> Welk lied over God vind jij mooi? Schrijf of teken over dit lied.

Voorlezen van de wet
God gaf tien regels aan het volk Israël. Hij geeft ze ook aan jou!
De dominee leest de wet voor.
Hier staat hetzelfde, maar het klinkt net iets anders… Lees het samen
met je vader of moeder.

Ik ben de HEERE, jullie God, Ik heb je uit Egypte bevrijd.
1. Je moet daarom geen andere goden bedenken en die aanbidden.
2. Je mag van Mij geen beeld maken of iets anders en dat aanbidden.
Want Ik ben de HEERE God, dat verdraag Ik niet.
3. Ik laat niet met me spotten. Zeg niet zomaar Mijn naam en vloek niet!

4. Zes dagen werken is genoeg. Op de zevende dag moet je rust nemen en denk er dan aan dat Ik jullie uit
Egypte bevrijdde, toen jullie daar slaaf waren. Toen Ik de wereld maakte, rustte Ik ook uit op de zevende
dag.
5. Je vader en moeder moet je in ere houden.
6. Je mag niet doden! Ook niet levensgevaarlijk doen! Wees voorzichtig met je leven!
7. Als je trouwt… moet je elkaar trouw blijven.
8. Je mag niet stelen.
9. Je moet altijd eerlijk blijven, voor jezelf en voor de ander. Spreek de waarheid over elkaar, roddel niet
en zeg geen lelijke woorden over een ander.
10. Wees tevreden met wat je hebt. Wees niet jaloers op de ander.

Gebed
Leg je boekje even aan de kant als je gaat bidden. Bidden is praten met
God. Je doet je ogen dicht om alleen aan God te denken. Je vouwt je
handen om nergens aan te zitten.
Uit de Bijbel lezen
De dominee leest nu uit de Bijbel voor.
Luister goed en probeer vijf woorden op te schrijven of te tekenen die
volgens jou belangrijk zijn in dit verhaal. Denk aan: Over wie gaat het verhaal? Op welke plek speelt het
zich af? Hoor je een woord heel vaak noemen? Wat doen de mensen?
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2.

4.
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Preek
Maak een tekening over de preek.

Bidden en danken

Luister goed waar de dominee voor bidt en dankt. Bid met je ouders samen voor

jouw gebedspunten!

Waar wil jij God voor bedanken?

Voor wie wil jij bidden?

Zegen
Aan het eind van de dienst spreekt de dominee de zegen uit.
God zelf belooft dat Hij bij je zal zijn!

