Kerkboekje

Dit kerkboekje is van : ………………………………

Welkom!
Fijn dat je meekijkt en 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. Wij
hebben niet altijd een dominee maar ook een ouderling die
voorleest wat een dominee geschreven heeft

Votum en groet

Het Votum is eigenlijk een soort belijdenis. Er worden
woorden gebruikt uit de Psalmen.
Onze hulp is in de Naam van de HEEREN, die hemel en aarde
gemaakt heeft. (Psalm 124:8)
De HEERE zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid,
HEERE, is in eeuwigheid; laat niet varen de werken uwer
handen (Psalm 138:8)
De dominee of ouderling groet iedereen die meeluistert met
de dienst. Als je woorden hoort, streep je ze door!
0 GENADE

0 VREDE

0 GOD

0 JEZUS 0 HEEREN

Zingen

Tijdens de kerkdienst wordt er gezongen. Welke Psalm vind jij
mooi? Schrijf of teken iets over deze psalm.

Voorlezen van de wet
God gaf tien geboden aan het volk Israël. Hij geeft ze ook aan
jou!Hier staat het eenvoudig voor jullie geschreven…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.
3. 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 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 worden over een ander.
10. Wees tevreden met wat je hebt. Wees niet jaloers op
de ander.
We zingen. Past dit psalmvers bij de Wet van de Heere?
Waarom wel of waarom niet?

Uit de Bijbel lezen
Kleur het Bijbelboekje waar vandaag uit gelezen wordt.
Hoofdstuk …… . vers …… tot …….
Het staat in het ………………………………Testament.

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.

De Preek:
Over welk Bijbelvers preekt de dominee? Schrijf het op:

Gaat het tijdens de preek over personen uit de Bijbel?
Schrijf de namen van de mensen waar het over gaat
hieronder op:
1.________________________
2:________________________
3________________________
4.________________________
Welke woorden hoor je?
Schrijf 5 woorden op die belangrijk zijn tijdens de
preek. Zet een kruisje achter de woorden die je niet
begrijpt. Vraag thuis wat de dominee bedoelde
1.___________________
2.___________________
3.___________________
4.___________________
5.___________________

Bidden en danken
Luister goed voor wie er wordt gebeden en waar
wordt er voor gedankt?
Waar zou jij voor willen bidden en danken?

Zegen

Aan het eind van de dienst spreekt alleen de dominee de
zegen uit. God zelf beloofd dat Hij bij je zal zijn. Welke
woorden gebruikt de dominee? Of welke woorden gebruikt
de ouderling die de preek heeft gelezen?
0 De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn
aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe
Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Num. 6:24-26)
0 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen. (2 Kor. 13:13)
0 O Vader, dat Uw liefde ons blijk; o Zoon, maak ons Uw
beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drieënig
God, U zij al d’eer. (Avondzang:7)

