Preekschrijfbrief

Welkom in deze dienst! Fijn dat je er bent!
Een kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen (dit noemen we de liturgie):
Votum en Groet : Onze hulp is in de Naam van de HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zingen
Voorlezen van de wet.
Bijbel lezen. De Heere spreekt tot ons
Bidden. We praten dan met God. Je doet je ogen dicht om alleen aan God te denken.
Je vouwt je handen om nergens aan te zitten.
Zegen: Aan het eind van de dienst spreekt alleen de dominee de zegen uit.
God zelf beloofd dat Hij bij je zal zijn.
Weet je het nog?
Hoe werd het feest van de nieuwe maand in Israel genoemd? Het feest van de…………………………
Vorig week ging het over het ……. gebod. Waarom is het zo belangrijk om niet te begeren?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je kon deze week kiezen uit 2 bijbelteksten om te leren. Welke heb jij geleerd? ( Nehemia 9:31 of 2
Petrus 3:13) Schrijf hem hier maar netjes op:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uit de Bijbel lezen
We gaan uit de Bijbel lezen in het boek:………………………………………………………………………………
O Oude Testament
O Nieuwe Testament
Bij de Preek
Dit is het thema van de preek:
*
1 .................................................................................................................................................
2 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Welke psalmen worden er gezongen?

Wordt er nog voor iemand gebeden of gedankt?

Kerk-BINGO
-

Genade

- Heilige Geest

-

Gemeente

- Deze week

-

Evangelie

- Vruchten

-

Wet

- Jezus

-

Aannemen

- Berouw

-

Zonde

- Vreugde

-

Christus

- Eeuwigheid

Wat is het belangrijkste wat je wilt onthouden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat kun jij deze week doen om te laten zien dat je de Heere wilt dienen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maak hieronder een mooie tekening of woordweb over de preek:

Print de volgende tekst uit in een groot lettertype en plak hem ergens op waar je het elke dag goed
kan zien, je zal merken dat je de volgende week de tekst bijna, of helemaal uit het hoofd kent . Deze
tekst mag je ook elke dag bidden!

(Psalm 106:4)
‘Gedenk mijner, o HEERE! Naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met Uw heil; ’

