
Kerkboekje 
Je naam: ________________________________ 
Je bent:  __  jaar 
Datum:  ______________________________________________ 

Met wie kijk of luister jij deze dienst?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Welkom 
Fijn dat je meekijkt of – luistert met de kerkdienst. Als je goed meedoet en dit boekje 
bewaart, mag je het na 3 keer inleveren op Schansbos 19 (Annet van Ballegooijen) in 
Linschoten of bij Julianalaan 18 (Tera Voorwinden) in Montfoort. Dan ligt er iets voor je 
klaar. 
  

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!    
 

Zingen 
Tijdens de kerkdienst wordt er gezongen. Welke liederen zingen we 

vandaag? Welke vind je mooi? 
________________________________________________________ 

Voorlezen van de wet 
God gaf tien regels aan het volk Israël. Hij geeft ze ook aan jou. De 
dominee leest de wet voor.   

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. Vandaag is dat uit Exodus 31 vers 

32-37, Exodus 35 : 1-3 en uit Mattheüs 11 : 25-30. Luister goed en 

probeer drie 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?  

 

 

 

  



De preek 
Het thema van de preek is: Op adem komen. 
Het gaat over rusten bij God. Luister maar. Wat wist jij nog niet?   

 

Bidden en danken:   
Zegen: 
Aan het eind van de 

dienst spreekt de 

dominee de 

zegen uit. God 

Zelf belooft dat Hij 

bij je zal zijn! 

Doe je volgende keer weer mee?  


