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 Wat fijn dat je er bent en/of meeluistert! 

 

 

 

 

 

 
 
Goedemorgen jongens & meisjes, 

 

Vandaag leest de dominee met ons uit het bijbelboek Jesaja. Dit bijbelboek is genoemd naar de 

profeet Jesaja. Hij profeteerde tijdens de regering van verschillende koningen van Juda. Hij woonde 

aan het hof en gaf als profeet advies aan de koning. De adviezen die hij de koning gaf, waren dus 

eigenlijk Gods adviezen. Het is een moeilijk boek. Dat komt onder andere doordat de dingen niet in 

de volgorde staan waarop ze (gaan) gebeuren. Wat het ook moeilijk maakt, is dat de profetieën 

over verschillende tijden gaan. Sommige dingen gebeuren al in de tijd dat Jesaja leeft. Andere pas 

na zijn sterven. Vandaag horen we van de dominee dat we mogen juichen, allemaal! 

En waarom we mogen juichen? Dat gaat de dominee ons vertellen. 

 

OCHTENDDIENST  

 

ZINGEN: 
    Weerklank 111: 1 

 

Nu daagt het in het ……………………………… 

Het …………………….. schijnt …………………… 

Hij komt de ………………………… troosten, 

Die eeuwig …………………………….. zal. 

 

 

Welke liederen zingen we vandaag nog meer? Vul het hieronder maar in, in het psalmboek: 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtenddienst 

De dominee heet: 

…………………………………………………………………………… 

Ik ben in de kerk /ik ben thuis met: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………... 

Weerklank: 

……………… 

……………… 

Psalm/gezang: 

…………………. 

…………………. 



                                                                               

BIJBEL LEZEN 

De bijbel is eigenlijk een boek vol boeken. Je ziet dat al aan het woord ‘bijbel’. Dat komt van het 

Griekse woord ‘Biblia’, dat betekent ‘boeken’. 

 

Kleur in de bijbelboeken kast het bijbelboek waar de dominee vandaag uit leest: 

 

 

 

    We lezen uit: 

 

    Hoofdstuk ……………………… 

    Vers ……………… tot …………………. 

 

    Dit bijbelboek staat in het  

………………… testament 

Wat voor soort boek is het?  

…………………………… 

(het antwoord kun je in de boekenkast 

vinden) 

 

Hoeveel boeken kun je in de bijbel 

vinden? …………….. 

 

Hoeveel staan er in het oude testament? 

…………………………………………….. 

En hoeveel in het nieuwe testament? 

……………………………………………. 

 

 

 
Jesaja 49: Vul de antwoorden op de stippellijnen in     geboren 

Gods dienaar zegt: ‘Luister ……………., volken van de ………………..   streken 

Luister naar mij, mensen uit verre …………………..!     buik 

De Heer had mij al uitgekozen toen ik nog niet eens ………………………. was.  goed 

Hij had mijn naam al genoemd voordat ik uit de ……………. van mijn moeder kwam. Wereld 

 

Juich ………………..     

Hemel en aarde, juich!   

Bergen en ………………. doe mee  medelijden 

Want de Israëlieten moesten lijden,  allemaal 

Maar de Heer had …………………..  heuvels 

en heeft hen getroost.  



                                                                               

REBUS 

God zegt tegen Jesaja: 
 

 

      

 

 

 
        -s                  k = b            t = j    -w              -fr            n = g          -bl                    -b                  -b 

 
 ……………       ………… ………….    …………………………………………      ………..        .……...... 

  

 

 

 

 
h = r   2e r = d    b = t   -d          w = z           b = v            -v   -n                   m = v             p = k 

 

…………………   ……….       …………..     ………..     ……………... ………………………….. 

 

 

DOOLHOF: Help Jesaja om het volk Israël te vinden, om de stammen van Israël weer bij elkaar te 

brengen. 

 

 

 

  

  



                                                                               

WOORDPUZZEL: 

Probeer de onderstaande code te kraken. 

Je leest dan de opdracht van de dienaar: 

 

 

 

 

C2 B2 C2  F2 A3 E1 F3 F2 B2 C2 G2 A4 A3 E2 D2 B1 B2 C2 F2 E1 F3 E1 D3 G3 G1 

 

………….  …………….. …………….. …………….. ………….. …….. …………………. 

 

B1 D3 E1 G2 G1 E1 G2. B2 D2   E4 A1 E2 C2 E1   D2 D3 A1 C1 A2 F3    G1 E1 A4 E1 G2 

 

………………………….. ………   …………. ……..   ………………………   …………………… 

 

E1 G2     B1 E1 E3 C1 A2 E1 D3 F2 E1 G2 

 

……...      ……………………………………… 

 

KLEURPLAAT    Vandaag is het 4e advent 

 

 

 

 

 

  

 A 
 

B C D E F G 

1 A B C D E F G 

2 H I J K L M N 

3 O P Q R S T U 

4 V W X Y Z   



                                                                               

MIDDAGDIENST 

 
Naam: 

 
 

Datum: 

 
 

Dominee tijdens deze dienst: 

 
 
Schrijf 2 liederen uit Weerklank die we deze dienst 

zingen: 

 

 

Leest de dominee de wet voor of de geloofsbelijdenis? 

…………………………………………………………………………………………… 

Noem 3 dingen waar de dominee voor heeft gebeden: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Uit welk bijbelboeken lezen we:  

…………………………………………………………………………………………… 

Moeilijke woorden uit de schriftlezing: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze 

letters? (Hoor je ook lange woorden?) 

E. ………………………………………………………… 

G. ………………………………………………………… 

H. ………………………………………………………… 

K. ………………………………………………………… 

P. ………………………………………………………… 

R. ………………………………………………………… 

S. ………………………………………………………… 

T. ………………………………………………………… 

 

Maak een tekening die bij de preek past 


