Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 113
Zondag 2 januari 2022
Het is vandaag de EERSTE ZONDAG van 2022!!
We wensen jullie veul heil en zeeg’n voor het nieuwe jaar.
We hopen dat 2022 een heel mooi en gezegend jaar voor jullie zal zijn.

OCHTENDDIENST

Mijn naam is

………

De dominee heet…

Wat was er leuk de afgelopen week?

Ik luister naar de kerk met..

Wat was er minder leuk?

Wat ga je de komende week
doen?

ZINGEN

Wat zingen we vanmorgen?
Schrijf 2 Psalmen op …………… ……………….
Schrijf 2 liederen op…………… ……………….
Welke vind jij het mooist? …………………..

Psalm 25 vers 2 is een hele bekende, deze heb je vast al wel eens
geoefend op de zondagsschool.
Heer’, ai maak mij …………. …………..
door Uw …………. en ……………….. bekend;
…….. mij, hoe die zijn ………………………
en waarheen G’ Uw …………………. wendt:
………………… mij in Uw ………………….. , …………..
Ijv’rig mij Uw …………… betrachten,
want Gij zijt mijn ……………….. o ………………..’
‘k ………………… U al den …………….. verwachten.

THEMA Schrijf de 1
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SCHRIFTLEZING
Het is Kerst geweest. We lezen nu verder over wat er gebeurd ná de geboorte van de
Heere Jezus. In Lukas 2: 21 t/m 24 en 39 t/m 41 komen we de woorden ‘de wet van de
Heere’ vaak tegen. Mozes moest van de Heere God heel veel wetten opschrijven. Jozef
en Maria zijn gehoorzaam aan die wetten en gaan met Jezus naar de tempel. Daar
brengen zij een offer. Wat voor offer brengen zij? …………………………………….
In vers 41 lezen we iets heel moois over de Heere Jezus.
Hij werd gesterkt in de …………………………
Vervuld met ……………………….

wijsheid
genade
geest

en de ……………………. van God was op Hem

Dat is nog eens RijK! Als je zo door het leven mag gaan. Dan is God heel dicht bij je.

PREEK
BINGO Welke woorden heb je gehoord?
Kleur de vakjes in
Tempel
Duiven
Geest

Kind
Offer
Wijsheid

Volbracht
Wet
Galilea

Maak een tekening over de dienst

We lezen ook uit Hebreeën 2 vers 5 t/m 18. Zoek de woorden uit dit gedeelte op in de
woordzoeker en je leest waar het in dit Bijbelgedeelte over gaat.

Los de rebus op

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

MIDDAGDIENST

GELOOFSBELIJDENIS vul de ontbrekende woorden in
Ik geloof in God de ………………………….…, de Almachtige,

ZINGEN/BIDDEN/LEZEN

………………………… van de hemel en de ……………………………
En in ……………………………zijn eniggeboren Zoon, onze

Schrijf 2 liederen op uit Weerklank
………………………………………………………………….
Schrijf 2 Psalmen op
…………………………………………………………………
Welke vindt jij het mooist?

Here; die ontvangen is van de ………………… ………………….
Geboren uit de maagd ………………………; die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
…………………………….., neergedaald in de hel. Op de derde dag
………………… uit de dood; opgevaren naar de ………………….., waar

……………………………………………………………….

Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige ……………...

Waar zou jij vandaag voor willen bidden?

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de …………………. en de

………………………………………………………………..

doden. Ik geloof in de Heilige ………………….…..

Waar bidt de dominee voor?
………………………………………………………………..
De schriftlezing is uit?
2 …………………… 3 vers 1t/m 10

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen
met deze letters?
(Hoor je ook lange woorden?)

A. ……………………………………………
C. ……………………………………………
J. ……………………………………………
K. …………………………………….………
R. ……………………………………………
S. …………………………………………..
T. …………………………………..………
V. ………………………………………….

Ik geloof in één heilige, algemene christelijke ……………….
De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de ……………...,
………………………… van de doden en een eeuwig ………………..!
Amen

Maak een tekening over de dienst

