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 Vanochtend gaan we het hebben over zuchten. Je moet vast ook wel eens zuchten als je 

wéér moet helpen opruimen, of toen je hoorde dat er wéér een lockdown kwam en je niet 

meer naar school toe mocht. Zo zucht heel de schepping, alles wat God gem aakt heeft. 

Zuchten door verdriet, oorlog, honger en moeite. Gelukkig kunnen wij zuchten tot God en 

helpt de Heilige Geest ons mee. Daar gaat de preek vanochtend over. Luister maar goed!  

Thema 
Vul de woorden aan met de juiste letters.  

Door op de lege plek een van de volgende letters in te vullen 

 

 

 

  

_u_ _ _en _ _ _ on_e  _ lm_ _ _ _ige G_d 

Wat fijn dat je er bent of meekijkt! 

 

Mijn naam is: ______________________________________________ 

De dominee heet:__________________________________________ 

Ik ben in de kerk/thuis met:___________________________________ 
 

A  
 

C  
 

 O 
 

 H  
 

T 
 Z  

 

Zuchten, bidden, 

Geest, 

Verootmoediging, 

schepping, 

Dieren, Mensen, 

Insecten, Hemel, 

Aarde, Heelal, 

Zon, Maan, 

Liefde, Reddend, 

Hulp, Romeinen, 

Nehemia, Volk, 

Verwachting, 

Hopen, Zichtbaar, 

Gebeuren,  troost 



Schriftlezing 
We lezen vandaag uit het Nieuwe Testament het boek 
____________________________________________________________.   
In het Bijbelboek Romeinen staan hele mooie dingen, maar misschien wel met moeilijke 

woorden. Romeinen 8 vers 19 bijvoorbeeld:  

‘Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden 
van de kinderen van God.’  

Met reikhalzend verlangen verwachten  Vol verwachting    
       Heel erg hopen 
De schepping De hemel, de aarde, alle mensen én alle 

dieren én alle vissen en alle insecten 
       Alles wat God gemaakt heeft   

Openbaar worden     zichtbaar worden 
dat iets echt gebeurt 

Lukt het je Romeinen 8 vers 19 in eigen woorden op te schrijven? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Heb jijzelf ook een reikhalzend verlangen naar iets? (Je verjaardag | dat je naar school mag 

gaan | naar het zwembad | een leuk gezinsuitje| bij oma/opa op bezoek) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

We lezen vandaag ook in het [ Oude Testament/Nieuwe Testament ] uit Nehemia. Het volk 

van God is verdrietig, het zucht.  

Wist je dat Nehemia ‘God troost’ betekend? Hoe troost jij iemand? 

__________________________________________________________________ 

Wat deden de mensen(het nageslacht van Israël) in Nehemia 9:2? 

a) Zonderde zich af en beleden hun 

zonden 

b) Vierden feest en dankten God 

Wat deden ze nog meer? Nehemia 9 vers 3 

a) Zij lazen uit het wetboek van de Heere 

b) Ze gingen liederen zingen 

Hoeveel jaar zwierf het volk van Israël in de 

woestijn? Nehemia 9 vers 21 

a) 20 jaar 

b) 30 jaar 

c) 40 jaar 

Zijn ze toen iets tekort gekomen? Nehemia 9 vers 21 

 Ja    Nee 

Is God eerlijk/goed/rechtvaardig geweest naar zijn volk? Nehemia 9:33 

 Ja   Nee 

Is het volk eerlijk/trouw geweest naar God? Nehemia 9:33 

Ja    Nee 

Antwoorden Nehemia: bij verdriet |  a) Zonderde zich af en beleden hun zonden | c) 40 jaar | Nee, ‘Zij hebben geen gebrek geleden, hun kleren zijn niet versleten en hun voeten zijn niet 

opgezwollen.’ God gaf het volk eten en drinken, zelf hun kleren gingen niet stuk en hun voeten deden geen pijn van al het lopen. |Ja God is rechtvaardig (trouw/goed) geweest in alles wat 

ons is overkomen. | Nee, Het volk/wijzelf hebben goddeloos/slecht gehandeld. 



Psalm 106 vers 4 

Wij hebben God op 't hoogst ___________; 

Wij zijn van 't heilspoor _____________; 

Ja, wij en onze vaad'ren tevens, 

Verzuimend' alle trouw en ____________, 

Vergramden God, den God des levens, 

Die zoveel ______________ had verricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wetboek Belijdenis bogen 

Moeite Geluisterd Getroffen 

Verlangen Zinloosheid Wijzelf 

Geest Hulp zwakheden 

We zingen vandaag 

Psalmen: _____________________________________________________________________________ 

Gezangen: _____________________________________________________________________________ 

Liederen: _____________________________________________________________________________ 

Welk lied of Psalm vind jij het mooist? ________________________________________________ 

Maak een kleurplaat over de dienst 



Het ontkiemen van een boon 

De meeste planten beginnen hun leven 

ondergronds. Ze groeien uit zaad dat in de 

grond is terecht gekomen. Er is een manier om 

te zien wat normaal gesproken onzichtbaar 

onder de grond gebeurt. Een bruine boon is 

een zaad van een bonenplant. Als je die in een 

glazen pot laat groeien zie je precies wat er 

gebeurt. In het plaatje hiernaast zie je alle 

stadia van een bonenplant (van 1 tot en met 

9). In stadium 1 is de bonenplant slechts een 

boon, in stadium 6 is het al een echte plant 

geworden! 

Vanmiddag staan we in de preek stil bij Genesis 1 

vers 11 t/m 13. Daarin gaat het over het eerste leven 

op aarde. Groeit jou plantje al goed? Welk stadium dit je plantje? Omcirkel het stadium. 

Wil je ook een boon planten? Dat kan! Ga naar https://hervormdonstwedde.nl/nieuws → 

extra nieuwsbrief kinderen (van 12 januari 2022)  

Welke plant past in welke pot? Verbind de juiste plant met de juiste plant door een lijntje en 

kleur de kleurplaat mooi in. 

  



 

 

 

 



Middagdienst 

Naam: 

 

Datum 

 

Dominee tijdens deze dienst 

 

Schrijf 2 liederen uit het Psalmenboekje die we 
deze dienst zingen 

 

 

 

 

 

 

 

Maak  een tekening bij de preek: 

Leest de dominee de geloofsbelijdenis voor? 

 

Noem 3 dingen waar de Dominee voor heeft 

gebeden: 

 

Uit welke Bijbelboeken lezen we vanmiddag? 

 

Ken je dit Bijbelverhaal? 

 

Welke woorden vindt je moeilijk? 

 

 

 

                              

        Ja         Nee 

Hoor jij woorden met de volgende letters? 

O…………………………………………………….... 

B……………………………………………………….... 

G……………………………………………………….... 

Z……………………………………………………….... 

A………………………………………………………... 

welkom gebed Votum en groet Geloofsbelijdenis Schriftlezing Prediking Collecte Zingen gebed Zingen Zingen gebed Zingen Zegen 

Omcirkel wat we al hebben gedaan: 


