Bidden met en voor elkaar
Na de preek bid en dank je met elkaar. We zeggen tegen de Heere God
wie Hij is en wat wij van Hem nodig hebben. Wat zou jij willen zeggen?
•

Ik zou tegen de Heere God willen zeggen...

Iedere christen een zendeling
Kerkboekje voor kinderen (groep 6-8)
Fijn dat je er bent! Vandaag is het thema ‘Iedere christen een zendeling’.
Met dit kerkboekje kun je zelf ontdekken wat dit betekent.

Vóór de dienst
Vandaag is het zondag. De Heere God nodigt je uit om in Zijn huis te
komen. Hij wil jou graag ontmoeten.

Collecte
Vandaag wordt er gecollecteerd voor de GZB. Mensen die voor de GZB
werken, heten zendingswerkers. Ze werken in andere landen. Namens
God nodigen ze andere mensen uit om de Heere Jezus te leren kennen.
De discipelen in het verhaal van vandaag kregen deze opdracht ook.
•

Noem eens drie landen waarin
zendingswerkers werken.

Kijk eens om je heen: er zijn nog méér mensen gekomen! Schrijf vijf namen op van
mensen van wie jij het fijn vindt dat ze ook in de kerk zijn.
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● Wat doen zendingswerkers?

Als de dienst begint
Als de dienst begint, spreekt de dominee het ‘votum en groet’ uit. In deze
woorden belooft God dat Hij er bij is.

Samen zingen
Zegen
Aan het einde van de dienst, krijg je de zegen mee. Tegelijk zegt de
Heere God ook: wees zelf een zegen voor andere mensen! Aan wie
kun/wil jij vandaag laten zien dat de Heere God goed is?

Schrijf hier op welke liederen we zingen. Schrijf bij elk lied op welke zin je
mooi vindt.

Liederen die we zingen:

Nog drie tips!
Neem dit boekje mee naar huis. Praat er thuis met elkaar over.
Misschien ga je naar de zondagsschool. Daar kun je natuurlijk ook praten over
de antwoorden die jij en de andere kinderen hebben ingevuld.
Kijk thuis eens op de website van de GZB: www.gzb.nl. Daar staan veel foto’s en
verhalen. Kies een foto en/of verhaal uit en bid voor wat je leest of ziet! Zo ben jij
ook nodig!

Deze zin over God vind ik mooi:

De Bijbel open
We lezen samen Mattheus 9: 35 - 10: 5a

Dit staat in het…
0 Oude Testament
0 Nieuwe Testament

De preek
In de preek legt de dominee uit wat er in de Bijbel staat. En ook wat wij
daarvan kunnen leren. Deze vragen helpen je daarbij.

De Heere Jezus ging naar steden en dorpen om te vertellen over het Koninkrijk
van God. Jezus vertelde niet alleen, Hij deed ook veel en Hij zag. Schrijf op wat
Jezus vertelt, wat Hij doet en wat Hij zag. Lees maar mee.
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En Jezus trok rond in al de
steden en dorpen en gaf
onderwijs in hun synagogen, en
Hij predikte het Evangelie van
het Koninkrijk en genas iedere
ziekte en elke kwaal onder het
volk.
Toen Hij de menigte zag,
was Hij innerlijk met ontferming
bewogen over hen, omdat zij
vermoeid en verstrooid waren,
zoals schapen die geen herder
hebben.
Toen zei Hij tegen Zijn
discipelen: De oogst is wel
groot, maar er zijn weinig
arbeiders.
Bid daarom tot de Heere van de
oogst dat Hij arbeiders in Zijn
oogst uitzendt.
En Hij riep Zijn twaalf discipelen
bij Zich en gaf hun macht over
de onreine geesten om die uit te
drijven, en om iedere ziekte en
elke kwaal te genezen.
De namen nu van de twaalf
apostelen zijn deze: de eerste,
Simon die Petrus genoemd
werd, en Andreas, zijn broer;
Jakobus, de zoon van
Zebedeüs, en Johannes,
zijn broer;
Filippus en Bartholomeüs;
Thomas en Mattheüs, de
tollenaar; Jakobus, de zoon van
Alfeüs, en Lebbeüs, die ook
Thaddeüs genoemd werd;
Simon Kananites en Judas
Iskariot, die Hem ook verraden
heeft.
Deze twaalf zond Jezus uit.

Jezus vertelt…

•

In het Bijbelverhaal lees je dat Jezus Zijn
discipelen de opdracht geeft om te bidden.

Wat moesten de discipelen bidden? Lees vers 38.

Jezus doet…

•

Ook vandaag zijn er mensen nodig die
vertellen over de Heere Jezus. In
Nederland, maar ook ver weg.

Wie in jouw straat kent de Heere Jezus nog niet?
Wat zou jij diegene kunnen vertellen?

•
Jezus ziet…

Iedere christen een zendeling. Jij bent
nodig in Jezus’ Koninkrijk. Doe je mee?

Wat zou jij graag willen doen voor God? Jezus wil
je daarbij helpen.

