Bidden met en voor elkaar
Na de preek gaan we samen bidden en danken. Voor wie of wat wil jij
vandaag graag bidden?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

De collecte
Vandaag geven we geld aan de GZB. Mensen die voor de GZB werken,
heten zendingswerkers. Ze werken in andere landen om daar mensen
over Jezus te vertellen. Net zoals de discipelen in het verhaal van
vandaag moesten gaan doen.

Zegen
Aan het einde van de dienst, krijg je de zegen. God zegt ook: wees zelf
een zegen voor andere mensen. Net zoals de discipelen uit het verhaal
van vandaag een zegen moesten zijn door andere mensen te helpen.
Wie zou jij deze week eens willen helpen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Nog 2 tips!
Neem het boekje mee naar huis, zodat je thuis kunt praten over wat je
opgeschreven en gemaakt heb.
Misschien ga je naar de zondagsschool. Daar kun je natuurlijk ook praten over
de antwoorden die jij en de andere kinderen hebben ingevuld.

Iedere christen een zendeling
Kerkboekje voor kinderen (groep 3-5)
Voor de dienst
Wat fijn dat je vandaag in de kerk bent, het gaat deze zondag over
zending.
Kleur het aantal vrienden dat jij in de kerk ziet.

☺☺☺☺☺☺☺☺
Samen zingen
Wat wordt er vandaag tijdens de dienst gezongen?

Liederen die we zingen:

Ken ik wel / een beetje /
niet

De Bijbel open
Mattheus 9: 35 - 10: 5a
In dit Bijbelgedeelte wordt er verteld over het werk dat de Heere Jezus
doet. Hij maakt de mensen beter en Hij leert hen over God. Jezus geeft
Zijn discipelen de opdracht om hetzelfde te doen als Hij.

Schrijf voor elk cijfer een letter en je leest de belangrijkste boodschap uit deze dienst.

1=ui 2=o 3=a 4=i 5=ij 6=ie 7=u 8=e 9=k 10=l 11=f
12=m 13=ch 14=t 15=j 16=p 17=z 18=n 19=d 20=c
21=g 22=s 23=r

15-8-17-7-22

23-6-16

17-5-18

twaalf
.

19-4-22-20-4-16-8-10-8-18

8-18

21-3-11

17-8
.

12-3-13-14

2-12

3-10-10-8

17-6-9-14-8-18
.

14-8

21-8-18-8-17-8-18

8-18

17-2-18-19
.

17-8

1-14
.

De preek
Maak hieronder een mooie tekening over wat de dominee vertelt. Na de
kerkdienst kun je je vader en moeder vertellen wat je gemaakt hebt.

