Bidden met en voor elkaar

‘Geloven gaat verder’

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?
•

Kerkboekje voor kinderen (groep 6-8)

Ik zou tegen de Heere God willen zeggen...

Fijn dat je er bent! Vandaag is het thema ‘Geloven gaat verder’.
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. Namens God nodigen ze andere
mensen uit om de Heere Jezus te leren kennen.
•

Noem eens drie landen waarin
zendingswerkers werken.

● Wat doen zendingswerkers?

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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Als de dienst begint
•

Ook in Nederland kunnen wij mensen uitnodigen om bij Jezus te komen. Iedereen
is dus een zendingswerker! Wat kun jij in Nederland doen?

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?

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

Samen zingen
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 andere kinderen hebben ingevuld.
Maak thuis een leuke uitnodiging om iemand te vragen voor de kerk of de club.
Iemand die daar nog nooit is geweest. Enne... niet vergeten om de uitnodiging ook te
versturen!

Deze zin over God vind ik mooi:

De Bijbel open

De preek

We lezen samen Lukas 14:15-24.

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 zit aan tafel bij een belangrijke Farizeeër. Daar vertelt Hij een
verhaal over een man die een feestmaaltijd maakte. Maar veel mensen wilden
niet komen... Lees mee en maak daarnaast drie tekeningen die laten zien wat er
gebeurt. Een soort stripverhaal dus.
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Toen één van hen die mee
aanlagen, deze dingen hoorde, zei
hij tegen Hem: Zalig is hij die brood
zal eten in het Koninkrijk van God.
Maar Hij zei tegen hem: Een
zekere man bereidde een grote
maaltijd en nodigde er velen.
En hij stuurde zijn slaaf eropuit
tegen de tijd van de maaltijd om de
genodigden te zeggen: Kom, want
alle dingen zijn nu gereed.
En zij begonnen zich allen één voor
één te verontschuldigen. De eerste
zei tegen hem: Ik heb een akker
gekocht en ik moet er nodig op uit
om die te bekijken. Ik vraag u:
Houd mij voor verontschuldigd.
En een ander zei: Ik heb vijf span
ossen gekocht en ik ga erheen om
ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij
voor verontschuldigd.
En weer een ander zei: Ik heb een
vrouw getrouwd en daarom kan ik
niet komen.
En die slaaf kwam terug en
berichtte deze dingen aan zijn
heer. Toen werd de heer des
huizes boos en zei tegen zijn slaaf:
Ga er snel op uit naar de straten en
stegen van de stad en breng de
armen en verminkten en kreupelen
en blinden hier binnen.
En de slaaf zei: Heer, het is
gebeurd, zoals u bevolen hebt en
nog is er plaats.
En de heer zei tegen de slaaf: Ga
eropuit naar de landwegen en
heggen en dwing hen binnen te
komen, opdat mijn huis vol wordt.
Want ik zeg u dat niemand van die
mannen die genodigd waren, mijn
maaltijd proeven zal.

● In het bijbelverhaal worden verschillende mensen uitgenodigd voor een feest.
Welke mensen worden er in het bijbelverhaal uitgenodigd voor een feest?

Een man maakt een feestmaaltijd:

● God is nog steeds bezig om een feestmaaltijd voor te bereiden. Iedereen is
welkom bij Hem.
Welke mensen kunnen wij uitnodigen om bij God te komen?

Zijn knecht nodigde mensen uit:

● Geloven gaat verder... want God wil dat nog méér mensen bij Hem komen.
Daarom mogen wij andere mensen uitnodigen. Hoe kun jij dat doen?
Hoe kun jij mensen uitnodigen? Waar zijn ze welkom?

De mensen die kwamen op het feest:

Maak hier een uitnodiging voor iemand om volgende week naar de kerk te komen...

