Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Naam: _______________________________________
Met wie ben je gekomen: __________________________________

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Naam: _______________________________________
Met wie ben je gekomen: __________________________________

De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen
worden gedaan.

Welke dominee is er vandaag?
_____________________________
Waar gaan we straks voor bidden en danken?
_________________________________
________________________
_________________________
Vul hier in welke psalm we voor de dienst zingen.

De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen
worden gedaan.

Welke dominee is er vandaag?
_____________________________
Waar gaan we straks voor bidden en danken?
_________________________________
________________________
_________________________
Vul hier in welke psalm we voor de dienst zingen.

De dominee krijgt een hand, weet jij waarom dit is?
______________________________________________
We bidden in stilte en vragen of God ons een goede
kerkdienst geeft.
Votum: de dominee spreekt een belijdenis uit.
Groet: hij begroet de gemeente uit naam van God.
Welke groet gebruikt de dominee vandaag?
❑

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en
van de Heere Jezus Christus.

❑

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God,
onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.

❑

Iets anders _______________________________

De dominee krijgt een hand, weet jij waarom dit is?
______________________________________________
We bidden in stilte en vragen of God ons een goede
kerkdienst geeft.
Votum: de dominee spreekt een belijdenis uit.
Groet: hij begroet de gemeente uit naam van God.
Welke groet gebruikt de dominee vandaag?
❑

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en
van de Heere Jezus Christus.

❑

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God,
onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.

❑

Iets anders _______________________________

Na het zingen wordt ’s ochtends de wet gelezen.
God gaf deze 10 regels aan het volk Israël en Hij geeft
ze ook aan jou!
Welk gebod vind jij heel mooi en waarom?
____________________________________________
_______________________________________
’s Avonds lezen we een geloofsbelijdenis waarin we aan elkaar
vertellen wie God voor ons is.
Hierna gaan we zingen.

Na het zingen wordt ’s ochtends de wet gelezen.
God gaf deze 10 regels aan het volk Israël en Hij geeft
ze ook aan jou!
Welk gebod vind jij heel mooi en waarom?
____________________________________________
_______________________________________
’s Avonds lezen we een geloofsbelijdenis waarin we aan elkaar
vertellen wie God voor ons is.
Hierna gaan we zingen.

We gaan straks uit de Bijbel lezen. Eerst gaan we
bidden en vragen we of God ons daarbij helpt.
Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we vandaag?
_____________________________________
____________________________________________
Wat is de tekst voor de preek? _________________
We gaan collecteren: we verzamelen geld voor de kerk
maar ook voor mensen die hulp
nodig hebben.
Daarna zingen we met elkaar.

We gaan straks uit de Bijbel lezen. Eerst gaan we
bidden en vragen we of God ons daarbij helpt.
Welk(e) Bijbelgedeelte(n) lezen we vandaag?
_____________________________________
____________________________________________
Wat is de tekst voor de preek? _________________
We gaan collecteren: we verzamelen geld voor de kerk
maar ook voor mensen die hulp
nodig hebben.
Daarna zingen we met elkaar.

De dominee gaat preken. Wat is het thema van de
preek? ____________________________
_________________________________
_________________________________
Schrijf eens op in je eigen woorden wat de dominee (en dus de
Heere!) ons wil leren:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Noem 1 moeilijk woord, en schrijf op wat het betekent:
__________________________ = _______________________________

De dominee gaat preken. Wat is het thema van de
preek? ____________________________
_________________________________
_________________________________
Schrijf eens op in je eigen woorden wat de dominee (en dus de
Heere!) ons wil leren:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Noem 1 moeilijk woord, en schrijf op wat het betekent:
__________________________ = _______________________________

Luister goed naar de preek. Als je een woord hoort mag je het
wegstrepen. Hoeveel woorden heb je gehoord?
Jakob

Trouw

David

Profeet

Broeders

Messias

Zusters

Apostel

Koninkrijk

Belofte

Koning

Petrus

Verlossing

Mozes

Bijbel

Heilig

Discipel

Wet

Zegen

Hemel

Vruchten

Kolenvuur

Genade

Kruis

Toekomst

Vader

Boek

Zonde

Leven

Adam

God

Liefde

Woord

Waarheid

Geest

Vuur

Maria

Engelen

Paulus

Jezus

Doop

Jeruzalem

Tempel

Jesaja

Hoop

Israël

Geloof

Vrede
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Na de preek zingen we met elkaar. Daarna gaat de
dominee met ons bidden en danken.
Aan het eind van de dienst zingen we de laatste keer.
De dominee geeft ons Gods zegen. Kijk maar naar de
zegenende handen van de dominee. God Zelf legt Zijn
handen op jouw hoofd. Hij belooft dat Hij bij je zal
zijn!
Na de dienst verlaat de kerkenraad als
eerste de kerk. Daarna gaat iedereen
naar huis.
Fijn dat je er was en tot de volgende keer!
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