Wordt er speciaal voor iemand of iets gebeden?
Als je die persoon kent, schrijf dan de naam op!
(Dan kun je er thuis ook voor bidden)

Wij kunnen ook ‘wonderen doen’ door lief voor elkaar
te zijn en elkaar te helpen. Wie zou jij kunnen helpen
en waarmee?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Voor bij de preek:
Het gaat vanmorgen over:

Is er misschien iemand die jou ergens mee kan helpen en
waarmee zou dat kunnen zijn?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Jezus heeft veel wonderen en tekenen gedaan tijdens zijn leven hier
op aarde, schrijf er eens een paar op
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………….
Zie je nu ook nog wonderen om je heen? Noem er eens een paar:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Sla je bijbel op en lees 'es
Al die wonderen van toen
Al die wonderen van Jezus
Zou Hij die vandaag niet doen
Sla je bijbel op en lees 'es
Al die wonderen van toen
Al die wonderen van Jezus
Zou Hij die vandaag niet doen
Uit: Wonder Boven Wonder
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Goedemorgen! Dit boekje is voor jou!.
Je mag de vragen tijdens de preek beantwoorden en
opschrijven. Je kunt het thuis bijv. met je ouders over praten.
De dominee die preekt heet …………………… uit ……………………
Is er iets bij de afkondigingen wat belangrijk voor jou is?
………………………………………………………………………………………

Hier kun je de psalmen en
gezangen opschrijven die
worden gezongen

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Welke bijbelgedeelten worden er gelezen?
……………….…………..…… & ……………….…………..……
Onder iedere balk staan 7 stukjes die precies in de gaten
passen. In ieder stukje staat een letter. Als je alle letters
gevonden hebt, krijg je een zinnetje van 6 woorden.
Schrijf dat zinnetje hieronder.
………………………………………………………………………………………………………

Staat dit in het oude of nieuwe testament?
……………….…………..…… & ……………….…………..……
Heb je dit verhaal eerder gehoord of is het nieuw?
…………………………………………………………………………

