De A is van antwoorden
We geven antwoord op de preek door te
zingen. Wat wordt er na de preek gezongen?
De T is van toepassen.

Naam:

Toepassen betekent; doen wat God in de
bijbel zegt. Of: wat heb je geleerd in deze
kerkdienst. Schrijf dat in het vak hieronder. Je
kan er ook nog andere dingen inzetten.
Bijvoorbeeld de woorden die je moeilijk vond.
Die kun je thuis of op school navragen.

Datum:

Als je in de bijbel gaat lezen, kun je dat doen
met het woord SOLVAT. Elke letter van dit
woord staat voor iets wat je voor, tijdens en na
het Bijbellezen kan doen. Dit kan niet alleen bij
het Bijbellezen, maar ook bij de kerkdienst. Lees
het kerkboekje maar goed door!
De S is van stil worden.

Schrijf hieronder nog een keer op wat de
letters SOLVAT betekenen.
S =
V =
O =
A =
L =
T =

Bijbellezen is erg belangrijk. De Heere God
spreekt tot ons via de bijbel. Voordat je in de
bijbel gaat lezen is het belangrijk dat je stil
wordt. Ook aan het begin van de kerkdienst is
dat belangrijk. Probeer op dat moment aan niets
anders te denken.
Is dat je gelukt?
o Ja
o Nee

De O is van open handen.
De gemeente luistert naar het votum en
de groet. De dominee groet ons in de
naam van God.

Weet je al iets uit dit Bijbelboek?
Ken je het verhaal al dat gelezen is?
Heeft de preek een thema? Of zegt de
dominee een aantal woorden waar de preek
over gaat?

Bij open handen hoort ook bidden.
Zijn er bijzondere dingen waar de
dominee voor bidt?
Over welke mensen gaat het Bijbelgedeelte of
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
de preek?
Zijn er ook dingen waar jij voor wil
bidden?
Wat maken die mensen mee?
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
De L is van lezen
Wat wordt er uit de bijbel gelezen?
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
De V is van vragen stellen
Lezen we uit het oude of nieuwe testament?
o oude testament
o nieuwe testament

Wat doet de Heere God in dit Bijbelgedeelte?

