OV ER HET GEBRUIK VAN DE

HOE DE PREEKSCHRIJFKAARTEN TE GEBRUIKEN?
Een kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen zoals: zingen, bidden, collecte
en de schriftlezing. Dit noemen we de
liturgie. Vaak wordt dit stilzwijgend en
in alle vanzelfsprekendheid opgevolgd, maar deze vanzelfsprekendheid
geldt niet voor iedereen! Als er geen
liturgie op papier wordt uitgedeeld,
of als de predikant de stappen niet
hardop toelicht, weten
sommigen bezoekers en/
of jonge kerkgangers,
niet altijd waar ze aan
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VOUWLIJN
Op elke Preekschrijfkaart staat
een vouwlijn aangegeven. Vouw de
kaart op deze lijn dubbel, dan klopt het
precies met alle teksten en puzzels.
Ook is dit gemakkelijker voor het schrijven, het past dan op het bijbelplankje
van de (ouderwetse) kerkbank.

18.

Ouders/kinderen kunnen ook een
klembord A5-formaat aanschaffen.
vouwlijn

W ELKOM IN DEZ

• S preek een vaste plek af waar de kaarten

neergelegd worden (in het portiek, bij de
hoofdingang, enz.). Kinderen kunnen zelf een
(meerkleuren)pen/potlood meenemen.

verhalen over
(nieuwe verbond,
gen)
Jezus en Zijn leerlin

door het

8.

7.

6.

Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi

12.

11.

10.

9.

14.

13.

15.

16.

17.

(oude verbond, verhalen
voordat Jezus werd geboren)

1 Petrus
2 Petrus
1 Joh.
2 Joh.
3 Joh.

God via profeet)
..........................................................................................................

..........................................................................................................

Zet een kruisje of cijfer voor het plaatje als
dat onderdeel van de liturgie is geweest.

1. Naar de kerk

2. Binnenkomst
kerkenraad

5. Groet

6. Stil gebed

7. Votum
en groet

8. Zingen

9. De wet

10. Zingen

11. Gebed

12. Bijbellezen

13. Preek

14. Zingen

17. Collecte

18. Zingen

3. Afkondigingen

15. Geloofsbelijdenis

19. Zegen

4. Zingen

16. Dankgebed en
voorbede

20. Kerkenraad
vertrekt

4.

5.

6.

8.

PUZZE L

ging men lopend.
Omdat de
bijbelboeken.
wegen in
de landen van de

Ik voel me vandaag:

Evangelie (Matt.-Joh. Verhalen over Jezus)

Kerkgeschiedenis (Handelingen)

Brieven (Rom.-Judas. Brieven met het goede
nieuws, verhalen over Jezus)

NT

Eindtijd (Openbaring)

GEBED

Voor wie en voor wat bidden en danken

fijne dingen:
................................................................

...................................

................................................................

...................................

................................................................

................................................................

10.

11.

12.

13.

...................................

...................................

Ik voel me vandaag:

een onderdeel van de liturgie is geweest.

9.

14.

15.

De bloemen in deze sommen
horen bij getallen. Probeer
erachter te komen welk getal
bij welke bloem hoort. Schrijf
de getallen in het schema op
de goede plek. Klaar? Maak
dan van de getallen letters
en dat doe je als volgt: 1=a,
2=b, 3=c, enz. De wortels
van de bloem die tevoorschij
n
komen, werden in de tijd van
de Bijbel gebruikt om heerlijk
geurende zalf van te maken.

Spring door dit vierkant met de
paardensprong: dat is twee vakjes
vooruit en een vakje opzij. Begin
bij de ‘z’. Het dier dat tevoorschijn
komt, staat in de Bijbel én in een
Nederlands gezegde en krijgt
overal de schuld van.

avond bitter deurpost Egypte haast hysop Israël lam
Mozes plaag schoenen staf zeven zuurdesem

we?

moeilijke dingen:

Deze kruik mag je
heel mooi inkleuren
en versieren!

In deze
woordzoeker
staan woorden
die met het
Paschafeest te
maken hebben.
Zoek de woorden
op en streep
ze door. De
overgebleven
letters vormen een
woord.

Judas
Openb.

1 Joh.
2 Joh.
3 Joh.

Titus

1 Petrus
2 Petrus

Hebreeën

2 Tessalon.
1 Tim.
2 Tim.
NT
NT

Nieuwe Testament
(= nieuwe verbond)

waren, was het heel normaal
om
je voeten te wassen als je een
huis
moeilijke
dingen:
binnenging
. Hier zie je een plaatje van
een voetwassing, maar de
stukken
staan door elkaar. Zet de stukken
..........................................................................................................
op de goede plek. Dan vormen
ze
de naam van een Bijbelboek
waarin
veel geschreven staat over
..........................................................................................................
goede
manieren.

PUZZEL

7.

Filemon

Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalon.

Romeinen
1 Korinthe.
2 Korinthe.

Mattheüs

3.

altijd stoffig
Voor wie en voor wat biddenBijbel
en danken
we?

fijne dingen:

Profetie (voorspellende uitspraak over de toekomst, boodschap van

2.

Testament
39 boekenEr Oude
werd in
de tijd van
de Bijbel met ezels
+ gereisd,
Nieuwe
Testament
27 boeken
maar
meestal

In totaal zijn er

GEBED

Evangelie (brief of boek met het goede nieuws, verhalen over Jezus)
Een psalm of poëzie (lied, gedicht)

Zet een kruisje door het vakje als er

Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaaglied.
Ezechiël
Daniël
Hozea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggaï
Zacharia
Maleachi
Titus

2 Tim.

Filemon

Hebreeën

1 Tessalon.

DE LITURGIE

4. Wie heeft dit boek geschreven?

(nieuwe verbond, verhalen over
Jezus en Zijn leerlingen)

NT

vers: ............................ t/m ................................

KRUISvouwlijn
DRAGEN

....................................................................................................................

3. Dit Bijbelboek is een

DE LITURGIE

18.

Nieuwe Testament
(= nieuwe verbond)

3. Het Bijbelboek valt onder de categorie

Weetje: De geschiedenis van ‘De
zalving in Bethanië’
staat in alle vier de evangeliën beschreven
.
Johannes is de enige die deze vrouw
een naam geeft,
namelijk Maria.
In het boek van Markus staat geschreven
dat Jezus zegt: ‘Overal
waar dit Evangelie gepredikt zal worden
in heel de wereld, zal ook
tot haar gedachtenis gesproken worden
over wat zij gedaan heeft’.
Dat klopt! Want ook wij lezen vandaag
over Maria, die haar liefde
voor Jezus laat zien aan de hele
wereld!

1.

2 Tessalon.
1 Tim.

Galaten
Efeziërs
Filippenzen

Romeinen
1 Korinthe.

2 Korinthe.

Mattheüs

Markus
Lukas
Johannes
Handelingen

LEZEN

Kolossenzen

2 Kroniek.
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen

persoon
of naar de hoofd
de schrijver
dat geldt.
de naam van
ment waar voor
genoemd naar
it en
het Oude Testa
lboeken zijn
diagonaal, vooru
lboeken uit
Sommige Bijbe
verticaal en
l.
nder alle Bijbe
horizontaal,
. Je ziet hiero
je over de Bijbe
van het boek
De namen staan
en een weet
vorm
door.
s
ze
p
letter
Oude ze
Testament
en
(=
stree
oude
verbond)
op en
De overgeblev
Zoek
geschreven.
oren
rstev
achte

ël • Ezra
Jozua • Ruth • Samu
•
• Esther • Job
• Nehemía
• Ezechiël •
Jesája • Jeremía
• Amos
Joël
•
Daniël • Hoséa
•
1.
Omcirkel
Micha
het Bijbelboek waar we uit lezen.
•
• Obadja • Jona
• Zefanja
Nahum • Hába kuk 2. Het Bijbelboek staat in het:
Zacharía •
• Haggaï •
Oude
Testament
(OT)
Nieuwe Testament (NT)
Maleá chi

Markus
Lukas
Johannes
Handelingen

Openb.

est.

Judas
Openb.

5.

de liturgie is gewe

1 Kroniek.

PUZZ EL

Zet een kruisje
4.

uit lezen.

vouwlijn

NT Eindtijd

onderdeel van
vakje als er een

1 Samuël
2 Samuël

3.

2. We lezen uit hoofdstuk:
................................................................

verhalen over Jezus)
(Openbaring)

2 Koning.

2.

1 Joh.
2 Joh.
3 Joh.
Judas

Titus

onde rdele n
best aat uit vaste
Een kerkd ienst
van de wet, lezen
t, bidd en, lezen
nder
zoals : zinge n, groe
litur gie’. Hiero
noem en we ‘de
n.
uit de Bijbe l. Dat
rdele
onde
zie je nog meer

1.

1. Omcirkel het Bijbelboek waar we

NT
eden
,
NT Kerkgeschi
het goede nieuws
Judas. Brieven met
NT Brieven (Rom-

W EETJ E

DE LIT URGIE

MARIA ZALFT JEZUS

LEZEN

hap van God via
toekomst | boodsc
Verhalen over Jezus)
Evangelie (Matt.-Joh.
is (Handelingen)

1 Koning.

len
(oude verbond, verha
geboren)
voordat Jezus werd

Filemon
Hebreeën
1 Petrus
2 Petrus

Job

Psalmen

2 Tessalon.
1 Tim.
2 Tim.

Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalon.

Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthe.
2 Korinthe.

(NT)

Nieuwe Testament

(OT)

Ezechiël
Daniël
Hozea

Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaaglied.

1 Koning.
2 Koning.

Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël

Jozua

Oude Testament

ament
Nieuwe Test
ond)
(= nieuwe verb

categorie
k valt onder de
3. Het Bijbelboe
boeken van Mozes)
eut. | Thora, de 5
OT De wet (Gen.-D
nis (Joz.-Est.)
hiede
Gesc
OT
gedicht)
e (Job-Hooglied | Lied,
Poëzi
en
eid
de
OT Wijsh
e uitspraak over
al. | Voorspellend
OT Profeten (Jes.-M
profeet)

uit lezen.

Exodus

personen aan te stellen (bijv. vanuit een
centrale jeugdraad of twee moeders/vaders). Zij
houden contact met de predikant en spreken
af dat zij elke week het bijbelgedeelte/thema
van de preek doorkrijgen. Aan de hand hiervan
kunnen zij op de HGJB site de juiste kaart
opzoeken, downloaden en een x-aantal keren
uitprinten. Uiteraard is printen in kleur sterk
aan te bevelen!

we
Bijbelboek waar
1. Omcirkel het
k staat in het:
2. Het Bijbelboe

E DIENST!

aag:

Leviticus
Nummeri
Deut.
Jozua
Richteren
Ruth

• H et handigste is het om hiervoor één of twee

LEZ EN

Genesis

Ouders kunnen individueel de kaart voor
hun kind/kinderen downloaden vanaf de
HGJB site, maar dit kan ook vanuit de
gemeente gezamenlijk geregeld worden.

Mattheüs
Markus
Lukas

ORGANISATIE

1 Kroniek.
2 Kroniek.
Ezra
Nehemia
Esther

Ik voel me vand
ond)
nt (= oude verb
Oude Testame
Leviticus
Nummeri
Deut.

2.

Omdat er niet voor elk bijbelgedeelte een
kaart beschikbaar kan zijn, zijn er vier algemene kaarten te downloaden. Deze kaarten
zijn in elke eredienst inzetbaar en fungeren
zodoende als ‘kerkboekje’.

Naast de plaatjes bij de liturgie, helpt
de kaart om de eredienst te kunnen
volgen én ook actief mee te doen.
Gevoed worden gaat immers gemakkelijker als je meedoet, meeleest,
meeschrijft, meezingt en meedenkt.
De preekschrijfkaart is hier een handig
hulpmiddel voor.

Genesis
Exodus

1.

ALGEMENE KAARTEN

toe zijn. Daarom is het fijn dat er op
elke Preekschrijfkaart een liturgie in
plaatjes staat afgebeeld. Hiermee kan
de liturgie gevolgd worden.

Z.O.Z.

16.

17.

18.

TIPS
HOE GEBRUIK JE DE PREEKSCHRIJFKAART
ALS OUDER?
bijbelgedeelte en/of thema. Vaak is van
tevoren op de website te lezen waar de
predikant over gaat preken.

• P rint de kaart dubbelzijdig op A4-papier
uit, liefst in kleur en voor elk kind een
exemplaar.

• O p het midden van de kaart staat
een vouwlijn aangegeven. Als je de
kaart dubbelvouwt, past deze goed op
het bijbelplankje van de (ouderwetse)
kerkbank, i.v.m. het schrijven.
• H eeft de kerk geen banken? Dan is

het wellicht een idee een klembord
A5-formaat aan te schaffen, zodat de
kinderen toch goed kunnen schrijven.

• N eem een goede pen mee voor je kind.
Tip: koop een meerkleuren-pen of een
klein setje mini-kleurpotloden. (Uiteraard
moet je wel even benoemen dat het
storend is als er te veel ‘geklikt’ wordt
met de pen.)

• J ouw kind kan de puzzels wellicht voor de
dienst al maken.

• T ijdens de dienst kan de liturgie

worden gevolgd door middel van de
pictogrammen, de illustraties en de
informatie.

• N a de dienst kun je naar aanleiding van

de ingevulde kaart napraten: ‘Wat sprak
je aan? Wat viel je op? Wat heb je bij
deze opdracht staan? Enz.

• O p elke Preekschrijfkaart staan suggesties
voor liederen uit de HGJB-bundel ‘Op
Toonhoogte’. Deze kunnen thuis gezongen
worden.

• H ang de Preekschrijfkaart op in de keuken
(of andere centrale plek) zodat jullie er in
de week nog naar kunnen kijken en over
kunnen praten.

HOE GEBRUIK JE DE PREEKSCHRIJFKAART
ALS PREDIKANT?
• D ownload een kaart die aansluit bij het
bijbelgedeelte en/of thema.

• P rint de kaart dubbelzijdig op A4-papier
uit, liefst in kleur.

• N eem de informatie op de kaart alvast
door.

• N eem de Preekschrijfkaart mee op de

preekstoel. Zo kan er tijdens de dienst af
en toe een verwijzing gemaakt worden
naar de kaart en kun je deze ook echt
laten zien.

• H et mooiste is het namelijk als er een

verbinding komt tussen de predikant en
de kinderen.

• D it kan de predikant doen door in zijn

preek af en toe de rust te nemen om te
zeggen: ‘Jullie hebben misschien ook een
Preekschrijfkaart (eigen exemplaar laten
zien)? Zie je op het landkaartje waar dit
bijbelgedeelte zich afspeelt?’

• O f: ‘Pak de Preekschrijfkaart er eens bij en
schrijf deze drie vragen/punten maar op.’

• O f: ‘Kijk eens wat er op jullie kaart staat.’

GEZEGENDE DIENSTEN TOEGEW ENST!

Idee en uitvoering: bijMaris en HGJB. Illustraties: Linda Bikker.

• D ownload een kaart die aansluit bij het

