
huis

Zingen: ……………………………………………. 

Zingen: ……………………….…………………… 

Gebed 

Zegen 

Naar huis Fijn dat je er was!  

Zingen: …………...……………………………. 

Stil gebed 

 

Mededelingen: 

…………………………………………...…….….. 

………………………………………...…………... 

………………………….……………...………….. 

Votum  

 

Zingen: …………………………...…………… 

 Tien Geboden 

KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum:

Dominee:

5 maart 2017 

Stehouwer 

Lijdenszondag 

      

    Preek 

Wie denken ‘de menigten’ (dat zijn de mensen) dat 

Jezus is? 

0 Mozes 

0 Elia 

0 Een profeet die is opgestaan  

0 David 

0 Johannes de Doper 

 

Een van de discipelen geeft antwoord op de vraag van 

Jezus: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ 

Welke discipel is dat? 

 

……………………………………………………………………………………. 

Wat is zijn antwoord? 

 

……………………………………………………………………………………. 

 



Fijn dat jij er bent!  

Het is de tweede zondag in de Lijdenstijd. Dit is 
de tijd waarin we toeleven naar Pasen.  
 

Jezus heeft al veel verhalen verteld en wonde-
ren gedaan als Hij Zijn discipelen vertelt dat ze 
naar Jeruzalem gaan. Jezus rijdt op een ezel de 
stad in. De mensen zijn blij, ze zwaaien met tak-
ken van de bomen en leggen hun mantels op 
de weg. “Hosanna voor de Koning! Gezegend is 
Hij die komt in de naam van de Heere!” 

De mensen hopen dat  
Jezus hen nu eindelijk  
gaat bevrijden van de  
Romeinen.  

Ja, Jezus wil de Koning zijn, 
maar wel een ander soort  
Koning dan de mensen  
denken... 

 

  

 

Zingen: ………………………………………. 

 

Bijbellezen: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
Dit staat in:   Oude Testament 

    Nieuwe Testament 

Collecte  

Gebed 

Zingen: ………………………………………. 

Wat wil je nog meer onthouden?                         . 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

 

                        

     Preek 

In het gedeelte in de Bijbel wat we hebben         
gelezen, staat een moeilijk woord. Dat woord is:  

 

 

 

Dat betekent dat je niet alleen aan jezelf denkt, 

maar ook aan een ander. Ook als dat soms best 

lastig is.  

Zoek Lukas 9: 24 eens op.  

Vul jij de goede woorden in? 

Want wie zijn leven wil  b_______________, die 

zal het   v_____________;  

maar wie zijn leven   v__________ zal omwille van 

Mij, die zal het  b___________.  

Z  
e  l  f  

v  e  r  

l  
o  

o 

c 

h e n i n g 


