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KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum:

Dominee:

Zegen

Naar huis
Collecte voor de zending!

Gebed

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Mededelingen

Zingen

Zingen

Zingen

Zingen

Pinksteren

Jongkind

4 juni 2017

de laatste dagen

op alle vlees

jonge mensen
zullen profeteren

De ouden zullen
dromen dromen.

De tijd tussen de komst
van de Heere Jezus en 
Zijn wederkomst.
De tijd waarin wij leven.

niet alleen op priesters,
ook op gewone mensen
niet alleen op mannen,
maar ook op vrouwen
niet alleen op de Joden,
maar ook op de heidenen

Mooie dingen vertellen
over God en de Here Jezus.

Uitzien naar de mooie
nieuwe wereld van God.

Wat hoort bij elkaar?
Trek lijnen
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72

Preek

Preek

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte

Gebed

De preek gaat over Handelingen 2:17
Vul de ontbrekende woorden in:

Wie heeft dat al eerder gezegd, kijk in vers 16:

Zingen

Zingen

Bijbellezen:

En het zal zijn in de laatste  .  .  .  .  ., zegt

.  .  ., dat ik zal uitstorten mijn .  .  .  .  . op

alle .  .  .  .  . en uw zonen en uw dochters

zullen .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., uw jongemannen

zullen .  .  .  .  .  .  .  .  . zien en uw 

.  .  .  .  .  .  . zullen dromen dromen.

De profeet   .  .  .  .

De toespraak van Petrus:

 

De Heilige Geest
is voor alle vlees,
ook voor jou!

Fijn dat je er bent!

Het is Pinksteren, dat is de verjaardag van de kerk!
God begon zijn kerk in Jeruzalem, maar ook nu
worden door de Heilige Geest mensen bekeerd
en worden kerken gesticht.
Jij kun daar aan mee doen:
* dichtbij bij de mensen om jou heen, je klasgenoten.
* ver weg, door een zendingsproject te steunen of
misschien wel door zelf in zo’n land te gaan werken.

Juist met Pinksteren gaat het vaak over zending en
nieuwe kerken. De collecte van vandaag is ook voor
de zending, voor nieuwe kerken in Europa!
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