
Zingen:

Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

Ds Blenk
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Zondag 4 december 2011

Advent en Kerst 2011

ADVENT EN KERST

KERKBOEKJE

24

Hervormde gemeente Brandwijk

Hervormde gemeente Brandwijk

Naam:

Waar gaat de preek over?

Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de 
morgendiensten van 27 november t/m 25 
december 2011.
Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor 
die week in samenwerking met de dominee 
gemaakt is. Je kunt dat blad op de juiste pagina 
plakken en de vragen tijdens de preek 
beantwoorden.

Kerkboekje



Advent 1

Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte:

10

1

2

Zingen:

Zingen:

Zegen
Naar huis, waar wil je thuis nog eens over praten?

Gebed, wordt er voor iemand gebeden?

312

Advent betekent ‘verwachten’ of ‘uitzien naar’.
De Verlosser is geboren, dat weten wij. Wij kijken 
nu uit naar het kerstfeest maar ook naar het 
moment dat de Heere Jezus weer terugkomt!
De wederkomst!

De komende 4 weken zijn adventsweken. Vandaag 
is het de eerste adventzondag.

„Ik zal u niet vergeten!“

23

Schrijf je naam in de hand 

Vul in:

Welk voorbeeld gebruikt de Heere?

Zo staat jouw naam in Gods handen!
     Als God nu elke dag bezig is te 
          werken in deze wereld ziet  Hij
                  in zijn handen elke dag
                      onze naam staan en denkt 
                    Hij aan ons!  Mooi he? 
                  Ik zal jou niet vergeten.

Hier spreekt de Heere tot zijn volk _____________ dat 

in ballingschap is in ___________. Het zit daar voor 

_________, het volk was ________________________ 

geweest tegen de Heere. Nu dacht het volk dat de 

Heere hen was _____________. Ze dachten zelfs dat 

de Heere niet machtig was om hen te redden. 
Dan zegt de Heere:  „Ik zal u niet vergeten.“

Babel, ongehoorzaam, vergeten, straf.Israël, 



Zingen:

Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

Ds Jongkind

3

Zondag 27 november 2011

Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte:

22

1

2

30

Waar gaat de preek over?

„Uw Koninkrijk kome“

11

Luister goed en omcirkel:

Waarmee begint het „Onze Vader“?
Met een verlanglijstje?  Ja / Nee

Wat komt in dit gebed eerst? God / wij zelf

Wat is Gods Koninkrijk?(let op, moeilijke vraag!)

De kerk / de hemel / Uw wil geschiede

Lees:

Het Koninkrijk van God is de hemel-op-aarde! Hoe kan dat? 
De aarde is vol zonde en ziekte; overal is de boze bezig. 
Daarom juist leert Jezus ons bidden om vergeving en 
verlossing van de boze. Jezus liet al iets zien van Gods 
Koninkrijk door mensen te genezen en te bevrijden. Het 
kostte Hem Zijn leven. Gods Koninkrijk komt pas helemaal 
als de Heere Jezus terugkomt!

Schrijf:
Misschien kun je op de volgende bladzijde vraag en antwoord 123  
uit de Heidelbergse catechismus (in het kort) opschrijven. 

Dit komt uit een bekend gebed, uit het:

V
u
l in

:



Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte:

4

1

2

12

Waar gaat de preek over?

Zingen:

Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

Ds Bos

21

Zondag 17 december 2011

„Ga je mee Hem zoeken?“

29

Moeilijke opdracht:

Onthoud:

Trek de goede lijn:

De engel zegt: "Zo kun je de Verlosser
herkennen (vinden):

Hij is 
een Kind in een 
voerbak in een 

stal.

Hij is 
een machtige, 

sterke man op een paard. 
En Hij komt met een groot 

leger om de Romeinen 
weg te jagen. 

Kleiner kun je niet worden
dan de Heere Jezus.

Maar zo is Hij onze Redder! 

Probeer op bladzijde 30 eens
op te schrijven hoe jij de

Heere Jezus kunt zoeken en vinden. 



Waar gaat de preek over?

5

Zingen:

Zingen:

Zegen
Naar huis, waar wil je thuis nog eens over praten?

Gebed, wordt er voor iemand gebeden?

13

Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte:

28

20

1

2

Advent 4

Vul in: Herdersjongen, geloven, Heere Jezus, 
verliefd, herdersmeisje,  Kerstfeest

In het O.T. vertelt het Hooglied op een hele aparte 

manier ook over het ........................................... 
De Heere Jezus is in het Hooglied een 

........................... Die herdersjongen is heel verliefd 

op een herdersmeisje. En dat ................................. 

is heel ................................ op die herdersjongen. 
Zo zijn de mensen die ............................. , verliefd 

op de ..............................................
 
Jij begrijpt wel, dat je hier alleen maar heel 
eerbiedig over kunt spreken.
 
Maar het is wel heel mooi, dat de bijbel ook op die 
manier over de komst van de Heere Jezus in de 
wereld vertelt. 
De bijbel zegt in het Hooglied: "Zo diep en lief en 
mooi (net als verliefd-zijn) is het met het geloof. 
 
Ik hoop, dat jullie ook van dit mooie en 
geheimzinnige iets begrijpen mogen. 

In de kerk en op school wordt er vaak in de weken 
voor het Kerstfeest bijv. over de engel verteld die 
tegen Maria zegt, dat de Heere Jezus nu bijna zal 
geboren worden. En over Zacharias en Elizabeth 
gaat het in de adventstijd ook vaak.
Dat is heel goed, dat er daarover wordt gepreekt 
en verteld. Want zo is het lang geleden gebeurd.

Op weg naar Bethlehem...

..weet jij de weg?



6

Waar gaat de preek over?

14

Zingen:

Zingen:

Zegen
Naar huis, waar wil je thuis nog eens over praten?

Gebed, wordt er voor iemand gebeden?

19

Zingen:

Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

Ds Jongkind

27

Zondag 25 december 2011

Advent 3
De komst van Jezus was al heel lang geleden voorspeld door 
profeten. Een profeet is iemand die namens God komt 
vertellen wat God bedoelt en wat voor mooie plannen God 
met de mensen heeft. 

Sommige profeten hebben al lang geleden verteld dat God 
iemand zou sturen naar de mensen die hen zou verlossen. 
Als de mensen het moeilijk hadden, hoopten ze dat die 
Verlosser van God snel zou komen om hen te helpen. Die 
Verlosser noemden ze de Messias. Een profeet die veel 
verteld heeft over Jezus, was Jesaja. 

Jesaja gaf de Heere Jezus ook een aantal namen. Kun jij er 
achter komen welke dat zijn?



Zingen:

Zingen:

Avondmaal: Wat betekent...

Gebed

Zegen
Naar huis, waar wil je thuis nog eens over praten?

7

de wijn:

het brood:

Zingen:

Zingen:

Zingen:

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Gebed

Ds Jongkind

15

Zondag 11 december 2011

18

Waar gaat de preek over?

Vandaag is het kerstfeest.
Welke tekst staat hier en waar staat deze tekst?

Kerst

wees

niet

bevreesd

u
want

zie

ik

verkondig

grote

blijdschap



Zingen:

Bijbellezen:

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte:

16

8

1

2

Zingen:

Zingen:

Zegen
Naar huis, waar wil je thuis nog eens over praten?

Gebed, wordt er voor iemand gebeden?

25

Advent 2
Vandaag is het de tweede adventzondag.

In het oude testament keken de mensen uit naar ‘de 
verlosser’. God had Hem beloofd aan Adam en Eva, toen ze 
van de boom gegeten hadden en het paradijs uit moesten. 
God hield zoveel van de mensen die Hij gemaakt had, dat Hij 
wilde dat ze toch bij Hem konden komen. Daar was een 
‘verlosser’ voor nodig. 
Abraham keek naar Hem uit. Izak en Jakob verwachten Hem 
ook. Koning David  hoopte op Zijn komst. De profeten 
vertelden de mensen meer over ‘de Verlosser’.
Heel veel mensen hoopten op en keken uit naar Zijn komst. 
Hoe dat zou zijn, dat wisten ze niet. Maar dat Hij zou komen 
wisten ze zeker!

„Groot en Klein?!“

17
Tip voor bladzijde 14: Zoek in Jesaja 9:5 

De dominee zal in de preek onderstaande zinnen zeggen.
(kleur het rondje als je het gehoord hebt)

Eerst ben ik groot en Jezus is klein. 

Later word ik minder; maar Jezus wordt meer.

En tenslotte ben ik klein geworden en Jezus is groot". 

Als je deze zinnetjes begrijpt, heb je heel de preek begrepen!

Maar het is ook een _________ Kind. 

Dit Kind is een ___________. 

Dit Kind zit op de __________ van David.

De engel zegt: "Dit Kind zal _________ zijn!" 

Dit Kind is________, 

maar dit Kind is ook _________.

___________ is dit Kind in Zijn liefde voor ons. 

___________ is dit Kind in Zijn zoeken naar ons.

Het Kindje van de kribbe is een ________ Kind. 

. arm

. klein

. Koning

. rijk

. groot

. groot

. groot

. troon

. sterk

Je mag bij dit Kind denken aan de regels die je vast wel kent:
 "Die Koning en die Knecht wil zijn van ieder, groot en klein!" 
 

Luister goed: 

Zet de woorden op de goede plaats
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