
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:

19 maart 2017 

Jongkind 

Lijdenszondag 

      

    Preek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur de vakjes: 1. Rood, 2. Geel, 3. Oranje  



Fijn dat jij er bent!  

Het is de vierde zondag in de Lijdenstijd.  
Op de voorkant kun je de vakjes inkleuren tot 
de datum van vandaag: 19 maart.  
 

We hebben in de afgelopen weken al veel ge-
hoord over Jezus. Vandaag gaat het ook veel 
over een discipel van Jezus: Petrus.   
Hij vond het lastig om Jezus te volgen toen het 
moeilijk werd.   

Misschien vind jij het ook wel eens moeilijk om 
te doen wat Jezus van je vraagt.  

Zoals je verderop in dit boekje kunt lezen, wil 
Jezus ook jouw zonden vergeven.  

Vraag er elke dag maar om.  

De haan kraait elke morgen; elke morgen mag 
je opnieuw beginnen. Als je een haan ziet of 
hoort, kun je denken aan het verhaal waarover 
de dominee vandaag gaat vertellen.  

 

 

 

Zingen: ………………………………………. 

 

Bijbellezen: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

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

    Nieuwe Testament 

Collecte  

Gebed 

Zingen: ………………………………………. 

Vul de goede woorden in op de puntjes  

Soldaten nemen Jezus mee 
en Petrus sluipt er achteraan.  
Op een plein ziet Petrus Jezus 
  

Voor de Hogepriester ………….. 
 

Petrus gaat het huis binnen 
en als de portierster hem ziet.  
Zegt ze: “Jij hoort ook bij Jezus.”  
 

Maar Petrus zegt: “Nee, ik ken Hem …………………….!” 
 

Dan zegt een ander: “Ik weet het zeker,  
Dat jij één van Jezus discipelen bent.” 
Petrus zegt dat het niet waar is,  
 

Dat hij Jezus echt niet ……………… .  

Voor de derde keer zegt iemand:  
“Ik zag jou met Jezus gaan.” 
Petrus zegt: “Nee, je vergist je!”  
 

En meteen kraait er een ………...  
 

Petrus schrikt! Hij kijkt naar Jezus 
En de Heer kijkt Petrus aan.  
Petrus huilt: “Ik heb gelogen, 
 

O, ik heb het helemaal fout ………… .” 
 
Aan een kruis moest Jezus sterven.  
Maar…. Hij is ook opgestaan!! 
Dan zegt Hij: “Petrus, ik vergeef jou. 
 

Echt, ik denk er niet meer ………….!” 

                        

     Preek 

Jezus wordt eerst bij de vorige Hoge-

priester gebracht. Hoe heet hij? 

……………………………………………………………. 

Hoe heet de andere Hogepriester?  

……………………………………………………………. 

 

Dit wil ik onthouden uit de preek: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 


