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Zingen

Gebed

Zingen

Preek

Belijdenisdienst
....om te luisteren naar wat God 
tegen ons te zeggen heeft. We gaan 
ook zingen en je krijgt de zegen 
van God.
Vandaag gaan ook enkele mensen 
belijden dat ze geloven wat God 
zegt. Ze willen Jezus volgen en 
doen belijdenis.
Weet jij wat dat is?

Fijn dat je erbij bent...

zoz

en stelt 3 vragen: 
1. Geloof je in de Heere God, de Heere Jezus 
en de Heilige Geest.
2. Wil je Hem gehoorzamen, volgen, anderen 
over Hem vertellen.
3. Wil je trouw in de kerk komen, bidden, 
Bijbel lezen en meehelpen.

De dominee leest het formulier

Hebt elkaar lief, gelijk Ik u liefgehad heb,
dat u ook elkaar liefhebt

Help,
ik geloof!
Help,
ik geloof!

Naam:

Datum:

Dominee:

9 mei 2021

van der Veen



Ÿ Hoe kun je die Reddingsboei vast 
grijpen? 

Ÿ Als je gelooft heb je dè 
Reddingsboei nodig, wie is dat?

Nadenken:
Ÿ Belijdenis doen is niet hetzelfde 

als je zwemdiploma halen, snap jij 
waarom?

Help, ik geloof!Help, ik geloof!
Luisteren:

Welke woorden hoor je in de preek?Kleuren:

bidden zondenJezus

geloof/
geloven

Heilige
Geest

God
schrift-
geleerden

vader

hulp liefde

ontfermingdankbaar

ongeloof

blijdschap

gebed

discipelenzoonmaanziek

vasten

angst

De discipelen en schriftgeleerden waren de jongen wel/niet aan het helpen.

(22) De de jongen kwam door zijn ziekte vaak in gevaar/slaap.

(29) Deze ziekte genezen (de geest uitdrijven) kan alleen door                      en

Zoek op in Markus 9:

(14) De discipelen en de schriftgeleerden waren aan het 

(17) Iemand had een               die had een                  die maakt dat hij niet kan praten. 

(21) De jongen had dit al van                  af aan. 

(25) Jezus zei: „Geest, Ik beveel u: ga uit hem            en kom niet meer in hem                  !

(24) De vader zei; „Ik                      kom mijn                           te              !

Door het gebed! Bidden met God!

discussieren of zelfs ruzien
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