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Hallo kinderen, fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 
 
De Here Jezus zorgt goed voor de mensen in de kerk. Weet je hoe Hij dat bijvoorbeeld doet? Hij vraagt 
mensen om Hem te helpen, in het bijzonder de ouderlingen en de diakenen.  
 
Vandaag worden er nieuwe ouderlingen en een diaken bevestigd. Weet je hoe ze heten?:  

Ouderlingen: Diaken: 
  

 

 
De dominee vertelt vanmorgen over het werk dat in de kerk 
gedaan wordt.  
 
Paulus schrijft een brief naar de 

kerk in Efeze.  
 

Hij zit dan  
in de 

gevangenis. 

 
Paulus schrijft daarom 
dat de mensen echt als 

leden van het lichaam 
van Christus moeten 
leven. En dat de Here 

Jezus mensen heeft 
aangesteld om daarbij 

te helpen. 
 

Ook bij ons is dat nog zo: 
Hij heeft ons de dominee, 
ouderlingen en diakenen 

gegeven. 
 
 
 

 

THEMA:  
Christus     __ __ e __ __     zijn kerk       __ r __ __ __ __ __ __   van het goede     

 __ __ e  __ __ __ . 
1. W __ __     zijn dat ?  
2. W__ __      is hun taak ?  
3. Wat     __ __ __    Hij door hen     __e__ __ __ __ __ __ ?  
 

VUL MAAR IN : 

VUL MAAR IN : 

Het gaat niet zo goed met de kerk in Efeze. De mensen denken verschillend 
over een aantal dingen. En ze vinden het ook moeilijk om geen zondige 
dingen meer te doen, die ze vroeger deden toen ze nog geen christen waren. 
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We doen niet alleen wat 
we leuk vinden of waar 
we heel goed in zijn. 
Soms wil God dat we 
ook andere dingen 
doen die Hij nodig vindt. 
 

Zo roept Hij 
bijvoorbeeld 

sommige men-
sen om ouder-
ling of diaken 

te worden. Kijk maar in de tekst: 
 
God roept, maar Hij gebruikt daarbij mensen: God roept 
onze ouderlingen en diakenen namelijk door de gemeente 
die moet stemmen.  
 
Bij al het werk in de kerk, dus ook als je ouderling, diaken 
of dominee bent, ben je niet de baas. Je bent juist dienaar, van de Here God. 
 

Niet iedereen kan evenveel. Niet iedereen hoeft alle soorten dingen te 

doen. Maar elkaar dienen, dat moet iedereen.  Sámen zijn we het 

lichaam van Christus: zijn gemeente.  

De ouderlingen en diakenen helpen ons om elkaar te helpen.  

Hoe sterker de band tussen het lichaam en het Hoofd (dat is de Here 

Jezus), hoe sterker de band met elkaar. 

 
Vragen: 
1. Paulus schrijft een brief. Waar is hij op dat 
moment? ___________________________________ 
2. Aan wie schrijft hij deze brief? ____________ 
3. Zijn dat gelovige mensen? _______________ 
4. Wat schrijft Paulus in het stukje waar de preek 
over gaat? __________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
5. Moeten de ouderlingen en diakenen al het 
werk in de kerk doen of moet iedereen helpen? _____ 
6. Wat zou jij kunnen doen in de kerk om te 
helpen, wat zou je leuk vinden? __________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
7. Heb jij thuis of op school een speciale taak? 
___________________________________________ 
 

Fijne zondag vandaag, en tot  

vanmiddag in de kerk!  

 

11 En hij is het die apostelen heeft 
aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en 
leraren, 12 om de heiligen toe te rusten 

voor het werk in zijn dienst.  
 

Zo wordt het lichaam 
van Christus opgebouwd, 13 totdat wij 
allen samen door ons geloof en door 

onze kennis van de Zoon van God een 
eenheid vormen, de eenheid van de 

volmaakte mens, van de tot volle 
wasdom gekomen volheid van Christus. 

Weet je een paar dingen 
op te noemen?:  
-____________________ 
-____________________ 
-____________________ 
-____________________ 
-____________________ 
 

VUL MAAR IN : 
In de kerk is heel veel werk te doen! 


