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Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen, Hallo kinderen,     
 

fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 

 

Het is een bijzondere dienst vanmorgen! 

 

1. Meneer van Harten 

wordt diaken. 

2. Tygo wordt gedoopt. 

3. Volgende week is het weer Avondmaal en 

daar denken we ook al even aan. 

4. En deze week is er 

een 

gemeenteavond 

over: Hoe ben ik 

lid van deze 

gemeente? 

 

Het gaat vanmorgen 

over de kerk. Paulus 

noemt de kerk het het het het 

lichaam van lichaam van lichaam van lichaam van 

ChristusChristusChristusChristus.  
We zijn er allemaal deel van. Iedereen is belangrijk!  

 

We hebben een poosje geleden een puzzelstuk gemaakt van onszelf en de moeders van 

Kind en Eredienst hebben daar prachtige schilderijen van gemaakt. Als er een stukje weg is 

dan is er een lege plek.  Je bent echt nodig in de kerk! 

 

Soms is het niet fijn in de kerk. Dan 

kijken we naar hoe de mensen in de 

kerk zijn en doen, en dat is niet 

altijd zo best.  

Maar we moeten niet naar mensen 

kijken in de kerk, maar naar de 

Here God. Want ondanks dat 

mensen er een rommeltje van 

maken wil Hij er toch wonen. Wat 

een wonder! En laten we maar ons 

best doen om er echt voor elkaar te 

zijn. 
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We zijn het lichaam van Christus.We zijn het lichaam van Christus.We zijn het lichaam van Christus.We zijn het lichaam van Christus.        

GGGGod wil od wil od wil od wil in ons middenin ons middenin ons middenin ons midden wonen wonen wonen wonen!!!!    

    

Iedereen maakt daar deel vIedereen maakt daar deel vIedereen maakt daar deel vIedereen maakt daar deel van uit. an uit. an uit. an uit.     

    

We zijn duur betaald door de Here We zijn duur betaald door de Here We zijn duur betaald door de Here We zijn duur betaald door de Here     

Jezus Jezus Jezus Jezus die voor ons de straf droeg die voor ons de straf droeg die voor ons de straf droeg die voor ons de straf droeg     

aan het kruisaan het kruisaan het kruisaan het kruis....    

    

EEEEcht waar!cht waar!cht waar!cht waar!    

We moeten het geloven.We moeten het geloven.We moeten het geloven.We moeten het geloven.    

        

Want Want Want Want Gods beloften Gods beloften Gods beloften Gods beloften     

komen komen komen komen     

altijd altijd altijd altijd     

uit!uit!uit!uit!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne dag en tot vanmiddag in de kerk!    


