Ik vond dit iets wat bijzonder was in de preek:

tijdens en na de preek
~ voor kinderen ~

Als ik iets wil vragen thuis aan papa of mama, is het dit:

Dit ‘boekje’ is bedoeld om voor, tijdens en na de preek (thuis) met de preek bezig te zijn.
Het zal niet lukken om alles in de kerk te doen, het is dan mooi om er thuis nog aan verder te
werken en er met anderen over door te praten...
Mijn naam:
En dit is het belangrijkste wat God vandaag tegen mij zegt:
Vandaag danken / bidden we voor:

We lezen:
1. de Tien Geboden / de geloofsbelijdenis
2. uit de Bijbel:

Dominee:

THEMA en PUNTEN van de preek van 20 november 2022, de middagdienst:

Vul in op de puntjes...
Thema: Christus

…

1. Christus volgen als

Zet de 10 Geboden in de juiste volgorde!

als ouders en kinderen
...

2. Christus volgen als ouder

VRAGEN VAN DE DOMINEE
Vragen naar aanleiding van de preek, voor jou!
1a. Vind jij het moeilijk om je ouders gehoorzaam te zijn?
1b. Waarom vind jij dat wel/niet moeilijk?

2. De Heere vraagt van jou dat je je vaderen moeder eert. Dat je respect voor hen hebt.
a. Heb jij respect voor je vader en moeder?
b. Spreek jij wel eens negatief over je vader of moeder, tegenover je vrienden?
c. Wat kan je helpen om dat niet meer te doen?

3. Geloof je dat je ouders hun regels stellen om het goede voor jou en voor het gezin te zoeken?

4. Houden jouw ouders van jou? Waaraan merk je dat?

5. Welk doel hebben je ouders met de opvoeding?

6. Waarom vraagt de Heere van jou om gehoorzaam te zijn aan je vader en je moeder?

Welk gebod past het beste bij deze preek?
Schrijf/Teken dit gebod in heel mooie letters!

