Zondag 14 febr 2020
Het gaat vandaag over:
Goede gewoonten
We lezen uit de bijbel:
………………………………………..

Hallo allemaal, leuk dat jullie het werkblad weer geprint hebben. Veel plezier ermee!
Dominee Cornelis gaat vandaag weer verder met het jaarthema: Slag om het hart.
Deze keer gaat het over goede gewoonten.
Vandaag is het
Valentijnsdag, dus
vandaar dit LOVE
doolhof.
Cupido is de weg naar
het hart kwijt. Kan jij
de weg vinden?
Luister ook maar eens
naar wat dominee
Cornelis zegt over
Valentijnsdag en goede
gewoonten.
Misschien een beetje
ingewikkeld, maar
misschien snap je het
wel…
Soms doe je iets uit liefde voor iemand anders. Gewoon
omdat je van die ander houdt en graag iets voor diegene
wil doen. Wat doe jij wel eens uit liefde voor iemand
anders?………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
God doet alles wat hij voor ons doet ook uit liefde voor
ons. Wat is het grootste dat God voor ons heeft gedaan?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
God vindt het fijn als wij ook dingen voor Hem doen uit
liefde. Bijvoorbeeld lief zijn tegen je broertje of zusje.
Kan je nog meer dingen bedenken die je zou kunnen
doen voor God? …………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Zijn er ook dingen bij die een gewoonte geworden zijn?
Wat zijn jouw goede gewoonten? …………………………….
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

In deze woordzoeker zijn
de eerste 16 Bijbelboeken
verstopt. Zoek ze op en
streep ze weg.
De letters die overblijven
vormen nog 2 boeken.

De bijbel is eigenlijk een boek vol
boeken. Je ziet dat al aan het woord
‘bijbel’. Dat komt van het Griekse
woord ‘biblia’. ‘Biblia’ betekent
‘boeken’.
Hoeveel boeken staan er in de
bijbel?........................................
Hoeveel staan er in het nieuwe
testament? ………………….
En in het oude? ……………………
Tijdens de kerkdienst lezen we altijd
uit de bijbel. Kleur het boek waar
vandaag uit wordt gelezen.
Het boek staat in het …………………
Testament.

Weet jij het nog?
Vandaag ging de preek over: ……………………………………………………………………………………
Het geld was voor: …………………………………………………………………………………………………
Het mooiste lied:……………………………………………………………………………………………………
Dit was bijzonder vandaag:………………………………………………………………………………………

