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Ga jĳ  graag naar de kerk? Of zit je de dienst 
soms maar een beetje uit? De kerkdienst 
kan lang duren en misschien snap je het niet 
altĳ d. Dit prekenschrĳ fboek vol invulpagina’s, 
opdrachten en extra denkstof helpt je om te 
ontdekken wat God tegen jou wil zeggen 
door de kerkdienst heen. Bĳ voorbeeld door 
de Bĳ beltekst, de preek, de muziek of het 
gebed. Het maakt daarbĳ  niet uit of je fysiek 
in het kerkgebouw aanwezig bent of dat je 
thuis meekĳ kt met een online dienst. 

DE KERKDIENST IS EEN PLEK
WAAR GOD JOU WIL ONTMOETEN!



HOI!

Ga je graag naar de kerk? Of zit je soms de dienst een beetje uit? De 
kerkdienst kan lang duren en misschien snap je het niet altijd. Waarom 
gaan we dan naar de kerk? De kerk is de plek waar je God mag ontmoe-
ten. Waar je tijd voor God hebt, #Godtime. En waar God tot je spreekt. 
Hoe? Nou… op heel verschillende manieren! 

Dit boekje helpt je om te ontdekken wat God tegen jou wil zeggen door 
de kerkdienst heen. Bijvoorbeeld door de Bijbeltekst, de preek, de 
muziek of het gebed. Het maakt daarbij niet uit of je fysiek in het kerk-
gebouw aanwezig bent of dat je thuis meekijkt met een online dienst. 
De kerkdienst is een plek waar God jou wil ontmoeten! 

Hoe werkt dit boek?

Stap 1: Neem dit boek voortaan mee naar iedere kerkdienst die je 
bezoekt of online beluistert. 

Stap 2: Pak een nieuwe invulpagina. Ga tijdens de dienst aan de slag. 

Iedere dienst bevat de volgende vijf onderdelen: 

#muziek 
Wat wordt er gezongen? Welk lied spreekt je aan? En waarom? Schrijf 
het lied op zodat je het thuis nog eens kunt naluisteren.

#bijbellezen 
Waar gaat de Bijbellezing over? Aan de hand van verschillende op-
drachten teken of schrijf je het verhaal mee. 

#preek 
Aan de hand van de opdracht noteer je de highlights van de preek 
of wat je wil onthouden. Springt er een bepaalde zin uit die je niet wil 
vergeten? Noteer die snel. Of leef je uit en teken mee met de preek. 
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#bidden
Voor wie wordt er gebeden? Welke gebedspunt zou je zelf bij God 
willen brengen?

#nadenkertje en #challenge 
Iedere dienst is er een nadenkertje en een leuke challenge om mee 
aan de slag te gaan. 

Stap 3: Noteer aan het einde van iedere dienst jouw #Godtime. Wat 
ga je onthouden? Wat wil je nog aan iemand vragen? Wat denk je dat 
God tijdens deze dienst tot jou wilde zeggen? 

Stap 4: Wil je meer info over de #kerkdienst, #muziek, #bijbellezen, 
#preek of #bidden? Ga dan snel naar pagina 28, 50, 72, 96 en 122 voor 
wat meer inspiratie. 

Fijne zondag en fijne kerkdienst! 

Corine Zonnenberg 

P.S. Voor de feestdagen zijn er aparte pagina’s (vanaf pagina 124). Blader 
snel naar de laatste pagina’s van dit boek! 

Kom je schrijf- of tekenruimte tekort bij de diverse vragen, dan kun je 
achterin het boek nog extra schrijf- en tekenruimte benutten.

HOI!
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8 9

zondag 1
Datum:  

Dominee/spreker: 

Thema van de dienst: 

Ik kijk online/ben in de kerk (streep door) 
Aan het begin van de dienst voel ik mij: 
Aan het einde van de dienst voel ik mij: 

# MUZIEK   
Beste lied: 

Omdat: 

# BIJBELLEZEN   Oude Testament/Nieuwe Testament (streep door) 
Bijbeltekst: 

Teken het verhaal/de tekst in vier plaatjes:

# PREEK    Schrijf een samenvatting van de preek: 



8 9

zondag 1
De preek in 1 woord: 
# 

# BIDDEN     
Vandaag werd gebeden voor: 

Mijn gebedspunt: 
 

# GODTIME 
Dit onthoud ik: 

Deze vraag heb ik nog: 

Dit wil God vandaag tegen mij zeggen: 

Dit gebeurde door:  m #muziek m #bijbel m #preek m #gebed 
m anders

# NADENKERTJE 
Want overal waar twee of meer geloven bij elkaar zijn, 
daar ben Ik ook. Mattheüs 18:20 

# CHALLENGE 
Welke kerkganger heeft vandaag de beste outfit aan? 



10 11

zondag 2
Datum:  

Dominee/spreker: 

Thema van de dienst: 

Ik kijk online/ben in de kerk (streep door) 
Aan het begin van de dienst voel ik mij: 
Aan het einde van de dienst voel ik mij: 

# MUZIEK   
Beste lied: 

Omdat: 

# BIJBELLEZEN   Oude Testament/Nieuwe Testament (streep door) 
Bijbeltekst: 

Vat het verhaal/de tekst samen in 5 kernwoorden: 

# PREEK    Teken een samenvatting van de preek:



10 11

zondag 2
De preek in 1 woord: 
# 

# BIDDEN     
Vandaag werd gebeden voor: 

Mijn gebedspunt: 
 

# GODTIME 
Dit onthoud ik: 

Deze vraag heb ik nog: 

Dit wil God vandaag tegen mij zeggen: 

Dit gebeurde door:  m #muziek m #bijbel m #preek m #gebed 
m anders

# NADENKERTJE 
We kunnen ons God wel zonder de kerk voorstellen, 
maar de kerk niet zonder God. Thomas Mann

# CHALLENGE 
Tel de verschillende soorten snoep die je langs ziet komen. 



28 29

De kerkdienst bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Weet jij wat 
ze allemaal betekenen? 

Welke onderdelen gebeuren er tijdens de kerkdienst die jij bezoekt? 
Vink aan: 

m    De dominee/voorganger komt binnengelopen met de kerken-/
oudstenraad 

m   De dominee/voorganger krijgt een hand van de ouderling/oudste
m  Aansteken kaars 
m  Welkom 
m  Stil gebed
m  Votum en groet 
m  Kyrie en Gloria 
m  Wetslezing 
m  Geloofsbelijdenis 
m  Zingen/tijd van aanbidding 
m  Bijbellezing
m  Preek 
m  Gebed/voorbede 
m  Collecte 
m  Zegen 

De dominee/voorganger krijgt een hand van de ouderling/oudste 
waarmee hem of haar Gods zegen wordt toegewenst voor de dienst. 
De kerkenraad geeft symbolisch de verantwoordelijkheid die zij heb-
ben voor de gemeente, over aan de predikant. Aan het einde wordt er 
weer een hand gegeven waarbij de verantwoordelijkheid weer terug-
gegeven wordt. 

Tijdens het stil gebed is er de mogelijkheid om persoonlijk in stilte 
een gebed tot God te bidden. 

De  Kerkdienst

ALLES WAT JE ALTIJD 
AL WILDE WETEN OVER… 



28 29

De  Kerkdienst
Het votum en de groet zijn woorden die aan het begin van de dienst 
klinken. Met het votum wordt gezegd dat de gemeente afhankelijk is 
van Gods hulp. De groet is een groet van God aan de gemeente. Het 
zijn beide teksten uit de Bijbel. Er worden verschillende versies gebruikt. 
Zoek de volgende teksten maar eens op. Omcirkel welk votum en welke 
groet jij hoort in jouw kerk. 

Psalm 124:8  Psalm 146:6  Psalm 138:8 
1 Korintiërs 1:3  1 Timoteüs 1:2b  Openbaring 1:4

De kaars, ook wel Paaskaars genoemd, wordt aangestoken als teken 
dat God aanwezig is in de dienst. Op eerste paasdag wordt de kaars 
vervangen en wordt er een nieuwe kaars de kerk binnen gedragen. 

Het Kyrie is een gebed om ontferming: ‘Heer, ontferm u over ons’. Hierin 
wordt de nood van de wereld en de nood in het leven van de mensen 
bij God gebracht. Daarna wordt een Gloria-lied gezongen om God te 
danken dat Hij altijd voor de mensen zorgt. 

De wet wordt voorgelezen om ons te herinneren aan de regels die 
God gegeven heeft. Meestal wordt hier Exodus 20 of Deuteronomium 
5 voor gebruikt. Het wordt afgesloten met de samenvatting die Jezus 
gaf. Jezus bracht het terug naar twee belangrijke geboden. Welke? Lees 
maar in Matteüs 22:37-40. 

In de geloofsbelijdenis wordt het geloof samengevat. De kernpunten 
van het geloof worden eigenlijk opgesomd. Er zijn verschillende versies, 
zoals de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van 
Nicea. Google ze maar eens. Welke wordt in jouw kerk voorgelezen? 

Tijdens de collecte wordt geld opgehaald. Dit wordt besteed aan goe-
de doelen, mensen uit de gemeente of is voor de kerk zelf. Zo moeten 
het gebouw, de voorganger en de verwarming betaald worden. 

Aan het einde van de dienst krijg je de zegen mee. Gods goede woor-
den gaan mee jouw leven in. Er zijn verschillende zegenbedes. Zoek 
eens op: Numeri 6:24-26 - 2 Korintiërs 13:13. Welke wordt in jouw kerk 
vaak gebruikt? 



30 31

zondag 11
Datum:  

Dominee/spreker: 

Thema van de dienst: 

Ik kijk online/ben in de kerk (streep door) 
Aan het begin van de dienst voel ik mij: 
Aan het einde van de dienst voel ik mij: 

# MUZIEK   
Beste lied: 

Omdat: 

# BIJBELLEZEN   Oude Testament/Nieuwe Testament (streep door) 
Bijbeltekst: 

Vat het verhaal/de tekst samen in 5 kernwoorden: 

# PREEK    Schrijf een samenvatting van de preek:



30 31

zondag 11
De preek in 1 woord: 
# 

# BIDDEN     
Vandaag werd gebeden voor: 

Mijn gebedspunt: 
 

# GODTIME 
Dit onthoud ik: 

Deze vraag heb ik nog: 

Dit wil God vandaag tegen mij zeggen: 

Dit gebeurde door:  m #muziek m #bijbel m #preek m #gebed 
m anders

# NADENKERTJE 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. Sela

# CHALLENGE 
Welke muziekinstrument(en) wordt(en) er bespeeld vandaag? 
Welke is je favoriet? 



50 51

Waarom zingen we in de kerk? Wat denk jij? Vul in:

Zingen neemt een belangrijke plek in tijdens de kerkdienst. Of je nu 
naar een kerk gaat waar gezongen wordt uit de Psalmen, het Liedboek, 
de Opwekkingsbundel of heel andere liederen. Over heel de wereld 
en in elke taal zingen mensen liederen over God. Waarom? 

1. Zingen doe je samen! 
Een belangrijk onderdeel van zingen is dat je het samen doet. Samen 
zingen maakt je onderdeel van de kerk waar je op dat moment bent, 
de kerk wereldwijd, maar verbindt je ook met de zingende mensen 
voor de troon van God. 

2. Zingen richt je op God 
Zingen helpt om je op God te richten. Je zingt woorden die God groot 
maken of die beschrijven wie God is. Het helpt je om woorden te vinden 
die je soms zelf niet hebt. En daarmee helpt zingen in jouw relatie met 
God. Het is een manier van praten met Hem, maar ook iets wat je aan 
God mag geven. Je mag God groot maken, aanbidden en liefhebben 
door te zingen.

3. Zingen hoe je je ook voelt 
Zingen kan als je blij bent of dankbaar. Je zingt dan je dankbaarheid uit 
naar God. Maar ook als je je rot voelt, baalt of boos bent, mag je zingen. 
Zingen helpt om je boosheid of vragen te uiten naar God. Kijk maar 
eens in het Bijbelboek Psalmen. In sommige Psalmen bezingt David 
zijn dankbaarheid, maar in andere Psalmen is hij boos of verdrietig. 
Met al je emoties kun je bij God terecht. 

4. Door te zingen ervaar je God 
Je kunt God heel dichtbij ervaren als je zingt. Dat kan op een hoogte-
punt van geloof, maar ook op een dieptepunt. Soms heb je momenten 

  muziek in De Kerk

ALLES WAT JE ALTIJD 
AL WILDE WETEN OVER… 



50 51

  muziek in De Kerk
dat je het niet weet, of even niet meer gelooft. Ook dan mag je zingen 
en gebeurt het dat je in het zingen iets van God ervaart. 

5. Zingen kan op veel verschillende manieren 
Zingen kun je op allerlei manieren doen. Zittend, staand, met je handen 
omhoog, je ogen dicht, keihard, heel zacht of misschien wel alleen 
luisterend naar de muziek. Ontdek wat bij jou past! 

Tips: 
1.  Ontdek wat jouw muziekstijl is en welke manier van zingen bij jou past. 
2.   Maak een Spotify-playlist aan met je favoriete muziek om te zingen 

voor God. 
3.   Vraag je ouders, vrienden, opa en oma eens naar hun favoriete lied. 

Hoe zingen zij voor God? Kun je daar iets van leren? 

Mijn lievelingslied: 

Omdat: 
 

Deze muziekinstrumenten spreken mij aan: 

# CHALLENGE 
Luister eens een lied buiten je comfortzone! Bijvoorbeeld een lied dat 
je opa en oma graag luisteren. Wat vind je ervan? Snap je waarom dit 
hun lievelingslied is? 

Halleluja! Ik juich voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. 
Ik zal de Heer danken, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, 
zolang ik besta. Psalm 146:1-2  
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Ga jĳ  graag naar de kerk? Of zit je de dienst 
soms maar een beetje uit? De kerkdienst 
kan lang duren en misschien snap je het niet 
altĳ d. Dit prekenschrĳ fboek vol invulpagina’s, 
opdrachten en extra denkstof helpt je om te 
ontdekken wat God tegen jou wil zeggen 
door de kerkdienst heen. Bĳ voorbeeld door 
de Bĳ beltekst, de preek, de muziek of het 
gebed. Het maakt daarbĳ  niet uit of je fysiek 
in het kerkgebouw aanwezig bent of dat je 
thuis meekĳ kt met een online dienst. 

DE KERKDIENST IS EEN PLEK
WAAR GOD JOU WIL ONTMOETEN!




