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Goedemorgen! Fijn dat je er weer bent. Heb je al gezien wat voor 

bijzonders er voorin de kerk staat? Juist, een hele grote tafel. Daar 

kunnen veel mensen aan zitten! Als jij jarig bent, komen er misschien 

wel familie of vriendjes eten. Wat wil jij dan eten? 

 

 

 

Deze maaltijd is speciaal voor de Heere Jezus. Jezus zegt: “Ik heb 

er erg naar verlangd om deze maaltijd met jullie te houden, voordat 

Ik ga lijden.” Bij deze maaltijd is er Brood en Wijn.  

 

Het _________ betekent het lichaam van de Heere Jezus. Jezus 

geeft Zijn lichaam om de hele wereld met God te verzoenen. 

De _________ betekent het bloed van de Heere Jezus. Let straks 

maar goed op welke kleur de wijn heeft! De wijn is ____________ . 

Jezus geeft Zijn bloed om alle zonden weg te wassen. Jezus wil dat 

de leerlingen deze maaltijd elke keer weer houden om aan Jezus en 

aan Zijn 

lijden te 

denken. 

Daarom 

doen wij dat 

vandaag ook 

in de kerk.  



Het thema van deze dienst is: 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Wat zou dat betekenen, denk je? 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Let maar goed op of het klopt wat je hebt opgeschreven. De dominee 

gaat het vast en zeker uitleggen.  

 

 

 

Je kent vast ons 

alfabet al. Trek en 

lijn van A naar B en 

dan naar C 

enzovoort tot de Z. 

 

Wat heb je 

gemaakt? 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Weet je ook waar het voor bedoeld is? Zet een rondje om het goede 

antwoord. 

A. Om water mee te putten. 

B. Voor de sier. 

C. Om in te roepen. 

 

Vul hieronder de goede woorden in. Je kunt kiezen uit: genade, 

zonden, kruis, liefde, eerlijk, schoon. 

 

God houdt van deze wereld, van jou en van mij. Gods ___________ 

is ontzettend groot. Je kunt het vergelijken met een grote 

waterbron. 

 

Wij zijn niet rechtvaardig. Wij zijn niet altijd zo ___________. God 

wil ons rechtvaardig maken, Hij wil ons helemaal __________ maken 

en al onze ____________  afwassen. Wij moeten verlost worden, 

want door de zonde zijn wij slaaf geworden van de duivel. Door te 

sterven aan het 

__________ betaalde 

Jezus de losprijs. Jezus is 

als een put om Gods grote 

genade bij ons te brengen. 

 

Houd je hand maar op om 

Gods _________  ‘aan te 

pakken’! Dat is geloof: 

Gods grote cadeau 

aanpakken! 



Heb je goed meegezongen? Hieronder staan verschillende regels van 

liederen die we deze dienst zingen. Maar helaas, er zijn woorden 

weggevallen! Kun jij de goede woorden invullen in de puzzel? Tip: op 

de zondagsbrief staat welke liederen we zingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


