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Wat gebeurt er in een kerkdienst?
Ehab en Noa gaan op onderzoek
uit. Kijk het filmpje op kits.nl.

BEELD  Youtube
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De kleurplaat van Linda Bikker kun je dit
keer alleen downloaden via kits.nl.

Kleurplaat

RamRam

keer alleen downloaden via kits.nl.

Ik schaam me eigenlijk om het te 
zeggen, maar toen ik zo oud was 
als jullie, vond ik de kerkdienst 
vaak lang duren. Ik begreep maar 
weinig van de preek. Soms ging 
ik maar weer de ramen tellen, 
ook al die kleine raampjes. 
Nu ik ouder ben, besef ik pas 
goed hoe verkeerd dat was. Een 
kerkdienst is heel bijzonder. Als 
je in de kerk bent, is het niet de 
dominee of de ouderling die 
spreekt, maar je hoort daar het 
Woord van God. 
Toen God met Mozes sprak bij 
het brandende braambos, moest 
Mozes eerst zijn schoenen uit-
trekken. Dat hoeven wij niet te 

doen, maar we moeten wel heel 
eerbiedig en aandachtig zijn. Als 
je bij koning Willem-Alexander 
op bezoek zou mogen komen, 
zou je toch ook niet zomaar in 
het rond gaan staren? Je zou ook 
het grote verschil voelen met de 
koning. 
Zo is het ook als God spreekt in 
de kerk: dan voel je je klein, dan 
besef je dat je een zondig mens 
bent. Wat een wonder dat Hij 
toch ook tot jou spreekt! In dit 
speciale nummer van Kits over 
de kerkdienst lees je daar veel 
meer over. 

Ste�f de Bruijn

20190109-002-KIT-MAIN-RED.pdf 2 12/18/2018 6:18:55 PM



kits

Kits is een tweewekelijkse 

uitgave voor kinderen t/m 13 

jaar en onderdeel van Erdee 

Media B.V.

Hoofdredactie: 
S. M. de Bruijn

Directie: 
C. Heutink

Redactie:
Janette Hertog

Medewerkers:
Linda Bikker 

ds. N. Donselaar

Dietie Gommer 

Jaap Hulst

Liesbeth van Klinken

Joke Meijer

Steven Middelkoop

Daan van Oostenbrugge

Anja den Otter

Judith van der Veer

Vormgeving:
Hans Kraayeveld

Foto omslag:
iStock

Abonnementen, 
vragen en tips:
Redactie Kits,

Postbus 613,  7300 AP 

Apeldoorn

nieuws@kits.nl / www.kits.nl

Jaarabonnement Kits:
€ 2,95 per maand

ISSN: 
1877-2005

Jaargang:
11

KITS 09

VERSCHIJNT OP

23 JANUARI

EN GAAT HELEMAAL

OVER

DENEMARKEN

Zondags�cho�l

Ga jij op zondag naar de
zondagsschool? Daar leer je
meer over de Bijbel en over
wat we geloven. Wist je dat
zondagsscholen al heel lang
bestaan? De eerste werden
in 1780 opgericht in Engeland.
Kinderen moesten in die tijd
zes dagen lang werken in de
fabriek. Ze waren alleen op
zondag vrij. Op de zon-
dagsschool kregen ze dan
onderwijs uit de Bijbel. In
Nederland kwam de eerste
zondagsschool in 1836. Der-
tig jaar later waren er bijna
300 in het hele land. Bedoeld
voor kinderen uit de kerk,
maar de mensen wilden ook
heel graag niet-kerkelijke kin-
deren over de Heere Jezus
vertellen.
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Zing je mee?
’s Zondags gaan we naar de kerk,
rusten uit van school en werk,
luisteren dan naar Gods Woord,
danken Hem zoals het hoort.

’s Zondags denken we eraan
dat de Heer is opgestaan.
Dit is nu Gods eigen dag,
waarop jij Hem dienen mag.

’s Zondags roepen we God aan,
komen samen in Zijn Naam.
Zingen: ‘Jezus komt eens weer
op de dag van onze Heer.’

Wijs: Neem mijn leven, laat het Heer’

© Driestar educatief

Meer zingen
Op de website abcvoor-
kinderen.nl staat het
kernwoord ‘Gods dag
eren’. Daar vind je meer
muziek die met de zondag
te maken heeft. Verder is
er uitleg, een Bijbelrooster
en zijn er opdrachten over
de dag van de Heere.

Deze Kits kwam tot stand in 
samenwerking met:

dat de Heer is opgestaan.dat de Heer is opgestaan.

waarop jij Hem dienen mag.waarop jij Hem dienen mag.

’s Zondags gaan we naar de kerk,’s Zondags gaan we naar de kerk,
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HET IS DE EERSTE DAG VAN DE WEEK. DE OPSTANDINGSDAG VAN DE HEERE

JEZUS. OP DIE DAG KOMEN DE CHRISTENEN BIJ ELKAAR. ZE VIEREN DE

RUSTDAG NIET OP ZATERDAG, ZOALS DE JODEN, MAAR OP ZONDAG.

TEKST Joke Meijer BEELD RD

Kerkdienst in de nacht

1.  IN WELKE STAD PREEKT 

PAULUS DE HELE NACHT? 

    a. In Filippi

    b. In Troas

2.  WIE VALT ER UIT HET 

RAAM OP DE STRAAT?

    a. Eutychus

    b. Timotheüs

3.  WAT GEBEURT ER MET 

EUTYCHUS?

    a.  Hij sterft en wordt begra-

ven.

    b.  Hij sterft en wordt weer 

levend.

LEES

IN JE BIJBEL

HANDELINGEN

20 VERS

1 TOT 12

B
IJ

B
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D
e gemeente van Troas is 
bijeen in een opperzaal. 
De zaal zit helemaal vol 
mensen. Het is dood-

stil. De mensen luisteren naar 
de preek van Paulus. Een paar 
dagen geleden is Paulus bij hen 
gekomen. Hij heeft in Grie-
kenland gemeenten bezocht 
en overal over de Heere Jezus 
verteld. Paulus is nu op reis naar 
Jeruzalem. Morgen zal hij verder 
reizen. Daarom wil hij nog één 
keer het Evangelie in Troas bren-
gen. Hij viert met de gemeente 
het Heilig Avondmaal. Daarna 
gaat hij verder met zijn preek: hij 
heeft nog zo veel te vertellen. Hij 
wil de mensen veel leren over 
de Heere Jezus. Daarvoor ga je 
toch naar de kerk?
Het wordt steeds later. De 
mensen vinden het niet erg. In 
de opperzaal worden olielamp-

jes aangestoken. Een jongen, 
Eutychus, gaat in het raam 
zitten. Daar heeft hij een mooi 
plekje. In het raam zit geen glas. 
De frisse lucht stroomt zo naar 
binnen. Dat is wel nodig met die 
lampjes. 
Paulus blijft maar preken. Het 
wordt nacht. En weet je wat er 
gebeurt? Eutychus valt in slaap, 
zittend in het open raam. Nie-
mand merkt het.
Dan… een gil, een doff e smak. 
Eutychus valt van drie hoog 
naar beneden op de straat. De 
mensen rennen via de trap naar 
beneden. Te laat! Eutychus is ge-
storven. Wat een verdriet aan het 
einde van de zondag! Intussen is 
Paulus naar beneden gekomen. 
Hij ziet de roerloze Eutychus 
liggen. Maar kijk eens… Paulus 
gaat boven op hem liggen en 
omarmt hem. Dan staat hij op 

en zegt: „Wees niet verdrietig. 
Eutyvhus leeft!” 
Paulus loopt de trap op en gaat 
verder met zijn preek. Hij stopt 
pas ’s morgens vroeg. Wat een 
lange kerkdienst. Maar de men-
sen vinden het helemaal niet erg. 
En Eutychus? De mensen nemen 
hem mee naar boven. Hij leeft. 
Hij is opgewekt uit de dood. De 
gemeente in Troas wordt door 
dit wonder getroost. Het geloof 
van de mensen groeit. Ze weten 
zeker: de Heere Jezus is sterker 
dan de dood! 

04 // kits // 9 JANUARI 2019
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puzzel me�!

Eutychus betekent: 

de gelukkige.

Een opperzaal is een 

ruime kamer op het 

dak die via een bui-

tentrap te bereiken is.

Winnaar van de vo-
rige puzzels is Arjen
Hardeman (10). Hij
krijgt “Het monster
van Loch Ness” van
uitg. Columbus.
Ook een boek
winnen? Stuur de
oplossing van beide
puzzels voor 23
januari in via kits.nl

 Zoek de antwoorden op in Handelingen 20: 1-12. Zet de 

letters in de hokjes. Het woord dat je leest onder de pijl is 

de oplossing van de puzzel.

Invulpuzzel

059 JANUARI 2019 // kits // 

1. Eutychus zit in het ……
2. Helper van Paulus.
3. Paulus preekt ’s nachts in de stad ……
4. Helper van Paulus uit Azië.
5. Paulus preekt tot ……
6. Paulus vertrekt uit Filippi na het feest van de …… broden.
7. Zendeling die drie grote zendingsreizen heeft gemaakt.
8. Eutychus is met een diepe …… overvallen.
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HOI IK BEN HANNAH.

VANDAAG NEEM IK JE MEE NAAR MIJN KERK IN STOLWIJK. IK LAAT JE ZIEN

HOE HET BIJ ONS ALTIJD GAAT OP ZONDAG.

TEKST Dietie Gommer BEELD Anton Dommerholt

Ga je me�

naar de kerk?
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E

06 // kits // 9 JANUARI 2019

20190109-006-KIT-MAIN-RED.pdf 6 12/18/2018 6:25:09 PM



We wonen

dicht bij de

kerk, dus we

lopen er

altijd heen

Het fijne van zondag is ook dat we met 
z’n allen kunnen ontbijten. Lekkere broodjes of 
croissantjes met een gekookt eitje erbij. Het liefst 
heb ik een eitje van mijn eigen kip, want die zijn 
echt veel lekkerder, maar in de winter legt ze 
helaas geen eitjes. Na het ontbijt doen we onze 
jassen en schoenen aan en lopen we naar de kerk. 
Daar wonen we dichtbij.

Bij de kerk brengen we altijd eerst mijn 
kleine zusje naar de crèche. We komen onder de 
toren de kerk binnen. Bij de ingang staat de koster. 
Hij groet ons altijd en wenst ons een fi jne dienst. 
Op nieuwjaarsmorgen geeft hij iedereen ook een 
hand. De rest van de dienst zorgt de koster ervoor 
dat alles goed verloopt.

We staan ’s morgens op tijd op zodat 
we mooie kleren kunnen uitzoeken en onze haren 
mooi kunnen maken. Elke zondag is een feestdag 
omdat het de opstandingsdag van de Heere is 
en dat vieren we! We hebben ook tijd om uit te 
rusten van school of werk. Ook vind ik het fi jn dat 
we samen zijn als gezin zonder dat iedereen weer 
ergens afspraken heeft.

079 JANUARI 2019 // kits // 
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De dominee gaat de preekstoel op en 
zegt twee teksten achter elkaar. De eerste komt 
uit Psalm 124 en Psalm 138. We zeggen dan dat 
we alles van God verwachten. Dat heet het votum. 
De tweede tekst is de groet waarin God de hele 
gemeente groet. Het votum klinkt zo: „Onze hulp 
is in de naam des HEEREN, Die hemel en aarde 
gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen de werken van Zijn handen.” 

Na het zingen van een psalm leest de 
dominee de wet, de 10 geboden van de Heere, 
voor. Daarin horen we hoe God wil dat we leven 
en hoe wij God kunnen liefhebben als dank voor 
Zijn liefde voor ons. Ik vind het altijd knap als een 
dominee deze helemaal uit zijn hoofd kan opzeg-
gen. Maar ik denk dat hij meestal voor de zeker-
heid toch even in zijn Bijbel kijkt.

Als de ouderlingen, diakenen en de 
dominee in een mooie rij de kerk binnenkomen, 
gaat de kerkdienst bijna beginnen. We zingen dan 
de eerste psalm van het bord. Daarna geeft een 
ouderling de dominee een hand. Hij wenst hem 
dan toe dat het goed mag gaan en dat de Heere 
de woorden van de dominee mag zegenen voor 
iedereen die in de kerk is.

De dominee loopt naar de kansel of 
preekstoel, en blijft onderaan staan. Hij bidt stil 
voor zichzelf. De grote mensen bidden ook voor 
zichzelf en vragen of de Heere God erbij wil zijn in 
de dienst en of Hij de dienst wil zegenen. Je mag 
zelf ook stil bidden. Je kunt de Heere God bijvoor-
beeld vragen of Hij je wil helpen bij het luisteren 
naar de preek.

08 // kits // 9 JANUARI 2019
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Nu gaan we bidden. De dominee bidt of 
de Heilige Geest het gelezen Woord wil zegenen 
voor ons hart. Hij bidt ook voor mensen in de 
gemeente die ziek zijn of voor verdrietige dingen 
die gebeurd zijn. Hij dankt voor alle fi jne dingen. 
Het is mooi dat je allemaal bij elkaar hoort en 
samen één gemeente bent. Zo ben je samen blij 
of kun je elkaar helpen. Na het bidden lezen we 
uit de Bijbel.

Het is tijd voor de collecte. Het orgel gaat 
spelen en de diakenen komen langs met de 
collectezak. De dominee zegt van tevoren altijd 
waar het geld dat je in de collectezak doet aan 
gegeven wordt. Bijvoorbeeld om het kerkgebouw 
te onderhouden, om de Bijbel te verspreiden in 
andere landen of om te helpen in een land waar 
een natuurramp is geweest. De diakenen zorgen 
ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt.

Dan begint de preek. De dominee zegt 
over welke tekst de preek gaat. Meestal komt die 
uit het Bijbelgedeelte dat is voorgelezen. Ik schrijf 
de tekst op in mijn schrijfboekje. Dit doe ik ook 
met de psalmen die we zingen. Ik schrijf de datum 
erbij. Tijdens de dienst schrijf ik soms dingen op 
die de dominee zegt, of maak ik een tekening over 
het Bijbelverhaal. Doe jij dat ook?

Na afloop zingen we met elkaar nog 
een psalm. De dominee zoekt psalmen uit die 
passen bij de preek. Soms vertelt hij waarom we 
juist deze psalm zingen. Ik hou erg van zingen en 
ga elke week naar een koor bij mij in de buurt. 
En weet je: de Heere vindt het echt heel fi jn als je 
zingt tot Zijn eer!

10 // kits // 9 JANUARI 2019
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We halen eerst mijn zusje op en lopen 
dan naar huis. Daar drinken papa en mama koffi  e 
en krijgen wij cola met iets lekkers erbij. Echt feest 
dus! Ook hebben we de tijd om samen te praten 
over de kerkdienst, en kan ik de dingen die ik niet 
snapte aan papa of mama vragen. We eten lekker 
chippies en nootjes en ’s middags ga ik samen 
met mijn broertje naar zondagsschool.

In de kerk zit je met veel mensen. Oude 
mensen, kleine kinderen, iedereen is heel verschil-
lend. Toch ben je samen één gemeente. Eigenlijk 
ben je dus een soort grote familie. Zo kun je er 
voor elkaar zijn en helpen als er moeilijkheden 
zijn. Je mag voor de ander bidden. Je kunt ook 
leuke dingen samen doen, zoals naar club of 
zondagschool.

Als je ‘amen’ hoort, weet je dat de preek is 
afgelopen. De dominee dankt de Heere voor Zijn 
Woord en vraagt of God het zegent. Bij het zingen 
van de laatste psalm gaan wij altijd staan. Daarna 
krijgen we de zegen mee. Wat bijzonder dat je de 
nieuwe week mag beginnen met de zegen van de 
HEERE die de dominee op ons legt. Als het orgel 
speelt, lopen we de kerk uit.

me�schrijfboekje maken?

Tijdens de dienst schrijf of teken ik in 
een mooi notitieboekje over de preek. 
In de hal van onze kerk liggen ook 
meeschrijfblaadjes die je daarvoor kunt 
gebruiken. Daar staan vragen in en op 
de voorkant staat vaak een kleurplaatje. 
Lijkt dat je ook wat? Het is gemakkelijk 
te maken! Kopieer de zoekplaat in het 
midden van deze Kits of print hem als 
kleurplaat via de site. Vouw het blaadje 
dubbel, zodat de zoekplaat binnen zit. 
Schrijf op de voorkant met mooie letters: 
de datum, naam van de dominee en de 
tekst van de preek. Op de achterkant 
maak je aantekeningen over de preek, 
schrijf je op wat je niet begrijpt of maak 
je een tekening over het Bijbelverhaal.

9 JANUARI 2019 // kits // 11
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belofte
Misschien luister jij met heel 
veel andere mensen naar de 
preek. Soms is een gemeente 
maar klein. Weet je wat zo 
mooi is? Zelfs als er maar heel 
weinig mensen in de kerk 
zijn, wil de Heere Jezus er Zelf 
bij zijn. Je leest die belofte in 
je Bijbel in Matthéüs 18 vers 
20. Zoek maar op!

De pre�kstoel

VDM
Heb je ze wel eens gezien, 
deze drie letters achter de 
naam van een dominee? Ze 
vormen de afkorting van drie 
Latijnse woorden: verbi divini 
minister. Dat betekent: Dienaar 
van het Goddelijke Woord. De 
belangrijkste taak van een do-
minee is dus 
dat hij Gods 
Woord mag 
bedienen. Hij 
mag dat aan 
de gemeente 
uitleggen en 
meegeven. 
De HEERE 
gebruikt een 
dominee 
als dienstknecht om Zijn 
Woord te verkondigen. En 
zo mag hij ook de gemeente 
dienen!

Het eerste wat je ziet als je de 
kerk binnenloopt, is de preekstoel. 
Dat is niet voor niets. Het Woord 
van God staat in het middelpunt. 
Daarom ligt er altijd een openge-
slagen Bijbel op. Daar mag de do-
minee uit lezen en over vertellen. 
Je mag Gods Woord zien en horen! 
Er wordt wel gezegd dat we als 
gemeente ”samenkomen rondom 
het Woord”.

12 // kits // 9 JANUARI 2019

Ds. H. Peet met
kinderen uit
zijn gemeente:
Femke (rechts)
en Daphne den
Otter.

necht om Zijn 
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Vind je het fijn als de dominee gaat preken? of kun je je
aandacht Vaak maar moeilijk bij de preek houden? Waarom is de preek

eigenlijk zo belangrijk? goed om daar eens oVer na te denken!

TEKST Anja den Otter  BEELD Henk Visscher

god zelf

aan het woord

s
amen met het lezen uit 
de Bijbel is de preek zelfs 
het meest belangrijke van 
de hele kerkdienst! Weet 

je waarom? Omdat de HEERE 
dan Zelf vanuit Zijn Woord tot je 
spreekt. Natuurlijk, de dominee 
preekt, maar als het goed is mag 
hij Gods woorden doorgeven. 
Hij legt uit wat er in de Bijbel 
staat. Om dat goed te kunnen 
doen, moet de dominee de preek 
goed voorbereiden. Daarom 
bestudeert hij de Bijbel niet 
alleen in onze eigen taal, maar 
ook in de talen waarin de Bijbel 
oorspronkelijk geschreven is: het 
Hebreeuws en het Grieks. Ook 
bekijkt de dominee nog andere 
boeken die over het Bijbelge-
deelte gaan waarover hij preekt.

Verschillende mensen
De dominee houdt er rekening 
mee dat er verschillende soorten 
mensen in de kerk zitten. Kin-
deren, jongeren en volwassen 
mensen. Mensen die veel geleerd 
hebben en mensen die graag 
met hun handen werken. Mis-
schien gebruikt jouw dominee 

de heere Wil

met zijn heilige

geest in je

hart Wonen.

bijzonder, hè?

Heere Jezus toegaat om verge-
ving te vragen van je zonden. 
Dat wil de HEERE graag geven. 
Wat een wonder! Hij wil met Zijn 
Heilige Geest in je hart wonen 
en werken, zodat je de HEERE 
gaat zoeken, leert vertrouwen 
en volgen. Dat heeft Hij beloofd. 
De HEERE heeft je redding op 
het oog. Daarom mag je naar 
de kerk om Zijn Woord te horen. 
Bijzonder hè? 

eerbiedig luisteren
Misschien zit je wel in een kerk 
waar geen eigen dominee is en 
waar regelmatig een preek wordt 
gelezen door een ouderling. Zo’n 
preek is dan door een dominee 
van vroeger of nu opgeschreven. 
Ook daardoor wil de HEERE Zelf 
tot je spreken. 
Als je beseft dat de HEERE iets tot 
je te zeggen heeft, dan zorgt dat 
ervoor dat je eerbiedig in de kerk 
zit als je luistert naar de preek. 
Vraag jezelf bij elke preek weer af: 
Wat wil de HEERE míj leren? En 
bid –in de kerk én thuis– of Hij 
wil helpen om daar steeds aan te 
denken en daarnaar te leven!

ook voorbeelden in de preek. 
Dat is fijn, want dan kun je som-
mige dingen beter begrijpen. En 
misschien ook wel makkelijker 
onthouden. 
In elke preek legt de dominee 
het Bijbelgedeelte uit, maar hij 
vertelt ook wat wij daarvan kun-
nen leren. 

zondige hart
De dominee zal in iedere preek 
iets vertellen over hoe zondig 
ons hart is. Dat wij vanuit onszelf 
de HEERE niet willen zoeken, 
liefhebben en eren. Dat het heel 
erg is als dat zo blijft. Daarom 
zal de dominee je wijzen op de 
Heere Jezus. Hij kwam naar deze 
aarde om voor de zonden te 
lijden en te sterven. En Hij is ook 
weer opgestaan! De dominee zal 
erop aandringen dat je naar de 
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“De

Heilige Geest

helpt bij het

vinden van de

boodschap”
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emke-Marij (10) vertelt 
dat de dominee op dit 
moment een serie preekt; 
over Nehemia. „Nehemia 

hoort van een broer en een 
vriend dat Jeruzalem in puin ligt. 
Hij gaat naar de stad en kijkt 
’s nachts wat er allemaal kapot 
is. Dan gaat hij de stad helemaal 
opknappen.” Dat viel niet mee, 
weet Femke-Marij: „Er waren 
mensen die het werk probeer-
den tegen te houden. Ze zeiden 
dat het toch niet zou lukken.”

Femke-Marij

begrijpt de pre�k
IEDERE ZONDAG GAAT FEMKE-MARIJ KLOOSTERMAN NAAR DE

VICTORKERK IN APELDOORN. DAAR PREEKT DS. A. A. F. VAN DE WEG. HOE IS HAAR

DOMINEE BEZIG MET HET MAKEN VAN EEN PREEK?

FEMKE-MARIJ: „IK DENK DE HELE WEEK.”

TEKST Steven Middelkoop BEELD Anton Dommerholt

Een preek maken valt niet mee. 
Femke-Marij: „Ik denk dat de do-
minee eerst het Bijbelgedeelte 
bekijkt en voorbeelden bedenkt. 
Hij denkt ook na over de uitleg. 
Daarna moet hij de preek na-
tuurlijk nog opschrijven.” 

De bij en de honing

Dominee Van de Weg vertelt 
hoe hij dat doet: „Allereerst lees 
ik de Bijbel. Ik zoek een tekst 
voor de komende zondag. Nu 
preek ik een serie over Nehemia. 
Na het kiezen van de tekst denk 
ik na over de boodschap. Denk 
maar aan een bij. Hij kan alleen 
honing uit de bloem halen als hij 
daar tijd en rust voor neemt. Ik 
bid en vraag om Gods wijsheid, 
zodat ik Zijn boodschap kan 
vinden. Ik vraag mij dan af: Wat 
is de bedoeling van de tekst 
voor nu? De Heilige Geest helpt 

daarbij. Dat vind ik heel bemoe-
digend.” 
Femke-Marij begrijpt waarom 

een preek maken tijd kost: „Ik 
denk dat het moeilijk is om een 
preek te maken. De geschiede-
nis vertellen is niet zo moeilijk, 
maar wel om er een betekenis 
bij te maken. Een goede les erbij 
te vinden.” 
Dominee Van de Weg preekt 
graag: „Door preken brengt God 
jongeren en ouderen tot geloof. 
Ik mag Christus verkondigen. 
Daarbij denk ik vaak aan een 
juwelier. De mooiste edelstenen 
plaatst hij tegen een zwarte 
achtergrond. Zo mag ik Christus 
verkondigen voor zondaren die 
niets verdienen!”

Goed� uitleg belangrijk

Preken zijn niet altijd gemak-
kelijk. Femke-Marij kan dominee 
Van de Weg echter goed volgen: 
„Ik kan de preek best wel goed 
begrijpen. Hij gebruikt geen 
moeilijke woorden en legt alles 
goed uit. Hij gebruikt soms voor-
beelden in de preek. Meestal 
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2 Vragen

is het voorbeeld voor mij een 
goede vergelijking, maar soms 
helpt het mij niet zo goed.” 
De dominee kan zijn preek niet 
alleen maken. „Ik moet écht 
geholpen worden! Dat doet de 
Heere. Bij de preekstoel bid ik 
altijd: “Laat de woorden van mijn 
mond en de overdenking van 
mijn hart welgevallig zijn voor 
Uw aangezicht” (Ps. 19:15). De 
Heere helpt. Dat verwondert mij 
steeds weer.” 
Soms raak je tijdens de preek 
afgeleid. Dat merkt ook Femke-
Marij wel eens. Wat de domi-
nee dan moet doen om haar 
aandacht weer te krijgen? „Een 
duidelijk voorbeeld geven wat 
mij aanspreekt!”

Femke-Marij: „Hoort u zelf wel eens een preek?”
Dominee Van de Weg: „Als ik zelf niet hoef te pre-
ken, ga ik graag met mijn gezin in de kerk zitten.
Maar dat komt niet vaak voor. In de auto luister
ik wel vaak een preek van andere dominees. Dat
is leerzaam.”

Femke-Marij: „Maakt u een preek helemaal zelf,
of gebruikt u wel eens een preek van een andere
dominee?”
Dominee Van de Weg: „Wat een mooie vraag! Ik
maak de preek helemaal zelf. In de voorberei-
ding lees ik wel eens een preek van bijvoorbeeld
Augustinus of Luther. Dat zijn hele wijze dominees
geweest, waar ik veel van kan leren.”
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Knoop om de 2,5 cm een 
touwtje stevig om de streng 
heen, zodat je alle draden  
naar elkaar toe trekt.

Stap 2

Wikkel je touw om tafel- of 
stoelpoten totdat het een 
dikke streng is.

Stap 1

Knip in het midden tussen de 
touwtjes je streng in stukken. 
Knip ook het begin en het 
eind los.

Stap 3 Variatie

Wil je maar 1 pomponclip ma-
ken? Gebruik dan een (vlees)
vork. Zorg dat je hem wel vaak 
genoeg omwikkelt.

Stap 4

Maak de paperclip vast aan 
het binnenste touwtje en 
knoop nog een paar keer extra 
vast. Tip: maak van de restjes 
een franje.

* Wol of katoen
* Schaar
* Paperclips
*  Stoelpoot of tafel-

poot om de wol om-
heen te wikkelen

bladwijzer
die niet kreukt :-)

WAT STAAT DAT GEZELLIG AAN JE BIJBEL,

AL DIE POMPONNETJES. ZE ZIJN IN EEN HANDOMDRAAI GEMAAKT!

TEKST en BEELD Dietie Gommers

18 // kits // 9 JANUARI 2019
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LUISTER�N NAAR DE PRE�K IS SOMS BEST MOEILIJK.

GIDEON SLINGERLAND (7) EN ANNA VAN KLINKEN (10) VERTELLEN KITS WAT

ZE GOED� LUISTERTIPS VINDEN.

TEKST Liesbeth van Klinken BEELD Anton Dommerholt

Luistertips

Tip 1
Vraag de Heere bij het
stille gebed of Hij je helpt
om goed te luisteren.
Gideon: „Een 10! Als de
Heere je helpt, lukt het
wel beter.”

20 // kits // 9 JANUARI 2019

Tip 3
Bedenk moeilijke vragen
over de preek en stel
die thuis.
Gideon lacht: „Een 9!”
Anna: „Wij doen weleens
een quiz. Dan stellen we
elkaar vragen. Je mag
je aantekeningen erbij
houden.”
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Tip 4

Tip 6

Tip 2

Tip 5

Hou je Bijbel erbij
en kijk steeds welk
vers past bij wat
de dominee zegt.
Gideon: „Goed!”
Anna: „Dat vind ik
moeilijk. Zeker als
ik ook nog schrijf.”

Gebruik een meeschrijfboekje.
Gideon: „Zonder boekje vind
ik het makkelijker. Dan hoef ik
niet aan het boekje te den-
ken.”
Anna: „Goeie! Ik luister echt
beter als ik meeschrijf. Dan
onthoud ik het ook langer.”

Vraag je ouders om dui-
delijk mee te schrijven in
woorden die jij begrijpt.
Gideon: „Mmmm, nee.”
Anna: „Vroeger vond ik
dat wel fijn. Nu is het niet
meer nodig.”

Praat thuis na over de preek.
Gideon: „Mijn vader vraagt hoe ik de
preek vond. En op de zondagsschool
praten we er ook over.”
Anna: „Daar ga je het wel beter van
onthouden.”
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N IN EEN KERKDIENST IS ER VEEL TE LUISTEREN.

MAAR IN SOMMIGE DIENSTEN GEBEURT MEER.
DAN IS ER OOK VEEL TE ZIEN: KLEINE BABY’TJES, WATER, EEN

TAFEL, BROOD EN WIJN. WAT BETEKENT DAT ALLEMAAL?

TEKST Judith van der Veer BEELD alnwickanglican.com

De Heere Jezus heeft twee sacramenten ingesteld: de
heilige doop en het heilig avondmaal. Door een sacrament
komt God naar mensen toe. Hij wil aan hen de belofte
van het Evangelie laten zien en die bevestigen (vast ma-
ken). Zoals water je schoonwast, zo laat het water van
de doop zien dat je reiniging van je zonden nodig hebt.
Het water van de doop en de wijn bij het avondmaal zeg-
gen ook dat het bloed van de Heere Jezus reinigt van álle
zonden. Zoals brood je lichaam voedt, zo laat het brood
bij het avondmaal zien dat de Heere Jezus je helemaal
vervullen wil. De sacramenten zijn door God bedoeld om
het geloof in Zijn belofte sterker te maken. Kijk maar
goed als er weer een doop- of avondmaalsdienst is in
jullie gemeente!
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Voor David van der Veer (10) was tweede paasdag
2018 een bijzondere dag. „Mijn broertje Lucas werd ge-
doopt. Ik mocht hem de kerk binnen dragen. Ik was blij
dat Lucas niet ging huilen. Met mijn ouders, broertje en
zusje stond ik bij het doopvont. Zo kon ik het dopen
van Lucas heel goed zien. Dat vond ik erg mooi.”

Anna Luiten (9) vertelt over het heilig
avondmaal in de kerk. „Ik vind het fijn
als het zo stil is tijdens het avondmaal.
Het is mooi als alle mensen in een kring
zitten en de dominee staat en uit de
Bijbel leest. Het formulier dat we lezen
vind ik moeilijk en het duurt erg lang. Ik
zou iemand weleens willen vragen waar-
om hij of zij aan het avondmaal gaat.”

mEER

WETEN OVER DE

SACRAMENTEN?

kIJK OP

KITS.NL
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één kerk...
“Ik geloof… één heilige, algemene, Chris-
telijke Kerk”. Dat hoor je iedere zondag. 
Kerk, dat betekent: wat van de Heere is. 
De Heere God roept mensen uit allerlei 
landen en volken tot Zich om voor altijd 
bij die Kerk te horen. Door Zijn Woord en 
door Zijn Geest leren ze in de Heere Jezus 
geloven en Hem te volgen. De Heere God 
deed dat duizenden jaren geleden al en 
Hij doet dat nu nog steeds.

...In België
Hannah van Olst (9) woont in België en 
gaat in Antwerpen naar de kerk. „Aan 
het begin van onze dienst mogen alle 
kinderen naar voren komen en wordt er 
speciaal voor hen iets verteld uit de Bijbel. 
We zingen met verschillende muziekin-
strumenten. Ik vind de liedjes heel mooi. 
Het is i jn om na de dienst met elkaar 
koi  e en thee te drinken.”

24 // kits // 9 JANUARI 2019

Reis me� naar de kerk

wereldwijd
EEN KERKDIENST IN HET BUITENLAND IS VAAK ANDERS

DAN BIJ ONS. GA JE MEE OP REIS NAAR DE KERK
IN ANDERE LANDEN VAN DE WERELD?

TEKST ds. N. Donselaar BEELD iStock
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...in Suriname
Willem Meuleman (9) zit ‘s zondags met 
zo’n 50 mensen in de kerk. Hij woont in 
Suriname. „We bidden met alle mensen 
hardop het Onze Vader en we zeggen 
samen de geloofsbelijdenis op. Mijn vader 
is dominee en organist tegelijk. Bij de 
preek laat hij soms plaatjes zien. Ik vind 
het i jn dat ik de preken bijna helemaal 
kan begrijpen. 

...In Israël
Jopke Groothedde (10) gaat niet op 
zondag, maar op zaterdag naar de kerk! In 
Israël hebben de mensen alleen op sab-
bat vrij. „In onze dienst is er twee keer een 
korte preek. Daarna gaan alle kinderen 
naar de club en luisteren de grote mensen 
naar een lange preek. Na de dienst eten 
we met elkaar. Er zijn geen collectezak-
ken, maar er staat een soort doos waar 
iedereen geld in kan doen.”

...In Engeland
Leah Donselaar (12) was op vakantie in 
Wales (Engeland). Ze ging daar naar de 
kerk. „De dienst was in het Engels. De 
mensen gingen staan bij het zingen. Alle 
mensen baden hardop mee met de domi-
nee. Na de dienst dronken we koi  e met 
elkaar. Ik vind het mooi hoe de mensen 
betrokken zijn bij de dienst. Ook leven ze 
echt met elkaar mee. Wij voelden ons erg 
welkom.”
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Het ongelukje van Alijt trekt de aandacht van twee edelmannen die 

door de stad rijden...

opstand!
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TEKST EN BEELD

Daan van Oostenbrugge
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Alles over de

kerkdienst

Q
U

IZ

IN WELK LAND WERD DE EERSTE ZON-

DAGSSCHOOL OPGERICHT?

Engeland (p)
Nederland (k)
Duitsland (m)

WIE GAAT MET DE COLLECTEZAK 

ROND?

De ouderling (k)
De diaken (d)
De koster (a)

WAT IS EEN ANDERE NAAM VOOR 

PREEKSTOEL?

Houten huisje (r)
Dominee-stoel (g)

Kansel (e)

WAT BETEKENT 

V.D.M.?

Voor De Middag (e)
Verbi Divini Minister (r)

Van De Meester (o)

WAT VINDT GIDEON DE BESTE 

LUISTERTIP?

Een meeschrijfboekje gebruiken (d)
Moeilijke vragen over de preek beden-

ken en die thuis stellen (v)
Bidden of de Heere je wil helpen om

goed te luisteren (i)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOEVEEL SACRAMENTEN 

ZIJN ER?

Twee, doop en avondmaal (n)
Twee, doop en preek (s)

Drie, doop, avondmaal en preek (i)

IN WELKE TWEE TALEN IS DE BIJBEL 

GESCHREVEN?

Hebreeuws en Latijn (i)
Latijn en Grieks (h)

Hebreeuws en Grieks (k)

OVER WELK BIJBELBOEK HOUDT 

DS. VAN DE WEG EEN PREKENSERIE?

Genesis (e)
Nehemia (a)

Lukas (u)

MET HOEVEEL MENSEN ZIT WILLEM 

MEULEMAN OP ZONDAG IN DE KERK?

35 mensen (n)
50 mensen (t)
70 mensen (g)

299 JANUARI 2019 // kits // 

Als je de hele Kits gelezen hebt, is deze quiz niet moeilijk voor jou.

Zet de letters achter de goede antwoorden in het oplossingsvakje. De 

woorden die je dan leest, mag je voor 23 januari insturen via kits.nl.

Wie weet win jij een prijzenpakketje van Evange-

liestek, met daarin o.a. een meeschrijfboekje 
en een ‘Blijde Boodschap’-Bandje.

Wat kun je winnen?
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Arina Drost
Een collectezak, een dominee op de preekstoel, 
een psalmenbord, een doopvont, luisterende 
mensen en zélfs het glaasje water voor de do-
minee ontbreekt niet. Knap gedaan allemaal!

Sommige mensen wonen niet in een huis in 
een straat, maar in een huis op het water. In 
een woonboot. Binnenkort verschijnt er een 
Kits over woonboten. En daar mag jij een 

mooie tekening voor maken.

Gebruik viltstiften. Zet alleen je naam en leeftijd 
(NIET JE ADRESGEGEVENS) op de voorkant 
van de tekening. Stuur je kunstwerk voor 23 

januari in via nieuws@kits.nl of naar Postbus 
613, 7300 AP Apeldoorn.

In de kerk
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Marylène Suijker

Leonard de Wolf

Wilma Stam

doe je

o�k me�?

Hermen Bas

Anne-Ruth den Hartog
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—
door Daan van Oostenbrugge
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