
» LITURGIE » 
Kind op de bank 

Hervormde Gemeente Lienden 
Voorganger: …………………………….……………………………. 

Kijk voor de dienst begint het volgende filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=ITEs6vqa8Aw 

 
 Wilt u het pakketje van kind-op-de-bank elke zaterdagmorgen in uw mail of op papier ontvangen? Stuur 

dan een mail naar kindopdebank@hervormdlienden.nl 
  



 

 

  

 

Draai dit 

papier een 

kwartslag 

dan zie  je 

nog een 

mooie 

kleine 

kleurplaat 

die past bij 

de preek 

van 

vandaag. 

Kleur ook 

deze mooi! 

Gebruik 

hem als 

boekenleg-

ger in je 

bijbeltje. 

 

 



 
 VERWERKING voor de jongens en meisjes van de  MIDDENBOUW 
     
 

  

Wanneer je hier begint,  

dan komt je een mooie 

tekst tegen uit Efeze 1. 

Weet jij welke tekst er 

in het doolhof verstopt 

zit? 

Vader 

Geest 
Zoon 

G

O

D 

Vandaag hoor je in de preek over  

de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. Samen zijn ze God.  

Waar denk jij aan bij Vader? 

Schrijf dat op in het hartje bij de 

Vader. Doe dit ook voor de Geest 

en de Zoon.  

Hieronder zie je 3 

symbolen. Trek een lijn van 

de symbolen naar de 

harten van de Vader, Zoon 

of Geest.  



VERWERKING voor de jongens en meisjes van de BOVENBOUW 
 
 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

 

 

 
 
 

 

 
  

 

  

Je ziet hier een prachtig glas in 
lood raam waarin de Drie-
Eenheid wordt afgebeeld.  

(ook mooi om in te kleuren!) 

Welk plaatje past bij God de 
Vader, bij God de Zoon en bij 
God de Heilige Geest?  
Weet je ook waarom? 
 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Schrijf in de cirkels wat je in 
de preek hoort over de 
Vader, Zoon en Heilige 

Geest. 

Vader Zoon Heilige Geest 

Vorige week werd het avondmaal in de kerk gevierd.  
Welk vers uit Efeze1:1-14 vind jij mooi bij het avondmaal passen? Vers ………… 
Kun je ook uitleggen waarom? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zegenen = de ander alle goeds toewensen (Latijn: bene dicere).  
God zegenen = God prijzen en danken.  
Mensen zegenen = de genade van God over hen willen laten komen. 
 

Verzegelen In de houthandel werd de aankoop van hout met een zegel bekrachtigd. Dat zegel kwam in het hout te 

staan en liet zo zien wie de eigenaar was. Door het ontvangen van de Geest horen we bij het 'lichaam van Christus' 
samen met alle andere gelovigen die bij God en Zijn rijk horen. De Heilige Geest is de garantie (de zekerheid) dat we 
van God zijn en deel uitmaken van de toekomst die Hij heeft beloofd. Mooi hè! 

 

Voel jij je door God gezegend? 
Kun je voorbeelden noemen? 
Zegen je God ook wel eens? 


