Maak de woordzoeker
Maak de woordzoeker

KERKBOEKJE
KERKBOEKJE

Gebedstip

Dank vandaag God eens voor alles waar je dankbaar voor bent. Bid ook voor de
mensen in Mozambique. Zij zijn arm, maar delen toch uit aan de mensen om
hen heen.

Gebedstip

Dank vandaag God eens voor alles waar je dankbaar voor bent.
Bid ook voor de mensen in Mozambique.
Zij zijn arm, maar delen toch uit aan de mensen om hen heen.

Kleur in met
vrolijke kleuren!

Datum

Datum:

Mijn naam

______________________________
Mijn naam:
De dominee

______________________________
De dominee:
______________________________

Mini Bijbelstudie

Wat zijn jouw 3 favoriete
liederen tijdens deze dienst?

Vandaag lezen we 1 Thessalonicenzen 1:1-10. In vers 2 en 3 staat: Wij danken
God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder
ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde
en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus,
voor het aangezicht van onze God en Vader.

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________

Complimenten!

Beantwoord bij dit bijbelgedeelte de volgende vragen
1. Probeer in eigen woorden op te schrijven welk compliment Paulus geeft.

Paulus vertelt in zijn brief aan de gemeente wat hem zo blij maakt. Hij geeft hen
een compliment. Bedenk wie jij vandaag een compliment wil geven!
Stuur een kaart naar deze persoon.
Ik geef een compliment aan:
Op de kaart schrijf ik:

2. Wanneer heb je voor het laatst iemand een compliment gegeven?

Lesje Chichewa

Maak met de woorden hieronder een mooie zin. Zoek na de dienst een vriend/
vriendin op en knoop een gesprekje aan in Chichewa (de taal die kinderen in
Mozambique spreken). Kun je elkaar verstaan?

3. Waarvoor zou jij God willen bedanken?

Chichewa 		

Kruis aan welke woorden de dominee gebruikt tijdens de dienst
O
O
O
O
O

Thessalonicenzen			O
Bijbel					O
Mozambique				O
Bidden					O
Volharding				O

Kinderen
Liefde
Dankbaar
Zingen
Hoop

Nederlands

Moni 					Hallo
Mwalandiridwa takulandirani 		
Welkom, hallo
Muli bwanji ?				
Hoe gaat het?
Ndili bwino, kaya inu? 			
Met mij gaat het goed, en met u?
Zikomo 				
Dank je/dank u
Mwadzuka bwanji? 			
Hebt u goed geslapen?
Tionana 					Tot ziens

