
Vindt je moeder het maar niks als je stripboeken leest, de 
schoenveters van de mensen voor je aan elkaar knoopt of met 
je broertje zit te klieren? Blijf wakker en actief met jouw 

eigen Preek-van-de-week-boek!  

• wie er preekt
• waar het over gaat 

• voor wie je wilt bidden
• waarvoor je wilt danken 

• waar het geld deze week naartoe gaat
• schrijf op wat je niet begrijpt

• geef de preek een cijfer

Maak de puzzels, doe de schrijfopdrachten en teken erop los! 
Want een preek is net als een les op school. Van naar de juf/

meester staren val je in slaap. Je moet bezig blijven. 
Daar steek je wat van op. 

Verveel jij je tijdens de kerkdienst?

En de kerkdienst wordt 
er een stuk leuker door.

Vul in
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Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

Hoeveel woorden kun jij uit het woord Oude TesTaMenT halen? Schrijf ze hieronder!

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

schrijf 
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zINGEN AARDE JULLIE PROFEET

LIED HEILIG VANDAAG

GEBOD GEDEELTE GEzANG LICHT

zIEK zUSTERS GEMEENTE BIDDEN

GELD

Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

BinGOkaarT
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Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

wOOrdzOeker
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Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

Maak een tekening!

Teken de persoon die voor je zit.
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Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

Hoeveel woorden kun jij uit het woord aVOndMaal halen? Schrijf ze hieronder!

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

schrijf 
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Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? 

Het geld gaat deze week naar:

God, wilt u zorgen voor… God, ik dank u voor:

Het mooiste lied vond ik:

Dit zingen we:

De tekst waarover het vandaag gaat:

preek Van de week

Dit vond ik een goed voorbeeld:

 Deze zin ga ik onthouden:

Ik vind het leuk/stom dat

Mijn cijfer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik

preek

De preek duurde              minuten. Dat vond ik te kort/te lang.
Onbegrijpelijke 

woorden:

kijk-OM-je-heen-BinGO
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