
Verrassing! 
Maak hier een tekening die laat zien wat vreugde is. Geef deze tekening na afloop 
van de kerkdienst aan iemand die je wilt verrassen. 

‘Verrast door vreugde’ 
Kerkboekje kinderen groep 6-8 

 
 

Fijn dat je er bent! Vandaag is het thema ‘Verrast door vreugde’.  
Met dit kerkboekje kun je zelf ontdekken wat dit be tekent. 

 
 
Vóór de dienst 
Vandaag is het zondag. Dat is een dag om blij te zijn!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de dienst begint 
Als de dienst begint, spreekt de dominee het ‘votum en groet’ uit. Hij zegt 
dan iets over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Luister goed! 
 

 
 

Samen zingen 
Schrijf hier op welke liederen we zingen.  
• In welk lied gaat het over vreugde? Schrijf in de 2e kolom 
• Welk lied maakt jou blij? Schrijf in de 3e kolom 

 
Liederen die we zingen:  Gaat het over vreugde : Word ik blij van:  
 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 
 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 
 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 

 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 
 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 

 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 
 Nee / klein beetje / ja Ja / nee 

Noem eens drie dingen waar jij vandaag blij van wordt (of al bent)... 

☺ 

☺ 

☺ 

 

Is er ook iets waardoor je verrast werd? 

☺☺ 



De Bijbel open 
Lukas 7:1-10 
 
 

Je zult als slaaf maar ziek zijn... Dan moet je maa r afwachten of er iemand is die 
voor je zorgt. Maar kijk hier eens; de hoofdman (ee n buitenlandse baas) zorgt 
er zelf voor dat Jezus geroepen wordt! Dat is verra ssend... 
 
1. Nadat Hij al Zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging Hij Kapernaüm 
binnen. 
2. En een slaaf van een zekere hoofdman over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek 
en lag op sterven. 
3. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar Hem toe en 
dezen vroegen Hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. 
4. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij Hem indringend en zeiden: Hij is het 
waard dat U dat voor hem doet, 
5. want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. 
6. En Jezus ging met hen mee, maar toen Hij niet ver meer van het huis was, stuurde de 
hoofdman enkele vrienden naar Hem toe om tegen Hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, 
want ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. 
7. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen, maar spreek een woord 
en mijn knecht zal genezen zijn. 
8. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten 
onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en 
tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het. 
9. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei 
tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet 
gevonden. 
10. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf 
gezond. 
 
 
• Welke verrassende dingen gebeuren in dit verhaal? Schrijf één ding op wat je 

verrassend vindt in wat de hoofdman doet. Doe hetzelfde voor de Heere Jezus. 
 
Dit vind ik verrassend van de 
hoofdman... 

Dit vind ik verrassend van de Heere 
Jezus... 

 
 
 
 
 

 

 
 

• Onderstreep in het bijbelgedeelte drie woorden waar jij blij van wordt. 
 
Woord  Ik word hier blij van omdat...  
1.  

2.  

3.  

De preek 
Drie vragen die je helpen om goed naar de preek van de dominee te 
luisteren.  
 

• Tel het aantal keer dat de dominee het woord ‘vreugde’ zegt. 
 
 

• Wat denk je dat de dominee het meest verrassend vond in het Bijbelverhaal? 
 
 

• En wat denk je dat je vader of moeder verrassend vond? Vraag het na afloop 
maar eens! 
 
 

 
Bidden met en voor elkaar 
Na de preek bid en dank je met elkaar. Wat zou jij tegen de Heere God 
willen zeggen? 
 

• Ik zou tegen de Heere God willen zeggen... 
 

 
 

Collecte 
Vandaag wordt er gecollecteerd voor de GZB. De GZB zendt mensen uit 
naar andere landen om het Evangelie te vertellen. Ze laten daar de liefde 
van de Heere Jezus zien. Dat noem je zending.  

 
• Schrijf eens drie dingen op die zendelingen doen... 

 
 
 

• Wat zou jij voor de zending of zendelingen kunnen doen? 
 
 
 

 
Zegen 
Aan het einde van de dienst, krijg je de zegen mee. Je mag geloven dat 
de Heere God bij je is. En dat kun jij laten merken aan anderen! 
  

 
 
Nog drie tips! 
• Neem dit boekje mee naar huis. Praat er thuis even over door. 
• Misschien ga je naar de zondagsschool. Daar kun je natuurlijk ook praten over de 

antwoorden die jij en andere kinderen hebben ingevuld.  
• Verras iemand in de kerk met een compliment of een tekening (achterkant). Iets 

kleins kan iemand echt blij maken en verrassen!  


