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Beste jongens en meisjes,  

Vandaag is het startzondag van het winterwerk. De zondagschool is al begonnen en de 

clubs en catechisaties starten binnenkort ook weer. Het is fijn dat we na een periode van 

thuis moeten blijven, het winterwerk weer mogen oppakken. We hopen dat je zin hebt om weer, of 

voor het eerst, mee te doen.  

De HGJB is een organisatie die de leiding van de club helpt om kinderen en jongeren te leren over de 

Bijbel. Elk jaar maken ze een thema. Dit jaar is het:  vul de juiste letters in 
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D E G H M N O R T 

 

 

  

In de dienst gaat het vanmorgen over Samuel. Samuel woont in de tempel bij 
priester Eli. Toen God Samuel riep, dacht hij dat het de stem van Eli was, want 
‘het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard’ (vers 7). Zelfs 
iemand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan.  
 
Jongens en meisjes, God wil zich aan ons bekend maken door Zijn Woord. Dan 
moeten we dus wel leren om goed naar Hem te luisteren. ‘Goed om te horen!’ 
betekent dan niet per se dat het ook  fijn is om te horen wat God te zeggen 
heeft. Het kan ook wel eens moeilijk zijn. Maar het is nodig, en daarom is het 
toch goed! 
 

BINGO 

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje 

kleuren. Krijg jij de kaart vol? 

gebed evangelie priester geloven 
woord God weerklank Vader 
geloof psalm Jezus Eli 
hoort Samuel kinderen tabernakel 
ark tempel spreek bijbel 
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Samuel wordt bij zijn naam geroepen. God kent jouw naam ook. En zoals hij Samuel riep, wil ik ook 
jou roepen.  
Schrijf maar heel mooi jouw naam in dit vak: 
 

luister maar naar Mij,  

zegt de Heere. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wees dan navolgers van God,  

  En wandel in de liefde 

We zingen vandaag Psalm  ……………..vers ……………  

    

Psalm ………………vers…………….. 

 

Psalm ………………vers…………….. 

 

Kun je de ontbrekende woorden invullen van dit lied?  

Weerklank Lied 288 Wees ………………. voor het ……..………………van God, 

 
Want …………………….. is de Heer. 

……………..………. Hem met ……………….…………. en ontzag 

 

 en ……………….………….. nu voor Hem neer; 

 

 die zelf …………….…………….. zonde kent 

 

 en ons …………………..……………….. schenkt. 

Wees stil voor het aangezicht van ………………….. 

 

 want heilig is ………………………… 

Genesis en Jong genesis zingen ook een aantal liederen. Welke vindt jij mooi? ………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Als je goed hebt opgelet, heb je vanmorgen niet de 10 geboden gehoord zoals we die kennen uit 
Exodus 20; de 2 stenen tafels van Mozes.  
 
We hoorden woorden van Paulus, uit de brief aan Efeze. Hij wil de mensen in Efeze leren hoe ze 
moeten leven. Het lijkt wel erg veel op de 10 geboden.  
Kun jij dezelfde regels bij elkaar vinden?  

 

   

 
 

 

U zult de Naam van de Heere niet 

ijdel gebruiken 

U zult niet stelen 

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw 

en laster van u weggenomen worden 

U zult niet begeren 

U zult niet doodslaan 

U zult geen vals getuigenis spreken 

Geen misleidende begeerten 

Laat geen vuile taal uit uw mond komen 

Wie gestolen heeft, moet niet meer 

stelen 

Spreek de waarheid 



 

WOORDZOEKER 

                     

De oplossing hoor je ook in één van de liederen van Jong Genesis. Hoor jij welke?...................... 

  


