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Beloofd is beloofd

Bijbelse themaweek: KERK – SCHOOL - GEZIN
Algemeen:
De Bijbelse Themaweek 2018 wordt gehouden van Dv
22 t/m 26 januari. De afsluiting vindt plaats in de
morgendiensten van zondag 28 januari 2018.
Het thema is: "Beloofd is beloofd"
Elke dag wordt er met de kinderen over dit thema
gepraat, gewerkt en gezongen. Er zijn drie vertellingen:
- Twaalf stenen in de Jordaan (Jozua 3 en 4)
- Gideon wordt geroepen en gehoorzaamt (Richt. 6: 16, 11-16, 33-40. Richt. 7: 1-15)
- Een hele nieuwe wereld (Opb. 1: 9-20, Opb. 4 en 5,
Opb. 21: 1-8)

Themalied 2018 ‘Ja is ja – nee is nee’:
Refrein:
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw
Refrein
Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein
Refrein

Bijbelleesrooster voor thuis:
We geven u hieronder per dag Bijbelgedeelten die u
thuis samen met uw kind(eren) kunt lezen, passend bij
het themaboekje:
Maandag: De doortocht door de Jordaan. Jozua 3
Dinsdag:
De twaalf gedenkstenen. Jozua 4
Woensdag: Verdrukking door Midian. Richteren. 6: 1-6
Gideon tot richter geroepen. Richteren. 6: 11-16
Gideon vat moed door een teken. Richteren. 6: 33-40
Donderdag: De Midianieten verslagen. Richt. 7: 1-15
Vrijdag:
Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos.
Openbaringen 1: 9-20
Zaterdag: De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Openbaringen 21: 1-8

Themapsalm 2018 Psalm 93 vers 4:
Oude berijming:
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Nieuwe berijming:
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Het zou erg fijn zijn als veel kinderen met hun ouder(s),
verzorgers één van de diensten kunnen bezoeken. We
hebben de hele week over het thema gewerkt en de
kinderen zijn er druk mee bezig geweest.
Ds van Zwet bezoekt onze school en hij nodigt u en jullie
hartelijk uit om de dienst in de Nieuwe Kerk of één van
de andere diensten bij te wonen. Hartelijk welkom!!!
De volgende kerkdiensten zullen Dv 28 januari a.s. op de
kinderen gericht zijn:
Oude Kerk: 8.30 uur en 10.00 uur: Ds. L. de Wit
Nieuwe Kerk: 9.00 uur: Ds. A. L. v. Zwet
Zuiderkerk: 9.30 uur: Ds. H. Markus
Hersteld Hervormde Gemeente: 9.30 uur: Ds. R. v.d.
Kamp
Andreaskerk: 10.30 uur: Dhr. E. Posthouwer
Gereformeerd Vrijgemaakt: 16.30 uur: ds. U. ter Meer
Chr. Ger. Kerk (in De Hoeksteen): 9.30 uur Ds. T.
Wijnsma
Gereformeerde kerk PKN(Achterstraat): 10.00 uur Ds.
R. Bos

