ien

Bingo!

Als je tijdens de preek een woord hoort
van de woorden die hieronder staan,
mag je dat woord doorstrepen.
Hoeveel woorden heb je gehoord?

Farizeeën

duivel

hart

spelen

demonen

licht

Maria

Geest

koninkrijk

duister

volheid

kerk

evangelie

zonde

vuur

hart

zekerheid

boze

Christus engel

Kerkboekje
van:
datum:

Bevrijding uit de slavernij
Heb je dat weleens meegemaakt? Dat je opgesloten zit in een toilet of een lift, omdat je de deur niet meer
open krijgt? Na een poos zelf proberen, geef je de moed op. Er zit niets anders op dan hard om hulp roepen.
Wat een opluchting als iemand je hoort en de deur voor je openmaakt! Als je in de Bijbel leest over verlossing,
heeft dat alles te maken met ‘vastzitten’ en ‘losgemaakt worden’. En daar is ook een Ander voor nodig.
De Heere Jezus zegt dat ons leven ook een slavenleven is. Door de zonde die we doen, zitten we gevangen
in de macht van de Satan en we kunnen onszelf onmogelijk bevrijden. Daar is een Ander voor nodig. Het
goede nieuws is dat die grote Bevrijder gekomen ís. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om de prijs te
betalen om zondaren vrij te kopen. Niet met geld, goud of zilver, maar met Zijn eigen kostbare bloed. Hij
droeg de straf voor de zonden aan het kruis, zodat jij met je hele zondige leven naar Hem toe kunt gaan.
Als je tot Hem roept, bevrijdt Hij je van alle schuld die je door je zonden hebt. Hij maakt écht vrij van de
macht die de zonde in je leven heeft: vrij om de Heere te volgen, Hem lief te hebben en tot eer van God te
leven!

De dominee die preekt is:
..……………………………………….….…………….….………………..
We lezen uit de Bijbel:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

We bidden voor:
…………………………………………………………………..…………..
………………….……………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….…

Wie speelt er op het orgel?
………………………………………………………………………………….
De psalmen die we zingen zijn:
….………………………….…...

……….…………………………….

………….…………….…… ….

………….………………….……….

….……………….……………...

…………….…………….............

Het collectegeld is bestemd voor:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Wie of wat is de duivel?
..…………………………..…………….….…………………………….……
En wat zijn demonen?
……………………………………………………………………………………
Waarom konden de tovenaars van de Farao geen
muggen laten ontstaan? Exodus 8 (3e plaag)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Hoe zie je dat Jezus’ macht groter is dan die
van satan?
………………………………………………………………………………….
De zwaartekracht trekt dingen naar beneden. De
kracht van een magneet trekt ijzer omhoog. Als
zonde ons naar beneden trekt, hoe worden we
dan weer omhoog getrokken?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

