
Jezus leef t !  
Al les is anders geworden!   

BINGO!

Als de dominee uit de Bijbel gaat vertellen noem je 
dat een preek.  
Welke woorden hoor jij terug in de preek?    

Dit kerkboekje is van:
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VANDAAG HEB IK GELEERD...

39

Jezus

B   I   N   G   O

Verdriet

Maria
Opstaan

Leeft

Vergeving

Andersom

Blijdschap

Zonde (fouten

In de kerk brengen we geld bij elkaar voor 
verschillende doelen. Weet jij waar vandaag 
het geld in de collecte voor is?

Hal lo ,  leuk dat je erbi j  bent ! 



Wie onder u  wil worden, die moet uw
  . Want ook de    is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
Zijn  te geven voor velen. 
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We s lu i t en de VBW 2022 vandaag af .

WELKOM!
Wie zit er nu naast je?   

Wie zit er voor je?   
      

En weet je ook wie achter je zit? 
      

Vraag anders gewoon even hun naam...
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WEET T EKST
Ken je de tekst nog? 
Hoe ver kom jij met het invullen?

Dit staat in Markus 10: 43b en 45.
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HET T HEMA AL LES ANDERSOM
Heb jij weleens je kleren andersom aangetrokken?  
d ja   
d nee 

Heeft iemand weleens tegen jou gezegd dat het anders-
om moet?  Wanneer was dat? 

Wat zou jij weleens andersom willen zien?   
d alle verkeersborden andersom   
d een auto die andersom rijdt  

d iedereen loopt op z’n handen  

d 

d 

I n  Jezus ’  l e ven gaa t  ‘A l l e s  andersom ’ ,  maar da t  hoor t  b i j  he t 
redd ingsp lan da t  God Z i jn  Vader heef t  me t  de were ld . 

Als je denkt aan Wie Jezus is en wat Hij doet... wat 

vond jij dan echt helemaal anders? Hoe maakt Hij ‘alles 

andersom’? 

T ERUGKIJKEN

T HEMALIED
Kun jij het refrein en de brug van het themalied 
compleet maken en de woorden op de lijnen 
invullen?

En al klinkt het      , geloof het maar:

Alles andersom, alles   , keer het om.

Dat wat God bedacht, is meestal niet wat je  .

Alles andersom, alles andersom, keer het om.

De Zoon van God    aan het kruis. Alles andersom.

De hoop was weg... het leek voorbij. Maar God draait alles om.

Jezus    de dood. Alles andersom.   

Een nieuw   voor jou en mij, want God draait alles om!  

God weet wat Hij doet en God is          !


