Startzondag uitleg:
opdrachten voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
Vandaag is het Startzondag. Misschien zit je in de kerk of kijk je thuis mee.
Je mag deze dienst natuurlijk meezingen en luisteren, maar er zijn nog een aantal dingen die je
tijdens deze dienst kunt doen:
(pak van tevoren een pen, een wit papier en je kleurpotloden)
Tijdens de kerkdienst
Woordenbingo (zodra je een woord hebt gehoord, streep je het door! Hoor jij alle woorden
tijdens de kerkdienst?)
Maak een tekening van Samuel die op bed ligt en de stem van God hoort.
Kleur de kleurplaat van Samuel.
Samuel was het hulpje van Eli. Jij mag na de dienst het hulpje van papa en mama zijn. Help
maar met koffie zetten, koeken delen en opruimen. Komen er mensen uit de kerk bij jullie
koffie drinken? Zet dan alvast de stoelen klaar.
Na de kerkdienst
Maak een tekening over het Bijbelverhaal (als je dit tijdens de dienst al gedaan hebt kun je
dit overslaan). Je mag de tekening natuurlijk zelf houden, maar je kunt hem ook opsturen via
de post of langsbrengen bij een ouder iemand.
Maak van het Bijbelverhaal een Lego of Duplo bouwwerk.
(vraag je ouders om dit te delen met een foto in de gemeenteapp!)
Maak de woordzoeker over Samuel
Beantwoord de volgende vragen (schrijf de antwoorden op of praat er samen over)
o
o
o
o
o

Wat betekent de naam Samuel? (vraag het aan je ouders of zoek het op via Google)
Weet jij waarom Hanna, de moeder van Samuel, hem die naam heeft gegeven?
Wat betekent jouw naam?
Waarom hebben jouw ouders je die naam hebben gegeven?
Samuel woont in de tempel en hoort in de nacht de stem van God. Dat is heel
bijzonder. De Heere God heeft een bijzonder plan met Samuel.
God heeft ook een plan met ons, met jou. Wat denk je dat God van jou vraagt?

