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Een heel bijzonder



Wil je eens kijken in een 
heel bijzonder huis?
Vooral op zondag komen 
er veel mensen in. 
Weet je al welk huis het 
is? Een…kerk!

Waarom is een kerk 
een heel bijzonder 
huis? Omdat het een 
huis van God is. 
Woont God dan in een 
huis? Ja, ook in een 
huis. 

God woont al 
altijd in de hemel

>>
De eerste mensen heetten 
Adam en Eva. God had ze 
helemaal zeer goed
gemaakt. Ze woonden in
een echt paradijs. God was 
altijd dichtbij Adam en Eva.

God woont al altijd in de 
hemel, hoog boven ons. Hij 

heeft Zelf de hemel gemaakt. 
En ook de aarde en alles wat 

leeft. Ook de mensen.



In de Bijbel, het Boek 
van God staat, dat je een 
nieuw hart nodig hebt. 
Dan krijg je verdriet over 
je zonden. Dan krijg je ook 
de Heere Jezus nodig om 
zalig te worden. Daarmee 
begint het ware geloof in 
de Heere Jezus. Dan zul 
je zalig (echt gelukkig) 
zijn. 

In de kerk hoor je dat ook. 
En nog veel meer.

Maar helaas bleef dat niet 

zo. Adam en Eva waren 

ongehoorzaam aan God.

Dat noemen we 

ZonDiGEn tegen God 

Daarom mochten ze niet 

in het paradijs blijven 

wonen.

En toch wilde God nog 

met mensen te maken 

hebben! God beloofde, 

dat Hij Zelf bij mensen 

wilde komen wonen.

Dat is ook echt gebeurd! 

Als het Kerstfeest is, 

wordt daarover verteld 

in de kerk. over Jezus, 

de Zoon van God.

Die geboren werd in 

Bethlehem. Hij heeft alles 

weer goed gemaakt wat 

mensen hebben stuk 

gemaakt door de zonde. 

Hij heeft heel de straf 

gekregen die mensen 

verdienen.

Er was volmaaktE liEfdE.
allEs was goEd! 



Misschien denk je: hoe gaat dat 

dan allemaal in de kerk? In dit 

boekje wordt het uitgelegd.

Wat doen mensen ’s zondags in 

de kerk? 

HEt allErbElanGrIJkstE Is: 

luIstErEn!

luisteren naar de bijbel. In 

de bijbel staat alles, wat God 

tegen mensen wil vertellen. 

Dat is heel veel en ook niet 

altijd zo makkelijk.  Kom maar eens 
luisteren en kijken 

in de kerk!



Daarom zijn er in de kerk mannen, die 
God aangewezen heeft. Die mannen 
leggen de woorden van God uit 
Meestal is dat een dominee, soms ook 
een ouderling of evangelist.

Alle mensen in de kerk moeten de 
dominee die vertelt goed kunnen zien. 
Daarom staat hij op een hoge plaats. 
Dat noem je de preekstoel of de 
kansel. Daar ligt een grote open Bijbel 
op. Hij praat in een luidspreker. Zo 
kan iedereen het goed horen.

EEn prEEkstoEl 
of kansEl mEt 
EEn grotE opEn 
bijbEl 



In de kerk wordt ook gezongen bij een 

orgel. Dit gebeurt om God te eren.

Er worden vaak psalmen gezongen. Dat 

zijn liederen, die in de bijbel staan.

Er zijn 150 van die psalmen.

Mensen die God liefhadden hebben 

lang geleden die liederen gemaakt, 

door middel van God, de Heilige Geest.

Gezongen 
bij een orgel



In de kerk wordt ook gebeden. 

bidden is iets vragen aan God.

als de dominee die uit de bijbel 

vertelt binnen gekomen is, gaan 

alle mensen heel stil bidden tot 

God. Daarna bidt de dominee 

ook nog een paar keer hardop 

tot God. De mensen zijn dan heel 

eerbiedig. Ze hebben hun ogen 

dicht en hun handen gevouwen.

Het belangrijkste om voor te 

bidden is: “HEErE, mag ik u leren 

kennen? En ook mij zelf? En ook 

uw Zoon de Heere Jezus?”

Iedereen mag vragen aan God om 

genade! Dat betekent om door God 

gelukkig gemaakt te worden, terwijl 

we dat niet hebben verdiend!

ZE HEbbEn HUn
ogEn diCHt
En HUn HandEn
gEvoUwEn 



Mensen die naar de kerk gaan, 
nemen ook geld mee. Niet om 
iets te kopen, maar om weg te 
geven. Want dat wil God.

Het geld wordt in een 
collectezak gedaan.

Diakenen zorgen ervoor dat met 
dit geld arme mensen worden 
geholpen. Dichtbij en ver weg in 
andere landen.

gEld gEvEn 
voor dE
armE mEnsEn 



Een paar keer in een jaar wordt het 

Heilig Avondmaal gehouden in de 

kerk. Dan staat er een lange tafel 

voor in de kerk, met daarop een 

schaal met brood en een kan wijn.

Het brood wordt in stukjes 

gebroken en de wijn wordt in een 

beker gegoten. 

Bij het eten en drinken denken de 

mensen die God mogen liefhebben 

aan Jezus, Die wilde sterven om 

Zijn kinderen te redden.

Bijvoorbeeld als er een 

baby wordt gedoopt. 

Vlakbij de preekstoel

staat het doopvont. 

Dat is een schaal met 

water op een hoge 

standaard. De dominee 

doet wat water op het 

hoofdje van de baby en 

zegt: “ik doop je in de 

naam van God de Vader 

en van God de Zoon en 

van God de Heilige

 Geest! Amen.”

Er zijn soms bijzondere 
bijeenkomsten in de kerk



Ook voor verdriet is er plaats 
in de kerk. als er iemand 

gestorven is die 
bij de kerk hoorde, 

is er een rouwdienst.

Een rouwdienst is een korte 

kerkdienst. Er wordt dan ook 

uit de bijbel verteld.

Weet je wat zo heel erg is? 
Mensen die de Heere niet 
lief hebben, gaan na hun 
sterven ook niet naar de 

Heere in de hemel.
Ze moeten de straf van

God over de zonde dragen.
In de bijbel wordt dat de

hel genoemd.

Het bruidspaar knielt dan
voor God neer vooraan in de kerk.

Het cadeau van de kerk is

een mooie, nieuwe bijbel.

In de kerk kun je ook trouwen. 
Eerst beloof je natuurlijk in het 

gemeentehuis trouw.
In de kerk beloof je om trouw te 
zijn aan God en ook aan elkaar. 
Er wordt gebeden en gezongen. 

En uit de bijbel verteld.
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Maar, weet je wat zo heel erg gelukkig 
is? Mensen en dus ook kinderen die God 
liefhebben, mogen na hun sterven wel 
bij God in de hemel komen! Daar is nooit 
verdriet. alles is er goed en gelukkig!

nu weet je iets over de kerk. 

Dan kun je bellen naar: 0118 - 58 30 53.
Of mailen: gergemaagtekerke@kliksafe.nl

Je mag ook een gratis (kinder)bijbel 
vragen!

Misschien wil je nog meer 

weten over de kerk?

lwj@kliksafe.nl 


