
Een onderdeel van de kerkdienst is het voorlezen van de 10 

geboden. Op deze plaatjes krijgt Mozes de 10 geboden. Kun jij 

10 of misschien wel 11 verschillen vinden? 

                               



       Kerkboekje        

                

 

          Hervormde Gemeente 

       Boven-Hardinxveld. 

          4 t/m 7  jaar. 



Zo ziet de kerkdienst er uit. Kleur het rondje in het 

vakje wat is geweest. Dan weet je waar we zijn!               
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WAAR WIL JE DE HEERE VOOR DANKEN EN WAAR WIL 

JE VOOR BIDDEN?  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                  

 

WAT WIL JE GRAAG ONTHOUDEN VAN DE PREEK?  
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                        Kerkboekje 

                                               

                   

                  Hervormde Gemeente 

        Boven-Hardinxveld. 

          8 t/m10 jaar.              



  Elke zondagmorgen worden de 10 geboden gelezen 

 

     
 

                             * Bijbellezen * 
 We lezen uit de bijbel Psalm 17. Schrijf een aantal woorden op die 
jouw opvallen! 

 

 

   

     

 



                         * De preek *  
 

                  Thema: Gods oogappel.  

 

Wat wordt er bedoeld; kinderen die vragen worden overgeslagen? 

............................................................................................................... 

 

 Wat doet een kuikentje als er gevaar dreigt?  

................................................................................................................ 

 

Wat doe jij als je het moeilijk hebt? 

................................................................................................................ 

 

 Wat is een oogappel? 

............................................................................................................... 

 

 Wat is JOUW oogappel?  

............................................................................................................... 

 

Wat ben jij voor God? 
............................................................................................................... 

 

 

           



              Lied: 
"Bewaar je oog, bewaar je oog" 

https://youtu.be/6X0_WkSttMY 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet. 

Bewaar je oog, bewaar je oog 

voor wat je ziet.  

Refrein:Er is Eén die op je let, 

             en die luistert naar gebed. 

             Bewaar je oog, bewaar je oog 

             voor wat je ziet. 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt. 

Bewaar je mond, bewaar je mond 

voor wat je zegt.  

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet. 

Bewaar je hand, bewaar je hand 

voor wat je doet. 

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat. 

Bewaar je voet, bewaar je voet 

voor waar je gaat. 

Bewaar je oog, je oor, je mond, 

je hand, je voet 

Bewaar je oog, je oor, je mond, 

je hand, je voet 



Het andere beeld is dat van de oogappel. “Behoed mij 

als de appel van uw oog”. 
 

 

 

oogappel 

De oogappel of pupil is dat zwarte stipje in het midden 

van het oog. “Iris”, zo heet het ook wel. En de iris is erg 

belangrijk voor het zien. 

Nu zijn je ogen op zichzelf al erg belangrijk voor de mens, 

voor jou en mij. “Je ogen, daar heb je maar twee 

van”,  zeggen we dan. “Die kun je niet missen”. 

In wezen kun je zelfs niet één van die twee missen. Want 

met één oog kun je geen afstanden schatten. En bedenk 

maar eens, wat dat betekent… 

Ja, wees zuinig op je ogen. En zorg vooral goed voor je 

pupillen. 

Want de  pupil heeft in dat ingewikkelde mechanisme, 

dat het oog is, een onmisbare functie. Het is namelijk het 

luikje, het zichtbare donkere stukje van het 

regenboogvlies, dat het licht doorlaat. Vandaar, dat het 

verder open gaat als het donker is. En dat het kleiner 

wordt naargelang er meer licht is. Zó valt er een beeld 

van waar je naar kijkt op het netvlies. En dat wordt dan 
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doorgegeven aan de hersens. En zó kunnen we zien. 

---- 

Zie je, hoe belangrijk de appel van het oog is? Van 

onschatbare waarde gewoon!! 

 


