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WELKOM! 

 

 

 

 

Fijn dat jullie er zijn jongens en meisjes! 

Misschien kennen jullie het liedje wel: 

“Martha, Martha, leg je bezem neer, al 
dat werken, komt een andere keer!” 

Martha is druk aan het zorgen, want de 
Heere Jezus is op bezoek gekomen. Maria 
zit aan de voeten van de Heere Jezus en 
luistert naar Zijn woorden. 

Wie heeft het goede deel uitgekozen? 

 

De dominee vertelt ook de Woorden van 
God. Luister maar goed! 

  

MARIA EN MARTHA 

INVULPUZZEL 
2
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1 In welk dorp woonden Maria en Martha? 

2 Bij welke berg ligt dit dorp dicht in de buurt? 

3 Welke grote stad ligt vlakbij het dorp van Maria en Martha? 

4 Hoe heet de broer van Maria en Martha? 

5 Wat was deze broer van de Heere Jezus? 

6 Hoeveel dagen lag Lazarus in het graf? 

7 Wie was druk aan het zorgen toen Jezus op bezoek kwam? 

8 Wie zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Hem? 

9 Wie zei dat Maria het goede deel gekozen had? 

DE LETTERS IN HET VERTICALE VAK VORMEN  
SAMEN DE OPLOSSING! 
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Hieronder kun je iets schrijven of tekenen over 
deze dienst! 

MARIA EN MARTHA 

KERKDIENST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke plaats woonden Maria en Martha? 
.................................................................................... 
 
Waarom wordt Martha boos op Maria als zij 
naar de Heere Jezus aan het luisteren is? 
....................................................................................
.................................................................................... 
 
Hoe heet de broer van Maria en Martha? 
.................................................................................... 
 
Wat voor bijzonders is er met de broer van 
Maria en Martha gebeurd? 
....................................................................................
.................................................................................... 
 

PAGINA VOOR JOU! 
 

 

 

 

Welke afkondiging is belangrijk voor jou? 
..................................................................................... 
Welke psalm of welk lied ken jij uit je hoofd? 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
Is de schriftlezing vandaag uit het Oude of 
het Nieuwe Testament? 
..................................................................................... 
.....................................................................................
Voor wie zou jij thuis willen bidden of dan-
ken? Schrijf de gebedspunten hieronder 
maar op. 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
.....................................................................................  
..................................................................................... 


