BERNETSJERKEPAAD
Vragenlijst voor basisschoolleerlingen.
Naam:

leeftijd:……jaar

Adres:
Naam school:

De kerk
In bijna iedere plaats in Fryslân staat een kerk. Soms zelfs wel twee of drie of nog meer. Een
kerk kan oud zijn, omdat hij honderden jaren geleden is gebouwd, maar er zijn ook kerken,
die nog niet zo oud zijn of zelfs nieuwe moderne kerken. dat kun je wel zien aan het gebouw.
Soms staat er een jaartal op de kerk.
Vraag: Hoe oud is de kerk waar je nu bent?
0 heel oud
0 nog niet zo oud
0 nieuw, modern
0 deze kerk is …….jaar oud.
Wat is een kerk?
Kerk betekent: huis van God, huis des Heren, huis van de Heer. Een kerk heeft dus met God
te maken.
Vraag: Kun je dingen/voorwerpen vinden, waaraan je ziet dat deze kerk een huis van God is?
…………………………………………………………………………………………
Hoe zijn de kerken hier ontstaan?
Heel lang geleden, wel 1300 jaar, waren de mensen die hier woonden heidenen. Ze hadden
nog nooit van God gehoord. Ze geloofden in Wodan en Donar en meer strenge afgoden. Er
kwamen mensen uit andere landen om hier te vertellen van God en van Jezus. Het waren

evangeliepredikers. Langzaamaan werden de inwoners van Friesland christenen. En….ze
wilden ergens bij elkaar komen om God te dienen. In een huis van God……in een kerk.
Vraag: Ken jij een naam van een evangelieprediker? (Denk bijv. aan Dokkum)
……………………………………………………………………………………….
De kerktoren
Bij een kerk zie je vaak een toren. Een toren is hoog, zo kun je de kerk gemakkelijk vinden.
Wat hangt er in de toren en waar zou dat voor zijn? En wat staat er boven op de toren?
…………………………………………………………………………………………

De kerk van binnen
Niet alle kerken zijn van binnen gelijk. Rooms-katholieke kerken hebben bijv. veel beelden in
de kerk. Protestantse kerken zijn weer vaak eenvoudiger, soberder. Aan de buitenkant staat
meestal een bordje met de naam van de kerk.
Vraag: Is de kerk waarin je nu staat een Protestantse of Rooms-katholieke kerk? …………..
Hoe heet deze kerk? …………………………………
De banken of stoelen
Een hele tijd staan in een kerk word je wel wat moe van; dus zijn er banken of stoelen. In een
Katholieke kerk kun je knielen in de kerkbank. Soms vind je in oude kerken mooie banken.
Zij herinneren aan een tijd dat voorname mensen speciale banken hadden.
Vraag: Zijn er in deze kerk dingen die herinneren aan belangrijke personen of families van
vroeger? Schrijf ze hier maar op:
………………………………………………………………………………………………….

De Bijbel
De Bijbel is het belangrijkste boek voor mensen die bij God willen horen. In de Bijbel staan
de verhalen over God. God die deze wereld en ook jou gemaakt heeft. God houdt van je en
wil het beste voor je. Daarom staan er ook 10 leefregels in de Bijbel, waar de mensen zich aan
moeten houden: de 10 geboden.
Vraag: 1 Ken jij een verhaal uit de Bijbel?........................................................................
2 Wat vind jij het mooiste verhaal en waarom?
……………………………………………………………………………………
3 Kijk eens in de kerk waar Bijbels liggen.
……………………………………………………………………………………..

De preekstoel
In een kerkdienst wordt altijd een stuk uit de Bijbel gelezen. De dominee of pastoor vertelt
daar dan later over in de preek. De dominee of pastoor staat dan op een preekstoel of soms in
een moderne kerk op een verhoging. Een oude preekstoel is vaak versierd met houtsnijwerk.
Vraag: Hoe is dat in deze kerk? …………………………………..
Bekijk de preekstoel maar eens.
Het orgel
In de kerk zingen de mensen ook. Ze zijn blij omdat ze voelen dat God van hen houdt. Als het
orgel de melodie, de wijs, speelt, kun je samen gemakkelijker en mooier zingen. Natuurlijk is
een orgel al een oud instrument. Veel jongeren vinden andere instrumenten ook heel mooi
(bijv. keyboard, slagwerk, gitaar e.d.). In veel jeugddiensten worden die gebruikt.
Vragen en opdrachten:
Ga maar eens naar boven om het orgel te bekijken. De organist kan je veel vertellen en
laten horen. Als je een orgel of piano kunt bespelen, mag je misschien wel even
spelen.
Hoe vind jij zo ’n orgel? En andere instrumenten?
…………………………………………………………………………………………

Het doopvont
In bijna elke kerk zie je een doopvont. Meestal een schaal waar water in kan. Kinderen en ook
volwassenen worden gedoopt. Dat is een teken dat je bij God hoort.
Vraag en opdracht: Zoek het doopvont in deze kerk. Heb jij wel eens een doopdienst
meegemaakt en wat vond je ervan?
………………………………………………………………………………………………….

De Avondmaalstafel of het Altaar
In een kerkdienst wordt soms een maaltijd gevierd. We noemen dat de maaltijd van de Heer
of ook wel het Heilig Avondmaal, in de RK kerk heet het Eucharistie of Heilige Communie.
Men denkt dan aan de maaltijd die Jezus met zijn vrienden had vlak voor zijn dood en
verrijzenis. Er is brood en wijn. Er wordt geen complete maaltijd gehouden.
Vraag: Wat staat er op de avondmaalstafel of op het altaar?
……………………………………………………………………………………………

Vragen: 1. Ga je wel eens naar de kerk?
O vaak
O soms
O nooit
2. Ken je verhalen over God en Jezus?
O ja, ik heb ze van mijn ouders gehoord
O ja, ik heb ze op school gehoord
O een paar verhalen bijv. met Kerst
O Nee, ik weet er niets van
O Anders, nl…………………………………………………………

Plaats hierna opmerkingen, dingen die je graag wilt zeggen:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
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