
 
Tekstblad zondagsschool groep 6+7+8           
 
Naam:…………………….      

 
Datum   

 
Tekst  

11 september Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is; 
Maak mij leven door Uw wegen.  
 
Psalm 119 vers 37  

18 september Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd  
en schrik niet voor hen terug,  
want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. 
 
Deuteronomium 31:6a  

25 september Niemand kan twee heren dienen; …  
U kunt niet God dienen en de mammon  
(de mommon = de god van het geld) 
 
Matteüs 6:24  

2 oktober Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u 
overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw 
God mijn God. 
 
Ruth 1 vers 16b 

9 oktober Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt  
en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden  
heeft opgewekt, zult u zalig worden. 
 
Romeinen 10:9 

16 oktober Hij die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  

23 oktober  
Herfstvakantie  
 

30 oktober Ik ben de Wijnstok, u de ranken;  
wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht,  
want zonder Mij kunt u niets doen. 
 
Johannes 15:5 



 
  
 

 

 
 

6 november De goddeloze heeft veel smarten, 
maar wie op de HEERE vertrouwt, 
hem zal de goedertierenheid omringen. 
 
Psalm 32 vers 10 

13 november Want zal een Twijgje opgroeien uit  
de afgehouwen stronk van Isaï,  
en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 
 
Jesaja 11 vers 1 

20 november Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken 
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen 
 
Jesaja 11 vers 12 a 

27 november Ik zal over hen één Herder doen opstaan  
en Die zal ze weide: Mijn Knecht David.  
 
Ezechiël 34 vers 23a  

4 december Oefenen voor het Kerstfeest in Onder de Toren 

11 december Oefenen voor het Kerstfeest in de kerk 

18 december Oefenen voor het Kerstfeest in de kerk  


