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ZENDING OP PAPOEA

v e r b i n d t j o ng e r e n

ZENDING
ONDER DE
PAPOEAS
Het is een drukte van belang op het schoolplein.
Vrolijke kinderstemmen klinken. In een hoekje
staat een groepje jongens. Ze praten over wat ze
later willen worden. ‘Ik word later zendeling,’ zegt
Gerrit. Daar kijken zijn vrienden niet van op. Ze
weten wel dat Gerrit de Heere liefheeft. En dat hij
daarom ook zendeling wil worden. Dat hij de heidenen over de Heere Jezus wil vertellen.
Denk jij er ook weleens aan dat er nog veel mensen
zijn die nog nooit over de Heere gehoord hebben?
Zou jij ook in de zending willen werken? Veel zendingswerkers wilden al de zending in toen ze nog
kind waren. Bid je ook voor de zending?
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KIES HET GOEDE ANTWOORD
EN ZET ER EEN KRING OM

WEET JE HET NOG?

17.	Toen een van de mensen dat niet wilde, deed hij het niet / ging hij ervoor bidden /
vroeg hij de leider van het dorp om hulp.

18.	Op een dag kreeg hij een varkentje, dat hij meteen op moest eten / moest bewaren /
1.

Ds. Kuijt wilde later schoolmeester / zendeling / dominee worden.

2.	Als hij met zijn vriendjes ging spelen, nam hij altijd zijn Bijbeltje / leesboek /
prentenboek mee.

3.

Eens gaf hij zijn zakgeld / spaarpot / postzegelverzameling aan de zending.

4.	Zijn verjaardagsgeld gebruikte hij een keer voor een fiets / een horloge /
het zendingsbusje.

5.

In zijn examenjaar kreeg hij last van buikpijn / hoest / hoofdpijn.

6.

Hij wilde graag naar de Bijbelschool in Doorn / Dordrecht / Driebergen.

7.

Maar hij werd ziek en kreeg griep / tuberculose / difterie.

8.

Daarom mocht hij alleen maar medicijnen innemen / liggen / zitten.

9.	Gerrit was jaloers op de mensen die op vakantie / naar hun werk / naar de kerk

vet moest mesten.

19. Het varken had een schorpioen / slang / hagedis gegeten.
20.	Ds. Kuijt ging beginnen met het bouwen van een huis / het aanleren van Psalmen /
de verkondiging van het Evangelie.

21. Op een keer vertelde hij de mensen over Zacheüs / Zacharias / Zedekia.
22.	Ds. Kuijt mocht heel lang het Evangelie verkondigen aan de Papoea’s / Nigerianen /
Peruanen.

23.	Een van de ergste dingen die er gebeurde was dat de mensen hem probeerden te doden
/ de zendingspost verwoest werd / de mensen hem probeerden weg te jagen.
24.	Maar het werk ging toch door! Er waren zelfs mannen die dominee / diaken /
ouderling werden.

gingen.

10. Ds. Kuijt ging met een schip / vliegtuig / trein naar het zendingsgebied.
11.

Door een wonder van de Heere had hij toch weer gezonde longen / nieren / benen.

12. De uitzenddienst werd gehouden in Amsterdam / Rotterdam / Amersfoort.
13.

Samen met zijn vrouw ging hij naar Nieuw-Guinea / Nigeria / Noord-Amerika.

14.	De eerste man die ds. Kuijt daar tegenkwam, ging voor hem op de vlucht / probeerde
hem te doden / pakte hem bij zijn baard.

15.	De mensen uit het dorp wachtten hem op / waren gevlucht / kwamen hem
tegemoet.

16. Ds. Kuijt wilde graag een strip aanleggen voor een huis / vliegtuig / ziekenhuis.
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WOORDENPUZZEL

OM OVER
TE PRATEN
BEANTWOORD DE VRAGEN

1.

HEEN

WERELD,

AAN

PREDIKT

a Wat is zending?

IN

CREATUREN

b Wat is belangrijk om dat te kunnen doen?

GEHELE

c Zoek Mattheus 28: 19 op. Waarom is zending nodig?

2.

HET

Je kunt ook in Nederland een zendeling zijn. Er zijn zoveel mensen die nog nooit

EVANGELIE

GAAT
DE

over de Heere gehoord hebben. Heb je weleens iemand over de Heere en de

ALLE

Bijbel verteld? Zo ja, vertel hier eens over.

Heb je alle woorden gevonden? Vul dan het vak hieronder in. Doe het zo:

3.	
Stel je voor dat je zendeling bent. Je moet mensen die nog nooit over de Heere
hebben gehoord, over de Bijbel vertellen. Wat zou jij dan vertellen? Bedenk

kijk naar het woord dat je bij nummer 1 hebt gevonden. Onder de 1 staat

welke letter je van dat woord in moet vullen. Doe dat zo met alle woorden.

allemaal één ding.

O p1.l o s2.s i n3.g : 4.

4.

6

Ken jij een zendingswerker? Vertel er eens iets over.

3e

3e

5e

2e

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1e

4e

2e

1e

4e

5e
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PUZZEL

WOORDZOEKER
Begin bij het eerste vakje. Sla steeds een letter over. Als je aan het
eind bent, begin dan opnieuw en doe hetzelfde met de rode letters.
Zet de letters in de vakjes onder de puzzel.

In welke psalm staat dit?

Meer weten?
Wil je meer weten over de zending?
Kijk op www.zggjunior.nl.

