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KOMERA!  

Er was eens een jongen die problemen had met zijn smartphone. 

WhatsApp werkte niet meer, dus hij verwijderde de app. Maar toen hij 

die weer wilde installeren ging dat niet. Wat nu? Toen kreeg hij een 

bericht dat hij Google Play moest gebruiken. Maar dat werkte ook niet. 

Aan en uit zetten? Werkte ook niet… 

Het werd al laat, dus besloot hij te gaan slapen en de volgende dag 

verder te proberen. 

Net  voor hij in zijn bed kroop zag hij een bericht: belangrijke updates 

zijn beschikbaar. Hij klikte op OK en ging slapen.  

Toen hij de volgende ochtend zijn gsm bekeek, zag hij dat Google Play 

werkte en dat hij zonder probleem WhatsApp kon installeren. 

Hoe kwam dat? Als de belangrijke updates niet gedaan waren, kon de 

rest van de smartphone  ook niet goed werken. 

Dit deed hem eraan denken dat er in ons leven soms ook problemen 

zijn, en soms in onze relatie met God. 

We proberen het zelf op te lossen, vragen raad aan vrienden, maar niets 

werkt. Soms ligt het probleem ergens anders. Eerst moet je de wortel 

van het probleem oplossen, dan zullen de problemen die daaruit 

voortkomen zich ook oplossen. 

Heb jij updates nodig in je leven? Heb jij een probleem dat je niet kan 

oplossen? Vraag God om het je te tonen. 

 
Vragen? Stuur me een mailtje: 

miriam.komerakids@gmail.com 



Ik heb de goede strijd gestreden. Ik 

heb de wedstrijd  uitgelopen. Ik heb 

het geloof vastgehouden. 

2 Timotheüs 4:7 (BB) 

 

 

 

 

 

 

1 In de gemeente in Antiochië waren 

een paar profeten en leraren. Dat 

waren Barnabas, Simeon Niger, 

Lucius van Cyrene, Manaän (Manaän 

was samen met koning Herodes 

opgegroeid) en Saulus. 2 Op een 

dag, toen zij zonder te eten de hele 

dag aan het bidden waren, zei de 

Heilige Geest tegen hen: "Ik heb een 

speciale taak voor Barnabas en 

Saulus." 3 Ze baden de hele dag en 

legden hun daarna de handen op om 

hen te zegenen voor het werk dat ze 

gingen doen. Daarna lieten ze hen 

gaan. 

4 De Heilige Geest stuurde hen naar 

Seleucië. Van daar voeren ze naar 

Cyprus. 

Hand 13:1-4 BasisBijbel 

Paulus heette eerst Saulus. 
We merken in de volgende Bijbelteksten 

dat hij liever de naam van Paulus gebruikt. 



OM OVER NA TE DENKEN… 

 



Paulus gehoorzaamde de Heilige Geest en God gebruikte hem om geweldige dingen te doen: 

 

 God zorgde ervoor dat hij Zijn Woord ( de Bijbel) goed begreep. Dan kon hij het ook aan 

anderen goed uitleggen  

 God gebruikte hem om ons de gaven van de Heilige Geest uit te leggen, de vruchten van de 

Geest, ... 

 God gebruikte hem om veel mensen tot geloof in Jezus Christus te brengen, in de vele 

landen waar hij zendingsreizen maakte! 

 Hij was een leraar voor veel mensen, hij heeft veel kerken gesticht ( gestart)  en kon goed 

uitleggen hoe discipelen van Jezus zich moeten gedragen. 

 De Heilige Geest inspireerde hem om 13 boeken van het Nieuwe testament  te schrijven. 

Deze boeken leren ons veel over God, over onszelf, over Gods plan om de mensen te 

redden,. hij sprak zelfs over kinderen (Efeziërs 6: 1-3, Kolossenzen 3:20) 

 Aan het einde van zijn leven op aarde zei Paulus dit: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik 

heb de race beëindigd, ik heb het geloof behouden" 

Wat een prachtige balans in zijn leven!...

Paulus was een  zegen voor de mensen in zijn tijd, maar ook daarna. Zelfs nu nog!!  
 

Hij schreef al die boeken door de  inspiratie van de Heilige Geest! Ook nu helpen deze boeken 
ons nog om God beter te begrijpen en dichter bij Hem te komen. 

 
Als je de Heilige Geest gehoorzaamt, gebeuren er geweldige dingen. Wil jij dat ook doen? 

Wie weet wat God door jouw leven zal doen als je Hem gehoorzaamt! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitdaging van de dag!  

Het is de week van het  geduld . 

Wees dus geduldig met jezelf en je familieleden. 

Bid dat God je zal helpen! 

Als je, bijvoorbeeld,  hebt besloten om aan iets te 

werken om rust in huis te brengen, dan zal dit niet 

van de ene op de andere dag gebeuren.  

Je  probeert, en soms lukt het wel en soms ook 

niet. Word niet ontmoedigd! Sta weer op en doe 

weer verder! 

Wist je dat geduld een vrucht van de Geest is? 

(Galaten 5:22). Je kan dus ook bidden dat de 

Heilige Geest jou ermee helpt. Hoe beter je luistert 

hoe, hoe meer de Heilige Geest kan doen. De 

Heilige Geest verplicht je niet, Hij werkt met wie 

dat graag wil. Je hebt dus een keuze!  

Wat is jouw keuze? 

 

 

 
 

Als je huiswerk moet maken… 

Wist je dat sommige mensen beter op 

een rustige plek kunnen werken , terwijl 

anderen achtergrondgeluiden zoals 

zachte muziek nodig hebben? 

 

Wat werkt het beste voor jou? Probeer 

het eens uit! 

 

 

In de laatste KOMERAKids spraken we over 

vrede en rust brengen. Heb je een lijstje 

gemaakt? Nee? Geen probleem! Het is nog niet 
te laat! Je kan het! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

God nodigt iedereen uit om met Hem samen te werken om de 

mensen te zegenen. Hoor je zijn stem? 

 Wat is jouw keuze? 

 

Zoals we eerder in KOMERAKids 0007 
zeiden, God verplicht ons nooit naar 

Hem te komen. 
 De Heilige Geest zacht en 

vriendelijk is, Hij dwingt nooit. 
(KOMERAKids 0008)  

Wij hebben dan de keuze om mee te werken 
met God of niet. God laat ons de keuze. 

Stel je voor dat Paulus had geweigerd de 
Heilige Geest te gehoorzamen! Wat zouden de 
gevolgen geweest zijn? 

Denk aan alle mensen die hem hebben horen 
spreken over Jezus, maar ook alle 
Bijbelboeken die hij geschreven heeft, die 
wij nu nog lezen  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ook zo genoten van het verhaal 
van Natanaël? 

Wat heb je al geleerd in de 
voorbije twee verhalen? 

 

 

Klik op de link! 

https://youtu.be/o_yoCK-

IFD0 

https://youtu.be/o_yoCK-

Heb je er ook naar uitgekeken om 
het vervolg te horen? 
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