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KOMERA!
Weet je wat potentieel is?
Ik zal het je uitleggen met een zaadje van een appel. Heb je dat al eens gezien? Zo’n
zaadje is heel klein. We denken er vaak niet over na. Soms stap je erop zonder dat
je het weet, of gooien we het in een vuilnisbak en vergeten we het.
Maar als iemand dat zaadje neemt, in goede grond plant, het extra mest geeft,
water geeft en er voor zorgt, zal het groeien. Het zal een kleine plant worden die
uiteindelijk uitgroeit tot een appelboom die weer veel appels zal dragen.
Van die appels kan vanalles gemaakt worden: sap, jam, compote, appeltaart,…
Je kan de appels en al die andere dingen verkopen en geld verdienen.
We kunnen de zaadjes nemen en heel veel appelbomen planten zodat je een hele
boomgaard hebt. En van die appels kunnen we weer zaadjes planten en nog meer
bomen laten groeien. Ongelofelijk wat een klein appelzaadje kan doen!
Het kost tijd, maar het is geweldig!

Weet je dat elke persoon potentieel in zich heeft?
Waar of hoe je ook geboren bent, hoe groot je bent, je huidskleur, of je een minister,
dokter, politieagent, juf, acteur bent, of je sportief bent, of je altijd vrolijk bent of
net niet, in elke persoon heeft God potentieel gelegd.

Weet je dat ook JIJ POTENTIEEL IN JE HEBT?
Onthou dat je potentieel hebt, dat God iets speciaals in je heeft gestopt. Denk dus
niet dat je minder bent dan iemand anders en aanvaard niet dat iemand op je neer
kijkt.
Heb je de bijlage van KOMERAKids 0009 over je sterke en zwakke punten ingevuld?
Ontwikkel je sterke punten, bescherm je vaardigheden en word de beste persoon
die je kan zijn. Jij gaat geweldige dingen bereiken!

Vragen? Stuur me een mailtje:
miriam.komerakids@gmail.com

1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van het Meer
van Galilea (dat is het Meer van Tiberias). 2 Een grote
groep mensen volgde Hem, omdat ze zagen dat Hij de
zieke mensen door wonderen genas. 3 Jezus klom de
berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het
was een paar dagen voor het Paasfeest. 5 Toen Jezus
opkeek, zag Hij dat er een grote groep mensen naar
Hem toe kwam. Hij zei tegen Filippus: "Waar kunnen
we brood kopen om al deze mensen te eten te
geven?" 6 Dat zei Hij om te zien wat Filippus zou
zeggen. Want Hij wist Zelf al wat Hij zou gaan doen. 7
Filippus antwoordde Hem: "Zelfs als we voor 200
zilverstukken brood zouden kopen, zou dat nog niet
genoeg zijn voor al die mensen. Zelfs niet als iedereen
een heel klein beetje kreeg." 8 Eén van zijn leerlingen,
Andreas (de broer van Simon Petrus), zei tegen Hem:
9 "Hier is een jongetje dat vijf broden en twee vissen
bij zich heeft. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg
voor zoveel mensen." 10 Jezus zei: "Zorg dat de
mensen gaan zitten." Er was op die plek veel gras. De
mannen, ongeveer 5000, gingen dus zitten. 11 Toen
nam Jezus de broden, dankte God ervoor en
verdeelde ze onder de leerlingen. En de leerlingen
verdeelden het brood onder de mensen die daar
zaten. Hetzelfde deed Hij met de vissen. En Hij gaf alle
mensen zoveel als ze wilden. 12 Toen iedereen
genoeg had gegeten, zei Hij tegen zijn leerlingen:
"Verzamel de stukken brood die zijn overgebleven,
zodat er niets wordt weggegooid." 13 Dat deden ze.
Toen iedereen klaar was met eten, vulden ze twaalf
manden met de stukken die waren overgebleven van
de vijf broden.
Joh 6:1-13

OM OVER NA TE DENKEN…

Niemand op aarde is perfect. Hoe goed we ons
best doen, soms doen we iets waar we helemaal
niet trots op zijn. Dan hebben we genade
(vergeving) van anderen nodig.
Doe dat ook voor de andere mensen die een fout
maken. We zijn allemaal mensen en hebben
elkaar nodig.
Het is ook belangrijk om genadig voor jezelf te
zijn. Als jij iets gedaan hebt waar je helemaal niet
trots op bent, is het ook belangrijk om eerst na te
denken over hoe het is gebeurd. En of er een
manier is om dat niet meer te doen. Dat zal je
helpen in de toekomst.
Als je sorry moet zeggen en vergeving vragen,
doe dat dan. Wees ook lief voor jezelf, blijf jezelf
niet de schuld geven, want het zal telkens beter
gaan.

Als je huiswerk moet maken…

Uitdaging van de dag!
Het is de week van de genade.
Wees genadig voor jezelf en je familie

Om beter te kunnen studeren, moet je
begrijpen wat je leert. Stel je vragen
aan de meester of juf als je iets niet
begrijpt.
Soms durven we geen vragen te
stellen omdat we bang zijn dat we
minder slim zullen lijken. Maar vragen
stellen over dingen die je niet begrijpt,
is een sterkte, geen zwakte! Het is ook
een manier om te leren!
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Meer schrijven

Oefen elke week een hoofdstuk van
je taalboek

Lees boeken die je leuk vindt

Wat heb je daar in je hand?(Ex 4:2) Dit
vroeg God aan Mozes voordat Hij Mozes naar
Egypte stuurde om de Israëlieten uit de
slavernij te bevrijden.

Toen David met Goliath ging vechten gebruikte
hij niet de wapens van de koning, maar hij
gebruikte wat hij had: een katapult en stenen
die hij uit de rivier haalde. 1 Sam 17:36-40

De kleine jongen uit ons Bijbelverhaal, gaf
Jezus wat hij had: vijf broden en twee
vissen.

En jij, wat heb jij? Wat heeft God jou gegeven dat je kan
gebruiken om een zegen voor anderen te zijn?

Om af te sluiten, de laatste
aflevering van het verhaal van
Nathanael.
Ik hoop dat je zijn verhaal leuk
vond.
Ik heb ervan alleszins van
genoten!!

Wil jij ook iets delen? Stuur het
gerust naar mij door!

Hartelijk bedankt en Gods
overvloedige zegen Nathanaël!

Ik kijk er naar uit!!

Klik op de link!

https://youtu.be/TXnDn2n
9Ib0

