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KOMERA!
Hoe gaat het met je?
De vorige keer heb ik je verteld over potentieel. Herinner je je het appelzaadje en alles wat het kan produceren?
Is het je opgevallen dat je op dit kleine zaadje lijkt? Ook in jou heeft God potentieel gelegd.
Wie weet je wat je nu, over een jaar, over twee jaar of zelfs als volwassene kan doen met je gaven en talenten?
Herinner je je ook dat het zaad om te groeien en vrucht te dragen in goede aarde moet gepland worden?
Goede grond is de omgeving waarin je opgroeit, de vrienden die je maakt, de mensen die je helpen je te
ontwikkelen voor de taak die God voor je heeft .
Wist je dat het erg belangrijk is om goede vrienden te maken en slechte vrienden te vermijden?
Goede vrienden zijn als zout.
Als je zout in eten doet, geeft het smaak. Goede vrienden zullen je leven ook smaak geven. Dat wil zeggen, de
goede vrienden zullen je leven beter maken, elke keer als je samen met hen bent, word je een beter persoon.
Slechte vrienden zijn als een rotte appel. Wist je dat als je een rotte appel bij goede appels legt, de goede appels
ook rot worden? Slechte vrienden brengen rot in je leven. Dat wil zeggen, de slechte vrienden zullen je slechter
maken als je met hen speelt en praat.
Wist je dat je je vrienden kan kiezen?
Wat voor vrienden heb jij? Zijn het goede vrienden? Zeker houden! Misschien zijn er ook slechte vrienden bij?
Laat ze los!
En wat voor vriend ben jij? Een goede of een slechte? Worden de anderen beter of slechter als ze met je
omgaan?
Maak de juiste beslissing en blijf weg van je slechte vrienden. Zorg er ook voor dat jij een goede vriend bent!

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

Geen nieuw verhaal deze keer.
Jij mag deze keer aan de slag gaan!
Wat was je favoriete persoon/verhaal?
Maak er een stripverhaal van!!
Hoe doe ik dat?
 Lees de Bijbeltekst nog een keertje.
 Beslis wat je in elk vakje gaat tekenen en
schrijven.
 Go!
Je kan de volgende pagina gebruiken om je
stripverhaal in te tekenen.
Stuur gerust een foto van je stripverhaal! Dan
zetten we die in de volgende KOMERAKids
Veel plezier!

De avonturen van ………………………

Denk aan wat we in de voorbije weken
geleerd hebben:
-elkaar helpen
- lief zijn voor elkaar
- creatief zijn in je spel, dat maakt het nog
leuker
- elkaars talenten erkennen,:kan iemand
snel lopen, zeg dat dan ook, niet jaloers
zijn.
- dankbaar zijn: omdat je kan en mag
spelen, voor je vriendjes, familie,…
- accepteer elkaar zelfs als zijn ze anders,
en spelen ze het spel een beetje anders
- vrede en rust brengen: geen ruzie maken
- geduldig zijn: als het niet zo snel gaat als
je zou willen
- genadig zijn en anderen en jezelf snel
vergeven

Uitdaging van de dag!
Als je een spel speelt, denk dan aan deze dingen. Je spel zal op deze
manier veel leuker zijn.

Hebben, jullie leuke dingen
gedaan in de vakantie? Laat het
ons weten!

Geniet van de vakantie!!
Vanaf nu kan je 1 keer per maand een
nieuwe KOMERAKids lezen.

