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KOMERA!
Hoe gaat je reis?
Ik hoop dat je al veel plezier hebt gehad in de vakantie. Hopelijk heb je in de maand juli ook met je vriendjes
kunnen spelen!
Deze maand willen we je laten weten dat je bij God rust kan vinden in moeilijke en onzekere momenten,
momenten waarop je niet weet wat er morgen gaat gebeuren.
Niemand kan ons zelfs vertellen wat er gaat gebeuren in de komende maanden. Maar God die alles weet, weet
zelfs wat er de komende jaren zal gebeuren.
Een grote koning uit de Bijbel, David, schreef : „Het recht verandert in onrecht en de goede mensen kunnen er
niets tegen doen. Psalm 11: 3a(BGT).
Wat als alles wat we normaal vinden, er niet meer is en waar we op rekenen wegvalt?
Het antwoord staat in Psalm 11:3b (BGT): Maar ik weet dat ik veilig ben bij de Heer.
En in Psalm 27:14 (BGT): Iedereen moet op de Heer vertrouwen. Wees daarom sterk en houd moed. Vertrouw
op de Heer!
David leert ons om onze hoop op God te stellen. Omdat God alles weet, kunnen we Hem vertrouwen.
Hij zegt in Jesaja 54:10 (BB): De bergen kunnen instorten en de heuvels kunnen wankelen, maar mijn liefde voor
jou zal niet ophouden. Mijn vredesverbond met jou zal voor altijd blijven bestaan, zegt de Heer die medelijden
met je heeft.
Dit leert ons dat als alles verandert, God niet verandert. Zijn liefde voor jou verandert niet. Hij nodigt je uit om
Hem te vertrouwen. Vertrouw op Hem, vraag Hem om je te helpen.
Ga jij ervoor kiezen om op God te vertrouwen?
Als je in een onzekere situatie zit, denk er dan aan dat God bij je is. Hij belooft dat Hij altijd is bij wie in Hem
geloven. Hij zei: "Ik zal je niet verlaten, ik zal je niet verlaten", Jozua 1: 5.

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

BEZALEEL
GEDULD
HEILIGEGEEST
JEZUS
RUST
TWEEVISSEN
VREDE
CREATIEF
GENADE
HELPEN
LIEF
SAULUS
VADER
ZOON
DANIEL
GOD
JEREMIA
PAULUS
TALENTEN
VIJFBRODEN

Vul het antwoord op de vraag in,
op de juiste plaats in het
kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL
5 Wie is de Helper?
6 Als je dank u zegt ben je ...
7 Bedenker van het avontuur
van Wally
12Als alles rustig is, geen ruzie
13 Tomaat, wortelen,
komkommer zijn ………………….
14Banaan, appel,mango .is …..
16 Wie houdt van de wereld?
17 Eerste naam van Paulus
VERTICAAL
1 Het feest waarbij we vieren
dat de Heilige Geest kwam
2 De gezondste drank
3 Aantal uur slaap dat een kind
nodig heeft
4 Een manier waarop je kan
leren
8 Aantal manden brood en vis
die over waren in het verhaal
9 Een manier waarop je kan
leren
10 De zoon die wegging bij de
vader in het verhaal van de
verloren zoon
14 De profeet die bang was
15 De Zoon van God

Wat heb je geleerd of wat vond jij
heel leuk in KOMERAKids de
voorbije maanden?
Laat het ons weten!

Zoals je merkt is het ook deze keer een
KOMERAKids Summer Edition, dus
met allerlei spelletjes.
Veel plezier!!

