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KOMERA!  

Hoe was je vakantie? Heb je de spelletjes gedaan uit de KOMERAKids Summer 

Edition? 

Het thema van deze maand is: Wees niet bang! 

 Theologen (mensen die de Bijbel op de universiteit hebben bestudeerd) zeggen dat 

deze zin 365 keer in de Bijbel wordt herhaald.  Eén keer voor elke dag van het jaar. 

Het is alsof God je elke dag zegt dat je niet bang hoeft te zijn.  

Mensen zijn snel bang. God weet dit heel goed, daarom zegt Hij dit om ons rust te 

geven, om ons  te helpen en  te beschermen. Jesaja 41:10. 

In deze onzekere tijd, wil ik dat je dit onthoudt: wees niet bang, want God is bij je. 

In staat Jesaja 43: 2  Als je door het water gaat, zal Ik bij je zijn. Als je door rivieren 

gaat, zal je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zal je niet 

verbranden. De vlammen zullen je niets doen. 

God zegt niet dat als we in Hem geloven, we niks moeilijks zullen meemaken, maar 

Hij heeft beloofd bij ons te zijn, ons te beschermen en te helpen. Als je in God 

gelooft, dan mag je er zeker van zijn dat Hij altijd bij je is. Als je nog niet in God 

gelooft, zou je Hem dan willen leren kennen?  

Hij wil jou zo graag helpen en van je houden. Het is zeker niet te laat voor jou! 

Weet je dat bang zijn slecht voor je is? Als je bang bent verzwakken de soldaatjes in 

je lichaam die vechten tegen ziekte(=immuunsysteem). Dan word je makkelijker 

ziek. Wist je ook dat bang zijn ervoor kan zorgen dat je slechte keuzes of 

beslissingen maakt? 

Soms zijn we bang, maar God zegt ons dat we niet bang moeten zijn, omdat Hij er is 

om ons te helpen. Vraag de volgende keer dat je bang bent aan God om jou te 

helpen. Onthoud vooral dat je niet alleen bent, want God is bij je. En omdat God de 

sterkste is, moet je nergens bang voor zijn! 

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



 

 

 

 

 

1 En nu we door ons geloof zijn vrijgesproken van schuld, hebben we vrede met God. Die vrede hebben we te 
danken aan onze Heer Jezus Christus. 2 Door wat Hij heeft gedaan, kunnen we door ons geloof nu ook genieten van 
Gods liefdevolle goedheid voor ons. En door Hem kunnen we ook altijd blij zijn. Want we weten dat we straks in zijn 
heerlijke aanwezigheid mogen leven. 3 Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Want 
door moeilijkheden leren we om vol te houden. 4 En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk. En 
doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. 5 En als we op God vertrouwen, 
zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven. 
 
6 Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en 
trokken we ons nog niets van God aan. 7 Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een góed mens 
te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. 8 Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen 
we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. 9 Door Jezus' dood heeft Hij ons 
bevrijd van onze schuld. Als Hij dát al gedaan heeft, dan is het ook zéker dat Hij ons zal redden van Gods straf! 10 
Toen we nog vijanden van God waren, heeft God ervoor gezorgd dat we vrede met Hem konden sluiten. Namelijk 
door de dood van zijn Zoon. Daardoor zijn we vrienden van God geworden. En daarom is het nu ook zéker dat we 
elke dag worden gered en veilig zijn door het léven van zijn Zoon. 11 En dat is niet het enige. We zijn ook heel blij 
met God, want door onze Heer Jezus Christus zijn we nu vrienden van God geworden. 
 
Adam en Jezus 
12 Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van een mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het 
kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. 13 
Want al voordat de wet van Mozes er was, deden de mensen verkeerde dingen. Maar er was nog geen wet die zei 
hoe ze moesten leven. Daarom werden ze er nog niet voor gestraft. 14 Toch heeft vanaf Adam tot Mozes de dood 
als een koning geheerst. Ook over de mensen die niet op dezelfde manier ongehoorzaam aan God waren als Adam. 
(Let op: Adam is een afbeelding van Hem die nog komen zou maar die niet ongehoorzaam was aan God.) 
 
 
 
 



 



OM OVER NA TE DENKEN… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdaging van de maand!  

Het thema deze maand is: Wees niet bang!  

We moeten dus niet bang zijn, maar moedig zijn. 

Zijn er vrienden of andere mensen die bang zijn? Stuur ze dit 

vers: Jesaja 43: 2! 

Zoek nog enkele verzen in de Bijbel die spreken over niet 

bang zijn en schrijf ze op. 

 Je kan er zijn voor hen en met hen praten 

om hen rustiger te maken. Maar het is ook 

belangrijk dat je hen aanmoedigt om er 

met je ouders over te praten, zodat zij 

kunnen helpen om de beste oplossing te 

vinden. 

 Je kan ook voor hen bidden en hen 

Bijbelverzen geven die zeggen niet bang te 

zijn en zich geen zorgen te maken.  Dan 

kunnen ze daarover nadenken. Zo gaan ze 

telkens beter begrijpen wat er in de tekst 

staat.(dit noemen we ook wel mediteren) 

Als we dat doen met Gods Woord, ( de 

Waarheid) , zullen we ons telkens beter 

gaan voelen.  

Misschien kan je het wel met het hele gezin doen! 

 

 

Als je huiswerk moet maken… 

 

In september gingen we terug naar 

school 

 Het was lang geleden is en misschien ben  

je je werkritme wat kwijt. Ga meteen aan 

de slag! Het is belangrijk dat je je vanaf 

begin van het schooljaar inzet. Doe je 

huiswerk, lees wat je moet lezen, ruim 

goed op en herhaal je lessen, ... 

Zo heb je meer kans om te slagen dit jaar! 

Hier zijn enkele Bijbelverzen die je kan 

gebruiken: Marcus 5:36; Lucas 1:30; 2 Timoteüs 

1: 7; Matteüs 6:34; Jesaja 35: 4; Filippenzen 4: 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ook jij kan de mensen  om je heen zegenen! 

Ben je klaar om met God samen te werken om een bron van zegen te 

zijn voor de mensen om je heen? 

In het verhaal van deze maand gebruikte God 
een klein meisje. Ze zat gevangen in Syrië. 
God gebruikte haar om de leider van het leger 
te genezen van zijn melaatsheid en te bidden 
tot de enige ware God, de God van Israël. 
Het kleine meisje durfde te zeggen wat ze 
wist. Het enige wat ze heeft gedaan is praten. 
De rest was de taak van die leider. Weet je 
dat God je kan gebruiken ook als kind? God 
roept niet alleen volwassenen, hij roept ook 
kinderen.  God vraagt iedereen met Hem samen 
te werken en zo anderen te zegenen. 

God gebruikte een kind om mensen te zegenen. De Bijbelverhalen in KOMERAKids 
0010 en 0013 hebben 1 ding 
gemeenschappelijk. Weet jij wat? 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

Ik kijk er naar uit!! 

 

bidden 
weesnietbang 
Israel 
Naaman 
vitamineC 

meisje 
Elisa 
melaats 
Bijbelvers 
september 

 

Zoek de woorden in de 

woordzoeker 


