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KOMERA!  

Hoe gaat het met je ? 

Heb je de Bijbelverzen in de vorige KOMERAkids gevonden? 

Heb je een spiegel gebruikt?  

Wist je dat we de Bijbel eigenlijk ook een spiegel is ?  

Het Woord van God (de Bijbel)toont ons bepaalde dingen uit ons 

leven die we anders niet zouden zien! Het kunnen negatieve 

maar ook positieve dingen zijn ! 

Net als een spiegel ons toont hoe we eruit zien voor mensen, 

toont de Bijbel ons hoe we eruit zien voor God !  

Waarom kijk jij in de spiegel? Je kijkt of je proper bent, of je 

haar gekamd is, of je je kleren goed aan hebt,…  

Als je naar jezelf kijkt in de spiegel van de Bijbel, kun je zien of 

er dingen in je leven zijn die moeten veranderen, zoals boos 

blijven, jaloers zijn, geen respect hebben. 

Maar je zal ook veel goede dingen zien, zoals blij zijn, lief zijn, 

vrede in je hart!  

De spiegel toont je buitenkant en de Bijbel toont je de 

binnenkant. Gebruik dus Gods Woord om goed voor je hart te 

zorgen 

Doe jij mee? 

Vragen? Stuur me een mailtje: 

miriam.komerakids@gmail.com 



Verder vertelde Jezus: "Iemand had twee zonen. 12 De jongste van de twee zei tegen zijn vader: 'Vader, geef mij nu alvast het deel van de erfenis dat later 

voor mij zal zijn.' Toen verdeelde de vader alles wat hij had tussen zijn twee zonen. 13 Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis 

en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. 

14 Toen al zijn geld op was, kwam er een zware hongersnood in dat land. Hij begon honger te lijden. 15 Hij ging er op uit en vroeg bij één van de bewoners 

om werk. Hij mocht zijn varkens hoeden. 16 Hij had zo'n honger, dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van. 17 

Toen ging hij eens goed nadenken. Hij zei bij zichzelf: 'De knechten van mijn vader hebben meer dan genoeg te eten. Maar ik ga hier dood van de honger. 

18 Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. 19 Ik ben het niet meer waard om uw zoon te 

zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken.' 20 En hij ging naar zijn vader terug. 

25 De oudste zoon had op het land gewerkt. Toen hij vlak bij huis kwam, hoorde hij dat er muziek werd gemaakt en werd gedanst. 26 Hij riep één van zijn 

knechten en vroeg hem wat er aan de hand was. 27 De knecht zei: 'Uw broer is teruggekomen. Uw vader heeft het vetgemeste kalf laten slachten om te 

vieren dat hij hem gezond en wel terug heeft.' 28 Toen werd de oudste broer boos en wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar buiten. Hij drong er 

bij hem op aan dat hij ook binnen zou komen. 29 Maar hij zei tegen zijn vader: 'Kijk eens, ik werk al jarenlang voor u en ben u nooit ongehoorzaam geweest. 

Maar u heeft mij nog nooit één geitje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw geld heeft 

opgemaakt, heeft u voor hém het vetgemeste kalf laten slachten!' 31 Maar de vader zei tegen hem: 'Jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is 

van jou! 32 Maar nu moeten we feestvieren en vrolijk zijn. Want je broer was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem 

weer terug.' " 

Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. 21 De 

zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.' 22 Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 

'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. 23 En haal het vetgemeste kalf en slacht 

het. Want we gaan feestvieren. 24 Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug!' En 

ze gingen feestvieren. 



Maar ook voor Jezus gekomen 

was naar de aarde, zei God tegen 

de Israëlieten: Jullie zijn mijn 

zonen en dochters en ik ben jullie 

Vader. 

(wil je het zelf opzoeken in de 

Bijbel? Hier vind je het: Exodus 

4:22-23, Hosea 11:1, Jesaja 63:16; 

64:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet je waarom God ‘de Vader’ 

genoemd wordt ? 

Jezus heeft dit geleerd aan zijn 

discipelen 

Hij zei tegen hen: "Wanneer jullie 

bidden, zeg dan: Onze hemelse Vader, 

laten alle mensen diep ontzag voor U 

krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. 

Laat op aarde worden gedaan wat Ú 

wil, net zoals in de hemel wordt 

gedaan wat U wil.( Lukas 11:2 

 

 



God wil niets liever 

dan dat wij begrijpen 

hoeveel Hij van ons 

houdt. Dan kunnen 

we weer heel dicht 

bij God komen en 

genieten van Zijn 

liefde. En jij, ben jij 

dicht bij God?Of niet 

echt? Zou je graag 

terug  bij Hem willen 

komen?

Zoals we zagen in KOMERAKids 0005, 
stuurde God Jezus naar de aarde zodat 
we weer dicht bij Hem kunnen komen. 
Jezus kwam op ook op aarde om ons te 
tonen wie God is. Jezus gebruikte 
verschillende gelijkenissen (verhalen) 
om ons te helpen begrijpen wie God is, 
hoe Hij ons en de wereld ziet. 

 

God heeft de wereld 
heeft geschapen: 
mensen, dieren, zon, 
maan,sterren,…!! 
Hij weet het beste 
hoe alles werkt. 

Met deze gelijkenis wil 
Jezus ons de liefde 
tonen die God voor 
zijn kinderen heeft! 
Jezus leert ons dat 
God een vader is voor 
wie in Hem gelooft! 

God dwingt ons nooit om bij 

Hem te blijven. Hij houdt zoveel 

van ons, hij heeft ons de vrijheid 

gegeven om te kiezen. Maar Hij 

weet wat goed voor ons is! Als 

we verkeerd kiezen, blijft God 

hopen dat we zullen begrijpen 

wat Hij allemaal voor ons wil 

doen. Hij wil zo graag dat we 

terug bij Hem komen. 

OM OVER NA TE DENKEN… 

God is zo blij wanneer 

we begrijpen dat we 

Zijn kinderen zijn! Dan 

komen we terug naar 

God. In de Bijbel staat 

het ook zo: als we 

terug gaan naar het 

huis van onze Vader. 

 Jezus zei: Er is een 

feestje in de hemel 

wanneer zelfs maar één 

persoon spijt heeft van 

zijn zonden en terug naar 

God komt. 

God vindt 

het zo 

geweldig 

leuk om  

mensen te 

genezen en 

te helpen, 

die terug 

dicht bij Hem 

willen 

komen. 

Een parabel  is 

een verhaal 

waar  je  iets uit 

kan leren. Een 

beetje zoals 

een  tutorial of 

filmpje op 

Youtube 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je huiswerk hebt…. 

Wist je dat je dat je op drie 

manieren je lessen leert? 

Door te zien, horen en 

bewegen. 

Iedereen gebruikt ze, maar 

meestal is er een die beter 

werkt dan de andere! 

Wanneer we die gebruiken, 

onthouden we lessen beter! 

Wordt vervolgd ... 

Uitdaging van de dag!  

Schrijf op een papier de verschillen die je opmerkt tussen jou en je broers / 

zussen. 

Dank God dan voor deze verschillen. 

Vraag God om je broers / zussen te aanvaarden zoals Hij ze heeft gemaakt! 

Jij en je broers / zussen zien er anders uit, vinden andere 

dingen leuk,… 

Als jij wilt dansen, wil zij tekenen. Als jij wilt fietsen, leest hij 

het liefst een boek, ... 

Soms is samen spelen dus moeilijk en dan komt er ruzie. 

Hoe kan je dit oplossen? Je kan bijvoorbeeld elk om beurt 

een spel kiezen en dat jullie samen spelen. 

Soms maken we ruzie. Waarom? Omdat we soms een andere 

mening hebben. Dat komt omdat iedereen uniek (= er is 

maar één iemand zoals jij, niemand is helemaal hetzelfde)  is 

en dat je niet altijd hetzelfde wil. 

 Het is dus normaal dat iedereen in je familie niet hetzelfde 

denkt zoals jij, of hetzelfde leuk vindt. Stel je voor dat 

iedereen hetzelfde is?! Dat zou heel snel saai worden!! God 

heeft ons allemaal anders gemaakt en dat is geweldig 

Hoe kunnen we toch een fijne tijd hebben samen, ondanks 

onze verschillen? 

1.Het belangrijkste is dat je aanvaardt dat de iedereen 

anders is en dat dit niet erg is. 

2.Hou daar rekening mee en respecteer elkaar!  

Let op! Anders zijn is geen reden om fouten te maken en 

dan te zeggen "Ik kan er niets aan doen: ik ben anders!;) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

God is onze Hemelse Papa,Hij houdt van ons en Hij kijkt er 

naar uit dat wij terug bij Hem komen. Dan kan Hij ons alles 

geven wat we nodig hebben! 

In Israël loopt een iets oudere man (zoals die vader) niet. 
Op die leeftijd krijgt hij veel respect en moet hij dan ook 
niet lopen om iets te krijgen.  

 

Deze zoon begrijpt nu dat het beste leven dicht bij zijn 
papa is! De papa zegt het zo " Want je broer was dood en 
hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik 
heb hem weer terug.' " Lucas 15:31. 



 

 

 

 

 

 

 

Dit is Nathanaël ( 10 jaar). 

Hij heeft een verhaal 
geschreven! 

 Ben je ook benieuwd? Klik op 
deze link!! 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jHI9rWORCak  

 

Heb jij ook iets leuk gemaakt dat je met ons wil delen? 
Bv een verhaaltje, grapje, tekening,  …   , stuur ons dan 
een mailtje (vergeet niet toestemming te vragen aan je 
ouders!) 

https://www.youtube.com/watch?v=jHI9rWORCak
https://www.youtube.com/watch?v=jHI9rWORCak

