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KOMERA!
Hoe gaat het nu met je?
In KOMERAKids 0007 hebben we de Bijbel vergeleken met een
spiegel. Weet je nog?
We gaan door met dezelfde gedachte!
In de spiegel zien we onszelf, maar we zien enkele elementen
van onze fysieke identiteit ( de buitenkant).
Stel je voor: er is een meisje die opgegroeid is op een plek, ver
van alle andere mensen. En ze heeft nog nooit een spiegel
gezien. Als ze de eerste keer een grote spiegel ziet waarin ze
haar hele lichaam kan zien, hoe zal ze dan reageren? Ze kan
voor het eerst haar eigen gezicht zien! Ze zal ontdekken hoe ze
eruit ziet.
Zo is het ook met Gods Woord, de Bijbel. Door de Bijbel kunnen
we onze spirituele identiteit te zien. Als iemand de Bijbel voor
het eerst ontdekt en erin begint te lezen, zal die persoon
haar/zijn identiteit in God ontdekken!
En jij, weet jij wie je bent in God? Wie zegt God dat jij bent?
Weet je het niet? Wil je het graag weten?
Lees de Bijbel!

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

16 En Ik zal aan de Vader om een
andere Helper voor jullie vragen. Hij
zal voor eeuwig bij jullie blijven. 17
Hij is de Geest van de waarheid. De
mensen die niet in Mij geloven,
kunnen Hem niet ontvangen. Want
ze zien Hem niet en kennen Hem
niet. Maar jullie kennen Hem, want
Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie
zijn.
18 Ik zal jullie niet als weeskinderen
achterlaten. Ik kom naar jullie toe.
Johannes: 14:16-18
25 Ik heb jullie dit gezegd terwijl Ik
nog bij jullie ben. 26 Omdat jullie bij
Mij horen, zal de Vader jullie straks de
Helper sturen. Hij is de Heilige Geest.
Hij zal jullie alles leren en alles helpen
herinneren wat Ik tegen jullie heb
gezegd
Joh 14:25-26

2 Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. 3 En
er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen
allemaal. 4 En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in
andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.
Hand 2:2-4

OM OVER NA TE DENKEN…

Soms toont God zichzelf door wat Hij doet.
Zo is het ook met de Heilige Geest, Hij toont wie Hij is,
door wat Hij doet in het leven van wie in God geloven.

Hier zijn enkele voorbeelden die de Bijbel geeft van wat de Heilige Geest doet in het leven van
de gelovige:
De Heilige Geest is de verdediger van de gelovige (Joh 14:16)
De Geest van de Waarheid: toont de waarheid (Joh 14:17, Joh 16:13)
Hij leert alles (Joh 14:26)
Hij troost als we verdrietig zijn (Joh 16:6-7)
Hij herinnert ons aan de woorden van Jezus: soms weten we niet wat we moeten doen of
denken, dan komt er een Bijbelvers terug in ons geheugen en helpt dat ons om een goede
beslissing te nemen. (Joh 14:26)
Hij leidt in alle waarheid: hij toont ons wat waarheid en leugen is. (Joh 16:13)
Hij zegt wat hij van God hoort ( Joh 16:13)
Hij vertelt dingen die in de toekomst zullen komen ((Joh 16:13)
Hij weet wat God denkt ( I Corinthiërs 2:11)
Hij toont wat God heeft voorbereid voor wie van hem houden (I Cor 2:9-10)
Hij geeft Jezus eer (Joh 16:13-14)
Hij geeft het lef om over Jezus te spreken tegen mensen die Hem niet kennen.(Hand 4:31)
Hij bidt voor de gelovigen (Romeinen 8:26)
Hij verzekert ons van onze redding: hij verzekert ons dat we zonen / dochters van God zijn
(Rom 8:16)
Hij garandeert ons dat we bij God horen (Efeziërs 1:13-14)
Hij helpt de wereld de waarheid te verstaan over de zonde.(Joh 16:8)
...

Wat kan je doen om rust te brengen in huis?
 Wees correct en eerlijk tegen anderen.
 Maak of zoek geen ruzie.
 Als je per ongeluk toch een ruzie start, kom er dan eerlijk
voor uit en zeg sorry.
 Roep niet, maar praat rustig.
 Zeg elke keer sorry, als je iemand uitgemaakt of beledigd
hebt.
 Vergeef iedereen die sorry zegt en je vergeving vraagt.
 Vergeef, zelfs als de andere geen sorry zegt of niet om
vergeving vraagt
Wist je dat het belangrijk is om te vergeven? Ook voor jezelf?
Als je vergeeft wordt je zelf weer rustig, anders blijft de boosheid
hangen en dan blijf je onrustig.
Met welke van deze ga jij beginnen?

Uitdaging van de dag!
Op welke manier ga jij vrede brengen?
Hang het op een plek waar je het gemakkelijk kan zien!
Lees je lijst elke dag.
Bid en God zal je helpen om het ook te doen!

Zoals we vorige keer gezegd hebben
kan je op 3 manieren leren.
Bijvoorbeeld een vlieger vouwen.
1.Auditief: je leert het snelste als je iets
hoort. -> De juf zegt hoe je de vlieger
moet maken.
2.Visueel: je leert het snelst door het te
zien. -> De juf toont hoe je het moet
doen
3.Kinestetisch: je leert het snelst als je
ondertussen beweegt. -> Je maakt de
vlieger samen met de juf.
Maar ook: de tafels oefen en
ondertussen wandelen, of een bal
heen en weer gooien.
Weet jij welke voor jou het
beste werkt? Misschien kan je
ze alle drie eens uitproberen?

De Heilige Geest spreekt tot de geest van
een persoon. Het komt als een gedachte in
je hoofd.
De stem van de Heilige Geest is zacht,
vriendelijk en dwingt ons nooit iets te
doen.
Om zeker te weten of de Heilige Geest
tegen ons spreekt, controleren we of dit
idee of deze gedachte klopt met wat God
in de Bijbel zegt. Als dat niet zo is,
dan is het niet de Heilige Geest.

De Heilige Geest spreekt
tot onze geest. God,
heeft ons een menselijke
geest gegeven.
Alle mensen hebben dit

Als het bijvoorbeeld een idee is om
jezelf of iemand anders pijn te doen, of
iets slechts te zeggen of het omgekeerde
van wat in de Bijbel staat, dan weet je
dat het niet de Heilige Geest is die
spreekt.
Als iemand de Heilige Geest gehoorzaamt,
gebeuren er prachtige dingen!
In de volgende KOMERAKids geven we meer
voorbeelden.

Als iemand de Heilige Geest gehoorzaamt, gebeuren er
prachtige dingen!

Ook zo genoten van het verhaal
van Natanaël?
Ken je de naam van de jongen
nog?
Benieuwd hoe het verder gaat?
Klik op de link!!
https://youtu.be/_UdcmRwNkME

Bedankt Natanaël om je
talent met ons te delen!!

