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KOMERA!
Hoe gaat het met jou? Nog gemotiveerd ? Ik hoop het !
Klaar voor nog een verhaaltje?
In een dorp leefde een man die MUKIZA heette. Alle kinderen
waren bang van hem. Als hij door het dorp wandelde vluchtten
de kinderen weg. Sommige waren zelfs gemeen tegen hem en
maakten hem uit, omdat hij er gek uitzag.
Maar er was ook een jongen die MUKIZA goed kende, omdat hij
vaak op bezoek kwam bij zijn familie. De hele familie had veel
respect voor hem.
Op een dag, toen MUKIZA hun huis verliet, vroeg de jongen aan
zijn vader: Papa, waarom komt MUKIZA zo vaak bij ons?
Waarom heb je zoveel respect voor hem?
Zijn vader antwoordde: Lieve jongen meneer MUKIZA zag er
niet altijd uit zoals vandaag. Een paar jaar geleden was er
brand in ons huis. Hij heeft jou die avond gered. Hij is jou uit het
brandende huis gaan halen. Ik respecteer hem enorm en ik hou
heel veel van hem! Dankzij hem leef jij nu nog!

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

16 Op het moment dat Jezus was
gedoopt en uit het water kwam, zag
Johannes de hemel opengaan. Hij zag
de Geest van God als een duif uit de
hemel komen en op Hem neerdalen. 17
En een stem uit de hemel zei: "Dit is
mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem.
Ik geniet van Hem."
Matt 3:16,17.

16 Want God houdt zoveel van de
mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan
hen heeft gegeven. Iedereen die in
Hem gelooft, zal niet verloren gaan,
maar zal het eeuwige leven hebben. 17
Want God heeft zijn Zoon niet naar de
wereld gestuurd om de mensen te
veroordelen, maar om door Hem de
mensen te redden. 18 Iedereen die in
Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.
Maar iedereen die níet gelooft, ís al
veroordeeld. Want hij heeft niet
geloofd in de enige Zoon van God
Joh 3:16-18

Er zijn 2 soorten van
dood :

OM OVER NA TE DENKEN…

De fysieke dood : onze
geest verlaat ons
lichaam en gaat terug
naar God. Dan
begraven ze ons
lichaam.
De eeuwige dood: voor
eeuwig gescheiden zijn
van God

Denk ook aan dingen zoals het feit dat je
kan zien, lopen, ruiken, genoeg eten hebt,…
God weet wat het beste voor je is, Hij heeft
je in jouw familie gezet omdat die het beste
is voor jou.
Dankbaar zijn is heel belangrijk. Het helpt je
alle goede dingen in je leven te zien, zelfs al
lijkt alles slecht. Als je goed kijkt, zal je veel
goede dingen vinden.
Doe de oefening samen met je familie.
Waarvoor ben je dankbaar? Zoek minstens 1
ding per dag waarvoor jullie dankbaar zijn.
Ik zal een voorbeeldje geven. Ik ben God
heel dankbaar voor het prachtige weer!

Uitdaging van de dag!
Schrijf de dankpuntjes elke dag op en steek ze in een doosje, envelop,…
Herlees ze aan het einde van de week en dank God voor alles wat Hij
gedaan heeft

Als je huiswerk hebt….
Om je schoolwerk goed te
kunnen maken is het
belangrijk sommige dingen
uit het hoofd te leren.
Bijvoorbeeld de tafels,
spellingsregels,…
Tip
Om makkelijker uit het
hoofd te leren is het
belangrijk dat je de les
goed begrijpt. Het is ook
goed je lessen enkele
keren te herlezen. Dan gaat
het veel vlotter!

Als we vertrouwen op Jezus, leven we voor eeuwig met God.
Dat noemen we het Eeuwige Leven.
Wil jij dit ook?

?

Heb jij leuke
ideetjes om
voor een leuke
sfeer te
zorgen in
huis? Laat het
ons weten!

