12 juli
juli

Je kunt dit boekje uitprinten of de vragen en opdrachten op een los
blaadje of misschien wel in een mooi schrift maken!
Je hebt vandaag nodig: papier, pen, schaar, touw en stiften of
kleurpotloden.
Zingen
Welk liedje dat vandaag werd gezongen kende jij ook?

En welk liedje vond je het mooiste of het leukste om te horen?

Nog één week en dan is het vakantie! Misschien vind je het wel spannend
om straks naar een hogere groep te gaan of om naar een andere klas te
gaan. Maar vandaag mogen we leren dat God altijd met je meegaat! Hij
helpt je. Hij zal er voor je zijn.

Bijbellezen
Vandaag lezen we uit Exodus 3
Kan jij de gaten in de tekst vullen met de juiste woorden?
Exodus 3:11-12:
Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de ……………………… zou gaan en de
………………………………………… uit Egypte zou leiden?’
God antwoordde: ‘Ik zal ……………………………………………’
In Exodus 3:6 staat: ‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.’
Misschien ken je het liedje ‘Hij alleen’ wel. De eerste woorden van dit
liedje zijn hetzelfde als wat in deze tekst staat!
Je kan het liedje door je ouders laten opzoeken op YouTube of klikken
op de onderstaande link en hem luisteren.
https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo

De preek
Mozes ontmoet God hier.
God zegt: Ik heb de moeite van mijn volk gezien, en Ik kom
hen redden.
God zegt ook: Ik heb de moeite van mijn volk gezien, en jij moet ze
gaan redden. Dus God gebruikt ons.
God zegt wie hij is: Ik ben die er zal zijn.
Dat betekent: God is er altijd al geweest bij Jacob, Isaak en Jacob; en
diezelfde God is hij nog steeds.
God is trouw, zoals hij heeft beloofd. Gods trouw zie je ook doordat
andere mensen er voor jou zijn. God gebruikt ons, om andere mensen te
helpen.

Knutselopdracht
Vandaag gaan we een vlaggetjeslijn maken.
God is de God van iedereen! Daarom mag je op
elk vlaggetje een naam schrijven van iedereen
die je kent. Dit kunnen de namen van mensen uit
de Bijbel zijn waarvan je weet dat God ze heeft
geholpen. Je kan ook de namen van je vrienden
en vriendinnen opschrijven, of van je broertje of
zusje! Je mag natuurlijk ook je eigen naam
opschrijven.
Je mag je vlaggetje ook nog met andere dingen
versieren, zoals mooie tekeningetjes, stickers of
iets anders!

Bidden – BAS
Bedankt: Voor wat van wat er afgelopen week is gebeurd
wil je danken?
__________________________________________
Alstublieft: En voor welke gebeurtenis wil je bidden?
___________________________________________________
Sorry: Is er iemand tegen wie je misschien sorry moet zeggen? Dit kan
best lastig zijn. Maar ook hierbij wil God jou helpen!

