Licht en donker
JOHANNES 1:9-12

Gods Zoon is het ware licht, dat schijnt voor alle mensen.
Hij kwam naar de wereld, die hij zelf gemaakt had. Maar
toen hij in de wereld was, begrepen de mensen niet wie hij
was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet
in hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in hem
geloofden. Zij mochten kinderen van God worden.
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Waarvoor heb je
licht nodig? Verzin
zoveel mogelijk
dingen.

Op welke manier
zou God ons licht
geven?
MEER LEZEN? JOHANNES 1:1-13

Blij met Gods
woorden
PSALM 119:105-106

Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven.
Ik zal me houden aan uw goede wetten,
dat beloof ik plechtig.
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Kun jij een paar
wetten van God
noemen?

Vind jij dat
goede wetten of
juist niet? Is het
moeilijk om je
eraan te houden?
MEER LEZEN? PSALM 119:9-16; 97-106

Goede herder
JOHANNES 10:14-15

[Jezus zegt:] Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor
zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij
horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen,
en zij kennen mij. Net zoals ik de Vader van dichtbij ken,
en zoals hij mij van dichtbij kent.
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MEER LEZEN? JOHANNES 10:11-16

Bedenk drie
dingen die een
herder doet. Zou
Jezus deze dingen
ook doen?

Jezus zegt hier:
‘Ik zorg voor de
mensen die bij mij
horen.’ Merk je daar
weleens iets van, dat
Jezus voor je zorgt?
Wat dan?

Jezus houdt van
de leerlingen
JOHANNES 15:12-13

Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van
jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil
sterven voor zijn vrienden.
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Noem eens een paar
mensen van wie je
áltijd houdt. Zijn er
ook mensen bij wie
je ervoor kíést om
van ze te houden? Is
dat moeilijk?

Hoe heeft Jezus
zijn liefde voor
ons laten zien?
MEER LEZEN? JOHANNES 15:9-17

Alles heeft
zijn eigen tijd

Wat denk jij
dat de schrijver
bedoelt met deze
uitspraak?

PREDIKER 3:1

Er is voor alles in het leven een geschikte tijd.
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MEER LEZEN? PREDIKER 3:1-8

Denk je dat er
ook een tijd
voor God is?
Hoe maak jij
tijd voor God?

Wat doe jij deze
week allemaal?
Waar maak je tijd
voor vrij? Aan
welke ‘tijd’ besteed
je de meeste tijd?

Samen ben
je sterker
PREDIKER 4:9-12A
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Waarom kun
je volgens de
schrijver beter met
z’n tweeën zijn dan
in je eentje?

Met wie doe jij vaak
dingen samen?
Waarom is het
fijn om juist met
diegene dingen
samen te doen?

Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn dan alleen. Want samen
bereik je meer dan in je eentje. Als één van beiden valt, dan helpt
de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand
je weer overeind helpen. Als twee mensen samen slapen, blijven ze
lekker warm. Maar als je alleen slaapt, krijg je het koud. Als
iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar
Wanneer had jij
samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. een vriend nodig?
MEER LEZEN? PREDIKER 4:9-12

Kwam die vriend
ook en hoe voelde
dat toen?

Denk jij er weleens
aan dat God jou heeft
gemaakt? Maakt het
verschil dat God jou
heeft gemaakt? Of
maakt dat niet uit?

Jong en oud
PREDIKER 12:1-2

Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je
nog jong bent. Want straks komen de slechte dagen.
Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven hebt.
Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker.
Dan verdwijnt het licht van de zon, van de maan en de
sterren. Dan blijft het bewolkt, ook als
Snap je waarom de
de regen ophoudt.
schrijver vindt dat
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MEER LEZEN? PREDIKER 12:1-7

je aan God moet
denken als je nog
jong bent? Doe jij dat
ook weleens? Waar
denk je dan aan?

Ken jij kinderen of
oude mensen die geen
plezier in het leven
hebben? Hoe komt
dat? Wat zou je voor
hen kunnen doen?

Een groot geheim
ESTER 2:5, 7, 10

Ester is een Joods
meisje dat koningin
wordt in een ver land
en uiteindelijk haar
hele volk redt. Heb je
weleens iets over haar
gehoord? Wat dan?

In die tijd woonde er in Susa een Joodse man. Hij heette
Mordechai (…). Mordechai zorgde voor een nichtje
van hem. Toen haar vader en moeder gestorven
Kun je redenen bedenken
waren, had Mordechai haar in huis genomen. Ze waarom iemand misschien
niet vertelt wie zijn of haar
heette Hadassa, maar iedereen noemde haar
broer, zus, vader of moeder
Ester. (…) Ester vertelde aan niemand uit welk
is? Waarom zou Mordechai
volk en uit welke familie ze kwam. Want dat
aan Ester verboden hebben
te vertellen van welk volk en
had Mordechai haar verboden.
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welke familie ze afstamt?

MEER LEZEN? ESTER 2:1-11

