KOMERAKids 0006 : QUIZ
We doen een quiz : « In welk nummer van KOMERAKids hebben we over dit onderwerp gesproken ? »
Zoek uit in welk nummer van de KOMERAKids brochure we spraken over elk van deze onderwerpen en verbind elke zin met het juiste nummer. Je
mag de verschillende KOMERAKids brochures gebruiken om de antwoorden te vinden! Als je wil kan je jouw antwoorden naar ons sturen via
email! Voor één keer mogen jouw ouders je niet helpen met de antwoorden te zoeken ! Ik reken op jou !!

Probeer de juiste antwoorden te vinden. Je maakt kans om een prijs te winnen ! Stuur ons jouw antwoorden ten
laatste op 12 mei 2020! Email : miriam.komerakids@gmail.com
De zin
Uitleg over het woord KOMERA – wat het betekent en vanwaar het komt
Een verbond hebben met God is een relatie hebben met hem
God antwoordt hem door Zijn Woord : « wees niet bang, want ik ben bij je. Ik zal je
altijd redden ! »
Je hersenen worden moe en ze moeten ook even kunnen rusten. Als je dan, na je pauze
weer begint te werken, zal het beter gaan.
De zonde zijn alle gedachten en dingen die je doet, die niet overeenkomen met Gods
Woord (Bijbel), of zijn gedachten.
Iedereen op aarde heeft natuurlijke gaven.
Op Jezus vertrouwen wil zeggen dat je gelooft dat hij voor jouw zonden gestorven is ?
Vraag Hem om vergeving voor je zonden en dan zal je voor eeuwig leven met Hem.
De emoties tonen je dat je een nood hebt (iets nodig hebt). Het is belangrijk dat je de
verschillende emoties leert herkennen en ze op een goede manier leert tonen.
Als je goed kijkt, zal veel goede dingen vinden.
Om een goede, herstellende en rustgevende nacht te hebben, is het belangrijk voor het
slapen gaan minstens 1 uur rustig aan te doen.

brochure
KOMERAKids 0005
KOMERAKids 0002
KOMERAKids 0001
KOMERAKids 0003
KOMERAKids 0001
KOMERAKids 0004
KOMERAKids 0002
KOMERAKids 0004
KOMERAKids 0003
KOMERAKids 0005

