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Kijk ook eens op de website

Hebt u altijd in God geloofd?
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Hebt u wel eens iets bijzonders in uw leven meegemaakt?

Zingen
 Hiney ma tov ooma nayim (OTH 62)
 Ik zal er zijn ( OTH 189)
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 Wij willen samen vieren (OTH 562)
 Vertel het aan de mensen (OTH 553)

Merkte u toen dat God erbij was?

Ook Benjamins oma vast wel eens. Ze zegt: ‘Ik vind
nadenkend. ‘Ik heb ook een nieuw drumstel en i
het mooi om een dag apart te zetten om te vasten.
houd van muziek, daar zou ik God ook mee kunn
Bidden De tijd dat ik normaal eet, kan ik dan opvullen met
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of Bijbellezen.’
 Dank bidden
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je familie en voor alle mensen uit de kerk die ook een soort
Als we dezelfde vraag aan Benjamins oma stelle
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en Hem daar de eer voor te geven.’

Wie is God voor u?

 Bid God dat jullie in de familie en in de gemeente goed kunnen praten over
welke
manier kan jij net als Anna God
wat God voorOp
jullie
betekent.

Hoe kan jij aan oma zien dat ze God dient?
dienen in jouw leven?
‘Ik kan zien dat oma God dient, omdat ze aardig
 Bid voor familieleden‘Ikdie
Goddoor
geloven.
God
julliestaat.
wil helpen
altijd of
voor
mij klaar
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God in
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af was gevallen, heeft oma mij geholpen.
te zijn en geen ruzie te
om getuigen te zijn.
Dat vond ik erg fijn!’
maken’, zegt Benjamin

Wat is uw mooiste Bijbeltekst?

Hebt u voor mij nog een goede ‘tip’ als het gaat om geloven?
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Smaken verschillen

Zomergezinsboekje
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