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Werkblad 15 maart 2015 ds. Koster

Hallo kinderen,

fijn dat jullie weer in de kerk zijn!!

Vanmiddag gaat de preek over hoe je je gedraagt als je christen bent.
En wat daar anders aan is vergeleken met de mensen die niet in de
Here Jezus geloven.

In het bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, een stukje dat Paulus
schreef aan de gemeente van Efeze, schrijft Paulus hoe een heiden
(dat is iemand die niet in God gelooft) leeft:

“In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van
het leven met God…. Afgestompt als ze zijn, geven ze
zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei
zedeloze praktijken.”

Wel een beetje moeilijke woorden hè?!?!?!?
Er staat eigenlijk dat ze heel erge dingen doen.

Doen echt alle mensen die niet in God geloven
zulke erge dingen??? Paulus schrijft het wel…

Ook op andere plaatsen in de bijbel schrijft Paulus
zulke dingen (Bijv. in Rom. 1:29: heidenen zijn onrechtvaardig,

boosaardig, hebzuchtig, slecht, …..).

Maar…… wij kennen ongelovige mensen die helemaal
niet zulke erge dingen doen, hoe zit dat nu??……..
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Paar dingen hierover:

Soms kan een mens heel goed zijn best doen maar toch verkeerd
doen omdat hij niet rekening houdt met wat God wil. Omdat hij
Gods plannen niet kent. De dominee noemt het voorbeeld van een boer.

Ongelovigen zijn niet allemaal zulke akelige mensen omdat
God genadig is en Hij zorgt dat ze niet zoveel
kwade dingen doen.

De dominee noemt een voorbeeld: net als
wilde dieren in een kooi achter tralies
niet zulke erge dingen kunnen doen, zo is
het ook met ongelovigen. God zorgt dat
er regels zijn in het land, en dat je
gestraft wordt als je je er niet aan
houdt.

En Hij zorgt ook dat mensen aanvoelen
dat het erg is als je erge dingen doet.

….en we kennen ook gelovigen die tegenvallen….,
zoals wijzelf…..:

Wij gedragen ons soms ook een beetje als een heiden.
Wij doen soms liever wat we zelf willen,

of we hebben geen zin om ons te verdiepen in wie God is,
of we doen soms lelijk tegen een ander,

of we zeggen een lelijk woord,…..
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O, wat erg, hoe kan dat toch???? Terwijl wat God van ons vraagt
alleen maar goed is, vinden we het toch moeilijk om alleen maar
goed te doen…

Dit is de oplossing:

Als we echt met Christus willen leven verandert ons
gedrag als vanzelf: zoals Jezus leefde: goed, eerlijk, betrouwbaar,
Hij dacht aan een ander.

Vragen:
1. Uit welk bijbelboek hebben we gelezen? ______________________________________________

Het is een brief van Paulus.
2. De dominee gaf een voorbeeld van die boer die graan op een akker ging

zaaien. Wat ging er mis in dat verhaal? _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Maar net als Jezus
wil ik luisteren en

gehoorzamen!
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3. Noem eens een paar namen van mensen die je kent die niet in God geloven:
______________________________________________________________________________________________

4. Volgens Paulus zijn ongelovige mensen beestachtige mensen… Is dat ook zo
met die mensen die jij kent? __________________________________________________________

5. Hoe kan dat? _____________________________________________________________________________
Dit is een moeilijke  vraag, hè?! Praat er nog maar even met je Papa of
Mama over.

6. Noem eens een paar namen van mensen die je kent die wel in God geloven
(je kunt hier ook je eigen naam bijzetten!): ________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Paulus noemt ook dat je als gelovige juist alleen maar goede dingen doet. Is
dat zo bij deze mensen? ________________________________________________________________

8. Hoe kan dat? _____________________________________________________________________________
Dit is ook een moeilijke  vraag, hè?! Want waarom zouden we niet gewoon
alleen maar goede dingen willen doen?! Net als de Here Jezus???... Dat lijkt
toch helemaal niet moeilijk???! Praat hier ook nog maar even met je Papa of
Mama over.

Schrijf bij elke letter een woord op dat je in de preek hoort:

Tot volgende week in de kerk!! Het ging in de preek ook nog over Zacheüs

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q deze letter hoeft niet!☺
R
S
T
U
V
W
X deze letter hoeft niet!☺
IJ
Z


