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Bijbelgedeelte
Efeze 6: 1, 2

Bijbeltekst
Gij kinderen, zijt uw ouderen
gehoorzaam in de Heere; want dat
is recht. Eert uw vader en uw
moeder.

Thema
Datum 2017
Gehoorzaamheid 21-8
aan volwassenen

Genesis 1: 27a

En God schiep de mens naar Zijn
beeld.

Talenten van
God gekregen

4-9

Mattheüs 5:44

Hebt uw vijanden lief; zegent ze die
u vervloeken; doet wel degenen
die u haten; en bidt voor degenen
die u geweld doen en die u
vervolgen.

Geduld en
vriendelijkheid

18-9

Psalm 119 vers 105

Uw Woord is een lamp voor mijn
voet en een licht voor mijn pad.

Gods Woord

2-10

Spreuken 8 vers 17

Ik heb lief, die Mij liefhebben en die
Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.

Liefde van God

23-10

Deuteronomium 31
vers 8

De Heere nu is Degene, Die voor
uw aangezicht gaat; Die zal met u
zijn; Hij zal u niet begeven, noch u
verlaten; vrees niet, en ontzet u
niet.

God is er bij

6-11

Romeinen 3 vers 23
en 24

Want zij hebben allen gezondigd,
en derven de heerlijkheid Gods; En
worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing,
die in Christus Jezus is.

Opmaat naar
advent

20-11

Jesaja 9:1

Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien; degenen,
die wonen in het land van de
schaduw des doods, over dezelve
zal een licht schijnen.

Christus: het Licht
in onze duisternis

4-12

Mattheüs 1: 23

Ziet, de maagd zal zwanger
worden en een Zoon baren, en gij
zult Zijn naam heten Immanuël; het
wel is, overgezet zijnde, God met
ons.

God met ons

18-12

Numeri 6: 24

De HEERE zegene u, en behoede u!

Zegen van God

15-1-2018

Bijbelteksten in de klas behandelen
- Tekst voorlezen en uitleggen
- Tekst zichtbaar in de klas
- Bijpassende plaat
- Bijbelse kijktafel (met voorwerpen die horen bij de tekst)

