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M i j n  n a a m  i s :

D i t  g a  i k  va s t e n :

i k  d o e  m e e  s a m e n  m e t :

m y  n a m e  i s :

d u t c h  p u z z l e

t h i s  i s  w h at  i ' m  fa s t i n g :

i  a m  j o i n i n g  t o g e t h e r  w i t h :



Er is iets gebeurd in je leven, waaraan je geen woorden kan geven. 

Mensen zeggen dat is bijzonder, het is een wonder.

Weet dan dat door God alles mogelijk zal zijn, ook al is je geloof maar klein.

Wonder is een gesprek dat je niet had verwacht

Wonder is een uitgestoken hand onverwacht

Wonder is een stukje (verborgen) talent

Wonder is wat je als kind bent

Wonder is wat je als cadeau wordt gegeven

Wonder is iets wat je zult beleven

Altijd op het juiste (Gods) moment, omdat God je door en door kent

Ga in Gods licht staan, en je kunt alles in je leven aan

//

Something has happened in your life, that you cannot explain with words.

People say it’s very special, it’s a miracle!

Know that with God everything is possible even when your faith is small.

A miracle is a conversation you didn’t expect

A miracle is help when you didn’t expect it

A miracle is an undiscovered talent

A miracle is what you are as a child

A miracle is something that’s been given as a gift

A miracle is something you will experience

Always on (Gods) right timing, because God knows you through and through

Stand in Gods light, and you are able to get through everything in life
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Wat leeft er in jouw hart? Als je goed naar je hart luistert ontdek je waar-

om je dingen doet, zegt of denkt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar 

ik kom er nog wel eens achter dat de dingen die ik doe, zeg of denk niet 

altijd vanuit liefde zijn. Bijvoorbeeld als ik eigenlijk een beetje jaloers ben of 

onzeker over mijzelf. Maar bij God draait het altijd om liefde. Gelukkig mag 

je Hem altijd vragen om een zuiver hart en standvastigheid, zoals je in dit 

vers leest. God wil je helpen, je hoeft het niet alleen te doen. Dan kun je door 

zijn kracht anders doen en denken. Net als God, met een hart vol van liefde! 

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is God erom vragen.

What goes on in your heart? If you listen closely to your heart, you may 

discover why you do, say or think things. I don’t know about you, but some-

times I discover that the things I do, say or think are not always out of love. 

But with God everything revolves around love. Thankfully you may ask Him 

to give you a clean and strong heart, like you read in this verse. God wants 

to help you, so you don’t have to do it by yourself. Through his strength 

you can think differently and do things differently. Like God, you can have a 

heart full of love. The only thing you have to do, is ask God!

Questions to discuss | Vragen om te bespreken.
1. What do you do when your heart feels sad/fearful/angry etc.

Wat doe jij wanneer je hart verdrietig, angstig, boos etc. voelt?
2. How can you let God know that your heart feels like that?

Hoe kan je God laten weten wanneer je hart zich zo voelt?
3. Pray today with your parents to ask God to help you.

Bid vandaag met je ouders om God te vragen of Hij je wilt helpen.
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Deuteronomium 30:19: Ik laat jullie vandaag kiezen tussen leven en dood, tussen beloning en 

straf. De hemel en de aarde horen wat ik zeg: Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst! 

(Bijbel in gewone taal)

In de tekst lees je dat Mozes eigenlijk heel bezorgd was om zijn volk, omdat hij niet wist of 

zijn volk de juiste keuze ging maken. Mozes wilde het allerbeste voor zijn volk. Hij wilde dat 

het goed met zijn volk zou gaan. Daarom vertelde hij voor de laatste keer hoe belangrijk deze 

keuze zou zijn. 

Weet je dat ook jij een keuze mag maken? Dat jij ervoor kan kiezen om bij Gods familie te 

horen?  Maar, hoe doe je dit? Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk door in Jezus te geloven. Als 

je dit doet, dan heb jij óók een Vader in de hemel en word je Zijn kind. Je mag dan weten dat 

Hij altijd voor je zorgt en je wil helpen. 

In this text you read that Moses was actually pretty worried about his people, because he 

didn’t know if his people would make the right choice. Moses wants to best for his people. 

He wants his people to do well. That’s why he told them for the last time how important this 

choice would be.

Did you know you could make a choice as well? That you can choose to become a part of 

Gods family. But how? It’s actually pretty simple, it’s by believing in Jesus! If you do this, you 

too will have a Father in Heaven and you’ll become His child. You may know that He cares for 

you and wants to help you.

Questions to discuss | Vragen om te bespreken.
1. Will you choose today to become part of Gods family?

Kies jij er vandaag voor om bij Gods familie te horen?
2. How can you show others that you are a child of God?

Hoe kan jij laten zien dat je een kind van God bent?
3. How do you and your family serve God?

Hoe dien jij samen met je gezin God?
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Bidden voor onze regering 
Lees Johannes 15:10-11 in je Bijbel
Read John 15:10-11 in your Bible

Vind jij gehoorzamen altijd leuk? Misschien zegt je vader of moeder wel eens 

dat je gehoorzaam moet zijn. Of jouw juf of meester dat je moet luisteren. 

Waarom denk je dat zij dat belangrijk vinden? Jezus zegt dat je heel blij kan 

worden van gehoorzaam zijn. Weet je hoe? Door te doen wat Hij belangrijk 

vindt. We noemen dat luisteren naar Zijn geboden. Een voorbeeld van zo’n 

gebod is dat jij voor anderen even lief en aardig bent als dat je wilt dat 

anderen dat voor jou zijn. Het zal niet altijd lukken, maar als je het probeert, 

belooft God dat je daar blij van wordt. 

Do you like to obey? Maybe your mom and dad tell you to be obedient. 

Or your teacher tells you to listen. Why do you think that they find that 

important? Jesus says that you can become happy by being obedient. Do 

you know how? By doing what He finds important. We call that listening 

to his commandments. An example of one of those commands is that you 

must love your neighbor and be nice to them if you want them to be nice 

to you too. It won’t always be easy, but if you try, it makes God very happy! 
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Bidden voor onze regering 
Lees 1 Timotheüs 2:1-2 in je Bijbel
Read 1 Timothy 2:1-2 in your Bible!

In Nederland leidt de regering ons land en maakt de wetten en regels waar we 

ons aan moeten houden. Wij leven gelukkig in een land waar wij best veel mogen 

doen en laten, want in sommige andere landen kun je bijvoorbeeld niet aan ieder-

een laten zien dat je christen bent. In de tijd van Timotheüs en Paulus was keizer 

Nero de baas en deze zorgde ervoor dat er allemaal pijnlijke en slechte dingen 

gebeurden met de christenen, ze werden vervolgd. Toch, of juist daarom, schrijft 

Paulus dat Timotheüs moet bidden voor de keizer en andere leiders of koningen 

van het land. Zodat wij in rust en vrede mogen leven. Zodat wij als christenen aan 

iedereen kunnen vertellen waar we in geloven en we op zondag naar de kerk kun-

nen gaan, zonder dat we bang hoeven te zijn dat ze ons komen arresteren. Vooral 

ook in deze gekke tijd van Corona, waarin de regering soms besluiten neemt die 

we, als familie van God niet leuk vinden, mogen we bidden voor de regering. Dat 

zij de juiste besluiten nemen en wij daardoor allemaal door kunnen blijven gaan 

met het bouwen van Gods Koninkrijk hier op aarde!

In The Netherlands the government is leading our country and make the rules 

and laws that we have to follow. We thankfully live in a country where we are 

allowed to do a lot of things, because in other countries you are not able to show 

you are Christian that easily. In the days of Timothy and Paul, emperor Nero was 

in charge and made sure that painful, terrible things happened to Christians, they 

were prosecuted. Still, or for that reason, Paul writes that Timothy must keep on 

praying for the emperor and other leaders and kings of that land. So that we may 

be in peace. So that we as Christians can share our faith with everyone and we can 

go to church on Sundays, without being afraid of being arrested. Especially in this 

crazy corona pandemic, where the government makes decisions we as family of 

God not always like, we are to pray for the government. That they make the right 

decisions and through that we can continue to build Gods kingdom here on earth.
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Hoe fijn voel jij je als je na een lange vakantie weer thuis komt? Weer terug in je 

eigen kamer, je eigen speelgoed en je eigen bed. Fijn hè? Zo fijn en goed mag het 

ook voelen om in je eigen kerk samen te komen met andere leeftijdsgenoten, onze 

Celebration Church in Hilversum of Huizen. Naar onze eigen kerk gaan mag voelen als 

thuis komen en gezellig met familie samen zijn. Vanuit deze familie mogen wij andere 

mensen in onze eigen stad helpen. Jij en ik mogen ervoor zorgen dat meer mensen 

God en Jezus leren kennen en dat zij ook, in onze kerk of een andere lokale kerk, fam-

ilie worden met andere christenen. 

Wil jij met mij meebidden dat onze kerk voor ons allemaal, maar vooral ook voor 

nieuwe gelovigen een fijn thuis mag zijn? Dat we allemaal liefdevolle familie van 

elkaar worden en we nieuwe mensen mogen uitnodigen om Gods liefde te ervaren. 

Bid en vraag dat wij als kerk ervoor mogen zorgen dat onze omgeving meer wordt 

zoals God het graag ziet. En dat mensen in onze woonplaats naar de kerk mogen 

komen en Jezus gaan leren kennen als hun Redder.  In Jezus Naam, Amen.

Do you love the feeling of coming home after a long holiday? Back in your own room, 

own toys and own bed? Isn’t it great? Hopefully you have that same feeling when you 

go to your church, Celebration Church Hilversum or Huizen, and gather with friends 

your age! Going to your own church hopefully feels like coming home and being with 

family. From this family we can go and help others in our own towns. You and I can 

make sure more people get to know God and Jesus, and that they too can find a local 

church, become family with other Christians. 

Wil you pray with me, that our church for all of us and for new Christians be a warm 

home? That we can be a loving family towards one another and we can invite peo-

ple to come and experience Gods love? Pray and ask that we as a church will grow 

more into what God wants us to be. And that people in our city may come to church 

and get to know Jesus as their Savior. In Jesus Name, Amen.
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Heb jij dat ook weleens… Dat iemand je pijn heeft gedaan en dat je daar na een lange 

tijd nog steeds boos en verdrietig om kan worden? Dat je graag wil dat de ander sorry 

zegt, omdat hij/zij jou heeft pijn gedaan, maar dit niet doet. Het kan je echt dwarszit-

ten en het is moeilijk om de ander te vergeven. Toch vraagt Jezus ons in Mattheüs 

6:14-15 om andere mensen te vergeven, ook als zij er geen spijt van hebben. Als jij 

iemand vergeeft, zorgt dit ervoor dat je het los kunt laten en dat je de pijn niet meer 

in je hart mee draagt.

Have you ever had this moment… that somebody hurt you and you were still angry 

and sad after a long time? That you want the other one to say sorry because of the 

hurt they have done to you, but they don’t. Still Jesus asks us, in Matthew 6:14-15 to 

forgive others, even when others don’t show regret. If you forgive somebody, it gives 

you space to let go and to not carry that hurt in your heart anymore.
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f o r g i v e n e s s

Questions to discuss | Vragen om te bespreken.
1. Is there somebody you haven’t forgiven yet?

Is er iemand die jij nog niet hebt vergeven?
2. Write down their name(s).

Schrijf de naam/namen op.
3. Pray and ask God to help you to forgive.

Bid and vraag God je te helpen om te vergeven.


