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Het woord

in Efeze

en
v e r b i n d t j o ng e r

Het woord in Efeze

‘Het is donderdagavond. In de kerk is het muisstil. Iemand die vroeger
veel popmuziek luisterde, vertelt hoe hij tot bekering is gekomen.’ ‘Ik
had een prachtige Cd-verzameling, rekken vol. Daar zat heel wat geld
in. Er waren ook heel bijzondere exemplaren bij. Op sommige Cd’s stond
de handtekening van een beroemde popzanger. Maar toen ik mocht
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geloven dat ook mijn zonden om Christus’ wil vergeven waren, kon ik die
Cd’s niet meer zien. Ik heb ze in grote dozen gepakt en laten vernietigen.
Ik wilde ze ook niet aan iemand anders geven. Je geeft een ander toch
ook geen vergif?”
Bert zit stil te luisteren. Nee, rekken vol pop-Cd’s heeft hij niet. Maar als
hij heel eerlijk is, heeft hij ook boeken, Cd’s, computerspelen die niet
passen bij een leven met de Heere. Zou hij die dan weg moeten doen?

3

W e et j e
het n og?
1. In Efeze stond een grote tempel van Dagon. .............
2. In Efeze deden veel mensen aan tovenarij...................
3. Paulus begon met het preken aan de Joden...............
4. Toen hij niet meer in de synagoge kon preken,

ging hij naar de markt..................................................

5. Dat vond hij jammer......................................................
6. Paulus was een visser van beroep................................
7. Veel zieken werden beter door de zweetdoeken

van Paulus.......................................................................

8. Paulus kon de bezeten man niet genezen...................
9. De mensen verbrandden hun boeken omdat ze

geen duivelswerk meer wilden hebben.......................

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

goed

fout

Uit: H.
 van Dam, Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen deel 2 (Den Hertog-Houten).
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Puzzel

Opdracht 1
Streep de letter P X en Y weg. De letters die over blijven, vormen een
tekst.

Om ov er te prat en
hoorde in het verhaal dat de duivel probeerde het
1.	JeWoord
van de Heere tegen te werken. Noem een paar
voorbeelden.

je ook voorbeelden uit onze tijd waaraan je kunt zien dat de duivel
2.	Weet
nog steeds probeert Gods Woord tegen te houden?
mensen in Efeze hoorden het Woord van de Heere.
3.	De
a. Wat veranderde er bij deze mensen?
b. Wat betekent dit voor jou?
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PAXLYXZPOXWYXIEPXS
YHPPETYPWYYOXOPYRXYD
PPDXESYHYPXEPEYRPEXNX
XMEPYTYXXMXACPYHXPT
EYNNPYAXPMXYPDYEP
POYPVXEYPRHYXAPPND

De tekst is

............................................................................................................................................................
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