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deze is van:

Op de deurmat ligt een stapel
reclamefolders. Snel even kijken...
Ja hoor, dat gave computerspel staat er in.
Oeps, duur zeg! Daar moet je nog wel een
poosje voor sparen. Als je het al zou mogen
kopen van je vader en moeder. Toch nog
maar eens vragen of je het krijgt.
Als je naar bed gaat, lees je een stukje
uit je Bijbel en je dagboek. Het gaat over
echte rijkdom. De Heere Jezus zegt dat je
geen schatten op de aarde moet zoeken,
omdat die niet voor altijd zijn. Maar als je
rijk bent in God, kan niemand dat van je
afnemen.
Je denkt er in bed nog over na. En je weet:
daar gaat het pas echt om…

2

3

Weet je het nog?
Vul de antwoorden in de parel in.

Wat lees je in de gele kolom?
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.........................................................................................

De Heere Jezus is bij het Meer van …
Hij vraagt of Hij in het … van Simon Petrus mag zitten.
De Heere Jezus vertelt later over een man die … zoekt.
De Heere wil ons daarmee leren over het … de hemelen.
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De man over Wie Hij vertelt, is een …
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Op een dag vindt hij een parel van grote …
Dan gaat hij al zijn parels …
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Hij koopt de parel die hij het … vindt.
Jij weet … wel Wie er met die Parel bedoeld wordt!
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Om over te praten

Om te zingen
Zoe kt ee rst het Koninkrijk van Go
d
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Zoekt eerst het Koninkrijk van

Wie wordt er bedoeld met de Parel van grote waarde?
Noem eens drie dingen waarom dat zo is.

3.	
De koopman zocht mooie parels.

Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee voor ons?
Geef eens voorbeelden daarvan.

4.	
De koopman ging alles verkopen. Wat betekent dat
voor ons? Moeten wij ook alles verkopen?
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5.

Waar kunnen wij de Parel van grote waarde vinden?

6.

Wat wil de Heere Jezus ons met deze gelijkenis leren?

En Zijn gerechtigheid

En al het and’re ontvangt u

Hallelu, halleluja

God

bovendien

Refrein

Halleluja, halleluja,

Halleluja, hallelu, halleluja
Gij zult niet leven van brood

Maar van ieder woord

alleen

Dat door de Heer’ gesproken
wordt
Hallelu, Halleluja
Bidt en u zal gegeven zijn

Zoekt en gij zult het zien

Klopt en de deur zal voor u

Hallelu, Halleluja

open gaan
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Puzzel

De parelketting is gebroken en de parels zijn overal heen
gerold. Zoek ze maar en leg ze in de goede volgorde.
Wat lees je?

We

Weet je hoe deze Bijbeltekst verder gaat?
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