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GOD IS ALMACHTIG

"WIE
"
IS GOD?

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

“Mama, zul je voorzichtig zijn?” Cho is bang. Haar
moeder gaat straks naar de kleine huiskerk in hun
dorp. Maar niemand mag het weten. De huiskerk is
geheim. “Als de geheime politie het hoort, moeten
we in de gevangenis omdat we in de Heere geloven,” fluistert Cho. Mama zegt zacht: “Wees maar
stil. Laten we bidden of de Heere voor ons wil
zorgen. God is almachtig. Hij kan alle dingen, zelfs
de mensen van de geheime politie bekeren.”
Er zijn landen waar christenen worden vervolgd
omdat ze in de Heere geloven. Noord-Korea is zo’n
land. Mensen worden verraden en opgepakt. En
toch… de Heere is almachtig. Hij kan zelfs mensen
bekeren die christenen vervolgen. Hij deed dat
vroeger, bij Paulus. Hij kan het ook nu nog!
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KLEUREN

Kleur de letters van de tekst mooi in

Wat hoort
bij elkaar?
TREK EEN LIJN TUSSEN DE WOORDEN DIE
BIJ ELKAAR HOREN.

Jouw eigenschappen
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Gods eigenschappen

Saulus was een

volgelingen van Jezus

Hij vervolgde de

Hogepriester

Hij kreeg brieven van de

Farizeeër

Hij ging naar

Heere Jezus

De … sprak tot hem

zendeling

Saulus moest … worden

Damascus

> Hoe merkte Saulus dat God almachtig is?
> Heb jij in de afgelopen week gemerkt dat de Heere almachtig is? Wanneer?
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HET VERSCHIL

ZINGEN

Zingen:

God is zo machtig, dat Hij Saulus helemaal kon veranderen.

Heer', wat wilt

Weet je iets wat veranderde toen Saulus werd bekeerd?

Saulus voor zijn bekering

Saulus na zijn bekering

Gij dat ik doe?
1. Heer’, wat wilt Gij dat ik doe?

3. Alles wat ik had aan winst,

Christus uit de hoge,

Houd ik nu voor schade.

Hemels Licht, kom naar mij toe,

Waarde heeft het allerminst,

Open mij de ogen!

Dankzij Uw genade.

Ik verdien, niet te zien;

Uw gezicht, straalt als licht,

Leid mij als een blinde,

In de nacht gevangen,

Om het Licht te vinden.

Zing ik lofgezangen.

2. Als een leeuw ben ik geweest,

4. Laat mij van Uw Koninkrijk

Dreigend te vermoorden,

Een getuige wezen,

Die, gedreven door Uw Geest,

Arm, maar wel de Koning rijk.

Aan U toebehoorden.

Bang, maar zonder vrezen.

Heer’, Gij kwam, als een Lam,

Heer’, voor U, leef ik nu,

Bracht Gij mij, verloren

Om met open ogen,

In de rechte sporen.

U te kennen mogen.

Voor muziek: zie de handleiding.
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KLEURPLAAT
'Saul, Saul, wat
vervolgt gij Mij?'

