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Laat de kinderen tot me komen en …..
Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.
Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek lijden.
‘k Stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God.
Vertel alles wat God voor u heeft gedaan.
Ik was ziek en jullie bezochten mij.
Alles wat jullie gedaan hebbben voor …
Mijn hulp komt van de Here, die ……………
Alles is mogelijk voor wie gelooft ………………….
Veilig wonen bij God
Tekstkaartje Ps. 71:6
Tekstkaartje 2 Kor. 5:17
Tekstkaartje 2 Kor. 6:17,18
Tekstkaartje Ps. 139:23,24
Tekstkaartje 1 Joh. 4:16
Tekstkaartje Matt. 4:19
Tekstkaartje Hebr. 13:1
Tekstkaartje Rom. 12:21
Tekstkaartje Joh. 11:25
Tekstkaartje Lucas 12:34
Tekstkaartje Joh. 1:29
Tekstkaartje 1 Sam. 3:9
Tekstkaartje 1 Sam. 16:7
Tekstkaartje Joh. 6:35

Teksten over ons levenshuis

Maar ik en mijn huis, wij zullen de
Heer dienen .. Jozua 24:15

Een verstandig man bouwt zijn huis
op een rots… Mat. 7:24

De mens gaat naar zijn eeuwig huis
… Pred. 12:5

In mijn paleis is geen plaats voor wie
liegt en bedriegt… Psalm 101:7

In het huis van mijn vader zijn veel
kamers… Joh. 14:2

Het huis van een rechtvaardige bergt
talloze schatten… Spr. 15:6

(Tekeningen van onze vriend, wijlen de heer Leen de Mik)
www.bijbelverhalen.nl

Tekstkaartjes bij Psalm 71:6 (plaatjes www.christart.com)

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6
altijd loven. Psalm 71:6

Al vanaf mijn geboorte
steun ik op u, al in de
moederschoot was u het
die mij droeg, u wil ik
altijd loven. Psalm 71:6

Tekstkaartjes bij 2 Kor. 5:17

Daarom ook is iemand die
één met Christus is, een
nieuwe schepping. Het
oude is voorbij, het
nieuwe is gekomen. 2
Kor.5:17
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Tekstkaartjes bij 2 Kor. 6:17,18
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Tekstkaartjes bij Psalm 139:23,24 (plaatjes www.christart.com)
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Tekstkaartjes bij 1 Joh. 4:16 (plaatjes www.christart.com)

God is liefde. Wie in de
liefde blijft, blijft in God,
en God blijft in hem.
1 Joh. 4: 16
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Tekstkaartjes bij Matt.4:19

Hij zei tegen hen: ‘Kom,
volg mij, ik zal van jullie
vissers van mensen
maken.’ Matt.4:19
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Tekstkaartjes bij Hebr. 13:1

Houd de onderlinge liefde
in stand en houd de
gastvrijheid in ere, want
zo hebben sommigen
zonder het te weten
engelen ontvangen. Hebr.
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Tekstkaartjes bij Rom. 12:21

Laat u niet overwinnen
door het kwade, maar
overwin het kwade door
het goede. Rom. 12:21
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Tekstkaartjes bij Johannes 11:25

Maar Jezus zei: ‘Ik ben de
opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal
leven, ook wanneer hij
sterft… Joh.11:25.
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Tekstkaartjes bij Lucas 12:34

Waar jullie schat is, daar
zal ook jullie hart zijn.
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Tekstkaartjes bij Joh. 1:29 (plaatjes www.christart.com)

Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God,
dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29

Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God,
dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29

Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God, Zie het lam van God,
dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de dat de zonde van de
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
wereld wegneemt.
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29
Joh. 1:29

