Kinderen …………

kunnen zich heel goed concentreren!

Dus concentreer je nu even op:

Kinderen in de bijbel…..
Jozua 8:35 Er was geen woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet
voorlas aan de gehele gemeente van Israël en de vrouwen, de kinderen en de
vreemdelingen, die met hen meegegaan waren.

Luisteren naar belangrijke woorden van God in de gemeente!

Kinderen in de bijbel…..
Ezra 10:1 Terwijl Ezra bad en schuld beleed, huilend zich neer wierp voor het huis
van God, verzamelde zich tot hem een zeer grote schare uit Israël, mannen,
vrouwen en kinderen, want het volk was in luid gehuil uitgebarsten.

snappen de ernst/diepgang van de boodschap

Kinderen in de bijbel…..
Nehemia 12:43 Men bracht op die dag heel veel offers; en men verheugde zich,
want God had hen verheugd met grote vreugde; ook de vrouwen en de kinderen
verheugden zich, zodat de vreugde van Jeruzalem van verre gehoord werd.

Zijn blij met God, zijn blij met Jezus!

Kinderen in de bijbel…..
Joël 2:16 Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert
de kinderen en de baby’s; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar
bruidsvertrek.
De kinderen moeten erbij en doen mee!

Mattheüs 14:21 Zij, die gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen,
vrouwen en kinderen niet meegerekend.

Alle kinderen zitten in de samenkomst!

Kinderen in de gemeente…..
kunnen ook zingen en aanbidden !!

https://www.youtube.com/watch?v=qnHOUOhdz7Q

Kinderen in de bijbel…..
God zegent de kinderen
Psalm 147:11-13
de HERE heeft plezier in wie Hem dienen, die op zijn goedheid rekenen. Jeruzalem,
roem de HERE, Sion, loof uw God. Want Hij maakt de grendels van uw poorten
sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden;
Mattheus 19:13-15
Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen
en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen
geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het
Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.
https://www.youtube.com/watch?v=TGs6jRLjjQA&list=PLqmm4tDHd6Ax_u6ySk
PJUiSw18FdRYGMi

Kinderen en het avondmaal
Exodus 12:1-8
En de HERE zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: Deze maand zal u het
begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreekt tot
de gehele vergadering (incl. kinderen) van Israël als volgt: op de tiende van deze
maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, per familie, een stuk kleinvee per
gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de
naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen van dat gezin;
gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte.

Kinderen en het avondmaal
Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de
schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze
maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de
avondschemering.

Kinderen en het avondmaal
Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en
de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde
nacht eten; zij zullen het eten op het vuur gebraden, met ongezuurde broden,
benevens bittere kruiden.
Ex. 12:13
En het bloed zal u
dienen als een
teken aan de
huizen, waar gij
zijt, en wanneer Ik
het bloed zie, dan
ga Ik u voorbij.
Ex. 12:25-27
Als u bent aangekomen in het land dat de HERE ons gaat geven, moet u dit elk jaar
herhalen. En als uw kinderen dan vragen: ‘Waarom doet u dat?’,
dan moet u antwoorden: ‘Het is een Pascha-offer voor de HERE, Die in Egypte onze
huizen voorbij ging, toen Hij de Egyptenaren strafte." Toen knielden alle
Aanwezigen (en dus ook de kinderen) en bogen hun hoofd voor de HERE.

Kinderen en het avondmaal
Lukas 22:14-20
‘s Avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel.
Hij zei: "Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even
en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat Ik het
Paasmaal beslist niet meer zal eten tot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is
geworden." Hij nam een beker wijn, dankte God ervoor en zei tegen Zijn discipelen:
"Neem deze beker en drink er allemaal uit, want Ik zal geen wijn meer drinken tot
het Koninkrijk van God is gekomen." Daarna nam Hij een brood, dankte God
ervoor, brak het in stukken en gaf het Zijn discipelen. "Dit is mijn lichaam dat voor
jullie wordt gegeven," zei Hij. "Eet het ter herinnering aan Mij." Na het eten gaf Hij
hun de beker en zei: "Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met
jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een
offer voor jullie.

Kinderen (en ons zelf) mogen we
Voortdurend herinneren aan wat Jezus
Voor ons en hun gedaan heeft.
We mogen ze daarnaast ook zegenen

