Wat een feest! De discipelen ontvangen op het pinksterfeest de Heilige Geest. Handelingen 2:1-4
De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen!
Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou is gestorven, dan belooft God dat je Zijn Heilige Geest ontvangt.
Dat is gaaf! Weet je wat Hij doet? Zet de letters in de goede volgorde en schrijf de woorden op de stippen.
o

o

o

o

o

o

De Heilige Geest laat je zien: Jezus is mijn Redder.
Je weet zeker: ik ben Gods dink.

. . .

Waar je ook mee zit,
de Heilige Geest geeft je adar.

. . .

De Heilige Geest woont in je hart,
je bent nooit ellane.

. . . . .

Hij moedigt je aan, en laat je ontdekken wat er
in de Bijbel staat. Hij is de beste cohac.

. . . .

De Heilige Geest is bij jou om je te helpen!
Hij is de grote prehel.

. . . . .

Hij is er altijd voor jou!
Zijn naam is de stretoor.

. . . . . . .

De discipelen vertellen over de Here Jezus. Overal waar ze komen gebeuren
wonderen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Maar als de Heilige Geest komt,
ontvangen ze . . . . . .

Lees het antwoord in de vlammetjes, van boven naar beneden.
Je kunt het ook lezen in Handelingen 1 vers 8.
Wil je meer weten over de Heilige Geest? Lees Johannes 14-16
www.bijbelidee.nl

Wat een feest! De discipelen ontvangen op het pinksterfeest de Heilige Geest. Handelingen 2:1-4
De Heilige Geest wil ook in jouw hart wonen!
Als je gelooft dat de Here Jezus ook voor jou is gestorven, dan belooft God dat je Zijn Heilige Geest ontvangt.
Dat is gaaf! Weet je wat Hij doet? Zet de letters in de goede volgorde en schrijf de woorden op de stippen.
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o
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o

De Heilige Geest laat je zien: Jezus is mijn Redder.
Je weet zeker: ik ben Gods dink. (Rom.8:16)

. . .

Waar je ook mee zit,
de Heilige Geest geeft je adar. (Jes.11:2)

. . .

De Heilige Geest woont in je hart,
je bent nooit meer ellane. (Joh.14:17)

. . . . .

Hij moedigt je aan, en laat je ontdekken wat er
in de Bijbel staat. Hij is de beste cohac. (Joh.16:13)

. . . .

De Heilige Geest is bij jou om je te helpen!
Hij is de grote prehel. (Joh.14:26, Rom.8:26)

. . . . .

Hij is er altijd voor jou!
Zijn naam is de stretoor. (Joh.14:16, Joh.15:26 NBG)

. . . . . . .

De discipelen vertellen over de Here Jezus. Overal waar ze komen gebeuren
wonderen. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Maar als de Heilige Geest komt,
ontvangen ze . . . . . .

Lees het antwoord in de vlammetjes, van boven naar beneden.
Je kunt het ook lezen in Handelingen 1 vers 8.
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