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1 Timoteüs 6:10-16 is een handboek voor de jonge dienaar.
Hieronder zie je de inhoud van dat boek. Schrijf het juiste
vers achter de regels. Kies uit vers 10, 11, 12, 14, 14
(klopt: twee keer hetzelfde vers) en 16.
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.}: Stryd de goede str qd.
.....4. 'Doe je taak met volle inzet.

5. Je taak is of als Jezus komt.
: ~:6. Je bent dienaar om
,'i; ..

'::': God te eren. Amen! '.
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Een dienaar is een
helper. Net zoals de
hulpjes in de klas op
school. Dan help je de.--.'----
juf of de meester. viis ,CL
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Jij bent ook een dienaar van God. Dat betekent dat je een
hulpje van hem bent. Meer niet. Maar toch wel bijzonder:
een jonge helper van de verheven en enige heerser, de
hoogste Heer en koning!
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Een dienaar moet helpen. Dat begint met luisteren. Een
knecht doet niet zijn eigen zin, maar luistert altijd naar zijn
baas. Ga dus maar veel lezen in dat dikke 'Handboek voor de
jonge dienaar van God'. Dan luister je naar jouw meester .
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Heb je die zes woordjes van
vers 11 al ingevuld? Naar die
dingen moet je streven: Doe
je best! Verzamel ze alle
zes. Maak je serie compleet .
Dat gaat niet vanzelf. Zelfs
liefhebben komt niet zomaar
vanzelf... Blijf oefenen! Je
kunt het met de hulp van de
heilige Geest!


