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Je bent vast wel eens iets kwijt geweest. Tja, dan moet je
zoeken. Je hoopt het te vinden. Maar of je het vindt? Dat
weet je niet!

Ik weet zeker dat ik
m'n sleutel
tussen heb

er~ens

Maar ja, hoe doe je dat: de Heer
zoeken? Begin maar met lezen in
de Bijbel. Dan leer je elke keer
iets nieuws. Misschien snap je
maar één woord of één zin. Maar
dat ene moet je goed vasthouden.
Zo leer je de Heer God (maar ook
jezelf)
steeds
beter
kennen.
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Zoeken gaat je hele leven door.
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gestopt.

bidden. Mensen zeggen wel eens:
"Laten we God zoeken in gebed./I
Wie bidt, leert God kennen.

In de Bijbel lees je ook over zoeken. Zoek het bijbelboek
Amos maar eens op. En lees Amos 5:4-6.
Hoeveel keer las je het woord 'zoek'? __
keer.
Wie moet je zoeken? Zoek
_
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'Zoek en je zult vinden.
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Zoek niet

l}a" dan moet ik
zelf óók eerlyk z~n
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Hieronder zie je 6 sleutels. Welke horen bij 'zoek het
goede'? Geef die een kleur.
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Zoek vooral die Ene:· God zelf. Hij laat zich zoeken én
vinden. En weet je wat Hij belooft?
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Weet je trouwens wel dat God jou óók zoekt? Als jij God
zoekt, zal hij jou opzoeken.
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De profeet heeft nog een keer geschreven over zoeken.
Lees 5: 14 en 15. Daar staat ook wat je niet moet zoeken.

Als je God zoekt, is het zeker dat je Hem vindt.
Misschien wordt het een zoektocht met veel vragen.
Maar God laat zich altijd vinden.
Jezus heeft zelf gezegd:

Zoek de HEER en
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Ook kun je God zoeken door te :: ,....,
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maar waar?
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