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Die bescherming in het oordeel vind je bij Jezus. Roep zijn
naam aan. Bij hem mag je om vergeving vragen. Lees maar
vers 15. Je mag je eigen naam in dat vers lezen!

Lees Sefanja 3: 11 en 13. De profeet schrijft daar over de
grote dag van de HEER. Het klinkt prachtig wat hij schrijft.
Maar ons leven lijkt daar nog lang niet op.
Schrijf bij de zinnen van die jongen op om welk vers het
gaat; vers 11 of vers 13.

"Heer Jezus;
ik wit b Y u schuilen.

Wilt u myn fouten vergeven.
U bent myn held) mijn koning.
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Het is fantastisch hoe God over jou denkt! Moet je vers 17
eens lezen. Dat gaat over jou! Zo kijkt God tegen jou aan.
Welke regel uit dat vers spreekt jou het meeste aan?
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Ik heb om vergeving gevroogd.
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maar ik doe nog ste eds
De HEER is daar boos
over. Ook jij valt onder
Maar lees nu eens die
3:12.
Met jouw 'vaak-fouten'

over. In zijn toorn komt daar straf
het oordeel van God!
tekst tussen vers 11 en 13: Sefanja

soms-iets- stoms.

Daarover

hij in zijn liefde. Vers 17.

kun je vluchten naar een veilige plek.
Maar blijf wel bij Jezus schuilen!

Je vindt een toevlucht in

naam:
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