Verwerkingsvragen
Succes!

Hoi!
Coen heeft je de komende drie dagen van 22 t/m 25
juli 2021 iets te vertellen over het thema ‘Volg Mij.'
Na het bekijken van de video van vandaag kan jij de
vragen beantwoorden die daar over gaan.
Deze vragen kan je bijvoorbeeld samen
beantwoorden met iemand die in de buurt is. Je
kan er ook voor kiezen om je antwoorden op te
schrijven op de lijntjes onder de vragen. Het is dan
handig om deze pdf te printen.
Pssst.... Heb je de video(‘s) nog niet gezien, bekijk
deze dan snel! :)
Veel plezier & succes!

VRIJDAG DAG 1 ‘Volg Mij’
Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Coen vertelde dat het niet zo goed
met hem ging toen hij 20 jaar
was. Hij was niet zo goed bezig.
Waarom deed hij deze verkeerde
dingen?

Wat zag Coen toen het licht aan
ging in zijn hoofd/hart?

“Als dit God is dan wil ik christen
zijn.” Waar ging Coen toen naartoe
met een aantal vrienden?

Toen Coen daar was viel hem iets
op aan de mensen die daar waren.
Wat was dit?
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VRIJDAG DAG 1 ‘Volg Mij’
Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

“Ik vond ze allemaal maar een
beetje gek.” Er zijn mensen die
voor Coen willen bidden. Wat
voelde Coen op het moment dat
er voor hem gebeden werd?

Wat heeft Coen al op duizenden
plekken tegen mensen mogen
vertellen over Jezus?

Coen heeft Jezus toegelaten in
zijn leven. Welke dingen heeft God
hem toen gegeven?

“Wil jij Jezus
toelaten? Volg
dan Jezus, want
Hij volgt ook jou.”
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ZATERDAG DAG 2 ‘Volg Mij’
Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Zacheüs was druk bezig met geld
verdienen als tollenaar. Wat wilde
hij dat andere mensen over hem
gingen denken?

Is er iets waar jij goed in bent wat
je graag aan andere mensen wilt
laten zien?

Jezus zei tegen Zacheüs: “Volg
Mij.” Wat deed Zacheüs toen Jezus
dit tegen hem zei?

Zacheüs kwam erachter dat het
niet belangrijk is om aandacht
te krijgen van mensen. Hij kwam
erachter dat hij maar een volger
nodig heeft, wie bedoelde hij
daarmee?
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ZATERDAG DAG 2 ‘Volg Mij’
Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Coen vertelde over een moederen babykrap. De babykrap moet
op dezelfde manier lopen als
anderen, naar voren. Dit lukt hem
niet. Uiteindelijk legt de babykrap
zich erbij neer. Ervaar jij soms
ook dat je hetzelfde moet zijn of
doen als anderen? En op wat voor
momenten?

God heeft jou en de mensen
om je heen unieke talenten
gegeven. Waar ben jij goed in?
Welke talenten heb jij van God
gekregen?

Jezus zegt tegen jou: “volg Mij op
de manier die past bij jou.”
Op welke momenten voel jij God
heel dichtbij?

“Wees gewoon
jezelf zoals Ik jou
heb gemaakt.”
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ZONDAG DAG 3 ‘Volg Mij’
Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Meindert is alleen maar bezig met
een tweede volger krijgen. Eén
volger hebben lijkt weinig, maar
hij is wel goed bezig. Wie zal die
Ene volger zijn die Mijndert wel
wilt volgen?

In de Bijbel in Galaten 5 vers 1
staat dat wij onszelf niet opnieuw
een slavenjuk moeten opleggen.
Coen legt dit verder uit. Wat
betekent dit Bijbelvers?

Heb jij soms het idee dat je vast zit
aan TikTok, Instagram of YouTube?

Als Jezus ons volgt wie kan er dan
tegen ons zijn? Denk goed na
over de dingen die je doet, en doe
het samen met Hem. Wat vind jij
ervan dat God betrokken wilt zijn
op jouw leven?

“Alles wat je doet en
onderneemt, doe het
met Hem.”
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