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Dit boekje is speciaal voor kinderen 
geschreven en ontworpen. We hopen dat ze 

zullen genieten van de Bijbelverhalen en aantrekkelijke 
activiteiten. 

Ons grote verlangen is dat zij door het lezen van dit boekje zullen 
leren over God en over wat de Heere Jezus voor hen gedaan heeft.  
 
We hopen dat jullie je kinderen willen aanmoedigen om het te 
lezen, of nog beter, dat jullie het samen met hen willen lezen.  
 
 
Bogdan Bassara
Internationaal directeur literatuur
Child Evangelism Fellowship®



Beste ouders …
vs.

3

WIST JIJ DAT?
Jouw hersenen samen de geweldigste 

computer vormen die er bestaat? Die is 

nog veel beter dan elke computer die er 

ooit door mensen gemaakt is. .

Jouw hersenen zenden bil joenen 

beetjes informatie naar alle delen van je 

lichaam. Dit zorgt ervoor dat jij allerlei 

dingen doet, zoals je neus ophalen, met 

je ogen knipperen, of heel snel je hand 

terugtrekken als iets heet is.  Zonder je 

hersenen kun je niet leven.

Iemand heeft jouw hersenen bedacht. 

Ze zijn ontworpen door Iemand die 

HEEL erg slim en wijs is.

Misschien heb je er wel eens over 
nagedacht wie jouw hersenen 

gemaakt kan hebben. Maar heb je ooit 
weleens bedacht dat dat God kan zijn? 



Schrijf 
op wie jij 

denkt dat God is.
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Sommige 
mensen 

zeggen dat 
God in de wind 
en in de bomen 
is, en dat Hij 

ook in mij is. 
Mijn oom 

heeft een god 
op een plank 

staan; het 
is een klein 
standbeeld. 

Anderen 
zeggen dat 
God een 
bepaalde 
kracht is. 

Sommige mensen 
zeggen dat God een 

stralend, helder licht is. 
Hij heeft een baard, 

en is altijd 
vriendelijk! 

Wie is 
God?

Wie heeft er 

gelijk? Hoe 

weten we wie er 

gelijk heeft? 
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God wil graag dat iedereen weet Wie Hij 
is, dus Hij laat ons er niet naar raden. Wij 
hoeven niet zelf te bedenken Wie Hij is. We 
hoeven er zelfs niet naar te zoeken op Google! God 
vertelt ons Wie Hij is in een speciaal boek, “de Bijbel”.  
 
Er zijn Bijbels in de bibliotheek of in een boekwinkel. Het 
is het beste boek om te lezen, omdat alle dingen waarvan 
God wil dat jij ze weet er in staan! 

God gebruikte ongeveer 40 verschillende mensen om 
Zijn Woorden op te schrijven. Hij gebruikte bijvoorbeeld 

een visser, een dokter en een boer. Zij schreven allemaal 
in verschillende tijden en de meesten kenden elkaar 
helemaal niet. Toch past het hele boek bij elkaar! Alle 
woorden die geschreven zijn, zijn Gods Woorden. Dat 
betekent dat ze allemaal waar zijn. 

In dit boekje zijn alle woorden die rechtstreeks uit de 
Bijbel komen rood gemaakt. 

Welk beroep hadden deze 
“Bijbelschrijvers”?
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“Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God” 

Psalmen 90:2. 

Eeuwigheid betekent dat het altijd voortduurt. Als je 

in een tijdmachine kon stappen en duizenden jaren 

achteruit of vooruit kon gaan, zou God er altijd zijn. God 

heeft geen begin en geen eind. Hij zal nooit sterven.  

Teken iets dat nog niet bestaat, 

maar misschien in de toekomst 

gemaakt wordt. Teken iets wat jouw opa 

of oma niet hadden, 

maar wat jij wel hebt. 
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Wij gaan naar school om te leren; soms 
is het leuk, soms is het saai. God hoeft 

nooit te leren, want Hij weet alles al over 
bomen, dieren en insecten. Hij weet alles 

over het heelal, zelfs over de sterren die nog 
niet ontdekt zijn! En Hij weet ook alles van jou: 

jouw naam, jouw problemen en jouw geheimen.  
 

“Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U 
weet het alles.” Psalmen 139:4
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God vertelt ons in de Bijbel dat Hij de 
enige echte God is. Hij zegt: “Ik ben de 
HEERE, en niemand anders” Jesaja 45:5. 
God is drie personen: Hij is de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. Er zijn geen drie 
goden, zij zijn Eén. Dit is moeilijk te begrijpen. 
Niemand begrijpt het helemaal, maar we 
kunnen het geloven omdat het in de Bijbel 
staat. 
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Er zijn dingen die jij goed kan. Er zijn ook dingen die 
je wel zou willen doen, maar die je niet kunt. God kan 
alles doen wat Hij wil. In de Bijbel lezen we hoe God 
geweldige dingen doet! 

“Bij God zijn 
alle dingen 
mogelijk.” 

Markus 10:27.

Hij schiep de hele 
aarde in 6 dagen door 
alleen maar te praten. 

Hij stuurde vogels met eten naar een man die geen eten had. 

Hij bevrijdde 

mensen van slavernij 

door voor hen een 

droog pad te maken 

door de zee. 



HEILIG

GO
D

GOED

PERFECT

HEILIG

IK

GOED

PERFECT
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Wij kunnen gemeen of 
chagrijnig zijn. Wij kunnen 
leugens vertellen. Maar zo 
is God niet. We lezen in 
de Bijbel dat God heilig is.  
 

“Heilig, heilig, heilige 
is de Heere God, de 
Almachtige,” Openbaring 
4:8.  Dat betekent dat Hij 
volmaakt is. Alles wat Hij doet 
is goed. Hij is zo zuiver dat 
niets wat slecht is bij Hem in 

de buurt kan zijn. Hij kan 
niet tegen leugens, bedrog, 

egoïsme of een slecht 
humeur. God is heel 

anders dan wij zijn.  Er 
is niemand zoals Hij. 
Keer op keer lezen 
we in de Bijbel dat 
God heilig is,  dus 
het moet wel heel belangri jk  z i jn 
dat we dat weten! 
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Je kunt God niet laten zien in een museum of kerk, 
omdat Hij onzichtbaar is. “God is Geest” Johannes 4:24, 
Hij heeft geen lichaam. Toch is Hij een echte Persoon, 
Die praat en luistert, Die liefheeft en haat, Die blij of 
verdrietig kan zijn. Hij is Iemand die jij kunt kennen en 
van Wie je kunt houden.

God is Almachtig en Geest, dus Hij kan overal 
tegelijk zijn.

“‘Vervul Ik niet de hemel en de aarde? Spreekt 
de HEERE” Jeremia 23:24.

Kleur de 
plaatsen waar 

God is.
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“Wie geeft er om mij?” Misschien heb je 
die vraag weleens gedacht of gesteld. 
God geeft heel veel om jou. Je voelt je 
misschien heel klein en slecht wanneer je 
aan God denkt, maar jij kunt er zeker van 

zijn dat God van jou houdt. “God is liefde” 
1 Johannes 4:8. 

Zijn liefde is de grootste en beste die er is. Hij houdt 
van mensen, al verdienen zij het niet. God heeft Zijn 

liefde voor jou bewezen – Hij wil dat jij Hem kent en voor 
altijd bij Hem hoort. Niets is er beter dan dat. God bewees 
Zijn liefde op een bijzondere manier, zodat jij bij Hem kunt 
horen en veilig kan zijn in Zijn liefde. Als je verder leest zul 
je erachter komen wat Hij gaf omdat Hij van je houdt. 

Maak een lijst van mensen die om je geven en van je houden

God—Hij houdt ook van mij
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Verbind de 

woorden met 

de dieren.

Er zijn verschillende soorten dieren: mooie dieren, 
lelijke dieren, grote dieren, kleine dieren, enge 

dieren en schattige dieren. En er zijn ook mensen. 
Mensen zijn anders. Toen God de wereld maakte 
zei Hij: “Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld” Genesis 1:26. En dat deed Hij. Dus in 
sommige opzichten zijn mensen zoals God. 
Net als God kunnen wij:

Genieten van mooie dingen.

Nieuwe ideeën bedenken en problemen 
oplossen

Van elkaar houden.

Weten wat goed en wat slecht is.

Mensen zijn speciaal voor God. Van alle 

schepselen die Hij gemaakt heeft, zijn zij de 

enige die Zijn vrienden kunnen zijn.

Pinguin Zebra Konijn Hond Vis



Plak hier je 
foto

14

Er zijn miljoenen en miljoenen mensen in de 
wereld, maar niemand is precies zoals jij. God 
heeft jou gemaakt zoals je bent. Hij heeft JOU 
gemaakt. Hoe speciaal is dat!  “Want U (God) 
heeft mijn nieren geschapen, mij in de schoot 
van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat 
ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.” 
Psalmen 139:13, 14.

Omcirkel de dingen die 

bij jou horen

krulhaar

sproeten

bruine ogen

donkere  
huid

lang

bleek 
 

blond haar

stijl haar

blauwe 
ogen

hardloper

goede 
zanger

groene 
ogen

rossig haar 

vol ideeën

stil 

grijze ogen 
 

kletskous

klein

mollig

grapjas

Er is geen andere 

persoon hetzelfde 

als jij! Er is maar één 
JIJ!
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Maar er zijn dingen van jou die God erg vindt – lelijke 
dingen zoals egoïsme, een slecht humeur, leugens en 
ongehoorzaamheid. Deze dingen doen God verdriet, 
ze bederven jouw leven en ze bederven de hele wereld.  
 
Toen God de eerste mensen maakte waren ze 
volmaakt, totdat er iets heel erg fout ging... 

De eerste man en vrouw, Adam en Eva, leefden in 
een volmaakte wereld. God had hun verteld dat ze 

mochten genieten van alle vruchten 
van de bomen in hun tuin. 

Maar Hij vertelde hun ook 
dat er één vrucht was 

die ze niet mochten 
eten. Als ze Hem 
niet gehoorzaam 
waren zouden ze 
sterven. 
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God heeft een verschrikkelijke vijand die de duivel of 
satan genoemd wordt. Hij wilde Gods prachtige wereld 
vernielen en Gods mensen kapot maken. Met sluwe 
leugens haalde Hij Eva over om God ongehoorzaam te zijn 
en van die ene vrucht te eten. Ze gaf ook wat aan Adam.

Toen waren ze voor het eerst bang voor God. Het was 
niet meer goed tussen God en hen. Ze probeerden zich 
te verstoppen. Maar God wist waar ze waren. En later 
stierven ze. Alle slechte en verdrietige dingen in de wereld 
zijn begonnen toen Adam en Eva ongehoorzaam werden 
aan God

Satan gebruikte 

een slang om 

met Eva te 

praten. Kun je 

hem vinden in 

het plaatje?

KLEUREN:

12
34
56
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Vanaf dat moment is elke persoon die geboren wordt, 
vanzelf ongehoorzaam aan God. Ieder van ons gaat 

liever zijn eigen weg dan Gods weg; “Wij keerden 
ons ieder naar zijn eigen weg” Jesaja 53:6.

Gods geboden laten ons Zijn weg zien. 
Kruis de geboden aan waar je je altijd aan 
gehouden hebt.

 Dien geen andere goden, behalve God

 Verlang niet naar dingen die van een ander zijn

 Misbruik Gods Naam niet

 Aanbid geen afgodsbeelden

 Houd één dag in de week speciaal voor God

 Heb respect voor je vader en moeder

 Vermoord niemand

 Wees trouw in het huwelijk

 Steel niet

 Vertel geen leugens

Vanuit Exodus 20
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TEKEN EEN 

GEBEURTENIS TOEN JE 

GOD ONGEHOORZAAM 

WAS EN ZONDIGDE.

Denk erover na hoe jij God ongehoorzaam geweest 
bent door de dingen die je gedacht, gezegd of 
gedaan hebt. De Bijbel noemt dit zonde.

Zonde maakt scheiding tussen ons en God, omdat 
Hij zo volmaakt is. Zonde is een GROOT 
probleem dat wij niet kunnen oplossen.



FINISH

START Er is maar één weg door het 

doolhof. Kan jij hem vinden?
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Als God de dingen zo gelaten had, zou 
niemand ooit bij  God kunnen horen. 

Niemand kon ooit vergeving krijgen voor al het 
verkeerde dat hij gedaan had. Niemand kon ooit 

bevrijd worden van de zonde. Niemand kon ooit 
leven in Gods bijzondere woning, de hemel.  Gods 

woning is een prachtige en gelukkige plaats: “En God 
zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood 

zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn.” Openbaring 21:4.

Al voordat Adam en Eva de zonde in de wereld brachten, 
had God een geweldig plan. Hij was van plan om Iemand 
te sturen die de dingen weer goed zou maken en mensen 
terug zou brengen bij God. Er was maar één Persoon die 
dat kon doen. 
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Die Persoon was Jezus. 
Gods plan was om Zijn Zoon 
naar de aarde te sturen. Hij werd 
een mens, maar was nog steeds God. 
Maria zou de moeder worden van Zijn 
Zoon. Een engel zei tegen haar: “Hij zal 
groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden” Lukas 1:32. Jezus werd als 
een baby geboren in een stal. Dit vieren wij met 
Kerst. Hij had de aarde geschapen, maar was nu een 
hulpeloze baby met de naam Jezus.

Dit was Gods geweldige geschenk: Hij had geen groter 
cadeau kunnen geven. God gaf Zijn eigen Zoon, Zijn 

geliefde Zoon, omdat Hij veel van ons houdt.

Verbind de 
puntjes om te 

zien waar baby 
Jezus in sliep.



Hij maakte een 

meisje, dat 

gestorven was, 

weer levend.

Hij stopte een 
storm door 

alleen maar 
‘wees stil’ te 

zeggen.

Hij genas zieke 

mensen.

Hij gaf een 
blinde man 
weer zicht.
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Jezus groeide op in Nazareth. Net als jij leerde Hij lopen en 
praten. Hij speelde met Zijn vrienden en familie. Hij leerde 
om zijn klusjes te doen. Hij was maar op één manier 

anders dan andere kinderen: Hij deed nooit iets verkeerd.  
 

Toen Jezus 30 jaar oud was begon Hij van plaats naar 
plaats te gaan om mensen te onderwijzen. Hij was 
een geweldige leraar, want de woorden die Hij sprak 
waren natuurlijk Gods woorden. Hij was vriendelijk 
en eerlijk. Hij gaf echt om mensen en hield van 
kinderen. De mensen dromden om Hem heen om 
naar Hem te luisteren en de wonderen te zien die 
Hij deed. Hij deed geweldige dingen zoals: 

Knip met je 
vingers: zó snel 

kon Jezus een 
wonder doen!

Hij kon deze dingen 
doen, omdat Hij 

God is.
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Helaas waren niet alle mensen blij met Jezus. 
Sommigen, die zichzelf  ‘God-kenners’ noemden, 
haatten Hem en waren boos over de dingen 
die Hij zei. Ze bedachten een plan om Hem te 
doden, omdat Hij zei”dat “God Zijn eigen Vader 
was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte.” 
Johannes 5:18. Deze mannen werkten samen met de 
Romeinse soldaten om Jezus te arresteren. Zij brachten 
Hem naar verschillende rechtbanken en rechters, maar 
niemand kon iets verkeerds in Hem vinden. Ze sloegen 
Hem, bespotten Hem, schreeuwden naar Hem, spuugden 
in Zijn gezicht en duwden een kroon van doornen in Zijn 
hoofd. Jezus vocht niet terug. 

Toen brachten ze Hem naar een heuvel, buiten 
Jeruzalem om Hem te doden. Soldaten spijkerden 

Zijn handen en voeten aan een houten kruis. 

Jezus is God en kon zo van het kruis afgaan, maar 
Hij koos ervoor dat niet te doen. Hij wist dat 
het Zijn Vaders plan was dat Hij zou sterven. 

.
Kleur de kroon, die 

soldaten op Jezus’ 

hoofd duwden.
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Toen Jezus aan het kruis hing, deed het Hem 
het meeste pijn dat God Zijn Vader Hem strafte 

voor al onze verkeerde dingen. Al Gods heilige 
boosheid over de zonde viel op Jezus.  “Het behaagde 

de HEERE Hem te verbrijzelen” “… de HEERE heeft de 
ongerechtigheid (zonde) van ons allen op Hem doen 
neerkomen”Jesaja 53:10, 6. 

God deed dat niet om gemeen te zijn tegen Zijn Zoon. 
Herinner je je nog dat God van Hem hield?

God deed dat niet omdat Jezus het verdiende - wij 
verdienden het.

God deed het, omdat er geen andere weg was om de 
zonde weg te nemen. Zoveel houdt God van ons. Jezus, 
Gods Zoon “heeft mij liefgehad en Zichzelf voor mij 
overgegeven.” Galaten 2:20.

Toen Jezus aan het kruis hing, werd 
de lucht donker. 

Na de drie uren van verschrikkelijke 
pijn, riep Jezus uit: “Het is volbracht!” 
en toen stierf Hij. Zijn  vrienden 
namen Zijn lichaam mee en legden 
het in een graf. Een enorme steen 

werd voor de ingang gerold. 
Soldaten hielden de wacht....

Kleur de lucht in 

het  plaatje.
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Maar de soldaten konden niet voorkomen 
wat er daarna gebeurde. Vroeg in de morgen 
op de derde dag na Zijn dood, kwam Jezus 

LEVEND  uit het graf. Hij kwam eruit 
zonder dat de steen verschoven was. Een engel 
kwam en rolde de steen weg, zodat de mensen in 
het graf konden gaan en konden zien dat Jezus er 
echt niet meer in lag. Veel mensen zagen de levende 
Jezus. Ze praatten met Hem en aten met Hem. Na 40 
dagen zagen Zijn vrienden Hem omhoog de lucht in 
gaan, terug naar de hemel. Daar, in de hemel, was er een 
kroning, want God maakte Jezus Heer en Koning over 
alles.

Jezus zegt: “Ik ben de Levende, en Ik ben dood 
geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.” 
Openbaring 1:18.

Er is niemand zoals Jezus! Hij is de Enige die de 
dingen tussen jou en God goed kan maken. Jezus 
zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” 
Johannes 14:6.
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dool 
hof

Welke pijl laat de goede weg zien?
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De Heere Jezus is de Enige 
die jou kan redden van de 
zonde. Jezus betekent Verlosser 
of Redder. Hij kan jou redden van 
Gods straf die je verdient. Zonde is de 
baas in jouw leven; daarom denk, zeg en 
doe je veel verkeerde dingen. Jezus kan jou 
bevrijden van die slechte baas. “Geloof in de 
Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” 
Handelingen 16:31.

Jezus kan al het verkeerde dat je ooit gedaan hebt 
en ooit nog zult doen, vergeven. Dat is heel veel 

kwaad, sommige dingen zul je je misschien niet eens 
meer herinneren. “… ieder die in Hem gelooft, 

vergeving van zonden zal ontvangen door Zijn 
Naam.” Handelingen 10:43.

Het is alsof al het verkeerde dat je ooit gedaan 
hebt, op een whiteboard is geschreven en 

daarna is uitgeveegd. Het is weg. God heeft 
Zijn Zoon gestraft, alsof Hij jouw zonden 
gedaan had, zodat Hij jou kan behandelen 
alsof jij Jezus’ volmaakte leven geleeft hebt. 

Schrijf met een potlood 
welke zonden jij gedaan 
hebt. Pak dan een gum en 
vewijder deze zonden.
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Knikkerplezier!G e b ru i k  d e  vo l g e n d e c o d e  o m  e r a c h t e r  t e komen wat je moet doen om gered te worden van de zonde en vergeving te krijgen.

▉▉▉▉▉▉▉



vul het  

ontbrekende 

woord in de 

belofte in
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Geloven betekent vertrouwen. Het betekent dat jij 
gelooft dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en 
dat jij jezelf overgeeft aan Hem om jou te redden, 
te vergeven en jouw Koning te zijn.

 
 
Waarom zeg je niet tegen de Heere Jezus dat 
je verkeerde dingen gedaan hebt en daar spijt 
van hebt. Vraag Hem je te redden en dank Hem 
dat Hij aan het kruis de straf voor jouw zonden 
gedragen heeft. Vraag Hem om van dat moment 
de baas van je leven te worden.  

Als jij echt op de Heere Jezus vertrouwt, kun 
je er zeker van zijn dat je gered bent en dat 
je zonden vergeven zijn. Dat is wat Hij belooft 
in de Bijbel; het zijn Gods beloften. Dus zijn 
ze waar.

“Geloof in de Heere 
Jezus en je

������������������
gered zijn.”
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God belooft bovendien het eeuwige leven aan 
iedereen die in Jezus gelooft. “Want zo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.” Johannes 3:16. “Verloren gaan” betekent 

voor eeuwig van God verwijderd zijn. Eeuwig leven 
betekent dat je God kent, voor altijd bij Hem hoort en 
naar de hemel gaat als je sterft..

Vul in de lege vakjes jouw eigen naam in

“Want zo lief heeft God

gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon  
gegeven heeft, opdat

die in Hem gelooft 
niet verloren gaat,  

maar eeuwig leven heeft.”
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Als iemand zijn vertrouwen op de Heere Jezus 
stelt, wordt hij een kind van God, wordt God zijn 
Vader en hoort hij voor altijd bij Gods gezin. Als 
een kind van God toch verkeerde dingen doet, zal hij 
vergeving krijgen wanneer hij erom vraagt, maar God 
blijft van Zijn kinderen houden. Als jij Gods kind bent 
mag je met Hem praten, op elk moment, overal. Hij zal 
altijd luisteren. “Mijn God zal mij horen”. Micha 7:7. 

Ontcijfer het 
woord om de 
zin af te maken

N

I D
B D
E

Praten 

met God 

noemen we

����������
��������
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Toen Jezus terugging naar de hemel 
stuurde God de Heilige Geest om te 
wonen in iedereen die in Jezus gelooft. 
Als jij je vertrouwen op de Heere Jezus 
gesteld hebt heeft de Heilige Geest 
jou van binnen een nieuwe persoon 
gemaakt. Hij heeft van jou een 
mens gemaakt die God liefheeft 
en Hem wil gehoorzamen. De 
Heilige Geest zal altijd in je 
bl i jven wonen.  Is  dat  niet 
geweldig? Hij zal jou helpen 

om de Bijbel te begrijpen en 
de dingen te doen waar God 

blij van wordt. 

De Heilige 
Geest kan van jou een NIEUWE

PERSOON 
maken!



Wat is God groot!

Ben je er klaar voor?

Weet je dat God elke dag tijd met jou wil 

doorbrengen? Het is echt waar! Wat is God groot! 

Hem leren kennen is echt geweldig!

Dit Wonderdagboekje helpt je tijdens je bijzondere momenten met God.  

Je gaat ontdekken:

Wie is God? 

Hoe is God?

Hoe kun je God persoonlijk leren kennen?
• 
• 
•

Ruimte om iets op te schrijven. 

Gebeden die je helpen bij het bidden. 

Bijbelteksten om uit je hoofd te leren. 

Speciale vragen om over na te denken.

• 
• 
• 
•

Waarom heeft God mensen geschapen? 

Weet God écht wat er in mijn leven gebeurt?

Was de Heere Jezus zoals ik? 

Is de Heere Jezus echt uit de doden opgestaan? 

• 
• 
• 
•

Je krijgt antwoord op vragen als:

Met deze dagboekteksten leer je elke dag iets nieuws - twee maanden lang! 

 
In dit boek vind je bovendien:

Wat is God groot! 

Ben jij er klaar voor om Hem te leren kennen? 

Wonder  

Dagboek 1Wonder  

Dagboek 1 

Leer meer over GodELKE DAG!Neem contact op met Stg. IKEG om een 
GRATIS wonderdagboek te ontvangen!Postbus 20029, 7302 HA  Apeldoorn (055) 542 37 31 info@ikeg.nl - www.ikeg.nl


