
Over dit boek
Dit boek stelt je in de gelegenheid om langere tijd stil te staan bij de betekenis en diepte 

van Gods schitterende schepping en zijn Woord, terwijl je ondertussen de pagina’s inkleurt 
en versiert met de wrijfplaatjes.

Hoe je de wrijfplaatjes gebruikt 
Voor het afdrukken van de wrijfplaatjes heb je een potlood of een pen nodig.

Op elk wrijfvel staan plaatjes voor twee illustraties, maar je kunt de plaatjes natuurlijk ook 
door het hele boek heen gebruiken. Dat hangt van je eigen inspiratie en creativiteit af!

  Neem het vel met wrijfplaatjes uit het 
envelopje en zoek het plaatje dat je 
wilt gebruiken voor op de kleurplaat of 
illustratie.

  Leg het vel op de plek waar je het 
plaatje wilt hebben.

  Kras met een pen of potlood over het 
hele plaatje. Pas op dat je de andere 
plaatjes op het vel niet raakt.

  Als je het hele plaatje vol hebt gekrast, 
kun je het vel voorzichtig optillen 
zodat de afbeelding aan de pagina blijft 
plakken.



Uw Woord
Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar 

het woord van onze God houdt voor eeuwig stand.
Jesaja 40:8

Gelukkig is de mens die in de wandeling niet 
luistert naar de raad van slechte mensen, die 

niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en 
vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. 

Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen 
wat de Here van hem vraagt, dag en nacht is 
hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom 
die aan de oever van een beek staat. Wanneer 

het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop 
vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat 

deze mens onderneemt, is een succes.
Psalm 1:1-3





Mijn doel
‘Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met 
deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil 

u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’
Jeremia 29:11

Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht  
het niet van je eigen verstand.

Laat God in alles delen wat je doet, dan kan  
Hij je levensweg bepalen.

Spreuken 3:5-6





Mijn hoop
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de 
mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen 

zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, 
geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die 

voorbij is.’
Openbaring 21:3-4

In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het 
jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken.

Johannes 14:2




