
Lieve Vader in de hemel
die alle goede dingen heeft gemaakt.

Dank U wel voor het geschenk
van dit kostbare kindje dat is 
toevertrouwd aan onze zorg.

Dank U voor het wonder van nieuw 
leven en het geheim van liefde 

tussen mensen.



Dit ben ik!
Mijn naam is

 ................................................................................... 
Ik ben geboren op

 ................................................................................... 
Hier ben ik geboren

  ................................................................................... 

 ................................................................................... 
Ik woog

 ................................................................................... 
Mijn ogen zijn

  ................................................................................... 
Mijn haar is

 ................................................................................... 
Mijn adres is

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 



Dit is mijn familie

Mijn vader heet

................................................................

Mijn opa heet

......................................................

en is geboren op .................. te

......................................................

Mijn oma heet

......................................................

en is geboren op .................. te

......................................................

en is geboren op .................. te

................................................................



Mijn naam is

................................................................

................................................................

Mijn moeder heet

................................................................

en is geboren op .................. te

................................................................

Mijn opa heet

...................................................

   en is geboren op .................. te

        ................................................

Mijn oma heet

......................................................

en is geboren op .................. te

......................................................



O God,
Uw gulle liefde omgeeft ons
en alle vreugde komt van U.

Jezus, Vriend van kleine kinderen,
ook al ben ik nog zo klein;

neem mij bij de hand, 
en laat mij altijd heel dichtbij U zijn.

Walter J. Matham



Mijn groeiboekje

Mijn eerste lachje was

 ................................................................................... 
Mijn eerste tandje

 ................................................................................... 
Ik kon zitten op

 ................................................................................... 
 Ik kon kruipen op

  ............................................................................... 
Mijn eerste woordje was

         ............................................................. 
Mijn eerste stapjes

           ................................................................ 
Ik hou heel erg van

 ..........................................................................
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De schepping
Heel lang geleden, 
helemaal in het begin, 
was God er.

God maakte het eerste 
licht om te schijnen in het 
donker.
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Hij maakte de hoge bergen, de diepe zee         
en ruisende watervallen.

God maakte de bomen en heerlijk geurende 
bloemen; de zon, maan en sterren.

God maakte zilveren vissen en zoemende bijen, 
zangvogels en mooie vlinders.

God maakte de olifant en nijlpaard, zebra, 
neushoorn en giraffe; katten, honden, konijnen 
en goudvissen. God maakte mensen om voor zijn 
mooie wereld te zorgen.

Alles in Gods wereld was goed.
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Dank U, God, voor de wereld die U hebt gemaakt.
Voor de warmte van de zon,
Voor de regen die dingen laat groeien,
Voor de bossen en de velden,
Voor de zee en de lucht,
Voor bloemen, bomen en dieren,
Voor familie, vrienden en vakantie,
Voor alles wat U geeft,
Dank U wel, God.
 
 

Gebeden
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Schepper God, dank U voor de huisdieren,
voor de speciale vriendjes met wie we graag spelen:
voor de zachte katten en speelse honden, voor 
hamsters in loopmolentjes, en konijnen met lange oren,
help ons om altijd goed voor hen te zorgen,
omdat ze bij de wereld horen die U hebt gemaakt.
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Wat er fout ging
De eerste mensen waren vrienden van God. Adam 
en Eva woonden in een mooie tuin en God gaf 
hun alles wat ze nodig hadden.

‘Jullie mogen van alles eten,’ zei God, ‘behalve 
van die ene boom daar.’

Maar toen kwam er op een dag een slang naar 
Eva toe gekropen.

‘Zei God dat jullie niet van die boom mogen 
eten?’ siste hij. ‘Toe maar, probeer maar es – de 
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vruchten zien er sappig en zoet uit.’
Het fruit zag er inderdaad sappig en zoet uit. 

Eva plukte er een paar en proefde ervan. Daarna 
proefde Adam er ook van. En toen was opeens 
niets meer hetzelfde. Adam en Eva schaamden 
zich ervoor dat ze hadden gedaan wat God hun 
verboden had.

En toen was Gods wereld niet langer meer 
goed en perfect.

 




