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Lukt het jou ook 
om deze dingen 

te vinden en 
te tellen in de 

verhalen uit de 
Bijbel?

Voor Noah, Grace, Isla, Evelyn,
Solomon en Rebecca.

Dat jullie de grootste schat 
mogen zoeken en vinden.

S.P.
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GODS 
GEWELDIGE TUIN

1 slapend luipaard
5 tropische vogels

1 speelse otter
1 kiwi-vogel 

DE ARK 
VAN NOACH

1 groene watermeloen
1 meisje dat hout draagt

3 grote tonnen

DAVID EN GOLIAT
1 schild met twee vissen

1 soldaat met een bijl
6 gouden oorbellen
1 leeuw op een vlag 

MOZES IN 
HET MANDJE

1 ondergaande zon
1 zoemende hommel
3 springende vissen

RUTH EN BOAZ
5 rode klaprozen
1 dorstige man
2 wriemelende 

wormen

*
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Hoi! Ik ben 
Mees! Kun je 

mij vinden op 
alle pagina’s?

SALOMO’S PALEIS
1 pauwenveer

1 schaal sinaasappels
1 parelketting

1 ton vol 
edelstenen 

JONA
1 zaagvis

2 zeepaardjes
1 rode krab

1 hongerige haai

DANIËL
1 sluwe rat

2 bronzen speren
1 leeuwin die haar 

poot wast 

Wij hebben dit boek met veel plezier gemaakt, en we 

hopen dat jij het ook leuk vindt om het boek te lezen en 

te zoeken en tellen! De verhalen in dit boek vertellen je 

van alles over onze geweldige God.

In totaal staan er acht Bijbelverhalen in dit boek. Bij elk 

verhaal staat een verwijzing naar de plek in de Bijbel 

waar je het hele verhaal kunt lezen.

We wensen je veel plezier bij je zoektocht naar alle 

mensen, dieren en voorwerpen!

     

      Sarah       André

WELKOM!
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GODS GEWELDIGE TUIN
GENESIS 1-2

Toen God Adam en Eva maakte, 
maakte hij ook een prachtige tuin 
voor ze om in te wonen en van te 
genieten – het was een fantastische 
plek! Hij vulde de tuin met schitter-
ende dingen: geweldige dieren, 
hoge bomen, heerlijk fruit en mooie 
bloemen. Alles wat God maakte was 
heel goed.
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