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Voorwoord

Door allerlei perioden in mijn leven heen heb ik citaten, teksten en 
inzichten opgeschreven die mij hebben bemoedigd en ondersteund. 
Wat ik ontvangen heb wil ik graag met je delen. Ik hoop en bid dat je 
door Love letters in je stille tijd verwonderd, bemoedigd, versterkt en 
geïnspireerd wordt door Gods liefde, dat je beseft  hoe waardevol je bent 
en hoe je een licht kunt zijn in deze wereld. 

We hebben hier in het boek vorm aan gegeven door teksten te 
letteren, inspirerende overdenkingen te schrijven en bijpassende 
handletteropdrachten te formuleren voor iedere week. We willen je 
aanmoedigen en enthousiasmeren om je stille tijd een combinatie te laten 
zijn van bidden, lezen en letteren. Door betekenisvolle teksten te letteren, 
kunnen deze in de week die volgt dienen als herinnering, bemoediging en 
inspiratie.

Handletteren is leuk en rustgevend. Met wat oefening en door gewoonweg 
aan de slag te gaan, kom je een heel eind.

Dus lieve vrouwen, lees, letter en geniet!





Tips & trucs voor handletteren

Een heerlijke hobby! Dat is handletteren voor ons. Ga aan de slag met 
potlood, pennen en papier en geniet van de rust en het fi jne gevoel dat 
creativiteit je geeft . Voor je start hebben we nog wat tips en trucs op een 
rijtje gezet. 

Materialen
Als je serieus aan de slag wilt met handletteren, heb je goede materialen 
nodig. Hieronder een lijstje:
- Potlood
- Gum
- Liniaal
- Goede fi neliners in verschillende diktes 
- 80-grams A4-papier
-  Glad, wit, stevig posterpapier (papier met structuur zorgt ervoor 

dat de pennen sneller leeg raken of stukgaan)
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Inspiratiebronnen
Handletterinspiratie vind je letterlijk overal. Op straat, in huis, op het 
internet. Dat laatste is een enorme inspiratiebron. Op platforms als 
Pinterest en Instagram is heel veel te vinden over handletteren, zoals 
allerlei soorten letters in alfabetvorm en leuke doodles. Daarnaast kan het 
volgen van een workshop bij jou in de buurt veel inspiratie opleveren. 

Voor je begint
Zoek een mooie tekst of 
quote. In het boek geven 
wij opdrachten, maar je 
kunt ook zelf iets zoeken.
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Inspiratie-A4
Een heel handige stap voor je begint, is een A4-papier zo te vouwen dat er 
vier of acht vlakken ontstaan. Dit zijn dan ‘mini-A4’tjes’ om je ontwerpen 
met potlood op uit te proberen en vervolgens de allerleukste versie uit te 
werken. 

Kaderen en lijntjes
Voor je aan je origineel begint, is het goed om een kader te ontwerpen 
waarin je werkt: evenveel centimeters vanaf de rand boven als onder 
en vanaf de zijkanten. Dat zorgt ervoor dat je werk mooier overkomt, 
bijvoorbeeld als je het inlijst. Dit kader teken je met potlood en gum je 
later weg. 
Verder linieer je het kader waarin je gaat werken zodat de letters recht 
komen te staan. 

mini-A4'tjes
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Letteren
Allereerst werk je de leukste en mooiste versie van de tekst uit met potlood 
binnen je kader. Vervolgens trek je over met pen (pas op voor vlekken!) en 
dan begint de droogtijd. Het ligt aan je papier hoelang de droogtijd is, maar 
verzeker je ervan dat je tekst droog is voor je verdergaat met de volgende 
stap. Dat voorkomt veel frustratie – en geloof me – wij kunnen het weten! 
De laatste stap is namelijk het weggummen van het potlood. Zorg dat 
je daarbij niet te veel over de pen gumt want die kan daarvan wat vager 
worden. 



Afronden en delen op Instagram
Geniet van je werk dat af is! Je hebt iets heel gaafs gecreëerd. Geef het 
een mooi plekje en maak een foto om het te delen. Wij ‘mede-letteraars’ 
weten hoe knap je het hebt ontworpen en welke stappen daarvoor nodig 
waren. Daarom is het zo fi jn om elkaars werk te kunnen bekijken. Dat kan 
vooral goed op Instagram. Ons boek heeft  ook een Instagramaccount: 
@loveletters_lettering. Als je via je eigen account post op Instagram en de 
hashtag #loveletters in combinatie met @loveletters_lettering gebruikt, 
kunnen wij jouw werk zien en eventueel delen! Het is fantastisch om 
elkaar op deze manier gemakkelijk te inspireren en te motiveren! 

Creativiteit
Ten slotte willen we benadrukken dat handletteren om jouw eigen 
creativiteit draait en om wat jij mooi vindt; er zijn geen regels en we hopen 
dat je mede door dit boek je eigen stijl ontwikkelt en ontdekt wat jij mooi 
vindt en graag maakt. Have fun!
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Opdracht:
Letter een bladzijde over 
Gods off er voor jou!

Kijktip: 
Kijk het fi lmpje Kom maar tot Hem 
van Corrie ten Boom op YouTube.

- week 1 - 

Zie, de Mens! (Johannes 19:5b)

Daar staat Jezus op een podium. ‘Zie de Mens’, zegt Pilatus. Pilatus wijst 
onze Zaligmaker aan zonder dat hij het zelf weet.

Jezus heeft  twee naturen: God en mens in één lichaam en één persoon. 
Hij is van baby peuter geworden en van een tiener een man. Een man die 
dorst, honger, pijn, angst, verdriet en moeheid kende. Maar daarnaast 
bleef Hij God, volmaakt in alles wat Hij deed.

Daar staat Jezus, bebloed, bespuugd en bespot. Hij staat daar in jouw 
plaats. Met jouw zonden, jouw ziekten, jouw zorgen, jouw pijn, jouw 
spanning. Hij die jou los wil maken, staat daar gebonden. Jezus heeft  alles 
op zich genomen om jou te redden.

Misschien twijfel je weleens of je zijn off er zomaar mag accepteren. Maar 
je mag weten dat iedereen bij Hem welkom is, wat je ook gedaan hebt, wie 
je ook bent. Aanvaard Jezus in je leven, geef je onvoorwaardelijk aan Hem 
over! 

‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.’ (Jesaja 53:5)




