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Woord vooraf

Als jij het leuk vindt om over zulke vragen na te denken, dan is dit boek perfect 
voor jou! Het gaat over dingen waar jij elke dag mee te maken hebt.

In dit boek mag je alles opschrijven wat je denkt. Je kunt geen foute antwoorden 
geven. Het gaat erom dat je nadenkt over wat jij vindt en ontdekt wat de Bijbel 
zegt.
Vind je een onderwerp of vraag lastig? Praat er dan eens met een volwassene 
over, bijvoorbeeld met je vader of moeder. Maar je kunt ook vragen hoe je vrien-
din erover denkt!

Rosa (11) en Julia (9) hebben het boek voor jullie uitgetest en zij zijn superenthou-
siast. Ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft aan het invullen van dit boek als zij. 
En dat je ontdekt hoe je kunt leven als je Jezus wilt volgen.

Wilma

Praat je weleens met 
Hem? 

Wat is voor jou een echte vriendin?

Voel je je 
weleens boos 

of bang? 

Hoe vind je het 
om naar de kerk 

te gaan? 

Wie is Go
d 

voor jou?
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Wat lees je in de psalm hierboven allemaal over God? 
Schrijf het eens in een lijstje.

Wat vind je het mooiste aan God? Waarom?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jij en God
De Heer is goed, hij  vergeeft  ons. Geduldig en vol  liefde  is hij.

Hij blijft niet altijd boos, zijn woede gaat voorbij.
De Heer houdt van zijn volk, zoals een vader van zijn  kinderen  houdt.

Want hij weet hoe we gemaakt zijn, hij heeft ons zelf uit aarde gevormd.
Psalm 103:8-9,13-14
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Jij en God

Hier lees je dat Jezus de tijd neemt om met God te 
praten. Doe jij dat ook weleens? Wat doe je dan? 
Vertel er eens iets over.

Wat kun je nog meer doen als je tijd neemt voor God?

Kies één ding uit en probeer dat de komende week eens 
te doen. Schrijf het hieronder op.

Kort daarna ging Jezus naar een berg om tot God te bidden. 
Hij bleef er de hele nacht.

Lucas 6:12
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Is er ook iets wat je moeilijk vindt aan God? 
Bijvoorbeeld iets wat Hij heeft gezegd of gedaan of 
iets van Hem wat je niet begrijpt? Schrijf God een 
brief waarin je Hem dat vertelt. Misschien wil je Hem 
er ook wel wat over vragen. Begin de brief met God 
aan te spreken, net zoals je dat in je gebed doet, 
bijvoorbeeld: ‘Vader in de hemel’.

Jij en God
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Heb jij vriendinnen? 
Schrijf hun namen onder de bloemen.

Kun je in de blaadjes van elke bloem schrijven wat je 
zo leuk vindt aan die vriendin?

Jouw vriendinnen


