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b i j b e l v e r z e n :

Kleur de platen op volgorde in, kies een onderwerp of laat 

je leiden door onderstaande afbeeldingen en blader door  

naar de plaat die het beste bij je stemming past. 
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V O O R W O O R D

De platen in dit kleurboek staan in het 

teken van het belangrijkste boek uit de 

geschiedenis: de Bijbel.

De traditie van verluchting is terug 

te voeren tot de vroegste christelijke 

manuscripten, hoewel de waarde ervan 

destijds wellicht nog niet volledig werd 

erkend. Dat blijkt wel uit het lot van het Lindisfarne-evangelia-

rium, dat bijna verloren ging tijdens een aanval van de Vikingen 

in het jaar 875 na Christus. Toen de overvallers het boek van zijn 

kostbare edelstenen ontdeden en de rest links lieten liggen, dach-

ten ze dat alleen de prachtig gedecoreerde boekband van kostbaar 

bewerkt metaal (goud of zilver), beladen met juwelen, het waard 

was om geroofd te worden. Ze realiseerden zich niet dat de 258 

vellumpagina’s met gedetailleerde verluchting van de vier evan-

geliën op een dag meer waard zouden zijn dan hun gehele vloot 

schepen. Of dat het een van de culturele schatten van de Britse 

eilanden zou worden – en van christenen overal ter wereld. Ik heb 

tussen de gigantische hoeveelheid pelgrims gestaan die het Lindis-

farne-evangeliarium bekeken in de British Library en het Book of 

Kells in Dublin, Ierland. Daar stonden we dan, vol verwondering 

en ontzag, ons bewust van de tijd die het had gekost om zoveel 

schoonheid te creëren.

En nog steeds sluiten we ons aan bij de kunstenaar van het evan-

geliarium, Eadfrith, bisschop van Lindisfarne, die de Schrift tot 

leven bracht, denkbeelden vastlegde en woorden benadrukte in 

bijzondere kleurschakeringen en illustraties. En nu kunnen wij, 

net als Eadfrith, hetzelfde doen met potloden, pennen of ander 

tekenmateriaal.

Hoewel Eadfrith de evangeliën vermoedelijk vervaardigde ter ere 

van Sint-Cuthbert, een vroege Keltische monnik, deed hij dit ook 

om God te eren. Hij besteedde duizenden uren aan het voor-

bereiden van dierenhuiden, het mengen van verf, het ruimtelijk 

rangschikken van de tekst en het verzorgen van zijn eigen sym-

bolische illustraties. Met dezelfde toewijding en vreugde kunnen 

wij ons op deze kleurplaten storten door kleurtinten te kiezen die 

onze eigen interpretatie weerspiegelen van de verzen die hier zijn 

opgenomen.

In het duizelingwekkende tempo van onze digitale wereld, nemen 

we de tijd om te vertragen en te reflecteren. We staan stil om te 

bespiegelen – om onze tijd naar eigen keuze te wijden aan God of 

aan Zijn woorden die gepaard gaan met deze kleurplaten. Terwijl 

je geniet van de tijd die je aan dit boek besteedt, hoop ik dat een 

kijkje in de wereld van Eadfrith je helpt om volledig op te gaan in 

deze bijzondere momenten van bespiegeling.

Eén laatste schakel naar deze wereld. Het klooster van Eadfrith 

ligt op Lindisfarne, een getijdeneiland ongeveer anderhalve 

kilometer voor de kust van Engeland – vaak ook Holy Island ge-

noemd. Elke dag opnieuw torent het eiland bij vloed hoog boven 

het water uit. Dit kleurboek is voor die hoogtepunten in je leven; 

momenten waarop je je kunt afwenden van de vele afleidingen in 

het leven. Momenten vol concentratie, bespiegeling en creativiteit. 

Maak je niet druk om perfectie. Eadfrith heeft zijn Lindisfarne- 

evangeliarium immers ook nooit afgemaakt, en toch brengt zijn 

werk grote vreugde.

Jerry Pattengale

Professor aan de Indiana Wesleyan University

Senior adviseur van het Museum van de Bijbel, Washington
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K L E U R E N D  V O O R  J E Z E L F  Z O R G E N 
Uitputting, zowel emotioneel als fysiek, is een bijwerking van 

het moderne leven. Stress kan je persoonlijke welzijn in gevaar 

brengen, maar het is belangrijk om te onthouden dat we, door ons 

eigen geluk te beschermen, anderen beter kunnen dienen. Voor 

jezelf zorgen is belangrijk, niet alleen om het lichaam weer op 

krachten te laten komen, maar ook omdat het een middel is om 

geest en ziel met God te verenigen. 

De prachtig geïllustreerde verzen in dit boek zijn zorgvuldig 

uitgekozen vanwege hun bemoedigende karakter. Neem even de 

tijd om een passage te lezen en denk dan na over het vers terwijl 

de eenvoudige handeling van het kleuren je doet ontspannen en 

je helpt te concentreren. Deze momenten van kalme bespiegeling 

zijn een geweldige en creatieve manier om je band met God te 

versterken.

K L E U R E N  T E R  V E R B I N D I N G

M AT E R I A L E N
Het enige wat je nodig hebt om van dit boek te genieten, is een 

doosje kleurpotloden of viltstiften. Een klein doosje met twaalf 

kleuren is eigenlijk alles wat je nodig hebt; je kunt donkerdere 

tinten verkrijgen door harder te drukken met je potlood of vilt-

stift, of door meerdere laagjes aan te brengen. Denk eraan om je 

potloden scherp te houden, zodat je ook de kleinere gedeelten met 

maximale precisie kunt inkleuren.

Sommige delen van de pagina hebben we met goudfolie bedrukt 

om het effect van verluchting na te bootsen. Deze delen kunnen 

niet ingekleurd worden, maar je kunt wel voor kleuren kiezen die 

hierbij aansluiten, en voel je natuurlijk vrij om te experimenteren 

met eigen metallic kleurtjes.

Als we bidden, zullen we geloven; als we geloven, zullen we 

liefhebben; als we liefhebben, zullen we dienstbaar zijn.

 

Moeder Teresa
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W E R E L D
Onze
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g e n e s i s

1:1

In het begin schiep God 

de hemel en de aarde.
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g e n e s i s

1:16

En God maakte de twee grote lichten: 

het grote licht om de dag te beheersen 

en het kleine licht om de nacht te beheersen; 

en ook de sterren.
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