
Hoi,

Welkom bij Biblejournaling, zo doe je dat. In dit boek heb ik allerlei ideeën 
voor je verzameld om de pagina’s van je bijbel te versieren. De bijbel die ik 
gebruik is Geef kleur aan je bijbel. Een kinderbijbel die speciaal gemaakt 
is voor jou. Met veel illustraties, handletteringen en lege ruimte om op te 
journalen. Doe het vooral niet precies hetzelfde als ik, maar kies je eigen fa-
voriete kleurencombinaties en maak, met jouw stijl, een persoonlijke bijbel.

Bij biblejournaling draait het er niet om dat je bijbel ‘mooi’ wordt, maar dat 
je de bijbel leest, en dat je door te knutselen en te handletteren tijd met 
God doorbrengt. Misschien dat je de verhalen en teksten beter onthoudt 
of dat je er wat van leert. Dit is mijn favoriete 
manier van bijbelstudie. Misschien die van jou 
ook?!

Dit boek is dus vooral bedoeld als inspiratie. 
Gebruik de technieken en geef er je eigen 
draai aan. Geniet vooral van de creativiteit die 
God jou gegeven heeft!

Groetjes,

Marjolein Stoové
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1         Handig overtrekken van 
plaatjes Vind je het lastig 

om plaatjes na 
te tekenen? En is 

het papier soms te dik 
om over te trekken? 
Ik laat je zien hoe je 
‘handig’ plaatjes kunt 
overtrekken!
Als voorbeeld gebruik 
ik een zin uit het ver-
haal van Daniël op 
bladzijde 86 maar je 
kunt deze techniek na-
tuurlijk gebruiken voor 
alle plaatjes die je zou 
willen overtrekken in je 
bijbel.

Kijk maar mee!
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Wat heb je nodig? 
De helft van een A4–
papier (uit de printer), 
een grijs potlood (HB), 
het plaatje dat je over 
wilt trekken, bijvoor-
beeld het sjabloon op 
bladzijde 7.

Kleur een kant van het 
papier helemaal in met 
het grijze potlood.

Kleur lekker dik! Je papier ziet er dan 
zo uit. Dit heet grafiet-
papier.
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Leg je zelfgemaakte 
grafietpapier nu met de 
ingekleurde kant op de 
plek waar je gekozen 
plaatje moet komen.

Leg het plaatje/sjabloon 
nu op het grafietpapier 
en trek het met een 
scherp potlood over.

Het plaatje staat nu 
op de goede plek in je 
bijbel.

Dit kun je ook doen 
met het andere  
sjabloon.
Inkleuren en versieren 
maar! 
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sjablonen
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2       Creatief met 'gewone' 
stiften In dit hoofdstuk laat 

ik je zien wat je alle-
maal met ‘gewone’ 

stiften kunt doen. Je 
kunt er namelijk niet 
alleen mee kleuren, 
maar je kunt er nog 
veel meer mee doen! 
Dus pak je stiften er bij 
en doe maar met me 
mee.
Als voorbeeld gebruik 
ik hoofdstuk 25 ‘De 
komst van de heilige 
Geest’. Maar je kunt 
de technieken bij elk 
hoofdstuk uitvoeren.
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Oefenen! Oefen eerst met potlood en trek daarna de lijnen met pen over. Gum daarna de potloodlijntjes weg.
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13      Leuk leeslintje Deze handige bladwijzer raak je nooit kwijt. Hij zit vast 
aan je bijbel. En hij is heel makkelijk te maken! 

Wat heb je nodig:  
een lint, plakband, 
kraaltjes, schaar.

Maak een knoopje 
bovenaan het lint en 
plak het lint achter 
in je bijbel onder het 
knoopje. Kijk maar naar 
de foto.

Maak nu onderaan ook 
een knoopje. Let op 
dat er nog wel kralen 
en een extra knoopje 
onder kunnen.

 Rijg nu de kralen 
onderaan het lint en 
maak een knoopje 
onderaan.
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Je kunt ook meerdere 
touwtjes of lintjes 

toevoegen.
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