
Dit ben ‘ik’. 
Ik sta heel veel in dit boek.
Je komt me tegen bij elke les.
En ik vertel je wat ik onthoud.

Als je mij ziet mag je ook je eigen naam 
invullen.
Ik heet …………..

Op deze plaat lees ik in de bijbel.
Zo leer ik veel over God.

Je kunt God niet zien
maar God is er wel!
Dat geloof ik.

Op de plaat lees ik in de bijbel.
De bijbel vertelt over God.
De tekenaar van het boek kan God niet tekenen.
Daarom tekent de tekenaar een driehoek voor God.
Ik lees over God, dat zie je aan de driehoek.

God helpt mij bij het Bijbellezen.
God helpt mij dat ik het geloof.
Zeker weten!
Dat vertelt de driehoek ook. 

Misschien kun je dit boek zelf lezen.
Vooral de dikke letters.
Misschien gaat iemand voorlezen of vertellen.
Bekijk de platen goed.
De platen vertellen hetzelfde als de letters.
Misschien begrijp je de platen nog beter dan de letters!
Ze helpen je om de les te onthouden.
En ze helpen je de les aan anderen te vertellen.

Geloof.nu
Mijn eigen boek
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1.2
Bijbelverhaal

Uit de bijbel: Psalm 19

In de bijbel staat een lied.
Het is een psalm van David.

De hemel zegt: wat is God groot!
de lucht zegt: wat heeft God mij mooi gemaakt.
De dag vertelt het door aan de volgende dag.
En de nacht fluistert het door aan de volgende nacht.

Toch hoor je niets.
Geen stem en geen woorden.
Maar iedereen kan het zien:
God is groot!

Kijk, daar is de zon.
Het wordt licht.
Alles wordt licht en warm.
In de avond gaat de zon onder.
Wat een mooie kleuren!
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De wet van de Heer is mooi.
de wet leert hoe je leven moet.
Je wordt er wijs van.
Je wordt er blij van.

De wet van God is waar.
De wet van God is eerlijk.
De wet van God blijft voor altijd.

De wet van de Heer is licht.
Ik zie goed wat ik moet doen
want de wet helpt mij.
De wet helpt mij te leven voor God.

Heer vergeef mij
als ik zonde doe.

Geef dat ik niet eigenwijs ben,
maar dat ik luister naar uw wet.
Geef dat ik geen zonde doe.

Dit wil ik graag:
Dat God blij is met wat ik zeg.
Dat God blij is met wat ik denk.

Want ik vertrouw op de Heer.
Hij is mijn God.
Hij is mijn redder. 

1.
2
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Kijk eens omhoog als je buiten staat.
Wat zijn de wolken hoog!
Kijk eens omhoog als het donker is.
Wat zijn de sterren ver!

Heel hoog daarboven woont God.
God woont in de hemel.
Zo groot is God!

God woont in de hemel.
De hemel is ver weg.
Maar is God niet te ver?
Hoe kun je Hem kennen?
Hij is immers zo ver weg.

God is ook dichtbij.
De wolken en de sterren zijn van God.
En de grond waar ik op sta is van God.
De bomen en de bloemen zijn van God.
En ik ben van God.

Ik kijk naar de wolken en de sterren
en ik denk: wat is God knap dat Hij dat maakt.
Ik kijk naar de bomen en de bloemen
en ik denk: wat is God wijs dat Hij dat maakt.

1.2 
De les
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Ik kijk naar mezelf 
en ik weet: God heeft mij gemaakt.
Ik hoor bij Hem.
Ik ben van Hem.
Dan is God niet ver weg.

Ik pak de bijbel.
De bijbel vertelt veel over God.
De bijbel is het woord van God.
Hij praat met mij in de bijbel.
Nu is God heel dichtbij.
Ik hoor wat Hij zegt.
Hij zegt: Ik heb alles gemaakt.
Ik heb de wolken en de sterren gemaakt.
En ik heb jou gemaakt.

Ik ben jouw God.
Ik ben je hemelse Vader.
Ik geef je mijn regels in mijn wet.
Lees maar in de bijbel.

Ik onthoud:
ik zie veel van God 

als ik rondkijk.
ik hoor veel van God 

in de bijbel.

1.
2


