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Voor Enno



Wanneer je met dit boek aan de slag gaat, kan het gebeuren  

dat je vieze vingers krijgt, met verf of lijm knoeit, jezelf 

lachwekkende vragen stelt, langer na gaat denken dan je gewend 

bent en compleet nieuwe ideeën krijgt.



Gebruiksaanwijzing

1. Dit boek functioneert alleen samen met een Bijbel

2. Je kunt gewoon ergens beginnen

3. Volg de instructies op de bladzijde op

4. Dit is geen boek met uitleg, maar een boek om uit te proberen en  

dingen mee te ontdekken

5. Maak je geen zorgen om het dunne papier van je Bijbel

6. Probeer iets uit

7. Luister eerst naar jezelf en dan naar de bijbeltekst

8. Als je denkt: die tekst ken ik allang!, geloof jezelf dan niet meteen

9. Experimenteer

10. Als je iets niet begrijpt, vraag het dan aan iemand die er wat van afweet.*

* Je kunt naar bepaalde woorden of bijbelteksten zoeken op www.debijbel.nl. Misschien wil je 

over sommige dingen met iemand praten. Dat is geen wonder: het gaat in de Bijbel juist om 

samen zijn en doen. Zoek een gesprekspartner. In je omgeving zijn vast experts te vinden.



Zo zie ik eruit:

Motto of inspirerend citaat:

Eerst wat over jou, voordat je van start gaat



Dit boek wordt bewerkt door:

Contactgegevens

Vindersloon (voor als je het boek verliest):

Wanneer ik creatief bezig ben, drink ik het liefst:

Lievelingsviltstift of -potlood en -kleur:



Hoge eisen, moeilijk te begrijpen teksten, ervaringen uit een onbekende  

tijd ... Waardoor wordt de Bijbel voor jou een ‘boek met zeven zegels’? 

En wat zou er moeten gebeuren voordat je er lekker in gaat zitten grasduinen?



De term ‘boek met zeven zegels’ komt trouwens uit de Bijbel.
Je kunt erover lezen in hoofdstuk 5 van Openbaring.



 Wat zou je achter deze deur te wachten staan?



(Psalm 31,9)

Lees Ezechiël 47:1-12 en Johannes 10:9



Sla je Bijbel open en zoek naar een tekst die je aanspreekt. Neem daar 

rustig de tijd voor. Wanneer je ’m gevonden hebt, schrijf je ’m over. 
Geef wat je er belangrijk aan vindt op een bijzondere manier vorm: met 

bijzondere letters, met een collage van herinneringen, plaatjes, kleuren, 

steekwoorden ...





‘Maak geen enkele afbeelding’ (Exodus 20:4) ... duidelijk! Maar welke 

kleur(en) heeft God voor jou? Kleur deze bladzijden zo dat ze goddelijk 

worden. Daarvoor kun je verschillende dingen gebruiken: kleurpotloden of 

viltstiften, waterverf, wasco, houtskool ...




