wie God eigenlijk is? In dit boek ga je met
schrijfster Ellen en illustrator Arjen op

ontdekkingstocht naar het antwoord op

deze grote vraag. Je gaat zelf aan de slag met

leuke vragen, tips en doe-dingen. Door te

Ellen Laninga en Arjen Niezen

Vraag jij je weleens af

lezen, te schrijven, maar ook te knippen, plakken, tekenen, zingen en rappen, kom je meer
te weten over jezelf en over

wie God

is voor jou. Zo wordt het een boek

dat écht van jou is!
Al nieuwsgierig? Ga maar gauw aan de slag!
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Alle rechten voorbehouden

KokBoekencentrum Uitgevers vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en
verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van
het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan
zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

Hoi!

😌

Een schrijver en illustrator horen natuurlijk op de kaft van het
boek.
Kijk maar eens op de achterkant van dit Bijbel ontdek doe-boek.
Daar zie je Arjen, Ellen en een leeg vakje. Dat lege vakje is voor
jouw zelfportret!
Tijd dus om jezelf te tekenen.
Denk je: ‘Aaaah, mezelf tekenen?! Dat kan ik niet!’ Kijk dan eens
naar deze tutorial.

Arjen (de illustrator dus) laat jou zien hoe jij dat ook kunt!

1

Tip: Oefen eerst, met potlood, op deze bladzijde en maak je portret
daarna op de kaft van je boek. Omdat het de kaft is, is het handig
om een watervaste stift te gebruiken.

Dit ben ik! Ik heet 				

Goed om te weten!

♡

Als je ♡ ziet staan achter een lijntje, dan kun je je eigen naam op
dat lijntje schrijven.

3

Op de bladzijde hiernaast zie je een

boekenlegger

Kleur hem in en knip hem uit!
Zoek gelijk een touwtje of elastiek, of maak bijvoorbeeld zelf
een bandje door te vingerhaken.

Prik nu een gaatje door de zwarte stip aan de bovenkant.
Maak het touwtje, elastiek of bandje vast aan je ingekleurde
tekenstrook.
Nu heb je je eigen boekenlegger.

Handig om in dit boek te leggen op de
plek waar je gebleven bent.
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5

6

De hoofdpersoon

in een boek is de belangrijkste persoon.

In dit boek zijn er twee hoofdpersonen.

God en jij.

Ken jij God?
Wie is Hij eigenlijk?
Hoe ziet Hij eruit?
Ik heb God nog nooit in het echt gezien en Arjen ook niet.
Toch hebben we wel een plaatje van God in ons hoofd of misschien
wel in ons hart.

Welk plaatje heb jij van God? Hoe stel jij je Hem voor?

7

♡, mij God voor.

Zo stel ik, 				

8

Zo stelt Arjen
zich God voor.

Invullijnen?

Zo stelt

Ellen

zich God voor.
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