Onze Vader en Schepper van de wereld,
bedankt dat U nieuw leven gaf.
Dit kindje is een wonder,
een wonder dat uit liefde leven mag.
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‘Kinderen zijn een geschenk van de Heer.’
Psalm 127:3
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Mijn naam is

.................................................................

...............................................................................
Ik ben geboren op
Ik woog

.............................................................

......................................................................

Mijn ogen zijn ...............................................................
Mijn haar is ..................................................................
Mijn adres is

.................................................................

...............................................................................
...............................................................................
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Mijn opa heet

............................................
Datum en plaats waar hij geboren is

Mijn oma heet

............................................

............................................

.......................................
.................

Datum en plaats waar zij geboren is

................................................
.........................................
...........................

Mijn vader heet

.....................................................
Datum en plaats waar hij geboren is

..............................................................
...........................................................
..............................................
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...

.

Mijn oma heet

............................................

Mijn opa heet

Datum en plaats waar zij geboren is

............................................
Datum en plaats waar hij geboren is

............................................
.......................................

................................................
.........................................
...........................

.................

Mijn moeder heet

.....................................................
Datum en plaats waar zij geboren is

..............................................................
...........................................................
..............................................

Ik heet

............................
..........................
................
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Mijn familie
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Lieve God,
Uw liefde is om ons heen,
en al het goede komt van U.
*
Heer, zegen ons en bescherm ons.
Heer, glimlach naar ons en laat ons uw liefde zien.
Heer, help ons en zorg voor ons.
Heer, wijs ons de weg en geef ons uw vrede.
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Hoe ik groei
Ik lach voor het eerst..................................................
Mijn eerste tandje komt door........................................
Ik ga voor ’t eerst zelf zitten.........................................
Ik kan kruipen.........................................................
Mijn eerste woordje is.................................................
Ik kan lopen............................................................
Ik hou van..............................................................
...........................................................................
...........................................................................
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God maakte de wereld

Lang geleden, toen er nog niets was, zei God: ‘Laat er
licht zijn,’ en een helder licht scheen in het donker.
God zei: ‘Er moet land en zee komen,’ en er was land,
met bergen en dalen, omringd door diepe zeeën.
God zei: ‘Laat er bomen en struiken groeien op het
land. En voor de hemel maak ik de zon, de maan en de
sterren.’ Aan de bomen groeide fruit in het licht van de
stralende zon, en het donker van de nacht werd verlicht
door de maan en de sterren.
God zei: ‘Nu moeten er vissen en vogels komen,’ en
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de zee was vol vissen. Er vlogen vogels door de lucht,
vrolijk zingend.
God zei: ‘Op de aarde moeten dieren wonen,’ en daar
waren ze: tijgers en olifanten en herten.
God zei: ‘Er moeten mensen zijn die voor de mooie
aarde kunnen zorgen,’ en daar waren ze, man en vrouw.
God zag dat de wereld goed was, en Hij rustte uit.
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Noach bouwt een boot

God zei tegen Noach dat hij een ark moest bouwen. Er
zou een grote overstroming komen.
Noach bouwde een ark, een heel grote boot. Hij ging
aan boord, samen met zijn familie en de dieren, twee aan
twee.
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Toen begon het te regenen, harder en harder.
Het water bedekte de grond, de bomen en zelfs de
hoogste bergen. Maar Noach, zijn familie en de dieren
waren veilig in de ark.
Dag na dag ging voorbij, en eindelijk stopte de regen.
Toen een duif hem een olijftakje bracht, wist Noach
dat de aarde weer opgedroogd was.
God maakte een prachtige regenboog.
‘Er zal nooit meer zo’n grote overstroming zijn,’
beloofde God.
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Onder de sterren

Lang geleden woonde er een man in de grote stad Ur.
Hij heette Abram.
God zei tegen Abram dat hij de stad moest verlaten en
op reis moest gaan. Hij zou rondtrekken en in een tent
wonen tot God hem een nieuw land zou aanwijzen.
Abram vertrouwde op God. Samen met zijn vrouw
Sarai en zijn neef Lot ging hij op reis. Ook al hun
knechten, schapen en geiten gingen mee.
‘Kijk naar de sterren,’ zei God op een avond tegen
Abram. ‘Zo groot zal jouw familie worden. Je zult
kinderen en kleinkinderen krijgen. Net zo veel als er
sterren aan de hemel staan.’
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Abram had geen kinderen. Hij en Sarai waren al oud.
Maar Abram kende God. Hij wist dat God altijd doet
wat Hij belooft.
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