




Mijn naam is

Ik ben geboren op

Op mijn geboortekaartje staat



Concept en tekst: Juliette Wolthuis-Mourits
Illustraties: Bart den Heeten
Vormgeving: Ronald Gabrielsen, 3ig.org
 
ISBN 978 94 90489 48 9
NUR 713
 
Copyright © 2019 Juliette Wolthuis-Mourits
 
Copyright zegenwens op pagina 47 © 2019 Erica Kramer. Met toestemming overgenomen. 
 
De Bijbeltekst in deze uitgave zonder nadere bronvermelding is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal, 
© 2014 Nederlands Bijbelgenootschap De Nieuwe Bijbelvertaling.
 
De Bijbeltekst in deze uitgave met de vermelding NBV is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, 
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.
 
De spelling van het tetragrammaton en het gebruik van eerbiedskapitalen is aangepast aan de  
huisstijl van de uitgever van dit werk.
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier – met 
uitzondering van korte citaten in gedrukte recensies – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
 
All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or trans-
mitted in any form, electronically, mechanically, by means of photo- copying, recording or otherwise 
– with the exception of brief quotation in printed reviews – without the prior written permission of 
the publisher.



I k  z egen  j o u



Ik loof U voor het ontzaglijke 
wonder van mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
– Psalm 139:14 (NBV)



Ik zegen jou

Dit boek is speciaal voor jou!

Toen jij net geboren was, kwamen er heel veel mensen 
bij je op bezoek. Jouw familie, mensen uit de straat en 
van de kerk. Ze hadden allemaal een wens voor jou. 
God gaf ze een mooie boodschap of Bijbeltekst. En de 
kinderen maakten speciaal voor jou een tekening.

Als je nog zo klein bent, kun je niet onthouden wat de 
mensen zeggen. Daarom hebben we dit boek gemaakt. 
Zo kun je alle liefdevolle wensen nog eens nalezen.

Ik zegen jou met mooie woorden, voor nu en voor later!



Ruimte voor papa en mama



   Lief kind, zo mooi, zo puur.
Je bent een wonder, onze schat!



Heb je broertjes of zusjes? Neefjes of nichtjes? 
Hier mogen zij iets voor je tekenen of schrijven. 



Tien teentjes en tien vingertjes,
twee lieve oogjes en een huidje als satijn.
Ik knuffel en bewonder je,
wil steeds dicht bij je zijn.



Ruimte voor opa’s en oma’s



Heer, bij U zijn we veilig,
elke generatie weer. 

God, U bent er altijd geweest.
— Psalm 90:1-2 



Ruimte voor mensen uit je kerk



En wie in mijn naam 
één zo’n kind bij zich 

opneemt, neemt Mij op.
— Matteüs 18:5 (NBV)



Ik wens jou …

Vanaf hier ruimte voor alle andere baby-bewonderaars



Ik wens jou …

We hebben handen 

 die je zullen dragen,

armen waarin je veilig bent,

 ogen die je zullen zoeken,

en zeggen dat je welkom bent.



U bent g root, U doet 
wonderen, U alle en 

bent God.
— PSALM 86:10

Ik kan naar de plaats gaan 
waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan 
waar de zon ondergaat.
Maar ook daar zal uw  
hand mij leiden,
ook daar houdt uw hand  
mij vast.
– Psalm 139:10



Een Bijbeltekst speciaal voor jou …



65 BELOFTEN 
VAN GOD VOOR UW KIND
Bijbels dagboek voor ouders
God heeft een groot hart voor kinderen en Hij 
belooft voor hen te zorgen. De Bijbel staat vol  
beloften die laten zien wat zijn hartsverlangen 
voor kinderen is. Hij wil niets liever dan het gebed 
van ouders beantwoorden. 
 Dit dagboek voor ouders neemt u mee langs 
Gods prachtige beloften voor uw kind. Elke belofte 
wordt kort toegelicht en vormt zo de dagelijkse 
bemoediging die iedere ouder nodig heeft.
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