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Ik ga je helpen dit werkboek door te 
werken. Ik ga je vertellen over leuke 
dingen die je kunt doen. Zoek naar 
mij op elke pagina om erachter te 

komen wat je moet doen.

God heeft me de gave gegeven 
anderen aan te moedigen. Let 

zorgvuldig op wat ik je ga 
vertellen. Ik wil je graag 

kunnen helpen.

Ontmoet enkele nieuwe vrienden! 
We willen je helpen op alle mogelijke 

manieren. Je mag elk van ons een 
naam geven als je dat wilt. Elk van ons 

staat klaar om naar je te luisteren. En we willen 
graag dat je jouw ervaringen met ons deelt.

Mijn Vrienden!
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Mijn favoriete hobby is
 het overdenken van Bijbelverzen. 

Gedurende dit werkboek 
zal ik sommige van deze 

verzen met je delen. Ik hoop 
dat je ervan geniet.

Ik hou ervan tekeningen te maken om weer 
te geven wat ik denk.

Het lijkt me heel speciaal om jouw 
tekeningen te zien.

Voel je vrij om me te vertellen wat jouw 
tekeningen voor jou betekenen.                 

Ik geniet ervan mijn gedachten op 
papier te zetten. Ik wil graag 
lezen over jouw gevoelens

 en ervaringen nadat jij ze hebt 
opgeschreven in dit werkboek.
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Dit boek is aan mij gegeven
door iemand 

die wil dat ik weet
dat ik waardevol ben

en dat God van mij houdt
en prachtige plannen voor mij heeft.

Dit boek is van:
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“Laat de kinderen ongemoeid, 
belet ze niet bij Mij te komen,

want het koninkrijk van de 
hemel behoort toe aan 

wie is zoals zij.”

Matteüs 19:14

Jezus zei:
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Dit Ben Ik!

Maak een tekening 
van jezelf

Plaats je vingerafdrukken rond je tekening 
met behulp van inkt, verf of een markeerstift.
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Dit Ben Ik

Mijn leeftijd is:

Mijn geboortedatum is:

Mijn lievelingskleur is:

Mijn lievelingseten is: 

Mijn lievelingsboek is: 

Mijn beste vriend is: 

Mijn lievelingssport is: 

Mijn lievelingsdier is: 

Mijn lievelingslied is: 

“…Wees niet bang, want
 Ik zal je vrijkopen, Ik heb je 

bij je naam geroepen,
je bent van Mij!”

Jesaja 43:1

God zegt:
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God Zal Mij Helpen!

◊ God heeft mij gemaakt. God houdt van mij.
◊  God houdt van mijn familie. Hij houdt van 

mijn gemeenschap.
◊  God zal ieder van ons helpen de problemen 

die we hebben te boven te komen.

… De Heer is mijn helper, 
ik heb niets te vrezen….

Hebreeën 13:6

Maak een tekening die laat zien
 hoe God voor je gezorgd heeft.
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Voor & Na
De Gebeurtenis

Kleur het gezicht dat weergeeft hoe jij je voelde 
voordat de gebeurtenis plaatsvond.

Kleur het gezicht dat weergeeft hoe jij je voelde 
nadat de gebeurtenis plaatsvond.

Verdrietig

Bang

Blij

Boos

Blij

Boos

Verdrietig

Bang
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God Begrijpt 
Mijn Gevoelens

Maak een tekening van een moment waarop jij je
boos voelde vanwege de gebeurtenis.

Maak een tekening van een moment waarop jij je 
bang voelde vanwege de gebeurtenis.

Hoe jij je ook voelde was oké!
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Dingen Die Ik Ben Kwijtgeraakt
Misschien ben je een vriend kwijtgeraakt, 
je favoriete speelgoed of schoolboeken.

Maak een tekening of schrijf de naam in elke cirkel
van iets wat je bent kwijtgeraakt door de gebeurtenis.
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Mijn Vrienden Of Familie 
Die Dood Zijn Gegaan

Schrijf op de ballonnen de namen van vrienden of 
familie die pijn hebben geleden of dood zijn gegaan.
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Je kunt iets over hen    
opschrijven of een 
tekening maken.



God Zorgt Voor Mij

Ook al voel ik mij verdrietig door 
verliezen, het maakt me blij te weten 

dat God voor mij zorgt!

Teken één manier waarop God voor jou zorgt.
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Dank U God

Schrijf een gebed waarin je God bedankt voor Zijn zorg.

Lieve God,
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Helpende Dingen 
Die Ik Kan Doen

Als ik mij verdrietig voel, zijn er sommige dingen 
die ik kan doen die mij helpen mij beter te voelen.

Omcirkel twee dingen waar je het meest 
van houdt in de lijst hieronder.

Een tekening maken

Flink uithuilen

Praten met een 
volwassene die ik 

vertrouw

Bidden

Hulp vragen

Een wandeling 
maken

Spelen met een 
vriend

Een lied zingen

 

 

               

 

 

Schrijf je gedachten over helpende 
dingen die je kunt doen op:
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Dingen Die Mij Helpen 
Mij Beter Te Voelen

Maak tekeningen van de twee dingen 
die jou het meest helpen je beter te voelen.
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Het Helpt Mij Om Mijn
 Verhaal Te Vertellen
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Denk erover na aan wie jij het liefst je verhaal 
wilt vertellen van wat jou is overkomen.

Maak een tekening van deze persoon als 
diegene naar jouw verhaal luistert 

en samen met jou op jouw favoriete plek zit.



Jezus heeft immers zelf 
gezegd:

“Nooit zal Ik u afvallen,
nooit zal Ik u verlaten.”

Hebreeën 13:5

Jezus Helpt Mij!

Schrijf een lied of een gedicht over  hoe Jezus 
je kan helpen je niet eenzaam of bang te voelen.

Maak een mooie rand om dat wat je geschreven hebt.
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Jezus Heeft Een Speciaal 
Plan Voor Mijn Leven!

Maak een tekening van wat je nu wilt doen.

Maak een tekening van wat je graag wilt doen
als je opgroeit.
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Gods Prachtige
Beloften Voor Mij!

Leer de Bijbeltekst hieronder uit je hoofd. 
Kleur deze en maak er een mooie rand omheen.

De moeilijke dingen waar je doorheen 
bent gegaan hebben je sterk gemaakt. 

Je hebt Gods liefde voor jou op 
bijzondere manieren ervaren.

“Mijn plan 
 met jullie
 staat vast

 – spreekt de HEER.
 Ik heb jullie geluk voor ogen, 

niet jullie ongeluk: 
Ik zal je een hoopvolle 

toekomst geven.”

Jeremia 29:11

Je hebt hoop!
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