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Wil je meer weten over de liefde van God en over Jezus? 
Vraag het aan iemand die gelooft, bijvoorbeeld degene van 

wie je deze folder hebt gekregen. Je kunt ook de adresstrook 
ingevuld opsturen naar onderstaand adres. Wij sturen je dan 

een boekje over Jezus toe.

God kent je helemaal. Jij mag er zijn,
Hij heeft jou lief. Ben je bang voor mensen, dingen of 
(duistere) krachten? Uiteindelijk zal alles wat tegen 
Jezus ingaat moeten wijken. 

Jouw leven met God kan vandaag 
beginnen, als jij Hem vertelt 

dat je daarnaar verlangt en op Jezus 
wilt vertrouwen.

VOORBEELD



Opgewonden? 
Vrolijk? 

Bijzonder? 

God heeft je bedoeld voor een leven dicht bij Hem 
en vol blijdschap. Een leven dat nooit meer ophoudt, 
een leven dat je je haast niet voor kunt stellen, heel 
bijzonder!

Dat God zo naar ons kijkt is heel goed nieuws, want 
eigenlijk zouden we God niet eens kunnen ontmoeten. 
De reden hiervan is dat we soms liefdeloze en verkeerde 
dingen doen, die God niet wil. Die liefdeloze en ver-
keerde dingen zorgen ervoor, dat wij geen goed contact 
met God kunnen hebben. Jezus, de Zoon van God, stierf 
aan een kruis uit liefde voor ons. Daarmee droeg Hij in 
onze plaats de straf die wij verdienen. Door Jezus kan 
het weer goed komen tussen God en ons. In de Bijbel, 
het boek van God, staat: 

“Vroeger waren wij vijanden van God. 
Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor 

ons gaf, is die vijandschap veranderd 
in vriendschap.”  1

1 Romeinen 5:10

Met Halloween zijn veel kinderen en soms ook 
volwassenen verkleed. Het is leuk om even een ander te 
zijn. Hoe voel jij je als je iemand anders speelt? 

En hoe voel je je op een gewone dag? Ook bijzonder? 
Misschien heb je daar niet zoveel reden voor. Misschien 
ben je in het gewone leven ontevreden over jezelf, over 
hoe je er uitziet of over hoe anderen over je denken. 
Misschien ben je eigenlijk heel onzeker over jezelf.

Zelfs als je je niet bijzonder voelt... 
je bent het wel. 

Dat vindt God, die jou heeft gemaakt. Jij mag er 
zijn! Hij houdt van je en Hij wil graag dat je Hem leert 
kennen. Hij wil als een Vader voor je zijn. 

Jij mag er zijn. Je bent zo bijzonder, 
dat Jezus voor jou stierf.

En Jezus bleef niet dood, Hij stond op uit het graf. 
Jezus kan ook ons dat leven geven dat nooit meer 
ophoudt, want Hij heeft alle macht over alles wat 
bestaat. In de Bijbel staat: “Ik ben ervan overtuigd  
dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood 
niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse 
krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen 
van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die 
dat kan.” 2

Het is leuk om je te verkleden. 
Maar laat verkleden geen 

manier zijn om te verbergen wie 
je werkelijk bent.

2 Romeinen 8:38
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