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En het feest?
Eigenlijk is dat al begonnen als Jezus in je hart 
woont. Maar het wordt helemaal fantastisch als 
Hij de wereld helemaal nieuw zal maken.
Wanneer dat gebeurt weten wij niet, maar Jezus 
heeft het wel beloofd.
Dan zal er geen verdriet of ziekte of dood meer 
zijn. En wie in Hem gelooft mag daar bij zijn!

Wil je meer over Jezus weten? Vraag het aan iemand die in 
Hem gelooft, bijvoorbeeld degene van wie je deze folder 

hebt gekregen. Als je niemand weet kun je de adresstrook 
ingevuld naar onderstaand adres insturen. Mailen mag ook.

Wij sturen je dan een boekje over Jezus toe.

Stichting Evangelische Tractaatzending
Afdeling lezersreacties

Postbus 41, 2950AA Alblasserdam
email: reacties@traktaatzending.org

De bijbeltekst, Mattheüs 28:20, is ontleend aan het Boek, IBS 2008.
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Fijn he, om kinderen uit te nodigen.
En voor hen is het fi jn om op jouw feest te komen.

Er is Iemand die jou uitnodigt 
op zijn feest.
Iemand die je misschien nog niet kent.
Maar Hij kent jou wel. Helemaal. Van binnen en 
van buiten. Hij kent jouw leuke, maar ook jouw 
minder leuke kanten. Toch houdt Hij zóveel van jou 
dat Hij jou op zijn feest niet wil missen. En wat zo 
bijzonder is….. je mag komen zoals je bent.

Wie die Iemand is?

God.
God kent jou van vóór je 
geboorte.
Hij heeft je Zelf gemaakt 
in de buik van je moeder.

Misschien ken jij God nog niet.
Dan weet je ook nog niet hoeveel Hij van jou houdt.
Daarover kun je nu meer lezen.

God houdt zoveel van jou dat Hij altijd dichtbij 
je wil blijven. Hij wil dat jij Hem heel goed leert 
kennen, zoals Hij jou kent. Hij wil je helpen als je 
jezelf alleen voelt of geplaagd wordt.
Hij wil bij jou zijn als je ziek of ongelukkig bent. 
Misschien denk je dat niemand naar je luistert.
Misschien heb je problemen. Maar God is er altijd. 
Hij wil jouw hand in de zijne nemen en samen met 
jou verder gaan.

Hoe kan dat?
Hoe kun je God jouw hand laten vastpakken 
als je Hem niet kunt zien? Hoe kan God je helpen 
als je alleen bent? Door zijn Zoon Jezus.

God stuurde Jezus lang geleden naar de aarde.
Op aarde vertelde Jezus de mensen over God.
Veel dingen die Jezus vertelde staan opgeschreven 
in het boek van God, de Bijbel.

Jezus stierf vastgespijkerd aan een houten kruis. 
Dat heeft Hem erg veel pijn gedaan. Maar Hij 

deed het om de straf te 
dragen voor alle fouten 
die mensen hebben 
gemaakt. Die fouten 
worden zonden 
genoemd.
Jezus droeg de straf 
ook voor jou.
Nog vóór jij bestond, 
dacht Hij aan jou.

Hoe kun je God een hand geven?
Door te geloven in Jezus.
Je mag erop vertrouwen dat Hij ook voor jou is 
gestorven. Hij vergeeft alle fouten die je gedaan 
hebt, als je spijt hebt. Hij zal altijd bij je blijven, 
als je daarom vraagt. Hij zorgt ervoor, dat je God 
mag kennen als Vader. Als je gelooft in Jezus, 
woont Hij voor altijd in je hart. Zo heb je God 
jouw hand gegeven. Zo zal Hij altijd bij jou zijn. 

Jezus zei hierover: “En vergeet dit 
niet: Ik ben altijd bij je, 
tot het einde van de tijd”.









 Heb ji j wel   eens een feest   gegeven?
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