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Denk niet alleen aan jezelf, 
maar ook aan andere 

mensen.
Naar Filippenzen 2:4

Lieve Vader,

Wilt U mij helpen om voor 

andere mensen te zorgen 

en niet alleen aan mijzelf 

te denken?

Laat mij het verschil 

maken voor iemand die een 

glimlach nodig heeft of een 

helpende hand.

Goedenacht, God!

Amen

WEES GOED VOOR ANDEREN

Een c
ompliment ge

ven 

is een
 goede

 manier 
om 

iemand b
lij te m

aken.

Johannes 6:1-14
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Mijn hart juicht en ik prijs Hem 
met mijn lied.

Psalm 28:7

Lieve Vader in de hemel, ik prijs U!
Ik houd ervan om op de trampoline te 
springen en vrolijk te zijn.
Ik ben uw kind, een kind van de 
levende God!

Goedenacht, God!
Amen

Noem één ding 
van vandaag 
waarvoor je 

dankbaar bent.

IK BEN DAN
KBAAR

2 Samuël 22
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Ik zal jullie zegenen met brood 
en water en de ziekten bij jullie 

wegnemen.
Naar Exodus 23:25 

Lieve Vader,

Dank U wel dat ik vandaag 

genoeg te eten had.

Dank U wel dat ik alles heb 

wat ik nodig heb en dat ik 

gezond ben zodat ik kan 

groeien.

Eigenlijk ben ik heel erg 

gezegend!

Welterusten, Vader!

Amen

Wat is je 

lievelingseten?

HEEL ERG GEZEGEND

Mattheüs 6:25-27




