Voorwoord
Onze peuters en jonge kleuters: ze spelen, ze eten, ze zingen en gaan
aan het eind van de dag slapen. In al die dagelijkse dingen mogen ze
ook steeds meer van God ontdekken. Dit dagboek wil hen daarbij helpen.
Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en van daaruit lijnen te
trekken naar God en de Bijbel.
Voor elke dag is er een vraag die een gesprekje op gang kan brengen,
een bijbeltekst, een kort stukje uitleg en een eenvoudig gebed.
Dit dagboek is thematisch opgezet en elk thema begint met een lied
dat de hele week gezongen kan worden. Een QR-code verwijst bij elk
thema steeds naar een speciaal voor dit dagboek opgenomen lied door
kinderkoor de Jonge Luitjes uit Putten.
Twaalf thema’s komen aanbod, waaronder: Ik voel, Ik vier feest, Buiten,
Samen, Ik ga slapen. Je kunt dit dagboek goed aan tafel lezen of bij het
slapengaan. Door de sfeervolle illustraties van Marieke ten Berge is er ook
van alles te bekijken en aan te wijzen.
Ik hoop dat peuters door dit boek steeds
meer gaan ontdekken wie God voor hen
wil zijn in het leven van alledag.
Willemijn de Weerd
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God heeft mij gemaakt
Lied: Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat de Vader je kent
Weet je dat je van waarde bent
Weet je dat je een parel bent
Een parel in Gods hand (2x)

Ik weet dat de Vader mij kent
Ik weet dat ik van waarde ben
Ik weet dat ik een parel ben
Een parel in Gods hand (2x)
Op Toonhoogte 557
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Hoe dik was mama’s buik net voordat jij
geboren werd?
U maakte mij in de buik van mijn moeder.
naar Psalm 139:13

God heeft jou gemaakt. Weet je waar Hij dat deed? In de
buik van mama. Negen maanden mocht je daar groeien.
In het begin leek je nog niet op een baby. Maar God zag
je al wel. Hij kent jou vanaf het begin en maakte je ogen
en je oren, je mond en je neus. Hij maakte jou helemaal.

God, wat heeft U mij mooi gemaakt.
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Kijk eens in de spiegel.
Wat voor kleur zijn je ogen?
En de ogen van papa en mama?
Want wij zijn door God gemaakt.
naar Efeze 2:10

Iedereen is anders. De een heeft blauwe ogen, de ander
bruin, groen of grijs. Je kunt een donkere huid hebben,
maar ook een lichte. God heeft ons verschillend gemaakt.
Dat wilde Hij zo. Er is niemand zoals jij. God heeft je gemaakt precies zoals je moet zijn. Bijzonder en speciaal.

God, U maakte mij met … haar en …. ogen. Dank U wel.
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Waar ben jij goed in?
Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen
dat jullie dat kunnen. Hij heeft iedereen iets bijzonders
gegeven, dat moet je goed gebruiken.
naar 1 Petrus 4:10

Er zijn kinderen die heel sterk zijn. Of goed kunnen praten.
Andere kinderen helpen graag.
Iedereen is anders. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook
in hoe we zijn. Jij mag anderen helpen met de dingen die jij
kunt. Zo heeft God het bedacht. En omdat we allemaal goed
zijn in iets anders, hebben we elkaar nodig.

Heere, ik wil anderen helpen met de dingen die ik goed kan.
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Tot hoever kun je al tellen?
Alle haren van je hoofd zijn geteld.
naar Lukas 12:7

Je hebt 1 neus, 2 ogen en tien vingers. Tel maar na. Weet jij
hoeveel haren jij op je hoofd hebt? Dat zijn er vast een heleboel, te veel om te tellen. God kan dat wel. Hij weet hoeveel
haren jij op je hoofd hebt. Er is niemand die jou zo goed kent
als God. Want Hij heeft jou gemaakt.

Wat bijzonder dat U mij zo goed kent!
U weet zelfs hoeveel haren ik heb.
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