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Marijke ten Cate

God zorgt
voor jou

Verhalen en teksten
voor bij je doop





Gefeliciteerd!
Wat een mooie dag vandaag! Want je mag weten dat je bij God hoort. 

Hij belooft voor jou te zorgen. Hoe hij dat doet lees je in de Bijbel.

De Bijbel

De verhalen in dit boek komen uit de Bijbel. Het woord ‘bijbel’ komt eigenlijk uit het 

Grieks: biblia. Dat betekent ‘boeken’. En dat klopt ook: de Bijbel bestaat uit wel 66 boeken! 

Je kunt de Bijbel indelen in twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws (en een klein stukje in het Aramees). 

En het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Gelukkig wordt de Bijbel vertaald 

in andere talen, zoals in het Nederlands. Daarom kunnen wij nu ook de verhalen lezen 

en zien hoe God voor ons zorgt.



Jij hoort bij God

Roelien Smit

Jij hoort voorgoed bij God,

ook al ben je nu nog klein.

En God belooft je dat

hij er voor jou zal zijn.

Jij hoort voorgoed bij God,

met liefde zorgt hij voor jou.

Zing daarom een lied voor hem: 

hij blijft je altijd trouw.

Jij hoort voorgoed bij God,

gisteren, vandaag en morgen.

En wij beloven nu aan hem

altijd voor jou te zorgen.





Een zoon voor Abraham en Sara
Genesis 12-21

God wil dicht bij mensen zijn. Dat zie je in allerlei verhalen in de Bijbel. In het Oude 

Testament kun je bijvoorbeeld lezen over Abraham en Sara. Zij wonen eerst in het land Ur. 

Maar dan vertelt God aan Abraham dat hij op reis moet gaan. Abraham gaat op weg met 

zijn vrouw Sara, ook al weten ze niet precies waar ze naartoe gaan. Dat weet alleen God. 

God heeft een groot plan met de mensen, én een plan met Abraham zelf. Daarom gaat 

Abraham op reis naar het land dat God hem wijst. Na heel veel dagen reizen komen ze 

in het land Kanaän. Dan zegt God: ‘Stop maar, Abraham. 

Dit is het land dat ik aan jou en jouw volk geef.’



Abraham is eerst heel verbaasd. Want hij en Sara kunnen al heel  lang geen

kinderen krijgen. Maar God belooft dat de familie van Abraham later een

groot volk zal worden, en dat ze in het land Kanaän zullen wonen. 

God vertelt Abraham op een nacht over deze belofte.



Midden in de nacht komt God bij Abraham.

God zegt: ‘Wees niet bang, Abraham.

Ikzelf zal voor jou zorgen. Je zult een grote familie krijgen.

En die familie wordt later een groot volk!’

‘Een groot volk?’ vraagt Abraham.

‘Hoe moet dat dan? Ik heb niet eens een kind!’

God neemt Abraham mee naar buiten.

‘Kijk eens naar de hemel!’ zegt hij.

Abraham kijkt omhoog. In de donkere lucht twinkelen de sterren.

‘Tel ze eens, als je kunt?’ zegt God.

Dat kan Abraham niet. Het zijn er veel te veel!

God zegt: ‘Zo zal het ook gaan met jouw familie, Abraham.

Jij zult een kind krijgen en jouw familie zal groot worden,

en later een machtig volk.’

Abraham gelooft het, want hij vertrouwt op God.




