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Ga naar de Wonderwolk webshop!

Uit het hart

Lieve vrienden,
Misschien heb je jouw baby net op 
bed gelegd, zit je op dit moment 
wel verstopt voor je peuter op de 
wc of heb je jouw kindjes net 
naar school gebracht. Misschien 
ben je geen vader of moeder, 
maar heeft God kleine kinderen 
aan jouw zorg toevertrouwd in je 
werk, in de kerk of misschien wel 
thuis als grootouder. Waar je ook 
bent en in welke fase jij je ook 
bevindt, ik wil je laten weten dat 
God intens veel van je houdt. Hij 
geeft om ieder detail van jouw 
leven en er is geen 
omstandigheid waar Hij niet bij 
betrokken wil worden.

Ik kan me nog heel goed de 
geboorte van onze eerste 
dochter herinneren. Ze was zo 
klein, zo kwetsbaar. En ze maakte 
intens veel geluid. Het eerste 
halfjaar huilde ze bijna non-stop. 
Ik voelde me alleen en wist niet 
goed wat te doen. Deze periode 
van weinig slaap was zo zwaar dat 
ik niet wist hoe wij hier doorheen 
moesten komen. Midden in de 
nacht bad ik tot God: ‘Heer, help 
mij alstublieft. Help mij te zorgen 
voor dit kind van U en haar met 
Uw ogen te bekijken.’ God gaf 
kracht, God gaf wijsheid en God 
gaf mensen die ons 
ondersteunden. Ik voelde dat zijn 
liefde dichtbij ons was. 
Ik kreeg een extra verlangen. Het 
verlangen om Gods liefde met 
mijn dochter te delen. Dat zij al 
vanaf haar prille levensbegin 
mocht gaan ervaren wie Hij was. 

Want zonder Hem was het leven gewoon niets. 
Terwijl ik op zoek ging naar manieren om zijn liefde 
te delen met mijn kind, bracht God meer ouders en 
verzorgers op mijn pad die ook zoekende waren. 
Mijn verlangen stond niet op zichzelf. Ik ging 
materialen ontwikkelen én God opende deuren bij 
boekhandels, kerken en organisaties. De Wonderwolk 
ontstond met als missie ouders en verzorgers te 
ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun 
kinderen. Inmiddels zijn we 5 jaar verder! Telkens 
gaat God voor en ik volg. Dag na dag, week na week 
en jaar na jaar zie ik hoe God zijn plan 
verwezenlijkt. En ik ben zo benieuwd waar God ons 
verder heen brengt. 
Ga jij mee op onze ontdekkingsreis?

Liefs,



Je geloof delen
met kinderen

Door Aisha Meel

GOD GEEFT ZIJN LIEFDE AAN KINDEREN.
In Marcus 10 lezen we dat Jezus zei: ‘Laat de 
kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, 
want het koninkrijk van God behoort toe aan 
wie is zoals zij.’

God maakte ons. En Hij maakte onze kinderen.
Puur en volmaakt voor Hem. Hij wil ze in zijn 
armen sluiten. Een persoonlijke relatie met hen 
aangaan. En wij hebben de eer gekregen om 
onze kinderen bij Hem te brengen. ►



► Maar je geloof delen gaat verder dan het 
doorgeven van Bijbelverhalen en normen en 
waarden uit de Bijbel. Het draait om het delen van 
Gods liefde. Voordat je kunt delen, moet je weten 
wat je wilt delen. Wat geloof jij? Wat is jouw 
geloofsidentiteit? Als je weet wat je gelooft, weet 
je ook wat je wilt doorgeven. 
Geloofsopvoeding begint bij jezelf.

Voor mij betekent geloven dat ik weet dat God van 
mij houdt. Onvoorwaardelijk. Ik ben bij lange na 
niet perfect, maar door het offer van Jezus zijn 
mijn schulden vergeven. En door zijn opstanding 
bracht Hij verzoening. Hij baande een weg voor 
mij, terug naar God. Zodat ik een echte, 
persoonlijke relatie met Hem kan hebben. God is 
niet ver weg. Hij is niet alleen de God uit de 
Bijbel. Hij is hier en nu. En Hij wil betrokken zijn op 
mijn leven, op jouw leven en op het leven van 
onze kinderen. Probeer eens onder woorden te 
brengen wat geloven voor jou betekent. Schrijven 
helpt.

GELOOFSONTWIKKELING
In Amerika is er onderzoek gedaan door de Barna 
Research Group naar de geloofsontwikkeling van 
kinderen. Natuurlijk is er maar Één die ons het 
ware geloof kan geven, maar uit dit onderzoek 
kwam wel naar voren hoe belangrijk juist het 
delen van het geloof op jonge leeftijd is voor de 
geloofsontwikkeling. In de zogenaamde ‘kritische 
periode’ is een kind extra gevoelig om zich verder 
te ontwikkelen. Hij oefent een vaardigheid dan net 
zo lang tot hij zich die eigen heeft gemaakt. Dit 
maakt die periode daarom van grote waarde als 
het aankomt op het ervaren van Gods liefde. 
Kinderen van nul tot zes jaar kunnen al zoveel 
ervaren van Gods liefde en kennismaken met de 
Bijbel! Wanneer je jong begint hoort het geloof er 
voor hen later nog vanzelfsprekender bij, 
waardoor er grotere kans is dat ze voor God 
kiezen.

JE GELOOF DELEN
Iedere levensfase van je kind gaat gepaard met 
nieuwe ontwikkelingen. Kinderen groeien immers 

als kool. Sluit aan bij de Godsbeleving van je kindje 
en je geloof delen wordt feest. Lees hieronder de 
tips voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters.

BABY

- Maak knuffelmomentjes waarbij je een vast   
  (zegen)liedje zingt.
- Vertel je baby hoe wonderlijk hij is gemaakt. ►
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‘Ik beleef God in een 
veilige sfeer van 
geborgenheid en liefde.’



BEDENK TOCH 
HOE GROOT DE LIEFDE IS 

DIE DE VADER 
ONS HEEFT GESCHONKEN! 

WIJ WORDEN 
KINDEREN VAN GOD GENOEMD, 

EN DAT ZIJN WE OOK. 
1 JOHANNES 3:1



► DREUMES

- Laat je dreumes zien en horen hoe je 
  bidt.
- Lees korte Bijbelverhalen voor uit 
  prentenboeken.

PEUTER

Beleven is het sleutelwoord. Als je peuter 
iets kan doen, leert hij daardoor en blijft 
de boodschap veel beter hangen.

KLEUTER

- Speel een Bijbelverhaal na met huis-, 
  tuin- en keukenspullen.
- Stimuleer je kleuter zelf hardop te 
  bidden.
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SAMEN OP
ONTDEKKINGSREIS

Samen op ontdekkingsreis
Paperback
Verkrijgbaar in de
christelijke boekwinkel
en via deWonderwolk.nl

‘Ik beleef Gods liefde door 
jou heen en begin woorden 
te leren die horen bij God 
en de Bijbel.’

‘Ik beleef God als degene 
die alles gemaakt heeft.’

‘Ik beleef God als de Vader die 
voor mij zorgt en van mij houdt.’



Gebed voor ouders

Op weg met God

Heb je het verlangen om Gods liefde te delen met je kind? Weet dan dat je het niet 
alleen hoeft te doen en zeker niet op eigen kracht. Jij hoeft alleen maar op weg te 
gaan en God gaat met je mee. Richt je hart op Hem en bid dit gebed:

‘Vader, ik weet dat U de enige ware God bent en dat U van mij houdt. 
U kent mijn kind door en door. 

U heeft een plan met zijn leven. 
Help om hem de goede weg te wijzen. 

Hem op te voeden in Uw oneindige liefde. 
Dank U dat U altijd met ons mee gaat!

Dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten, 
maar mogen vertrouwen op Uw goedheid.’

Heb je zojuist dit gebed gebeden? Wij zijn zo blij dat er in jouw hart een vuur 
brandt voor Gods liefde. En dat je gelooft dat je zijn liefde uit mag delen. Graag 
helpen we jou op de weg die je mag gaan, door je te inspireren en te bemoedigen. 
Op onze socials vind je allerlei praktische tips en woorden van God speciaal voor 
jou.

Bezoek ons Facebook- of Instagramaccount via @dewonderwolk.



Welke rol speelt
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God heeft ons geschapen voor een relatie met 
Hem. Hij verlangt ernaar dat we dicht bij Hem 
leven. Maar ons leven, dagelijkse bezigheden en 
de maatschappij vragen continu onze aandacht. 
Welke rol geven we God in ons gezin?

GERDIEN VAN DAM,
MOEDER VAN 2.

Naast de standaard dingen 
als bidden, danken en 
Bijbellezen probeer ik mijn 
kinderen ook te leren 
dankbaar te zijn voor de 
kleine dingen en natuurlijk al 
het andere goeds wat we uit 
Gods hand mogen ontvangen. 
Dit doen we door er bewust 
even bij stil te staan of door 
bijvoorbeeld de volgende 
vragen te stellen:
‘Wat maakte jou blij 
vandaag?’ ‘Waar ben jij 
dankbaar voor?’ 
Ook voor mezelf is dit een 
goede reminder omdat ik 
merk dat ik soms gewoon zo 
op kan gaan in de dagelijkse 
bezigheden of problemen die 
zich voordoen. Dankbaar zijn 
is dan een krachtige 
bewustwording. Zoals deze 
Bijbeltekst ook zegt: 
‘Broeders en zusters, wij 
moeten God altijd voor u 
danken. Het past ons dit te 
doen, omdat uw geloof sterk 
groeit en uw liefde voor 
elkaar groter wordt.’
2 Tessalonicenzen 1:3
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ADRIËLLE SCHOUTEN,
MOEDER VAN 5.

God is altijd aanwezig in ons leven. Ik ben me daar 
bewust van en ben Hem daar dankbaar voor. Is dat 
bewustzijn altijd even sterk? Nee. Soms word ik 
opgeslokt door de dagelijkse beslommeringen en 
denk ik aan het einde van de dag: wat jammer dat 
ik me niet méér bewust ben geweest van Gods 
aanwezigheid.
Een Bijbeltekst die me hierbij inspireert, is 
Spreuken 3 vers 5 en 6:

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Deze tekst laat zien dat we bij alles wat we doen, 
aan Hem mogen denken. God is betrokken op mijn 
(gezins)leven en het is mijn verlangen om zijn 
liefde te delen met mijn kinderen. 
Waarin ervaar ik God in het dagelijks leven? 
Natuurlijk bij het bidden en Bijbellezen in de 
ochtend en aan tafel. Maar ook als ik met mijn 
dochter op de fiets zit en we samen zingen en 
klappen over de vogeltjes die God zo mooi heeft 
gemaakt. Of als mijn puber vraagt of ik voor hem 
wil bidden als hij een toets moet maken op school. 
Als mijn zoon van 8 een jongetje helpt dat langs 
de kant van de weg staat met pech aan zijn fiets. 
Als ik bid: ‘God, wilt U mij wijsheid geven?’ op het 
moment dat ik niet weet hoe ik moet reageren op 
mijn kind. Als ik zie hoe mijn dochter van 1 blij een 
oudere dame begroet. Als onze tieners vragen 
waarom de Pinksterconferentie niet langer duurt. 
Als ik mijn zoon voor het eerst naar de brugklas 
zie fietsen. 
God is erbij en dat ervaren we. In de grote én in 
de kleine dingen.

MARIJKE WILLEMS,
MOEDER VAN 2.

Wat we proberen te doen, is goed te zijn voor de 
mensen om ons heen. Dat praktische past bij ons. 
Even naar de kringloop rijden voor de oude 
buurman op de hoek, klussen bij vrienden in hun 
nieuwe huis, een kaartje sturen naar een vriendin 
die voor een moeilijke beslissing staat… 

Het geeft ons als gezin ook veel moois. Laatst had 
de overbuurvrouw haar been gebroken. Ze woont 
alleen en kon geen kant op. We hebben wekenlang 
een of twee keer per week voor haar gekookt. Ik 
vond het belangrijk om Timme en Mare mee te 
nemen in de zorg voor haar. Om hun te laten zien 
hoe je dat kunt doen; zorgen voor een ander. Het 
was hun taak om het eten te brengen. Met een 
krukje onder de arm (de bel zit hoog) liepen ze 
dan naar de overkant, heel behoedzaam met een 
bord vol eten. Heerlijke momenten voor beide 
partijen, want de buurvrouw genoot van het 
geklets van de kinderen en de kinderen van het 
konijn dat geaaid mocht worden. Nu de buurvrouw 
weer beter is, komt ze zo nu en dan bij ons eten. 
De kinderen vinden het geweldig als ze komt en 
zijn lief voor haar. Op haar beurt geeft ze hun 
onverdeelde aandacht. Ze is een aanwinst voor 
ons gezin. 

Ik hoop dat mijn kinderen door dit soort 
voorbeelden opgroeien met oog voor de mensen 
om hen heen. We willen hen graag meegeven dat 
je Gods liefde op een praktische manier kunt 
delen door er voor een ander te zijn.



Onze missie
Door Marijke Willems

ELKE DAG IS EEN NIEUWE KANS OM KINDEREN TE 
BEREIKEN MET GODS LIEFDE! De Wonderwolk bestaat dit 
jaar vijf jaar. Jaren waarin wij allerlei materialen 
konden ontwikkelen voor ouders, kinderdagverblijven, 
opa’s en oma’s, gastouders, jeugdwerkers en kerken. 
Het doel? Gods liefde dicht bij de leefwereld van jonge 
kinderen brengen, zodat ze Gods liefde leren kennen. 
Al vijf jaar lang staan we versteld van de groei van De 
Wonderwolk. Er zijn zoveel ouders, pedagogisch 
medewerkers en anderen die Gods liefde willen delen 
met kinderen en op zoek zijn naar manieren om dit te 
doen. We proberen met onze producten aan te sluiten 
bij die behoefte. Daarbij geloven wij dat het delen van 
Gods liefde niet ingewikkeld hoeft te zijn. En dat je het 
al helemaal niet alleen hoeft te doen. Daarom zijn we 
zo dankbaar voor alle telefoontjes, mailtjes, 
bestellingen, chatberichten, aanvragen voor 
workshops, vragen om gebed, et cetera die we 
dagelijks binnenkrijgen. Wat is het mooi om samen op 
te trekken en ervoor te zorgen dat onze kinderen 
Gods liefde leren kennen. 

De Wonderwolk is ontstaan vanuit de persoonlijke 
zoektocht van Aisha. Nadat zij tot geloof was gekomen, 
wilde zij Gods liefde delen met haar kinderen. Maar 
hoe? Omdat zij geen geschikte materialen vond, 
maakte zij zelf een kartonboekje; het startsein voor De 
Wonderwolk. In de afgelopen jaren zijn we meer 

geworden dan een webshop. We delen met ons team 
tips via onze sociale media, schrijven blogs en geven 
workshops aan medewerkers van kinderdagverblijven 
en jeugdwerkers. We zijn een sparringpartner voor 
opvoeders, kerken en kinderdagverblijven. En waar we 
begonnen met het maken van materialen voor jonge 
kinderen van 0 tot en met vier jaar, groeien onze 
materialen als het ware mee met onze eigen kinderen. 

Als team zijn we gepassioneerd over God en hebben 
we een groot hart voor kinderen. We willen niets liever 
dan al die duizenden kinderen in Nederland bereiken. 
Denk aan onze Peuterbijbelactie. Twee jaar lang 
hebben we duizenden gratis peuterbijbels uitgedeeld. 
We zijn zó ontzettend dankbaar dat er nu zoveel 
kinderen zijn die een Bijbel in de kast hebben staan! 
We hopen dat deze kinderen opgroeien met de 
verhalen en leren dat God van hen houdt. 

We stonden nog niet zo lang geleden met De 
Wonderwolk voor een grote keuze: stoppen we of gaan 
we door? We hebben ervaren dat God zei: doorgaan! 
En onze passie, ons geloof, is groter dan ooit. Hoe 
kunnen we ook anders? Elke dag is een nieuwe kans om 
kinderen te bereiken met Gods liefde! 

We trekken graag met je op. Laat het ons daarom 
weten als we iets voor je kunnen doen. Misschien zoek 
je een specifiek product, wil je sparren over een 
onderwerp of heb je gebed nodig. Mail, app of bel!
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Gods liefde is het allerbelangrijkste
voor je kind

Duik samen met andere ouders in Gods Woord,
op zoek naar de focus die jouw gezin nodig heeft.

Ga samen met een groep ouders/verzorgers aan de slag 
met dit 6-weekse interactieve studieboek.

- jouw geloofsidentiteit
- kijken door Gods ogen
- de invloed van een prestatiecultuur
- jouw rol binnen je omgeving 
- de waarde van bezittingen
- in relatie zijn met God

LEER MEER OVER:

hoe je jouw kind kan helpen
zijn focus op God te richten

ONTDEK

Bestel via deWonderwolk.nl
of ga naar de christelijke boekwinkel





VERHALEN
uit de BIJBEL
GODS WOORD DOORGEVEN AAN KINDEREN
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Door Adriëlle Schouten

ADEMLOOS ZIT JORICK (3) TE LUISTEREN. Zijn mond hangt een beetje open. Hij kijkt naar de plaat van 
Jezus in de boot. Er is een storm! Maar dan zegt Jezus: ‘Wees stil!’ De regen stopt. De wind stopt. De storm is 
weg!

Verhalen zijn al heel lang een manier om jonge kinderen vertrouwd te maken met Gods Woord. Verhalen blijven 
boeien, ook in onze tijd waarin smartphones en tablets het voor het zeggen lijken te hebben. Verhalen maken 
oude gebeurtenissen levend. Verhalen prikkelen de verbeelding. Van verhalen leer je nieuwe dingen. Verhalen 
vind je in boeken. Verhalen kun je voorlezen. Verhalen kun je ook vertellen. Verhalen vertellen is helemaal van 
deze tijd.

Maar… hoe vertel je een verhaal? Hoe maak je een verhaal levend, zodat jonge kinderen Gods Woord gaan 
begrijpen en beleven?

Ik geef je graag 10 tips.

 ILLUSTRATIES
 Heel jonge kinderen 
hebben nog niet zo’n grote 
woordenschat. Voor hen is het fijn 
om een of meer illustraties te 
zien als ze een verhaal horen. Op 
deze manier gaan de woorden 
voor hen leven. Ook leren ze snel 
nieuwe woorden, als ze woorden 
kunnen koppelen aan een plaatje. 
Je kunt bijvoorbeeld 
gebruikmaken van vertelplaten, 
maar ook vilten platen die je op 
een viltbord plakt tijdens het 
vertellen zijn erg leuk.

1  TAALGEBRUIK
 Jonge kinderen kennen 
nog niet zoveel woorden. Houd je 
taalgebruik eenvoudig. Zo kunnen 
de kinderen het verhaal goed 
volgen. 

2

 TEGENWOORDIGE TIJD
 Gebruik altijd de 
tegenwoordige tijd als je een 
verhaal vertelt: Jezus loopt naar 
zijn vrienden toe (en niet: Jezus 
liep naar zijn vrienden toe). Het is 
net of je erbij bent, als een 
verhaal in de tegenwoordige tijd 
wordt verteld. Je zult merken dat 
het voor jouzelf als verteller ook 
makkelijker wordt om beeldend te 
vertellen als je de tegenwoordige 
tijd gebruikt.

3

 DIRECTE REDE
 De directe rede is de 
letterlijke weergave van wat er 
wordt gezegd. Als je de directe 
rede gebruikt, laat je de mensen 
in je verhaal ‘praten’: ‘Jezus! 
Jezus! Wilt U mij helpen?’ Je kunt 
deze zin wat harder uitspreken, 
en net doen alsof een persoon in 
je verhaal deze vraag stelt. Zo 
gaat het verhaal nog meer leven.

4
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 BOODSCHAP
 Peuters en kleuters 
beleven God als degene die alles 
heeft gemaakt en als een Vader 
die voor je zorgt en van je houdt. 
Een boodschap als ‘God heeft 
alles gemaakt’ of ‘God houdt van 
jou’ is heel geschikt voor hen. 
Peuters en kleuters gaan steeds 
meer van de inhoud van het 
verhaal begrijpen. Zo leren ze 
stapje voor stapje de Bijbelverha-
len kennen. Voor diepere lagen 
zijn zij nog te jong. Die gaan ze 
ontdekken als ze ouder worden.

5
 DETAILS
 Gebruik niet teveel 
details als je een verhaal vertelt 
aan jonge kinderen. Voor hen is 
het dan lastiger om een verhaal 
te volgen. De belangrijkste dingen 
noemen is genoeg.

6
 INTERACTIE
 Je zult zien dat de 
kinderen vanzelf reageren als je 
een verhaal aan het vertellen 
bent. Je kunt ervoor kiezen om af 
en toe een vraag te stellen. Houd 
ook de lijn van het verhaal vast. 
Je hoeft niet op alle opmerkingen 
te reageren als er veel reactie 
komt.

7

 ATTRIBUTEN
 Het is leuk om iets mee te 
nemen dat past bij het verhaal. 
Een pop in een mandje 
bijvoorbeeld, als je vertelt over 
Mozes. Zo komt het verhaal nog 
meer tot leven.

8
 BELEVING
 Jonge kinderen 
gebruiken het liefst zoveel 
mogelijk zintuigen. Je kunt hen 
laten helpen blazen als het hard 
waait in je verhaal. Of ze kunnen 
mee roepen met Bartimeüs. Ook 
kun je ze bijvoorbeeld laten 
voelen aan de vacht van een 
knuffelschaapje als je vertelt over 
het verloren schaap.

9
 BID!
 Als je je verhaal 
voorbereidt, voordat je de 
kinderen gaat begroeten, als je je 
spullen bij elkaar zoekt: bid! God 
zal je helpen om zijn Woord door 
te geven aan de kinderen.

1O



Hét opvoedboek voor jonge christelijke ouders
We hebben misschien niet altijd de antwoorden die onze kinderen nodig hebben. 

En weten vaak niet precies hoe we onze kinderen moeten opvoeden. 

Maar wat we wel kunnen is ze laten zien hoe het is om een echte, persoonlijke 

relatie met God te hebben. En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. 

Leer over de geloofsontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Lees bemoedigende verhalen van andere ouders.

Ontvang praktische tips om je geloof te delen met jouw kind.

Bestel via deWonderwolk.nl
of ga naar de christelijke boekwinkel



BIDDEN
met en voor je kind
Door Aisha Meel

WAT BETEKENT BIDDEN VOOR JOU? Is het een bron van rust en intimiteit? Of is het iets wat 
ook nog op je to-do-lijst staat. Iets wat op je schouders drukt met ‘ik zou vaker moeten 
bidden…’ Als dat laatste past bij jouw antwoord, dan heb ik misschien verrassend nieuws 
voor je. Want God heeft gebed niet bedoeld als iets ingewikkelds, maar als een 
eenvoudige, natuurlijke manier om met Hem in contact te staan. De hele dag, iedere dag.
Want denk je niet dat als God van ons verwacht dat we op een specifieke, ingewikkelde 
manier zouden bidden, Hij dat duidelijk zou hebben uitgeschreven in de Bijbel? De 
voorbeelden die God geeft van gebed in de Bijbel zijn juist kort en beknopt. 
En denk ook eens aan wat Jezus zegt in Matteus 6:7-8: 

‘Bij  ben en le  enos otve z de en, di ke t  
do n ove n od erd ul re. Do h it ! Jul Var e 
ims  ju no hen, no óór ul e Hm ge.’

KRACHT VAN GEBED VOOR JE KIND
Bidden is veel meer dan een verlanglijstje aan God voorleggen. Gebed is belangrijk voor 
jou, maar ook voor je kind. Je zegent hem en maakt zijn leven beter als je voor hem bidt. 
Hoe oud hij ook is. Wil je graag meer bidden voor je kind dan kan het helpen om een 
gebedsdagboek aan te schaffen én een vast momentje op de dag vrij te maken. Bidden 
kan altijd en overal, maar als je een nieuwe gewoonte wilt starten zijn alle steuntjes in de 
rug welkom. Heb je een momentje gevonden voor jou en God? Breng dan tijd met Hem 
door. Bid en geef je dag met al zijn moeilijkheden over aan God. Je weet wel: alle 
ongelukjes, tegenslagen, onderbrekingen, gewijzigde plannen die zich gedurende iedere 
dag ongetwijfeld zullen voordoen. Om jezelf gefocust te houden en je kind in Gods liefde 
op te voeden heb je kracht, wijsheid en liefde nodig en een hele, hele, heleboel geduld. 
God wil je deze vruchten geven! Dus vraag Hem erom en bid dat zijn vruchten ook in je 
kind zichtbaar worden. Gebruik de pagina hiernaast om jouw gebeden voor je kind uit te 
schrijven.

MET JE KIND BIDDEN
Wanneer je beseft dat gebed niet volgens een vast ritueel moet, maar een vorm van 
communicatie is, begrijp je vast dat God ook jouw kind wil horen bidden. Misschien vraag je 
je af wanneer het tijd is om met je kind te gaan bidden. Als hij zelf kan praten? Als hij 
begrijpt dat er een God is? Wacht alsjeblieft niet! Door van kleins af aan voor en met je 
kind te bidden, leer je je kind dat bidden simpelweg kletsen met God is. Net zoals hij met 
jou kletst. Het wordt een onderdeel van zijn leven. Als je kind al (een beetje) kan praten, 
kan hij leren zelf stukjes van een gebed uit te spreken. Voordoen is het allerbelangrijkste. 
Bid hardop en gebruik geen ingewikkelde woorden. En beloon je kind met een compliment, 
ook als je alleen maar iets hoort wat lijkt op ‘amen’.
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DANKBAAR VOOR
God geeft ons zoveel moois in ons leven. Begin je gebed met dankbaarheid. Schrijf 
hieronder 3 dingen op waar jij vandaag dankbaar voor bent:
1.

2.

3.

GEBEDEN VOOR

War  o ga, de HE, je G, sa j i.
Joz 1:9

LOSLATEN
Welke zorgen wil jij bij God neerleggen?

1 Petrus 5:7

GEZONDHEID
God maakte jouw kind van top tot teen.

Jeremia 30:17

VRIENDSCHAPPEN
Vrienden spelen een grote rol in het leven
van onze kinderen. 

Spreuken 13:20

RELATIE MET GOD
Hoe kan jouw kind dichter bij
God leven?

Psalm 86:11-12

Tip

Bid  de ne v 

je d  at  n e 

go ri m ij.

FAMILIE
GEBEDSDAGBOEK

Familiegebedsdagboek
Ringband

Verkrijgbaar in de
christelijke boekwinkel
en via deWonderwolk.nl
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Geef de liefde door

13 oktober 2022 | De Basiliek, Veenendaal

Elke dag is een nieuwe kans om kinderen te vertellen over Gods 
liefde! Misschien denk je: ik moet al zoveel. Maar Gods liefde delen 
hoeft niet ingewikkeld te zijn. En je hoeft het niet alleen te doen. 
Het is onze grootste wens als De Wonderwolk dat we als ouders, 
verzorgers, pedagogisch medewerkers, kinderwerkers en opa’s en 
oma’s elkaar hierbij helpen. Samen met anderen en met God kan jij 
impact maken op de kinderen om jou heen. Verwacht een avond vol 
met inspiratie, verdieping in de geloofsontwikkeling van jonge 
kinderen en praktische tips hoe je op een eenvoudige manier je 
geloof kunt delen. We gaan samen eten en uiteraard kan je al het 
moois dat je van De Wonderwolk kent bekijken en je vragen stellen.

Registreer voor 1 oktober

deWonderwolk.nl/jubileum-event

Geef de liefde door



voor ons en onze kinderen
Door Aisha Meel

GOD IS TROUW. We hebben allemaal 
wel eens een bemoedigend woord 
nodig. Of wijze raad. De Bijbel 
staat er vol mee. Want de Bijbel is 
Gods Woord en Gods Woord houdt 
altijd stand.

Ik heb verschillende favoriete 
Bijbelgedeeltes waar ik naar toe 
ga als ik geduld, kracht of steun 
nodig heb bij het opvoeden van 
mijn kinderen. Ik heb er hier een 
aantal opgeschreven, waarvan ik 
hoop dat ze een zegen voor je 
zullen zijn.

VERTROUWEN

We mogen ons vol vertrouwen tot God 
wenden en ontvangen van Hem wat 
we maar vragen, omdat we ons aan 
zijn geboden houden en doen wat Hij 
wil. 
1 Johs 3:21-22
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GODS GOEDHEID

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
Psa 27:13-14
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KRACHT

Maar elk wapen dat tegen jou wordt 
gesmeed zal machteloos zijn,
en ieder die jou in een geding 
belastert zal zelf veroordeeld worden.
Dit is het deel dat de dienaren van de 
HEER toekomt,
dit is het recht dat Ik hun toeken – 
spreekt de HEER.
Jes 54:17

GODS AANWEZIGHEID

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die 
altijd bij je zal zijn: de Geest van de 
waarheid. De wereld kan Hem niet 
ontvangen, want ze ziet Hem niet en 
kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, 
want Hij blijft bij jullie en zal in jullie 
zijn.
1 Johs 3:21-22

WIJSHEID

Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad 
van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag
voor uw naam.
U, Heer, mijn God, zal ik loven 
met heel mijn hart,
uw naam voor eeuwig prijzen.
Psa 86:11-12

GODS VRUCHT

Maar de vrucht van de Geest 
is liefde, vreugde en vrede, 
geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. 
Er is geen wet die daar 
iets tegen heeft.
Gal 5:22-23



VOOR IEDER KIND
de Peuterbijbel

We zijn dankbaar!
Wat begon met een droom, ‘kinderen 
laten opgroeien met een Bijbel in huis’, 
werd een ware actie. Een jaar lang 
konden we de Wonderwolk Peuterbijbel 
gratis uitdelen aan pasgeboren 
baby’tjes. Wat ontzettend veel mooie 
foto’s en berichten hebben we 
ontvangen. Lees hieronder meer over 
de impact van de actie.

WE GAVEN GRATIS PEUTERBIJBELS WEG…

God houdt onbeschrijfelijk veel van kinderen en het is 
zijn verlangen dat elk kind Hem leert kennen. En dus, 
vonden wij, verdient elk kind een Bijbel. Want God 
leren kennen begint met zijn Woord. Daarom startten 
we vorig jaar onze peuterbijbelactie. Een jaar lang – 
tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 – konden ouders met
een geboortekaartje of -bewijs in de deelnemende 
boekhandels gratis de Wonderwolk Peuterbijbel ophalen. 

We hebben ongelooflijk veel reacties gekregen op deze actie. Elke dag kregen we mailtjes en berichten via Facebook 
en Instagram. Zó ontzettend leuk en bemoedigend. We vonden het ontzettend spannend om deze actie te starten. 
Vooral financieel, want we zouden er niets voor terugkrijgen. Maar ook qua reacties; zouden mensen denken dat het 
een marketingstunt was? We hebben deze actie vanuit een verlangen en een droom opgezet en we hebben versteld 
gestaan van Gods genade voor ons en met name van Gods liefde voor kinderen. De actie is zó gezegend en het idee 
dat er nu in duizenden huizen in Nederland een peuterbijbel ligt, is voor ons – hoe omschrijf je dat goed? – zo 
ont-zet-tend waardevol. Aan God alle eer. 

We willen je bedanken als je een van de ouders bent die trots met de Peuterbijbel en je baby op de foto ging. Als jij 
degene bent die ons heeft bemoedigd met een mailtje. Of als je bij een van de boekhandels werkt die hebben meege-
daan aan deze actie. Bedankt. Uit de grond van ons hart. 
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3769 kinderen kregen de Wonderwolk Peuterbijbel

‘Heel erg blij verrast was ik. De illustraties dwingen je 
om verder te bladeren. De verteltrant vind ik 
uitstekend! Niets te veel, zeer direct. Neem 
bijvoorbeeld blz 101 t/m 103. Daar kan je toch niet 
omheen. Ik heb genoten! Ik ben bijna 88 jaar, maar 
persoonlijk vind ik deze Bijbel eruit springen.’

‘Echt onwijs leuk! Dacht een klein boekje, maar echt 
gewoon een grote Bijbel! Bedankt!’

‘Wij zijn niet gelovig, maar haalden de gratis 
Peuterbijbel op, omdat onze andere zoon naar een 
christelijke basisschool zal gaan. Een buurvrouw tipte 
dat hij zo vast kon wennen aan de verhalen. Nu pakt hij 
iedere avond de Peuterbijbel uit de kast en lezen we 
steevast de verhalen.’

107 boekhandels deden mee aan de actie
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ISBN 978-90-831151-3-9 
176 pagina’s - prijs € 20,99
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‘Inmiddels is ons zoontje alweer één 
jaar en hij gaat nu al helemaal op in de 
platen en verhalen.’



 ��������������
 ����������������������
 �������� ������� ����������
 ������� ��������������������

Leren over

Gods lie
fde

Speciaal voor kleuters
in groep 1 & 2

Iedere maand een nieuw Bijbelthema
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STORT JE HART UIT ALS WATER, 
TEN OVERSTAAN VAN DE HEER.
HEF JE HANDEN NAAR HEM OP, 

VOOR HET LEVEN VAN JE 
KINDEREN.

KLAAGLIEDEREN 2:19



5jaar

In 2017 richtte Aisha Meel De Wonderwolk op, maar inmiddels doet zij al het werk niet meer alleen. 
Het team breidt steeds verder uit! Naast de actievelingen die je op deze pagina ziet, zijn er nog veel meer 
vrijwilligers en betrokkenen, met wie wij ontzettend blij zijn! 

Wil je niks missen aan inspiratie en bemoediging én ontvang je graag concrete tips
die jou helpen om je geloof te delen met je kinderen? Word dan vriend van De 
Wonderwolk! Dat is gewoon gratis, je hoeft je alleen even aan te melden. Je krijgt 
van ons dan elk half jaar automatisch onze catalogus (digitaal) toegestuurd en we 
maken je regelmatig blij met gratis downloads en leuke kortingen. Je kunt je via 
deze QR-code aanmelden! Welkom!
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Geef de liefde door
ontmoetingsevent

over geloofsopvoeding

13 oktober 2022
De Basiliek, Veenendaal

Elke dag is een nieuwe kans om kinderen te 
vertellen over Gods liefde. Dit hoe� niet 
ingewikkeld te zijn én je hoe� het niet 
alleen te doen. Met elkaar en met God 
kunnen we impact maken op de kinderen 
om ons heen!

Voor alle (gast)ouders, opa’s en oma’s en 
pedagogisch medewerkers die Gods liefde 
willen delen met kinderen tussen de 0 en 8 
jaar oud.

Inspira�e – zingen en bidden - workshops 
– samen eten 

Donderdag 13 oktober 2022
16.00 – 21.00 uur
De Basiliek in Veenendaal
www.dewonderwolk.nl 

Tickets zijn op basis van een dona�e naar keuze. Financiën 
moeten geen belemmering zijn om te komen. We zien je 
graag!


