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God laat van Zich horen, zo vaak als je maar bij Hem wilt zijn. Ga jij de uitdaging aan?

Genesis 3:8-9
Kom tevoorschijn, God wil je
dichtbij hebben!
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Psalm 91:9-16
In Gods nabijheid
ben je veilig.
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Genesis 5:21-24
Henoch leefde in
verbondenheid
met God.
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Jesaja 7:14
Immanuël:
‘God met ons’.

8

9

14

15

5

Jozua 1:5-9
Gods nabijheid
maakt je sterk en
moedig.

Deuteronomium 4:4-7
Geen andere God
is zó dichtbij.

Jesaja 55:1-7
God laat Zich
vinden!

Psalm 145:14-21
God is dichtbij
voor mensen die
Hem aanroepen.
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1 Korintiërs 6:19
Johannes 17:20-26
God woont in ons Wij mogen zijn waar
midden.
Jezus is: bij God de
Vader in de hemel!
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Psalm 91:1-8
In Gods nabijheid vind je
bescherming.
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1 Koningen 19:10-13
Ervaar Gods
nabijheid in de
stilte.
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Psalm 73:23-28
Het is heerlijk
om dicht bij God
te zijn.

Job 5:8-10
Ga naar God,
Hij doet ontelbare wonderen.

Filippenzen 4:5-7
Geen zorgen,
want God is
dichtbij.

Exodus 33:7-11
Jakobus 4:8
Mozes en Jozua
Blijf dicht bij God
genieten van Gods en Hij zal dicht bij
tegenwoordigheid.
jou blijven.

Exodus 34:29-35
Gods aanwezigheid in je leven
laat je stralen.

Psalm 23
God is bij je, ook
in een moeilijke
tijd.

Psalm 84:1-8
Het is goed in
het huis van
God.

Psalm 84:9-13
God beschermt
zijn kinderen.

Handelingen 27:22-26
Lucas 19:1-10
God is dichtbij in Op afstand blijven?
zijn beloften.
Jezus ziet je, en
wil bij je zijn …

1 Johannes 4:9-14
God woont in ons,
en blijft in ons.

Jesaja 41:9-10
God laat ons niet
in de steek.

Psalm 121
Zo dichtbij als je
schaduw!

Openbaring 21:1-8
Voor eeuwig dicht
bij God.
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Sefanja 3:17
God is bij je,
omdat Hij blij
met je is.
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Handelingen 2:25-28
God maakt
gelukkig omdat
Hij dichtbij is.

Johannes 14:1-3
Jezus is de weg
naar Gods
nabijheid.
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Jeremia 23:23-24
Gods nabijheid
is overal, ook
ver weg!

De 'Biblejournalingchallenge' start op 1 januari 2017.
Zo werkt het: Lees het tekstgedeelte van de dag en maak daarbij een creatieve pagina
in je bijbel. Als je op Instagram of Facebook wilt delen wat je gemaakt hebt, gebruik
dan #biblejournalingchallengethuis en #sestraforyou. Doe je mee?
Veel plezier! Enne …. een keer overslaan is echt niet erg.
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