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Aan de ouders en grootouders...
die tijd en energie investeren in het voorlezen van deze
bijbelverhalen aan hun kinderen en kleinkinderen.
Jullie liefdevolle betrokkenheid, door het lezen van deze verhalen
en het beantwoorden van vragen, is zeer waardevol –
en heel belangrijk!
Ook aan Elie, John, en alle kinderen...
die door de woorden en prenten in dit boek
dichter naar Jezus toegroeien.
‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Jezus. ‘Houd ze niet tegen.
Want het Koninkrijk van de hemelen is ook voor hen.’
Mattheüs 19:14
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In het bijzonder dank aan:
MacKenzie Howard, de manager van dit hele project, die
onvermoeibaar en effectief aan dit boek heeft gewerkt– op
allerlei terreinen. Ik bewonder altijd mijn uitgever, Laura
Minchew, die mijn werk onder haar hoede heeft genomen
en prachtige woorden wist te vinden om de boodschap van
Dicht bij Jezus aan kinderen over te brengen.
Ik wil ook Kris Bearss bedanken, mijn redacteur en vriend,
met wie ik samenwerk aan alles wat ik publiceer.
Ik ben dankbaar dat Jean Fischer de verschillende
bijbelvertellingen bij elkaar bracht, en dat Caroline Farías,
de illustrator, haar aanzienlijke talent voor dit project heeft
ingezet.
Ten slotte bedank ik mijn man, Stephen Young, die voorzag
in een duidelijke, bijbelse weergave – het hielp ons om de
vertellingen naar waarheid te vertellen, zoals het staat
vermeld in Gods volmaakte Woord.

Beste vaders en moeders, opa’s en oma’s,

N

iets wat mijn hart meer verwarmt dan een kleine, blonde meid met grote,
blauwe ogen en een onweerstaanbare lach: mijn kleindochter, Elie Marie.

Toen haar broertje werd geboren, John Elliot, realiseerde ik me hoe enorm
belangrijk het is om deze dierbare kinderen — en alle kinderen — te helpen een
persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen.
Dit Dicht bij Jezus verhalenboek is gemaakt om jonge kinderen te helpen Gods
Woord te begrijpen en de aanwezigheid van Jezus in hun leven te kennen. De
prachtige verhalen gaan over Gods liefde voor mensen. De hele Bijbel — het
midden, begin en eind — laat zien dat alles om Jezus draait. Jezus staat niet alleen
centraal in de Bijbel, maar ook in ons leven. Net zoals Hij er was toen Adam en
Eva de tuin moesten verlaten, Noach een ark bouwde, en Mozes God ontmoette
bij de brandende struik. Jezus is met ons, elk moment van elke dag. Als wij Hem
aanroepen en op Hem vertrouwen als onze Redder, wordt ons vergeving en een
eeuwig leven beloofd, omdat Hij het offer aan het kruis bracht.
Zoals u misschien weet, is het dagboekje Dicht bij Jezus ontstaan na jaren van
persoonlijke studie, gebedstijd en het maken van notities. Al jaren schreef ik in
dagboekjes tijdens mijn stille tijd, maar ik verlangde naar meer en meer van God
in mijn leven. Daarom zette ik tijd apart om in zijn aanwezigheid te luisteren en
op te schrijven wat ik geloofde dat Hij tegen mij zei. Deze nieuwe manier van
communiceren met God werd het hoogtepunt van mijn dag. Ik weet dat deze
schrijfsels niet zoals het Woord van God zijn geïnspireerd, maar ze hielpen mij
om dichter naar God toe te groeien. Sterker nog, het luisteren naar Jezus
vergrootte mijn intimiteit met Hem, meer dan andere geestelijke disciplines.

Daarom deelde ik deze bevindingen met anderen in Dicht bij Jezus — om hen die
een intensere ervaring met Jezus’ aanwezigheid en vrede zoeken, te helpen. Het
staat voorop dat de Bijbel het enige Woord van God is.
Ik hoop dat de kinderen die dit bijbelse verhalenboek lezen, al vroeg in hun
leven zullen weten dat zij bij Jezus mogen komen, en dat Hij hen wil antwoorden.
Ik bid dat ze zullen luisteren wanneer Hij tot hen spreekt door zijn Woord, en dat
ze zullen begrijpen hoeveel Hij van hen houdt. Het is heel gewoon voor kinderen
om te houden van degenen die hen liefhebben, daarom is dit een ideale
gelegenheid om hun liefde voor Jezus op jonge leeftijd te ontwikkelen.
De overdenkingen uit Dicht bij Jezus heb ik bij de bijbelverhalen gevoegd, op
dezelfde manier als bij de volwassen editie, maar dan op een kinderlijk niveau. Ze
zullen leren over David en Goliath, Daniël en de leeuwen, en over zo veel andere
verhalen. Ze zullen ook leren over het verheerlijken van God en over het
wandelen op de wegen waar Hij vreugde in heeft.
Dat u en uw (klein)kinderen zullen genieten van Jezus’ aanwezigheid en in
zijn genade groeien, terwijl we blij wachten op zijn terugkomst.
Rijke zegen!
Sarah Young
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H ET O U D E TE STAMEN T

Het grote plan van God |

uit Genesis 1

A, B, C... 1, 2, 3... Alles heeft een begin. Kun jij je een plaats

voorstellen waar je niets kunt zien, horen, proeven, aanraken of
ruiken? Geen aarde en geen lucht?
In het begin was alleen God er. God de Vader, God de Zoon (Jezus) en
God de Heilige Geest.
God had het plan om iets groots te maken.

16

Op de eerste dag zei God: ‘Laat het licht worden.’ En opeens was er licht!
Dit noemde God ‘dag’, en het donker noemde Hij ‘nacht’. Op de tweede
dag scheidde God de lucht en de wateren van elkaar, en op de derde dag
maakte Hij het land. Overal was water, maar God bracht het water bij
elkaar in zeeën en zo kwam het land tevoorschijn: heuvels, bergen, dalen
en vlak land.

God sprak op de derde dag opnieuw, en overal op aarde begonnen
planten te groeien. Allerlei soorten bloemen met prachtige kleuren.
Groenten. En grote, sterke bomen met mooie, volle vruchten aan de
takken. God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zei: ‘Zo is het goed!’
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Op de vierde dag maakte God de zon en gaf Hij de maan een plaats in het
heelal. God zorgde dat er meer sterren waren dan jij ooit kunt tellen.
Maar Hij was nog niet klaar.
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God schiep vogels en allerlei zeedieren. Kleine vorentjes en heel grote
walvissen. Kleine kolibries en struisvogels met lange nekken.
Dag zes was echt heel speciaal! God vulde de aarde met nog allerlei
andere dieren. Wormen wriemelden in de modder. Giraffes die over alles
heen konden kijken. Leeuwen die brulden, en apen die lachten.
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Dieren, dieren... overal!
Toch was Hij nog steeds niet klaar.
Wat zou God nu gaan maken?

Dicht bij Jezus
‘Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin
en het Einde, de Eerste en de Laatste.’
OPENBARING 22:13

Ik ben de Alfa en de Omega. Dat betekent het Begin
en het Einde. De meeste mensen noemen Mij Jezus.
Ik ben God de Zoon. Ik maakte de hemelen en de
aarde. Toen al  lang voordat jij geboren werd —
dacht Ik aan jou en hield Ik van je.
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