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Luuks verjaardag en Luuks verjaardag en 
Gods cadeau voor Gods cadeau voor JOU.JOU.



Over twee dagen is het zover: Luuk is Over twee dagen is het zover: Luuk is 

Luuks oma zoekt  
voor hem een heel 
speciaal cadeau. 
Eindelijk vindt ze  
iets waar Luuk zeker  
heel blij mee zal zijn. 

   JARIG!
Ze verpakt het cadeau en bindt er een 
blauwe strik omheen, want blauw is 

Luuks lievelingskleur.  

Precies op tijd voor het  
verjaardagsfeest staat oma voor  
de deur. De jarige zelf doet de  
deur open en oma feliciteert hem blij.  
Het cadeau met de blauwe strik legt  
ze op tafel bij de andere geschenken.  
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Nieuwsgierig pakt Luuk 
zijn cadeaus uit. Hij heeft 
een nieuw spel gekregen 
dat hij natuurlijk meteen 
uitprobeert. 

Oma’s cadeau is hij helemaal 
vergeten. Ze raakt hem  
zachtjes aan  
en vraagt:

“Wil je mijn cadeau 

niet uitpakken?”

“Dat doe  
ik later”.

Luuk kijkt even op  
en antwoordt:  

De tijd verstrijkt, maar 
Luuk heeft het veel te druk 
om aan oma‘s cadeau te 
denken. Dan herinnert zijn 
moeder hem eraan:

“Pak oma’s  
cadeau nu  

eens uit!”
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Maar Luuk mompelt alleen maar: 

“Ik heb er nu  

geen zin in.”

Als het avond is, ligt het 
cadeau met de blauwe strik 
nog altijd ingepakt op de 
tafel. Verdrietig gaat Luuks 
oma tenslotte naar huis. 
 

Wat kun je van dit verhaal leren?
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Weet jij al dat God het grootste Weet jij al dat God het grootste 
cadeau voor jou heeft? cadeau voor jou heeft? 

Slechte dingen zijn 

bijvoorbeeld:

• liegen 

• jaloersheid

• brutaal zijn

• stelen ...
De Bijbel noemt dat 

zonden. Eigenlijk moeten jij en  
ik voor onze zonden sterven.  
Maar God heeft een oplossing… 

Maar God is ook rechtvaardig. 
Voor de vele slechte dingen  
die jij en ik gedaan hebben,  
moet Hij ons straffen. 

God houdt namelijk van jou – 
nog veel meer dan Luuks oma 
van haar kleinzoon houdt!  
Dat staat in de Bijbel. De Bijbel  
is Gods Boek. 

Voor jou:

(jouw naam)



Voor j
ou

Want zo lief heeft God de wereld gehad,  Want zo lief heeft God de wereld gehad,  
dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft…dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft…
De Bijbel – het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3:16a

Voor jouw en mijn zonden wilde Jezus Christus, 
Gods Zoon, aan het kruis sterven.

Als jij dat gelooft, hoeft God jou niet meer te 
bestraffen – want de Heere Jezus heeft dan voor 
alles betaald wat jij verkeerd gedaan hebt. Dat 
is Gods grote cadeau voor jou en mij. Je hoeft 
het alleen maar aan te nemen! 

… opdat ieder die in Hem gelooft, niet … opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

De Bijbel – het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3:16b



Hoe kun je Gods cadeau “uitpakken”?Hoe kun je Gods cadeau “uitpakken”?

Praat met God en zeg tegen Hem, 
wat voor verkeerds (zonden) je 

allemaal gedaan hebt. De 
Bijbel noemt dat: bidden. 

“Als wij onze zonden belijden:  “Als wij onze zonden belijden:  
Hij is getrouw en rechtvaardig  Hij is getrouw en rechtvaardig  

                             om ons de zonden te vergeven.”                             om ons de zonden te vergeven.”
                     De Bijbel – 1  Johannes, hoofdstuk 1:9 

Dank Hem ervoor, 
dat de Heere Jezus 
voor jou gestorven is.  

Dan mag je heel  
gelukkig zijn, omdat 
God je vergeeft!



God wacht erop, dat 
jij Zijn cadeau eindelijk 

aanneemt. Schuif 
het niet voor je uit 
zoals Luuk! 

In dit boekje zijn veel 

cadeaus te vinden.  

Kun jij ze allemaal vinden? 

Hoeveel zijn het er?  

---------------------
(De oplossing vind je op de laatste bladzijde.)

Hier kun je dit cadeau inkleuren  Hier kun je dit cadeau inkleuren  
met je favoriete kleuren: met je favoriete kleuren: 
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Ga met ons mee naar  
Luuks verjaardag.  
Ook voor jou heeft  
God een cadeau!
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