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Creativiteit met de Bijbel
De aanloop naar Kerst kan een heel drukke tijd zijn. Wat
is het mooi om juist dan extra tijd te nemen om even stil
te staan bij wat er in de Bijbel staat over de komst van
Jezus. Dit Inspire Adventpakket wil je daarbij helpen.
In 24 dagen lees je bijbelgedeelten over voorouders van
Jezus en profetieën die op zijn komst vooruitwijzen om
uiteindelijk uit te komen bij het kerstevangelie zelf. Bij
elke tekst is een bible journaling verwerking van By Kris,
gekoppeld aan een illustratieve tekst uit de Inspire Bijbel.
Een korte uitleg van verschillende technieken vind je
achterin.
Dit Inspire adventpakket is ook te gebruiken als adventkalender: je kunt pagina’s uitknippen en bijvoorbeeld
ophangen aan een touwtje, vastpinnen op een prikbord of
inplakken. Je kunt ook alleen in het boekje werken en het
toevoegen aan je Travelers Notebook*.
We wensen je een heel geïnspireerde Adventperiode!

How to: Bible journaling
Kies een moment en een setting die voor jou prettig
werkt. Laat je inspireren en ga lekker aan de slag.
Onthoud: er is geen goed of fout.
Hoe bepaal je nu welke tekst je gaat uitwerken?
Hieronder vind je een handig lijstje dat je helpt om een
begin te maken.
Lees het aangeven bijbelgedeelte.

De Inspire Bijbel is een complete bijbel in de
Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met illustraties en schrijf- of tekenruimte om zelf nieuwe
illustraties te maken. Je kunt een tekst handletteren, de pagina kleur geven met waterverf, of je
aantekeningen mooi vormgeven.
* Een persoonlijk plak, schrijf, en -verzamelboek.
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Welke tekst springt voor jou in het oog?
Welke woorden in deze tekst zijn belangrijk voor jou
of in de context van de tekst?
Wat zegt deze tekst jou?
Welke beelden roept het op?

Schrijf dit in het werkboekje op bij ‘Wat mij inspireert’ als
hulpmiddel om je tekst te bepalen.

Dag 1

Stamboom
Lezen: Matteüs 1:1-25

“I know the

plans

Wat mij inspireert

I have for you,”

says the Lord ...

“Plans
for

GOOD
and not for
disaster,

to give

Creatieve inspiratie
Kleur-en aquarelpotlood
Kleur de illustratie in met
kleurpotlood of aquarelpotlood. Bij gebruik van aquarelpotloden ga je, na het
inkleuren, met een nat
penseeltje over de gekleurde
vlakken heen. Daardoor krijg je
een watercolor effect.
.

you a

FUTURE
and a

hope.”
Jeremiah 29:11

Dag 2

Juda

Lezen: Genesis 49:8-10

Wat mij inspireert

Creatieve inspiratie
Kleur de bloemen in met
kleurpotlood in je favoriete
kleuren. Schrijf de belangrijkste woorden uit het
bijbelgedeelte tussen de
bloemen. Teken er extra
bloemen bij om de bladzijde af
te maken.

