


...een waargebeurd 
verhaal...



In het begin was er een leeg papier.
Dit behoorde toe aan de Goede

Tekenaar, die zeer bekend was van het 
maken van volmaakte tekeningen.

Op een dag begon de Tekenaar op het
papier te tekenen...



Hij tekende de zon en de lucht.
Hij tekende het land en de zee.

Hij tekende dieren,
vissen vogels en insekten.



Toen tekende Hij de Man.
Toen Hij klaar was,
was alles zeer goed.

De Goede Tekenaar zei tegen de Man,
‘‘Dit alles is van jou’’



De Man was gelukkig in zijn nieuwe 
tekening, maar hij was het meest 

gelukkig wanneer hij tijd doorbracht 
met de Goede Tekenaar. De Tekenaar 
deelde alles wat Hij had met de Man, 
maar er was slechts een ding waar de 

Man niet aan mocht komen...

...DE VERBODEN VERFPOT!



De Goede Tekenaar maakte voor de 
Man een vriendin, iemand om hem te 

helpen. Zij werd Vrouw genoemd.



Op een dag overtraden de Man en de 
Vrouw de regel van de Tekenaar.
Zij namen de verfkwasten uit de
Verboden Verfpot. Zo gauw zij de
Tekenaar ongehoorzaam waren...

KLATS!!!



Het hele plaatje was nu een puinhoop.
Het was helemaal verpest!



De Man en de Vrouw zater onder de 
verfvlekken. Zij hadden hun

vriendschap met de Tekenaar
verbroken en er was geen enkele 
manier om van hun vlekken af te 

komen.



In de loop van de tijd 
probeerden veel mensen 

te tekenen zoals de Goede 
Tekenaar. Ze begonnen 

met het tekenen van goede 
dingen zoals kleren en 

huizen.



Echter, zonder de hulp en de
aanwijzingen van de Tekenaar,

tekenden de mensen ook slechte
dingen...

...zoals wapens.



Het was geen mooi plaatje.
In plaats van de Goede Tekenaar te 

vragen wat zij doen moesten,
begonnen de mensen ruzie te maken 

en met elkaar te vechten.



Dit veroorzaakte veel verdriet en pijn.



De Goede Tekenaar zag wat 
er gebeurd was met zijn 
volmaakte tekening. Hij hield 
nog steeds van de mensen die 
Hij getekend had. Deze keer 
tekende Hij een boek, een 
Handleiding, om 
hen te laten zien 
hoe zij moeten 
leven en aardig 
tegen elkaar 
moeten zijn.



Sommige mensen lazen de Handleiding 
en probeerden te doen wat er stond.

Zij vonden het moeilijk omdat zij 
inmiddels gewend waren te tekenen en 

te doen wat zij wilden.



Sommige mensen geloofden zelfs niet 
dat er een Tekenaar bestond! Hoewel 
velen het boek lazen waren er maar 

een paar die de voorschriften
opvolgden.



Dit was een probleem. Hoe de mensen 
ook hun best deden, zij konden niet 
zo goed tekenen als de Tekenaar en 

zij konden al helemaal niet de vlekken 
verwijderen die zij gemaakt hadden.



De Tekenaar had het antwoord en Hij 
deed een groot wonder. Hij zond Zijn 
enige vlekkeloze Zoon in de tekening 
om de mensen te laten zien hoe zij 

zouden moeten leven en tekenen zoals 
de Tekenaar dat wilde.



Veel mensen volgden Hem. Hij leerde 
hen hoe zij moesten leven en tekenen 

zoals de Tekenaar.



Hij begon de vlekken die de mensen 
hadden gemaakt weg te poetsen...



...en omdat Hij de Zoon van de
Tekenaar was, tekende Hij net zo

volmaakt als Zijn Vader. Hij maakte 
geen enkele fout.



De Zoon van de Tekenaar vertelde aan 
de mensen alles over de Goede

Tekenaar en hoeveel Hij van hen hield.



De Zoon bestrafte de leiders van het 
volk omdat zij de Handleiding

gebruikten om over het volk de baas 
te spelen.

Dat maakte hen kwaad.



De leiders noemden Hem een
leugenaar. Zij geloofden niet dat Hij 
echt de Zoon van de Tekenaar was, 

dus besmeurden zij Hem tot Hij dood 
was, omdat zij hun eigen leven wilden 

leiden.



Maar omdat het niet Zijn vlekken 
waren, tekende de Tekenaar Zijn Zoon 

opnieuw.



De Zoon van de Tekenaar vertelde Zijn 
volgelingen dat ieder mens die in Hem 
wil geloven opnieuw getekend moest 

worden als kind van de Tekenaar.



Toen ging de Zoon
terug naar Zijn Vader



Iedereen die geloofde in de Tekenaar 
en Zijn Zoon werd opnieuw getekend. 
Nu konden de mensen weer vrienden 

worden met de Tekenaar.



Zij die opnieuw getekend waren
vertelden de anderen over de Goede 

Tekenaar.



Veel andere mensen gingen terug naar 
de Tekenaar en werden opnieuw

getekend.



Toen de tekening van de Tekenaar 
uiteindelijk af was werden zij, die in 
Zijn Zoon geloofden weggenomen om 
voor altijd te leven met de Tekenaar 

en Zijn familie.



NIET
Het Einde.

Dit verhaal lijkt heel veel op de 
geschiedenis van de mens in de Bijbel. 
God schiep de mensen als een kundig 
tekenaar, maar zij overtraden Gods 
gebod, waren Hem ongehoorzaam en 
raakten besmeurd met zonden.



Om hen schoon te maken en hen terug te 
brengen naar God stuurde Hij Zijn Zoon, 
de Here Jezus Christus. Deze nam alle 
smet, al het vuil en daarmee alle zonden 
van de wereld op Zich en stierf aan het 
kruis in plaats van de mens. Hij werd 
gestraft in plaats van ons.

‘‘Want zo lief heeft God....................
(vul hier je eigen naam in), dat Hij zijn 
enige Zoon gaf, opdat....................
(vul hier je eigen naam in) in Hem
gelooft en niet verloren gaat maar
eeuwig leven heeft.’’             Joh. 3:16

Als jij jouw zonden erkent en gelooft dat Jezus 
stierf in jouw plaats, zeg dan het volgende 
tegen God:

Ik geloof wat U zegt in de Bijbel.
Ik erken dat ik een zondaar ben.

Het spijt mij dat ik verkeerde dingen gedaan 
heb en ik dank U dat Uw Zoon Jezus de straf 
voor mij gedragen heeft en voor mij stierf.
Ik wil U volgen en de rest van mijn leven U 

gehoorzamen.
Amen



Als je Jezus Christus als Heer en Redder 
aanvaardt, dan mag je jezelf een ‘‘kind 
van God’’ noemen:
“Allen die Hem aangenomen hebben 
heeft Hij de macht gegeven om kinderen 
van God genoemd te worden”.                      
         Joh. 1:12

Als je hierover meer wilt weten, neem 
dan contact met ons op.
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