
21ste week

* ik heb een speciale huid om mij te bescher-
men in de moederschoot, maar het zal eraf
zijn voordat jullie me zien

* ik ben nu al 27 centimeter en weeg ruim een
halve kilo

22ste week

* misschien voel je een schokkende beweging
binnenin, maak je geen zorgen ik heb
gewoon de hik

* je zult gaan merken dat ik op geluiden rea-
geer. Ik vind het fijn als je tegen mij praat en
een liedje zingt

23ste week

* er komen nu lijnen op mijn vingertoppen en
in mijn handpalmen

* mijn hartslag is te horen via de stethoscoop,
maar misschien ook al met een oor op je buik

24ste week

* ik reageer nu meer op geluiden, ik beweeg
me zelfs als op het ritme van muziek

* ik ben nu meer dan 33 centimeter lang

25ste week

* ik kan mijn handen gebruiken
* ik begin nu echt dikker te worden
* ik kan nu ook al schreeuwen en huilen!
* ik ben nu meer dan 35 centimeter

26ste week

* ik denk dat ik nu ook droom als ik slaap

27ste week

* ik beweeg mijn oogleden en kijk rond. Het is
hier niet altijd donker omdat het licht door de
baarmoeder heen kan schijnen

* als ik nu onverhoopt geboren zou worden
dan kan ik met de nodige zorg in leven blijven

28ste week

* het wordt wel wat krap hier binnen en het is
nu moeilijker om me lekker rond te bewegen

* ik ben nu bijna 40 centimeter

29ste week

* als ik je stem hoor dan klopt mijn hart
sneller!

30ste week

* nu heb ik bijna al de ruimte in de baarmoe-
der in beslag genomen

31ste week

* ik beweeg me nu minder vanwege het
ruimtegebrek

* ik lig nu met mijn knieën gebogen, mijn
benen opgetrokken en met mijn kin op mijn
borst; als het ware opgerold

* ik ben nu 40 centimeter en weeg meer dan
1600 gram

32ste week

* als ik nu met mijn hoofd naar beneden lig
dan kun je mijn voeten voelen die tegen je
ribben stoten

33ste week

* ik ben misschien nog wel wat aan de
magere kant, maar helemaal een mens

* misschien heb je wel wat last van me, maar
ik kan er ook niets aan doen, het is zo krap
hier

34ste week

* als ik mijn ademhaling oefen dan slik ik
vocht door en krijg dan wel eens de hik

* ik knipper  ook met mijn ogen
* ook mijn haar groeit, misschien wel 5

centimeter lang!
* ik reageer nu ook op andere geluiden die

me bekend voorkomen

35ste week

* nu ben ik bijna volgroeid. Is mijn wiegje al
klaar?

* mijn gewicht is nu 2500 gram en ik ben 43
centimeter lang

36ste week

* ik ben nu bijna helemaal klaar. Als ik nu
geboren zou worden is dat oké

* ik ben al 45 centimeter

37ste week

* kijk eens hoe de nagels van mijn vingers en
mijn tenen groeien

38ste week

* ik kan licht en donker onderscheiden, ik zie
ook meer in het licht

39ste week

* mijn huid is heerlijk glad en zacht
* ik zit nu helemaal lekker in mijn vel
* ik ben nu bijna 50 centimeter en klaar om te

vertrekken

40ste week

* of je nu klaar bent of niet, ik kom eraan

Gebed: week 21
Want des HEREN ogen gaan
over de gehele aarde, om
krachtig bij te staan hen, wier
hart volkomen naar Hem uitgaat.
2 Kronieken 16:9

Gebed: week 22
Looft de HERE, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën, want
zijn goedertierenheid is machtig
over ons, en des HEREN trouw
is tot in eeuwigheid.
Psalm 117

Gebed: week 23
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen
gegrift, uw muren zijn bestendig
vóór Mij.
Jesaja 49:16

Gebed: week 24
En alle vrouwen gingen achter
haar aan met tamboerijnen en
in reidansen.
En Mirjam zong hun ten
antwoord: Zingt de HERE, want
Hij is hoog verheven, het paard
en zijn ruiter stortte Hij in de
zee.
Exodus 15:20b, 21

Gebed: week 25
Betoont gij u slap ten dage der
benauwdheid, dan komt uw
kracht in het nauw. Red hen die
ten dode gegrepen zijn, wend u
niet af van hen die ter slachting
wankelen.
Spreuken 24:10, 11

Gebed: week 26
Het is voor u tevergeefs, dat gij
vroeg opstaat,laat opblijft,
brood der smarten eet. Hij geeft
het immers zijn beminden in de
slaap.
Psalm 127:2

Gebed: week 27
En God zeide: Er zij licht; en er
was licht. En God zag, dat het
licht goed was, en God maakte
scheiding tussen het licht en de
duisternis.
Genesis 1:3,4

Gebed: week 28
In vrede kan ik mij te ruste
begeven en aanstonds
inslapen, want Gij alleen,
o HERE, doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9

Gebed: week 29
Uw woord is een lamp voor mijn
voet. En een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Gebed: week 30
De Almachtige, die u zal
zegenen met de  zegeningen
van de borsten en de moeder-
schoot.
Genesis 49:25b

Gebed: week 31
Ere zij God in den hoge, en
vrede op aarde bij mensen des
welbehagens.
Lucas 2:1

Gebed: week 32
Vele dochters gedragen zich
wakker, Maar gij overtreft haar
alle!
Spreuken 31:29

Gebed: week 33
Ik dank U, Vader, Heer des
hemels en der aarde, dat Gij
deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt,
doch aan kinderkens
geopenbaard.
Mattheüs  11:25b

Gebed: week 34
toen formeerde de HERE God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus; alzo
werd de mens tot een levend
wezen.
Genesis 2:7

Gebed: week 35
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en
de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Jesaja 9:5

Gebed: week 36
En het geschiedde, toen zij
daar waren, dat de dagen
vervuld werden, dat zij baren
zou, en zij baarde haar
eerstgeboren zoon.
Lucas 2:6, 7a

Gebed: week 37
Toch hebt gij hem bijna
goddelijk gemaakt, en hem met
heerlijkheid en  luister
gekroond.
Psalm 8:6

Gebed: week 38
Ik ben het licht der wereld; wie
Mij volgt, zal nimmer in de
duisternis wandelen, maar hij
zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12

Gebed: week 39
Laat de kinderen geworden en
verhindert ze niet tot Mij te
komen, want voor zodanigen is
het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 19:14

Gebed: week 40
Er is een tijd om te baren.
Prediker 3:2a
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Ik groei heel snel
1e week

* mijn celdeling begint al als ik naar de
baarmoeder ga

* deze cellen bevatten al de eigenschappen
van mijn ontwikkeling, zoals de kleur van
mijn haar en mijn ogen, mijn lengte en of ik
een jongen of een meisje ben

2e week

* er zijn nu drie lagen cellen:
de binnenste laag ontwikkelt zich tot mijn
ademhalings- en spijsverteringsorganen; de
middelste laag ontwikkelt zich tot mijn been-
deren, spieren, bloedsomloop, nieren en
mijn geslachtsorganen; vanuit de buitenste
laag ontstaan mijn huid en mijn zenuwbanen

3e week

* ik ben nu vastgemaakt aan de binnenkant
van de baarmoeder

* mijn hersenen beginnen vorm te krijgen

4e week

* mijn hart klopt
* mijn rugwervels en mijn spieren beginnen

zich te vormen
* mijn ogen ontstaan

5e week

* ik heb nu armen en benen
* mijn hersengolven kunnen worden gemeten

en geregistreerd
* mijn neus en mijn mond kun je nu ook zien

6e week

* ik heb nu kleine vingertjes
* mijn hart klopt tweemaal zo snel als dat

van mijn moeder

7e week

* ik beweeg me nu in de baarmoeder
* ik kan mijn mond openen en ik heb lippen en

een tong
* mijn tenen zijn nog kort en dik

8e week

* mijn huisje is zo groot als een ei
* ik ben nu ongeveer 3 centimeter groot
* de meeste van mijn organen werken al:

zoals mijn hart, mijn hersenen, mijn longen,
mijn nieren, mijn lever en mijn darmen

* ik kan ook voelen

9e week

* mijn stembanden komen tot ontwikkeling
* ik kan nu ook al wat proeven
* mijn ogen zijn nu ontwikkeld

10e week

* ik ben nu ruim 4 centimeter lang
* mijn oren zijn nu ook ontwikkeld

11e week

* ik heb nu ook weleens de hik
* ik kan ook al slikken
* ik kan ook mijn hoofd al draaien
* zie je mijn rimpels en mijn uitdrukking.
* Ik frons mijn  wenkbrauwen
* ik ben nu meer dan 5 centimeter lang

 12e week

* mijn huisje is nu zo groot als een tennisbal
* ik zwem en oefen elke dag
* ik kan mijn tenen krommen en een vuist

maken
* ik kan nu schoppen, maar misschien voel je

het nog niet
* ik denk dat je kleren nu krap beginnen te

worden

13e week

* zie je mijn mond en mijn oor, die zijn nu klaar
* ik ben nu al 7 centimeter en ik weeg onge-

veer 30 gram

14e week

* mijn haar groeit
* mijn spieren ontwikkelen zich door oefening
* ik word snel groter ik ben nu meer dan 10

centimeter en weeg meer dan 60 gram
* misschien laat de dokter je nu mijn hartslag

wel horen

15e week

* ik heb nu wenkbrauwen en wat dons op mijn
hoofd

* ik denk dat ik je hart hoor kloppen, je maag
geluiden hoor maken en volgens mij hoor ik
het geluid van je stem

* ik ben nu al 13 centimeter lang

16e week

* ik vind het fijn om van je vocht te drinken,
het is zoet, maar ik vind het niet lekker als je
iets zuurs gegeten hebt

* ik maak salto’s voor- en achterover
* ik gaap en rek me uit
* nu ben ik ruim 15 centimeter

17e week

* ik krijg nu nagels aan mijn vingers en tenen
* mijn huid ontwikkelt zich
* als ik goed lig kun je ook mijn geslacht

ontdekken
* ik ben nu 18 centimeter

18e week

* ik hoor nu ook geluiden van buiten; als het
hard is schrik ik op of doe mijn oren dicht

* ik vind het leuk om met mijn handen en
benen te slaan om mijn reactievermogen te
oefenen, misschien voel je het wel

* ik kan me heerlijk vrij bewegen en alle
kanten op

* ik ben nu al 20 centimeter

19e week

* als je me nog niet gevoeld heb dan zal het
deze week wel gebeuren

* ik drink veel van het altijd verse vocht
rondom mij. Elke zes uur wordt het ververst!

20ste week

* ik beweeg en stoot je nu regelmatig. Dus je
kunt er maar beter aan wennen

* ik ben nu 25 centimeter en weeg iets meer
dan 250 gram

Gebed: week 1
Eer Ik u vormde in de
moederschoot, heb Ik u
gekend.
Jeremia 1:5

Gebed: week 2
Uw ogen zagen mijn vormeloos
begin.
Psalm 139:16a

Gebed: week 3
In uw boek waren zij alle
opgeschreven, de dagen, die
geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan
bestond.
Psalm 139:16b

Gebed: week 4
De mens toch ziet aan wat voor
ogen is, maar God ziet het hart
aan.
1 Samuël 16:7b

Gebed: week 5
En God schiep de mens naar
zijn beeld; naar Gods beeld
schiep Hij hem.
Genesis 1:27

Gebed: week 6
Kan ook een vrouw haar
zuigeling vergeten, dat zij zich
niet ontfermen zou over het
kind van haar schoot? Al
zouden zij die vergeten, toch
vergeet Ik u niet.
Jesaja 49:15

Gebed: week 7
Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt Gij sterkte
gegrondvest, uw tegenstanders
ten spijt, om vijand en
wraakgierige te doen
verstommen.
Psalm 8:3

Gebed: week 8
Want gij zijt gestorven en uw
leven is  verborgen met
Christus in God. Wanneer
Christus verschijnt, die ons
leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid.
Kolossenzen 3:3, 4

Gebed: week 9
Ik zal U psalmzingen met de
citer, O Heilige Israëls, Mijn
lippen zullen jubelen, wanneer
ik U zal psalmzingen, en mijn
ziel, die Gij hebt verlost. Ook
zal mijn tong de ganse dag van
uw gerechtigheid gewagen,
want zij worden beschaamd en
schaamrood, die mijn onheil
zoeken.
Psalm 71:22b-24

Gebed: week 10
Wie een oor heeft, die hore, wat
de Geest tot de gemeenten
zegt.
Openbaring 2:7; 2:11; 2:17;
2:29; 3:6; 3:13; 3:22

Gebed: week 11
Laat ons oog daarbij alleen
gericht zijn op Jezus, de
leidsman en voleinder des
geloofs, die, om de vreugde die
vóór Hem lag, het kruis op zich
genomen heeft, de schande
niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods.
Hebreeën 12:2

Gebed: week 12
Ik loof U, omdat ik gans
wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Psalm 139:14

Gebed: week 13
Beter is het zien der ogen dan
het jagen der begeerte.
Ook dit is ijdelheid en najagen
van wind.
Prediker 6:9

Gebed: week 14
Maar nu, HERE, Gij zijt onze
Vader; wij zijn het leem, Gij zijt
onze Formeerder en wij allen
zijn het werk van uw hand.
Jesaja 64:8

Gebed: week 15
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is
het, als broeders ook tezamen
wonen. Het is als de kostelijke
olie op het hoofd,
nedervloeiende op de baard, de
baard van Aäron, die nedergolft
op de zoom van zijn klederen.
Het is als dauw van de Hermon,
die nederdaalt op de bergen
van Sion. Want daar gebiedt de
HERE de zegen, leven tot in
eeuwigheid.
Psalm 133

Gebed: week 16
Maar wie gedronken heeft van
het water, dat Ik hem zal geven,
zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid, maar het water, dat
Ik hem zal geven, zal in hem
worden tot een fontein van
water, dat springt ten eeuwigen
leven.
Johannes 4:14

Gebed: week 17
Hij antwoordde en zeide: Hebt
gij niet gelezen, dat de
Schepper hen van den beginne
als man en vrouw heeft
gemaakt? En hij zeide: Daarom
zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen en die twee zullen
tot een vlees zijn.
Mattheüs 19:4, 5

Gebed: week 18
Wie onder u neemt dit ter ore,
schcnkt er aandacht aan en
luistert in het vervolg?
Jesaja  42:23

Gebed: week 19
Want zie, toen het geluid van
uw groet in mijn oren klonk,
sprong het kind van vreugde op
in mijn schoot.
En zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de HERE tot
haar  gezegd is, zal volbracht
worden.
Lucas 1:44, 45

Gebed: week 20
En de kinderen stieten in haar
binnenste  tegen elkander.
Genesis 25:22a

Ik groei heel snel
40 weken zwanger 40 weken gebed
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21ste week

* ik heb een speciale huid om mij te bescher-
men in de moederschoot, maar het zal eraf
zijn voordat jullie me zien

* ik ben nu al 27 centimeter en weeg ruim een
halve kilo

22ste week

* misschien voel je een schokkende beweging
binnenin, maak je geen zorgen ik heb
gewoon de hik

* je zult gaan merken dat ik op geluiden rea-
geer. Ik vind het fijn als je tegen mij praat en
een liedje zingt

23ste week

* er komen nu lijnen op mijn vingertoppen en
in mijn handpalmen

* mijn hartslag is te horen via de stethoscoop,
maar misschien ook al met een oor op je buik

24ste week

* ik reageer nu meer op geluiden, ik beweeg
me zelfs als op het ritme van muziek

* ik ben nu meer dan 33 centimeter lang

25ste week

* ik kan mijn handen gebruiken
* ik begin nu echt dikker te worden
* ik kan nu ook al schreeuwen en huilen!
* ik ben nu meer dan 35 centimeter

26ste week

* ik denk dat ik nu ook droom als ik slaap

27ste week

* ik beweeg mijn oogleden en kijk rond. Het is
hier niet altijd donker omdat het licht door de
baarmoeder heen kan schijnen

* als ik nu onverhoopt geboren zou worden
dan kan ik met de nodige zorg in leven blijven

28ste week

* het wordt wel wat krap hier binnen en het is
nu moeilijker om me lekker rond te bewegen

* ik ben nu bijna 40 centimeter

29ste week

* als ik je stem hoor dan klopt mijn hart
sneller!

30ste week

* nu heb ik bijna al de ruimte in de baarmoe-
der in beslag genomen

31ste week

* ik beweeg me nu minder vanwege het
ruimtegebrek

* ik lig nu met mijn knieën gebogen, mijn
benen opgetrokken en met mijn kin op mijn
borst; als het ware opgerold

* ik ben nu 40 centimeter en weeg meer dan
1600 gram

32ste week

* als ik nu met mijn hoofd naar beneden lig
dan kun je mijn voeten voelen die tegen je
ribben stoten

33ste week

* ik ben misschien nog wel wat aan de
magere kant, maar helemaal een mens

* misschien heb je wel wat last van me, maar
ik kan er ook niets aan doen, het is zo krap
hier

34ste week

* als ik mijn ademhaling oefen dan slik ik
vocht door en krijg dan wel eens de hik

* ik knipper  ook met mijn ogen
* ook mijn haar groeit, misschien wel 5

centimeter lang!
* ik reageer nu ook op andere geluiden die

me bekend voorkomen

35ste week

* nu ben ik bijna volgroeid. Is mijn wiegje al
klaar?

* mijn gewicht is nu 2500 gram en ik ben 43
centimeter lang

36ste week

* ik ben nu bijna helemaal klaar. Als ik nu
geboren zou worden is dat oké

* ik ben al 45 centimeter

37ste week

* kijk eens hoe de nagels van mijn vingers en
mijn tenen groeien

38ste week

* ik kan licht en donker onderscheiden, ik zie
ook meer in het licht

39ste week

* mijn huid is heerlijk glad en zacht
* ik zit nu helemaal lekker in mijn vel
* ik ben nu bijna 50 centimeter en klaar om te

vertrekken

40ste week

*of je nu klaar bent of niet, ik kom eraan

Gebed: week 21
Want des HEREN ogen gaan
over de gehele aarde, om
krachtig bij te staan hen, wier
hart volkomen naar Hem uitgaat.
2 Kronieken 16:9

Gebed: week 22
Looft de HERE, alle gij volken,
prijst Hem alle gij natiën, want
zijn goedertierenheid is machtig
over ons, en des HEREN trouw
is tot in eeuwigheid.
Psalm 117

Gebed: week 23
Zie, Ik heb u in mijn handpalmen
gegrift, uw muren zijn bestendig
vóór Mij.
Jesaja 49:16

Gebed: week 24
En alle vrouwen gingen achter
haar aan met tamboerijnen en
in reidansen.
En Mirjam zong hun ten
antwoord: Zingt de HERE, want
Hij is hoog verheven, het paard
en zijn ruiter stortte Hij in de
zee.
Exodus 15:20b, 21

Gebed: week 25
Betoont gij u slap ten dage der
benauwdheid, dan komt uw
kracht in het nauw. Red hen die
ten dode gegrepen zijn, wend u
niet af van hen die ter slachting
wankelen.
Spreuken 24:10, 11

Gebed: week 26
Het is voor u tevergeefs, dat gij
vroeg opstaat,laat opblijft,
brood der smarten eet. Hij geeft
het immers zijn beminden in de
slaap.
Psalm 127:2

Gebed: week 27
En God zeide: Er zij licht; en er
was licht. En God zag, dat het
licht goed was, en God maakte
scheiding tussen het licht en de
duisternis.
Genesis 1:3,4

Gebed: week 28
In vrede kan ik mij te ruste
begeven en aanstonds
inslapen, want Gij alleen,
o HERE, doet mij veilig wonen.
Psalm 4:9

Gebed: week 29
Uw woord is een lamp voor mijn
voet. En een licht op mijn pad.
Psalm 119:105

Gebed: week 30
De Almachtige, die u zal
zegenen met de  zegeningen
van de borsten en de moeder-
schoot.
Genesis 49:25b

Gebed: week 31
Ere zij God in den hoge, en
vrede op aarde bij mensen des
welbehagens.
Lucas 2:1

Gebed: week 32
Vele dochters gedragen zich
wakker, Maar gij overtreft haar
alle!
Spreuken 31:29

Gebed: week 33
Ik dank U, Vader, Heer des
hemels en der aarde, dat Gij
deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt,
doch aan kinderkens
geopenbaard.
Mattheüs  11:25b

Gebed: week 34
toen formeerde de HERE God
de mens van stof uit de
aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus; alzo
werd de mens tot een levend
wezen.
Genesis 2:7

Gebed: week 35
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, en
de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke
God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Jesaja 9:5

Gebed: week 36
En het geschiedde, toen zij
daar waren, dat de dagen
vervuld werden, dat zij baren
zou, en zij baarde haar
eerstgeboren zoon.
Lucas 2:6, 7a

Gebed: week 37
Toch hebt gij hem bijna
goddelijk gemaakt, en hem met
heerlijkheid en  luister
gekroond.
Psalm 8:6

Gebed: week 38
Ik ben het licht der wereld; wie
Mij volgt, zal nimmer in de
duisternis wandelen, maar hij
zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12

Gebed: week 39
Laat de kinderen geworden en
verhindert ze niet tot Mij te
komen, want voor zodanigen is
het Koninkrijk der hemelen.
Mattheüs 19:14

Gebed: week 40
Er is een tijd om te baren.
Prediker 3:2a
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Ik groei heel snel
1e week

* mijn celdeling begint al als ik naar de
baarmoeder ga

* deze cellen bevatten al de eigenschappen
van mijn ontwikkeling, zoals de kleur van
mijn haar en mijn ogen, mijn lengte en of ik
een jongen of een meisje ben

2e week

* er zijn nu drie lagen cellen:
de binnenste laag ontwikkelt zich tot mijn
ademhalings- en spijsverteringsorganen; de
middelste laag ontwikkelt zich tot mijn been-
deren, spieren, bloedsomloop, nieren en
mijn geslachtsorganen; vanuit de buitenste
laag ontstaan mijn huid en mijn zenuwbanen

3e week

* ik ben nu vastgemaakt aan de binnenkant
van de baarmoeder

* mijn hersenen beginnen vorm te krijgen

4e week

* mijn hart klopt
* mijn rugwervels en mijn spieren beginnen

zich te vormen
* mijn ogen ontstaan

5e week

* ik heb nu armen en benen
* mijn hersengolven kunnen worden gemeten

en geregistreerd
* mijn neus en mijn mond kun je nu ook zien

6e week

* ik heb nu kleine vingertjes
* mijn hart klopt tweemaal zo snel als dat

van mijn moeder

7e week

* ik beweeg me nu in de baarmoeder
* ik kan mijn mond openen en ik heb lippen en

een tong
* mijn tenen zijn nog kort en dik

8e week

* mijn huisje is zo groot als een ei
* ik ben nu ongeveer 3 centimeter groot
* de meeste van mijn organen werken al:

zoals mijn hart, mijn hersenen, mijn longen,
mijn nieren, mijn lever en mijn darmen

* ik kan ook voelen

9e week

* mijn stembanden komen tot ontwikkeling
* ik kan nu ook al wat proeven
* mijn ogen zijn nu ontwikkeld

10e week

* ik ben nu ruim 4 centimeter lang
* mijn oren zijn nu ook ontwikkeld

11e week

* ik heb nu ook weleens de hik
* ik kan ook al slikken
* ik kan ook mijn hoofd al draaien
* zie je mijn rimpels en mijn uitdrukking.
* Ik frons mijn  wenkbrauwen
* ik ben nu meer dan 5 centimeter lang

 12e week

* mijn huisje is nu zo groot als een tennisbal
* ik zwem en oefen elke dag
* ik kan mijn tenen krommen en een vuist

maken
* ik kan nu schoppen, maar misschien voel je

het nog niet
* ik denk dat je kleren nu krap beginnen te

worden

13e week

* zie je mijn mond en mijn oor, die zijn nu klaar
* ik ben nu al 7 centimeter en ik weeg onge-

veer 30 gram

14e week

* mijn haar groeit
* mijn spieren ontwikkelen zich door oefening
* ik word snel groter ik ben nu meer dan 10

centimeter en weeg meer dan 60 gram
* misschien laat de dokter je nu mijn hartslag

wel horen

15e week

* ik heb nu wenkbrauwen en wat dons op mijn
hoofd

* ik denk dat ik je hart hoor kloppen, je maag
geluiden hoor maken en volgens mij hoor ik
het geluid van je stem

* ik ben nu al 13 centimeter lang

16e week

* ik vind het fijn om van je vocht te drinken,
het is zoet, maar ik vind het niet lekker als je
iets zuurs gegeten hebt

* ik maak salto�s voor- en achterover
* ik gaap en rek me uit
* nu ben ik ruim 15 centimeter

17e week

* ik krijg nu nagels aan mijn vingers en tenen
* mijn huid ontwikkelt zich
* als ik goed lig kun je ook mijn geslacht

ontdekken
* ik ben nu 18 centimeter

18e week

* ik hoor nu ook geluiden van buiten; als het
hard is schrik ik op of doe mijn oren dicht

* ik vind het leuk om met mijn handen en
benen te slaan om mijn reactievermogen te
oefenen, misschien voel je het wel

* ik kan me heerlijk vrij bewegen en alle
kanten op

* ik ben nu al 20 centimeter

19e week

* als je me nog niet gevoeld heb dan zal het
deze week wel gebeuren

* ik drink veel van het altijd verse vocht
rondom mij. Elke zes uur wordt het ververst!

20ste week

* ik beweeg en stoot je nu regelmatig. Dus je
kunt er maar beter aan wennen

* ik ben nu 25 centimeter en weeg iets meer
dan 250 gram

Gebed: week 1
Eer Ik u vormde in de
moederschoot, heb Ik u
gekend.
Jeremia 1:5

Gebed: week 2
Uw ogen zagen mijn vormeloos
begin.
Psalm 139:16a

Gebed: week 3
In uw boek waren zij alle
opgeschreven, de dagen, die
geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan
bestond.
Psalm 139:16b

Gebed: week 4
De mens toch ziet aan wat voor
ogen is, maar God ziet het hart
aan.
1 Samuël 16:7b

Gebed: week 5
En God schiep de mens naar
zijn beeld; naar Gods beeld
schiep Hij hem.
Genesis 1:27

Gebed: week 6
Kan ook een vrouw haar
zuigeling vergeten, dat zij zich
niet ontfermen zou over het
kind van haar schoot? Al
zouden zij die vergeten, toch
vergeet Ik u niet.
Jesaja 49:15

Gebed: week 7
Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt Gij sterkte
gegrondvest, uw tegenstanders
ten spijt, om vijand en
wraakgierige te doen
verstommen.
Psalm 8:3

Gebed: week 8
Want gij zijt gestorven en uw
leven is  verborgen met
Christus in God. Wanneer
Christus verschijnt, die ons
leven is, zult ook gij met Hem
verschijnen in heerlijkheid.
Kolossenzen 3:3, 4

Gebed: week 9
Ik zal U psalmzingen met de
citer, O Heilige Israëls, Mijn
lippen zullen jubelen, wanneer
ik U zal psalmzingen, en mijn
ziel, die Gij hebt verlost. Ook
zal mijn tong de ganse dag van
uw gerechtigheid gewagen,
want zij worden beschaamd en
schaamrood, die mijn onheil
zoeken.
Psalm 71:22b-24

Gebed: week 10
Wie een oor heeft, die hore, wat
de Geest tot de gemeenten
zegt.
Openbaring 2:7; 2:11; 2:17;
2:29; 3:6; 3:13; 3:22

Gebed: week 11
Laat ons oog daarbij alleen
gericht zijn op Jezus, de
leidsman en voleinder des
geloofs, die, om de vreugde die
vóór Hem lag, het kruis op zich
genomen heeft, de schande
niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods.
Hebreeën 12:2

Gebed: week 12
Ik loof U, omdat ik gans
wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Psalm 139:14

Gebed: week 13
Beter is het zien der ogen dan
het jagen der begeerte.
Ook dit is ijdelheid en najagen
van wind.
Prediker 6:9

Gebed: week 14
Maar nu, HERE, Gij zijt onze
Vader; wij zijn het leem, Gij zijt
onze Formeerder en wij allen
zijn het werk van uw hand.
Jesaja 64:8

Gebed: week 15
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is
het, als broeders ook tezamen
wonen. Het is als de kostelijke
olie op het hoofd,
nedervloeiende op de baard, de
baard van Aäron, die nedergolft
op de zoom van zijn klederen.
Het is als dauw van de Hermon,
die nederdaalt op de bergen
van Sion. Want daar gebiedt de
HERE de zegen, leven tot in
eeuwigheid.
Psalm 133

Gebed: week 16
Maar wie gedronken heeft van
het water, dat Ik hem zal geven,
zal geen dorst krijgen in
eeuwigheid, maar het water, dat
Ik hem zal geven, zal in hem
worden tot een fontein van
water, dat springt ten eeuwigen
leven.
Johannes 4:14

Gebed: week 17
Hij antwoordde en zeide: Hebt
gij niet gelezen, dat de
Schepper hen van den beginne
als man en vrouw heeft
gemaakt? En hij zeide: Daarom
zal een man zijn vader en
moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen en die twee zullen
tot een vlees zijn.
Mattheüs 19:4, 5

Gebed: week 18
Wie onder u neemt dit ter ore,
schcnkt er aandacht aan en
luistert in het vervolg?
Jesaja  42:23

Gebed: week 19
Want zie, toen het geluid van
uw groet in mijn oren klonk,
sprong het kind van vreugde op
in mijn schoot.
En zalig is zij, die geloofd heeft,
want wat vanwege de HERE tot
haar  gezegd is, zal volbracht
worden.
Lucas 1:44, 45

Gebed: week 20
En de kinderen stieten in haar
binnenste  tegen elkander.
Genesis 25:22a

Ik groei heel snel
40 weken zwanger 40 weken gebed
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