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We zitten nu nog middenin de coronacrisis. Veel scholen zijn nog dicht. Sportclubs en kerken
zijn gesloten. Allemaal vanwege het coronavirus. Er zijn nog veel mensen die ziek zijn. Dat is
niet leuk!
Misschien ben je zelf een beetje bang van al dat nieuws over het coronavirus. Misschien
maak jij je zorgen voor mensen die misschien wat ouder of minder gezond zijn. Ook deze
zorgen mogen wij aan de Here God geven. Zorgen om jezelf of misschien voor mensen in je
omgeving die wat ouder of ziek zijn. Wat kunnen we met deze zorgen?
We kunnen met elkaar bidden en de Here God vragen of Hij bij de zieke mensen wil zijn en
hen snel weer beter wil laten worden. Ook kunnen we bidden voor dokters en verplegers,
dat de Here God hen wijsheid en kracht wilt geven.
Petrus was een van de vrienden van Jezus. Drie jaar lang had hij met Jezus opgetrokken. Als
Petrus een oude man is, schrijft hij een brief. We weten dit omdat we deze brief terug
kunnen vinden in de Bijbel. In deze brief schrijft Petrus in 1 Petrus 5:7
'Geef al je zorgen aan Hem, want Hij zorgt voor je.'
Petrus wist uit ervaring dat je al je zorgen aan de Here God mag geven, omdat de Here God
voor ons zorgt.

1. Lees 1 Petrus 5:7
Waar heb jij zorgen over? Schrijf of teken dit hieronder.

2. Lees ook Mattheüs 6:34
Maak je geen zorgen voor de dag van morgen….. Schrijf deze tekst eens met een stift op
de spiegel. Dan kun je daar elke dag naar kijken als je tandenpoetst!
3. Schrijf de namen van mensen waar voor je wilt bidden of om wie jij je zorgen maakt op
een steen. Je mag een willekeurige steen pakken, deze vasthouden en vragen of God die
persoon wil zegenen en wilt beschermen.
4. Neem een A4 en schrijf de tekst van 1 Petrus 5: 7 'Geef al je zorgen aan Hem, want Hij
zorgt voor je.' erop. Je kunt de stenen op de Bijbeltekst op het A4 leggen en zo je zorgen
bij de Here God brengen en hier ook achter laten. Wat heerlijk om het ook echt even los
te laten en bij God achter te laten. Je mag natuurlijk ook hardop voor deze persoon
bidden.

