
 

Gebedsidee: Geef al je zorgen aan Hem 

Elke keer als we het nieuws horen, gaat het over het coronavirus. En tot nu toe lijkt het alleen maar slecht 
nieuws te zijn. Logisch dat je je zorgen maakt. Zorgen om jezelf of misschien voor mensen in je omgeving 
die wat ouder of ziek zijn. Wat kunnen we met deze zorgen? 

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.  

In dit idee staan we stil bij het geven van onze zorgen 
aan de Here God. Hiervoor gebruiken we stenen of 
stukjes hout.  

Je kunt twee verschillende dingen met deze stenen 
doen: 

1. Schrijf de namen van mensen waar voor je wilt bidden of om wie jij je zorgen maakt op een steen. Het 
hoeven geen echte namen te zijn, maar het kan ook zoiets zijn als 'doktoren' of 'oude mensen'. Kinderen 
mogen een willekeurige steen pakken, deze vasthouden en vragen of God die persoon wil zegenen. Ze 
kunnen de stenen in de vorm van een kruis leggen. 

2. Neem een A4 en schrijf de tekst van 1 Petrus 5: 7 'Geef al je zorgen aan Hem, want Hij zorgt voor je.' 
erop, Of neem een Bijbel die opengeslagen is bij deze tekst. De kinderen kunnen de stenen op de 
Bijbeltekst op het A4 of op de opgeslagen Bijbel leggen en zo hun 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. Ze mogen 
natuurlijk ook hardop voor deze persoon bidden. 

Wat heb je nodig? 

- stenen of stukjes hout 
- stift 
- een A4 of een opengeslagen Bijbel 

Bekijk eventueel deze video van Matthijs Vlaardingerbroek waarin hij laat zien hoe je met een open Bijbel 
en een handvol stenen, de kinderen kunt laten ervaren wat het betekent om je zorgen aan Hem te 
geven. https://youtu.be/59bG2nVukq0 

 

Proefje: Oplosbaar papier - Geef je zorgen aan Hem 

 
Een leuke manier om kinderen te helpen om hun angsten aan God te geven. Ideaal voor tijdens een 
kindermoment thuis vooral nu dat er tijdelijk geen Kinderkerk of Zondagschool diensten zijn. 

In onze Bijbeltekst zegt de Bijbel in 1 Petrus 5:7 "Geef al je zorgen aan Hem, want Hij zorgt voor je." Petrus 
heeft drie jaar intensief met Jezus opgetrokken en hierin een belangrijke les geleerd: 'Je hoeft je geen 
zorgen te maken, want Jezus is bij je en Hij zorgt voor je.' Als Petrus een oude man is, schrijft hij dit in zijn 
brief.  



 

Wat heb je nodig: 

- een schaal of bak 
- lauw water 
- oplosbaar papier (link waar je dit kunt kopen hieronder) 
- stiften 

Wat je doet: 

Voorbereiding: 
Koop oplosbaar papier - zie link 1 (https://www.matson.nl/garen-vlies/borduurvlies/wateroplosbaar ) 
en link 2 (https://www.pipoos.com/ ) voor twee internetshops waar je dit heel goedkoop kunt kopen. 

Knip het papier in dunne strookjes. 

Doe: 
Geef elk kind een strookje papier en een pen.  

Lees de kinderen de Bijbeltekst van 1 Petrus 5:7 voor. 

Vraag: 
- Wie weet wie dit heeft geschreven? 
- Was Petrus weleens bang? 
- Hoeveel verhalen uit de Bijbel kennen wij dat Petrus bang was? 
- Waarom schrijft Petrus dan toch dat we al onze zorgen aan Hem mogen geven? 
- Wat heeft Petrus ontdekt? 
- Hoe kunnen we onze zorgen aan God geven? 

Vertel: 
In zijn leven heeft Petrus een belangrijke les geleerd. Natuurlijk zijn er zorgen in ons leven (denk nu bv aan 
de huidige Coronavirus), maar die zorgen mag je aan God geven. Waarom? Omdat Hij voor ons zorgt. Hij 
zegt: "Ik ben bij je en Ik zorg voor je!" God is als deze vaas met water. We mogen het aan Hem geven. 

Doe: 
Neem een papiertje en schrijf het woordje 'ZORGEN' op het papiertje. Leg het papiertje in de schaal met 
water en kijk wat er gebeurt.  

Vertel: 
Het papiertje lost op. Op dezelfde manier mogen wij onze zorgen aan Hem geven. 

Vraag: 
- Is er iemand die iets wil opschrijven waar je je zorgen over maakt? Je hoeft dit niet aan iemand te laten 
zien en dan mag je dit in het water doen. 

Doe: 
Geef alle kinderen een strookje papier en een stift.  
Laat hen iets opschrijven en een voor een het papiertje in het water oplossen. 

 


