God is bij je

Bloempudding

Benodigdheden:
soepkom
een (plastic) bord
patentbloem
kleine snoepjes
plastic- of kindermessen
Voorbereidingstijd
Tijdsduur

Bijbeltekst
“Werp al uw zorgen op Hem,
want Hij zorgt voor u.”
(1 Petrus 5:7)

Praten
Waar maak jij je weleens zorgen over?
Wat doe je als je je zorgen maakt?
Met wie kun je daarover praten?
In de Bijbeltekst van deze week staat dat je al je zorgen op Hem mag
werpen. Werpen betekent dat je je zorgen met al je kracht ver bij je
vandaan mag slingeren. Zover dat je het ook niet weer op gaat halen.
Je gooit ze van je af, naar Jezus. Want wat belooft God in deze
Bijbeltekst?
God ziet jou en kent jou. De almachtige God, Schepper van de hemel
dat Hij voor jou zorgt. Dan hoef je je toch nergens meer zorgen om
te maken? Betekent het dan dat er nooit meer nare dingen gebeuren?
Nee dat niet. Maar het betekent wel dat Hij bij jou is en jou nooit laat
vallen.
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en de aarde, de Koning van de wereld, zegt hier in de Bijbel tegen jou

Doen
Vul een soepkom met bloem en druk de bloem stevig aan. Plaats
het bord op de kom en draai het bord en de kom om. Haal voorzichtig de kom omhoog. Nu heb je een mooie bloempudding. Leg
bovenop één snoepje. Iedereen moet om de beurt een stukje van
de bloempudding afsnijden. Maar pas op: het snoepje mag niet
vallen! Degene bij wie het snoepje valt, moet het met zijn mond
pakken, met de handen op de rug. Succes (en hilariteit) verzekerd.

tip

Tot slot

Schrijf een brief aan
God waarin je je zorgen
opschrijft en/of Hem
bedankt voor Zijn zorg
voor ons. Kleinere
kinderen kunnen een
tekening maken.

Het snoepje kan vallen. Maar bedenk
dat God ons nooit laat vallen. We zijn
veilig in Zijn hand. Vertrouw op God.
Bid samen voor alles waar je je zorgen
jou.
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over maakt. Hij hoort jou en zorgt voor

