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                    God draagt jou!      
 

Bijbelteksten: 

o Je bent kostbaar in Gods ogen, Jesaja 43:4 

o Geprezen zij  de Here, dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil. 

Psalm 68:20 

o Breng al je moeilijkheden bij de Here, Hij zorgt voor jou. Hij zal nooit 

toelaten dat een volgeling van Hem struikelt of valt. Psalm 55: 23 (Het 

Leven) 

o Geef al je zorgen en problemen aan God, want Hij houdt van je en zorgt 

voor je. 1 petrus 5:7 (Het Leven) 

o Onder jou zijn eeuwige armen. Deut. 33:27 

 

Je hebt nodig: 

o Een glazen bak/vaas gevuld met water 

o Een plastic bakje/ deksel van een zeepdoos of margarine bakje 

o Gouden ring (of een muntstuk)  

 

Laat een gouden ring zien. Zou jij zo’n ring zomaar weggooien? Nee? 

Waarom niet? Een ring (of munt) is kostbaar. Vraag een kind de ring op het 

water te leggen. Wat zie je? De ring zinkt. 

Neem een plaksel deksel, een kind legt deze op het water. Het deksel blijft 

drijven. 

Wat gebeurd er met de ring als je het in het deksel legt? De ring blijft droog 

en blijft drijven, hij wordt gedragen door het deksel. 

 

Vertel de kinderen dat we kostbaar zijn voor God, onze Vader. Hij wil niet dat 

we kopje onder gaan in alle zorgen en moeilijkheden die we tegenkomen in 

dit leven. 

Hij nodigt je uit: ‘Kom, leg al je zorgen maar in Mijn hand.’ Zoals je de ring in 

het deksel legt, en daarna los laat, zo is het ook als je jouw moeilijkheden 

vertelt aan God. Je laat het los bij Hem, dat betekent dat je er op vertrouwt 

dat Hij jou gaat helpen en een oplossing zal geven.  

Soms merk je dat God jou een gevoel van vrede binnenin je geeft, ook al 

blijven er dingen moeilijk. Soms komt er een oplossing en dan denk je: ‘Wow, 

dat had ik zelf nooit zo kunnen bedenken of kunnen regelen.’ Je ervaart dat 

God je echt helpt. Hij draagt je in Zijn armen, het is of Hij je omhoog tilt uit je 

moeilijkheden,  en je voelt hoe fijn het is dat Hij zo dichtbij je is! 
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