
 

 

Ga op een zoektocht door het huis en probeer iets te 

vinden in kleuren hieronder. Voor elke kleur is er een 

gebed dat je kunt bidden als je die kleur vindt.  

 

Dank u wel, God, dat u van ons houdt en dat u altijd 

bij ons bent.  

Lieve God, help ons om geduldig te zijn, om te 

wachten en om te luisteren naar u en om 

gehoorzaam te zijn terwijl wachten tot deze crisis 

voorbij is.  

Lieve God, help iedereen die bang is, dat zij uw 

vrede mogen voelen die alle angst wegneemt.  
 

Lieve God, zorg voor allen die ziek zijn. Geef hen de 

zorg en de hulp die zij nodig hebben om te 

herstellen en zend uw helende kracht over de hele 

wereld. 

Lieve God, bescherm allen die voor de 

reddingsdiensten werken. Dank u voor alles wat zij 

doen om ons te beschermen. 
 

Dank u, God, dat wij kinderen zijn van de koning der 

koningen. Dank u dat ook al zijn dit moeilijke tijden, 

we toch kunnen vertrouwen in u en dat we kunnen 

bidden: laat uw koninkrijk komen.  
 

Dank u, God, dat wij weten dat u ons veilig door 

deze crisis naar de andere zijde zult brengen, net 

zoals u Noach beschermde en hem en zijn gezin 

door de vloed heen hielp.  

 

God plaatste een regenboog in de lucht als een teken van Gods belofte  om nooit meer een vloed te sturen zoals 

de vloed die Noach overleefde in de ark. Nu is de regenboog een symbool van hoop voor ons  en de regenboog 

herinnert ons eraan dat God beloften niet breekt. Hier zijn wat door de regenboog geïnspireerde activiteiten voor 

jou en voor het hele gezin om samen uit te proberen. 

 

Je hebt nodig: papier en pennen of wat je 

verder in huis hebt. 

Over de hele werld hangen mensen 

regenbogen voor hun ramen om mensen in 

hun buurt een hart onder de riem te steken.   

 

Gebruik wat je aan knutsel 

materiaal in huis hebt om 

een regenboog te maken 

en te versieren en hang 

hem voor je raam zodat de 

buren hem kunnen zien. 

 

 

Hier nog wat beloftes van God uit de Bijbel. 
Vraag God wie er vandaag steun nodig heft 

en zend hen dan een beloftevers. 

Jozua 1:9- Wees vastberaden en 
standvastig. Laat je door niets weerhouden 
of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de 
Heer, je God, staat je bij.  

Jeremia 29:11 – “Mijn plan met jullie staat 
vast,” zegt de HEER, “Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven.” 

Marcus 11:24 – Daarom zeg ik jullie: alles 
waarom jullie bidden en vragen, geloof dat 
je het al ontvangen hebt en je het zult 
krijgen.  

Romeinen 8:28 – En wij 
weten dat voor wie God 
liefhebben alles bijdraagt 
aan het goede.  

 

 


