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16 Januari start de week van gebed. Het thema van dit jaar is ‘licht in het duister’.
Het licht dat de weg wijst naar Jezus. Natuurlijk is bidden (praten met God) iets 
wat we dagelijks zouden moeten doen, maar door de alledaagse drukte vergeten 
we het gemakkelijk. De kaarten in dit themablad kunnen je helpen om tijdens deze
week van gebed samen met je kinderen te bidden én het ‘licht in het duister’ in
praktijk te brengen.

Voor iedere dag van deze week is er een blad met een gebed én een doe-opdracht.

In onze webshop vind je nog veel meer materialen om je te helpen (samen met 
je kinderen te) bidden.

Bekijk de producten in onze webshop
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zondag 16 januari

God zorgt voor mijn vriendjes

Flits!

Lieve God,

U maakte niet maar eens mens.
U maakte er veel meer.
Zo hoeven we nooit alleen te zijn.
Dank U wel dat U mij vriendjes heeft gegeven.
Wilt U ook goed voor mijn vriendjes zorgen?

Amen

Spreek een lieve videoboodschap 
in voor een vriendje.

de 
Wonderwolk

Matteüs 5:14
Jullie zijn het licht in de wereld.
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maandag 17 januari

God zorgt voor mijn papa en mama

Lieve God,

Dank U voor mijn papa en mama.
Zij zorgen heel goed voor mij.
Wilt U ook voor hen zorgen?

Amen

Help papa en mama met een 
klusje in huis.

de 
Wonderwolk

Psalm 119:130
Uw woorden brengen licht in het donker.
Zo weten mensen hoe ze moeten leven.
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de 
Wonderwolk

dinsdag 18 januari

God zorgt voor mijn buren

Lieve God,

Dank U wel voor mijn buren.
U kent ze heel goed.
Wilt U ook bij mijn buren zijn?
Geeft U hen veel blijdschap en liefde.

Amen

Breng wat lekkers bij de buren.

Johannes 8:12
‘Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer 
in de  duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.
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de 
Wonderwolk

woensdag 19 januari

God zorgt voor mijn opa en oma

Lieve God,

Dank U wel dat ik een opa en oma heb.
Ze leven al heel erg lang.
Wilt U goed voor ze zorgen?

Amen

Maak een mooie tekening voor 
opa en oma.

Psalm 27:1
De Heer helpt mij altijd,
Hij is als een licht in het donker.
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de 
Wonderwolk

donderdag 20 januari

God zorgt voor mijn juf/meester

Lieve God,

Dank U wel voor mijn juf/meester.
Als ik niet bij papa en mama ben
dan zorgt zij/hij voor mij.
Wilt U bij haar/hem zijn?
En haar/hem helpen?

Amen Knip de vaas hieronder uit, 
plak hem op een nieuw vel 
en kleur er mooie bloemen in.
Geef de plaat aan jouw juf/meester.

Psalm 119:105
Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
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de 
Wonderwolk

vrijdag 21 januari

God zorgt voor mensen die ziek zijn

Lieve God,

Soms worden mensen ziek.
Dat is niet fijn.
Wilt U bij de mensen zijn 
en ze beter maken?

Amen

Steek samen een kaarsje aan.

Genesis 1:3
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
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de 
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zaterdag 22 januari

God zorgt voor mij

Lieve God,

U maakte mij van top tot teen.
Dank U dat U heel veel van mij houdt.
Wilt U mij helpen ook altijd van U te houden?
En de mensen om mij heen te vertellen
over U?

Amen
Maak in het schilderij een mooie 
tekening van jezelf.

Jesaja 60:1
Sta op en schitter, je licht is gekomen.
over jou schijnt de luister van de Heer


