
 

 

  
 
 

  
 

Coronagebed

Bescherm mijIntroductie

Benodigdheden: water, zeep 

Opstelling: Je kunt deze activiteit elke 
keer dat je je handen wast doen. 

Instructies:  
Was je handen minstens 20 seconden goed 
met water en zeep. Denk terwijl je je 
handen wast na over hoe je je voelt over 
het coronavirus. Spreek een wens of 
gebed om veiligheid uit.  

Psalm 46:2 “God is voor ons een veilige 
schuilplaats, een betrouwbare hulp in de 
nood.”

Het coronavirus (COVID-19) is een 
luchtwegaandoening die zich van mens 
tot mens verspreidt. Het werd voor het 
eerst vastgesteld in Wuhan, China, tegen 
het eind van 2019, maar verspreidde 
zich razendsnel door de wereld.  

Richtlijnen om jezelf te beschermen 
zijn: 
• was je handen regelmatig met 

water en zeep 
• hoest en nies in de binnenkant van 

je elleboog 
• gebruik papieren zakdoekjes 
• geen handen schudden 
• blijf thuis als je 

verkoudheidsklachten hebt 
• Houd 1,5 meter afstand  

Christenen geloven dat gebed ook een 
verschil kan maken.. 

Deze gebedsactiviteiten zijn aangepast 
vanuit verschillende bronnen (waaronder 
24-7 Prayer) om mensen te helpen thuis 
te bidden en stil te staan. 

Deze activiteiten zijn ontwikkeld om thuis te 
gebruiken tijdens de coronapandemie. 

Benodigdheden: papieren zakdoekjes/
wc-papier, pennen 

Opstelling: Je kunt deze activiteit aan 
tafel doen met je familie. Of alleen in je 
slaapkamer. 

Instructies: Zakdoekjes zijn kwetsbaar. 
Ze scheuren makkelijk. Denk aan iemand 
die je kent of groepen mensen die 
kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld ouderen of 
daklozen).  
Schrijf of teken een wens of gebed voor 
hen op een zakdoekje. Bewaar het 
zakdoekje in je broekzak of leg hem naast 
je bed om je te helpen aan deze mensen 
te denken en voor hen te bidden.
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Benodigdheden: Desinfecterende handgel 

Opstelling: Je kunt deze activiteit doen 
op elke plek waar je handgel gebruikt. 

Instructies:  
Spuit een beetje handgel op je handen en 
wrijf tot het helemaal ingetrokken is.  

Denk terwijl je dit doet aan verplegers, 
dokters en anderen die zieke mensen 
proberen te helpen en beter te maken. 
Spreek een wens of gebed uit voor hun 
veiligheid en bescherming.

Benodigdheden: pleisters, pennen 

Opstelling: Je kunt deze activiteit aan 
tafel doen met je familie. Of alleen in je 
slaapkamer.  

Instructies:  
Ken je iemand - een vriend of familielid 
die ziek is? Schrijf hun namen op een 
pleister als wens of gebed dat ze snel 
beter zullen worden. Plak de pleister op 
een plek waar je hem elke dag kunt zien 
(bijvoorbeeld de koelkast, je 
slaapkamerdeur etc.).

Ga voor meer ideeën naar www.prayerspacesinschools.com 
This resource is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike  
4.0 International licence. See the copyright policy on the Prayer Spaces in Schools website for more details.

Coronagebed

Beterschap Help wie helpen Liefde is sterker dan angst

Benodigdheden: papier, pen, hartjes 
vormen of post-it’s in hartvorm  

Opstelling: Je kunt deze activiteit aan 
tafel doen met je familie. Of alleen in je 
slaapkamer. 

Instructies: Angst kan ENORM zijn en 
overweldigend. Schrijf je angsten over 
het coronavirus op een vel papier. Maar 
plak er daarna een hartje overheen, zodat 
ze je angsten helemaal bedekken, als 
wens of gebed om bevrijd te worden van 
angst.  
1 Johannes 4:18 
De liefde laat geen ruimte voor angst; 
volmaakte liefde sluit angst uit.


