
   
BOTTOM LINE:  God gives you what you need to keep going.                 Read 2 Corinthians 12:9
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Have you ever been in a race? Talk about things 

that you think you would need to keep going and 

not quit your race. Cold water to drink, your 

friends or family to cheer you on, a wet towel 

to keep you cool are good examples. Guess 

what? God also gives us what we need to finish 

anything we start and He doesn’t expect us to 

do it on our own. We can rely on God to give us 

the strength we need to keep going, even when 

it’s hard! Close your eyes and think of something 

that you want to ask for God’s help with. Pray 

something like this:

Dear God, 
Thank You that You are there to cheer me 

on and to be my helper when I need it! 

Right now, I want to ask for Your help with 

______________. Please help me to finish 

well and to not give up because You have given 

me what I need! I love you!

Amen.

Finish the Race!

Ask an adult to help you look up our Bible story from this week in Acts 2:1-47. Read through the story together and talk through the following questions together. 

     * What did Jesus ask the disciples to do?     * How was He going to help them do this?

With an adult, turn off all the lights in your house and find a penny, a piece of string, your favorite stuffed animal, and a matching pair of socks. That sounds impossible right? Well,  if you grabbed a flashlight then you could do it. That’s like what Jesus did for His disciples. He gave them a flashlight, the Holy Spirit, to help them! 

Know that God will give you whatever you need to do what He asks you to do! 

We Have What We Need

Ask your sibling or a friend to do an experiment 

with you. You are going to try to do as many push-

ups as you can in complete silence. (Be sure to count 

them). Take a break and then do them again BUT 

have your sibling or friend cheer you on with every 

push-up. How did you do? You probably did more 

push-ups with someone cheering you on. Guess 

what? That’s just what God does for us. He is for 

us; He encourages us and gives us what we need 

every step of the way. So be strong! You have the 

Creator of the universe cheering you on!

Remember that you can be strong because God is 

cheering you on!

You Are Strong!
Ask an adult to help you look up 2 Corinthians 12:9. What an amazing verse for us to remember! How cool that the God of the universe tells us that all we need is His grace and that He is strongest when we are at our weakest. Ask an adult to help you write the verse with washable marker on a bathroom mirror where you can read it every day! The next time that you are feeling like you can’t do something or that you don’t have what it takes, I want you to read this verse out loud.

Thank God that He is all that you need.

He Is Strong!

Vastberadenheid
Beslis dat het het waard is om af te maken waar je aan bent begonnen

Hoofdzaak: Ga door want God weet hoe 
	 	 	het	verhaal	afloopt Lees: Jesaja 41:10

Ik Ben Bang!
God Is Onze Helper

Gesprek In Bed Mijn Rots

         Pak een leeg blaadje papier en 

een potlood. Teken een plaatje van 

iets waar je bang voor bent. Wist 

je dat elke persoon in de wereld 

ergens bang voor is! Het is waar! 

Vastberadenheid gaat ook over nooit 

opgeven, zelfs als het spannend

wordt. Maak een prop van je papier 

om te laten zien wie de baas is door 

het weg te gooien als een basketbal! 

Als je deze week nog ergens aan 

denkt dat je bang maakt, doe het 

dan opnieuw! Frommel het op en 

gooi het weg!

Weet dat God bij je is en dat je dus 

niet bang hoeft te zijn!

Vraag een volwassene om je te helpen Jesaja 41:10 op te zoeken in een bijbel. Vraag je ouder wat moeilijke woorden betekenen die je niet begrijpt. Dit vers kan je comfort bieden omdat God zegt dat Hij altijd bij je is. Neem nu de tijd om de volgende hand bewegingen te leren die je helpen het vers te onthouden.

Wees niet bang – Beweeg je wijsvinger heen en weerIk ben met u – Wijs naar God en daarna naar een vriend of je ouder
Wees niet angstig – Beweeg je wijsvinger heen en weer en kruis je armen alsofje van streek bent
Ik ben uw God – Wijs naar God en leg dan je hand op je hart
Ik zal u kracht geven – Neem een houding aan alsof je al je spieren laat zienEn	u	helpen – Doe alsof je een persoon naast je helpt opstaan

Ik hou u veilig in mijn handen – Hou je handen voor je alsof je een klein object vasthoudtIk doe wat juist is – Wijs naar je oog, zwaai je hand voor je en doe je duim omhoog.

Vraag een volwassene om met je naar buiten te gaan en kijk of je een kleine steen kan vinden. Verf de steen en schrijf er op ‘God is mijn rots’. Hou deze steen in je zak en de volgende keer dat je bang bent, hou het vast en denk er aan dat God onze rots is dus dat we niet bang hoeven te zijn!
Bedank Jezus dat je niet bang hoeft te zijn omdat Hij aan je kant staat!

   Pak een zaklamp en verstop je even onder de 

dekens zodat je met God kan praten. Doe je 

ogen dicht en denk aan een keer dat je bang 

was. Wist je dat je zelfs als je bang bent, naar 

God kan gaan en dat Hij je zal helpen om door 

te gaan? Hij is ALTIJD bij je. Doe je ogen dicht 

en bid.

Lieve God,
Dank U dat ik niet bang hoef te zijn. Dank U 

dat U ALTIJD bij me bent. Ik hoef me geen 

zorgen te maken omdat U naast me staat. 

God, als ik bang ben, wilt u me dan herin-

neren	dat	U	me	z
al	helpen	om	doo

r	te	gaan	

omdat	U	weet	ho
e	het	verhaal	af	z

al	lopen.	Ik	

hou van U. 
Amen.
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