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Samen bidden



Waarom bidden?

‘Een gezin zonder gebed is als 

een huis zonder dak. 

Het is open en blootgesteld aan 

alle stormen.’

Thomas Brooks (1608-1680)



Maarten Luther

Het gebed is het zweet van de ziel.

een geestelijke inspanning
- vraagt om: aandacht, inzet, discipline 

`Men moet altijd bidden en niet vertragen.́ (Luk. 18:1)



Jezus bidt (1)

› In het leven van de Heere Jezus neemt het gebed een belangrijke plaats in.

› Lukas benadrukt dit het meest:

› Luk. 3 vers 21 

› Luk. 5 vers 16

› Luk. 6 vers 12

› Luk. 9 vers 28

› Luk. 22 vers 41

› Luk. 23 vers 34



Jezus bidt (2)

› Ongetwijfeld maakt dit diepe indruk op de discipelen.

› Ze vragen of Jezus hen wil leren bidden:

› Luk. 11 vers 1

› `Als je bidt, doe het dan aldus (= op deze manier)…´

› Onze Vader, Die in de hemelen zijt



Onze Vader

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede, (…).

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden, (…).

En leid ons niet in verzoeking, (…).

Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

in der eeuwigheid. Amen.



Aanbidden

› Het `Onze Vader´ begint met aanbidden. Geef dit een vaste plaats.

› Spreken met de Heere is Hem de eer geven die Hij zo waard is.

› Zet gebeden in ander perspectief.

› Voorkomt dat het gebed een verlanglijstje wordt.



Aanbidden

Gebed van David:

Uwe, o Heere, is de grootheid en de macht en 

de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit, 

want alles wat in den hemel en op de aarde is, is Uwe; 

Uwe, o HEERE, is het Koninkrijk, 

en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.
1 Kronieken 29 vers 10-13



Aanbidden

Gebed van Daniël:

Och Heere, Gij grote en verschrikkelijke God, 

Die het verbond en de weldadigheid houdt 

dien die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. 
Daniël 9



Aanbidden

Visioen van Johannes:

En alle schepsel dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en 

die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: 

Hem Die op den troon zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. 
Openbaring 5 vers 12-13



Structuur

› Het `Onze Vader´ begint met aanbidden. Geef dit een vaste plaats.

› Maak kinderen bewust van verschil tussen bidden en danken.

› Dank de Heere voor wat Hij gegeven heeft.

› Je mag ook vragen om wat nodig is.



Leren bidden (1)

› Baby (0-1): Zingend bidden wekt herkenning - `Ik ga slapen, ik ben moe´.

› Peuter (1-4): Gezongen gebed meezingen, enkele gesproken regels toevoegen –

blijf basaal, maar wel concreet!

› Kleuter (4-6): Geef het vrije gebed een vaste vorm.

› Ouder kind: Zoek aansluiting bij het gelezen Bijbelgedeelte.

› Tiener: Blijf regelmatig ´s avonds samen bidden.



Bidden om vergeving/vernieuwing

Leer kinderen om concreet te bidden. 

› `Wilt U mij een nieuw hart geven?´ → Wat is een `nieuw hart´?

› `Wilt U mijn zonden vergeven?´ → Welke zonden heb je vandaag gedaan?

› Vraag vergeving voor deze specifieke zonden en bid om verdriet over de zonde.



Leren bidden (2)

› Laat kinderen van jongs af aan zelf bidden

› Samen bidden met je kind, kies een rustige plek

› Bid in begrijpelijke taal

› Bid niet te lang, blijf `puur´

› `Geef onderwijs met je ogen open en bid je met je 

ogen dicht.´

› Benoem vooraf gebedspunten



Gebruik een gebedskalender



Formuliergebeden

`Het bidden van formuliergebeden kan ik niet aanprijzen. 
Als we onze dokter onze lichamelijke kwalen kunnen vertellen zonder 
daarbij een formulier te gebruiken, dan moeten we toch ook in staat zijn 
God de kwalen van onze ziel voor te leggen. 
Ik heb er geen bezwaar tegen als een man krukken gebruikt als hij, na een 
gebroken been, weer voor het eerst gaat lopen. Het is beter om krukken te 
gebruiken dan om helemaal niet te lopen. Maar als ik hem zijn hele leven 
met krukken zie lopen, dan denk ik niet dat dat een felicitatie waard is. Ik 
zie hem graag sterk genoeg om zijn krukken opzij te gooien.´

J.C. Ryle (1816-1900) in `Christen-zijn in het dagelijks leven´



Het geloofsgesprek
Met je kinderen spreken over de HEERE



Deuteronomium 6

6. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.

7. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken,

› als gij in uw huis zit en

› als gij op den weg gaat, en

› als gij nederligt en

› als gij opstaat.



Relatie is onmisbaar

• Niet elk gesprek hoeft geestelijk te zijn;

• Spreek over natuurlijke én geestelijke zaken;

• Wissel af zonder een gevoel van onbehagen;

• Probeer kinderen uit te lokken alles met je 

te bespreken;

• Geniet ervan om aan de band te werken!



Waar en hoe begin je dan?

• Begin op jonge leeftijd

• Soms spontaan. Grijp dat aan! 

• Tijdens huisgodsdienst, aan tafel: vanuit de Bijbel naar het hart.

• Stap voor stap. Net als bij Nicodémus.

• Zorg voor rust.



Het alledaagse leven…



Aandachtspunten

• Hou rekening met ontwikkelingsfase

o Peuter/kleuter

o Ouder kind

o Tiener/puber

• Laat zien wat het inhoud om Christen te zijn → niet de focus op gedrag, 

maar op de praktijk van zondag 1



Spreek veel met je kinderen over de Heere en 

spreek veel met de Heere over je kinderen.



Houd vol!

De Heere vraagt van ons geen resultaat,

maar wel een inspanning.



Gespreksvragen

Bidden

1. Wanneer hoort een kind jou bidden?

2. Hoe ervaar jij het voorgaan in gebed in je gezin?

3. Wat bidt je kind bij het eten en bij het naar bed gaan?

Geloofsgesprek

1. Waar ging het laatste geloofsgesprek met je kind(eren) over?

2. Wat houdt u tegen om met uw kinderen in gesprek te gaan?

3. Mijn bemoediging / tip / handvat als het gaat om geloofsgesprek is …



Boekentips bidden

In het gezin:

› `k Vouw mijn handen – Willemieke Kloosterman (https://www.debanier.nl/k-vouw-mijn-handen) 

Persoonlijk:

› Bijbels bidden voor je kinderen – Marieke den Butter

› Al wat u ontbreekt – geschreven door een onbekende christen

› Gebedsgestalten – ds. F. Bakker

› Bidden met de Schrift – ds. A.T. Vergunst

› Hoop op God, sla `t oog naar boven – J.C. Ryle

https://www.debanier.nl/k-vouw-mijn-handen

