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voor ouders

‘Ouders mogen
gebedsonderwijs vragen’
Ds. H. Brons

Bidden met een beperking
Bidden met
en voor je kinderen

Thema

Bidden en
danken

Vooraf
Een EigenWijs over ‘bidden en danken’… Toen we
dit thema in de planning opnamen, was het omdat
we het gebed in het gezin een belangrijk onderwerp
vinden. Bidden met en voor je kind, dat is iets waar
elke ouder toe geroepen is. Naar mate we als redactie
langer met de inhoud bezig waren, werd dat besef
niet alleen versterkt, maar zagen we ook steeds meer
hoe onmogelijk die opdracht kan zijn. Voor jezelf,
persoonlijk, maar ook als je vader of moeder mag zijn
van een gezin. Misschien heb je van huis uit nooit
geleerd om hardop en in je eigen woorden te bidden,
terwijl je het in je gezin wel graag zou willen. Of je vindt
het zo moeilijk om de juiste woorden te geven aan wat
je zeggen of vragen wilt. Of je bent zelf zo biddeloos en
denkt: moet ik nu een voorbeeld zijn?
We zijn niet de enigen die bidden moeilijk vinden. De
discipelen zeiden het ook al tegen de Heere Jezus:
“Heere, leer ons bidden.” Ze zagen hoe hun Meester
Zich afzonderde om met Zijn Vader te spreken. Ze
zagen de intieme omgang die Hij met Zijn Vader had

4 “Ouders mogen
gebedsonderwijs vragen”
Interview met ds. H. Brons

Albert-Jan Regterschot

en wat dat uitwerkte. Daar verlangden ze ook naar. In
het ‘Onze Vader’ gaf Hij Zijn discipelen een voorbeeld
van een gebed. Hier zien we hoe bidden bedoeld
is. Niet alleen onze noden voorleggen en de Heere
danken voor wat Hij gaf; maar ook Hem aanbidden
om Wie Hij is.
Er is er maar Eén Die ons zo kan leren bidden. Gods
Geest opent blinde ogen en maakt dode harten levend.
Bidden is daarom nooit een verdienste van ons. Maar
de andere kant is ook waar: zelfs de meest ongeletterde
kan leren bidden. Laat dat vaders en moeders
bemoedigen die ervaren dat ze tekort schieten.
En laat het ons er niet van weerhouden om het te doen:
hardop bidden aan tafel. Een kort en oprecht gebed in
eigen woorden is voor kinderen zeker een voorbeeld,
zelfs als het in onze ogen geen schoonheidsprijs
verdient. De Heere hoort het!

Gertrude de Regt, eindredacteur
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Geef wat
U gebiedt
GEBEDEN VAN KLEINE
MENSEN
Bij de voorbereiding van
dit nummer over bidden
en danken kwam het bij mij
binnen dat het zo bijzonder
is, een wonder: dat de heilige,
grote, machtige God van
hemel en aarde gebeden wil
zijn van ons, kleine mensen
kinderen.
Jolanda Biemond-Van Bergeijk

HUISWERK
Een opmerking van ds. H. Brons
in het interview dat ik met hem
had, zette me aan het denken. Het
ging over de rol van de vader in het
gezin, als het gaat om bidden. Het
gebed, bijvoorbeeld aan tafel na het
eten, is een moment “om de Heere
om leiding vragen in wat je denkt dat het gezin
nodig heeft,” zo zei ds. Brons.
Het gaf mij meteen huiswerk. Lees het hele
verhaal op pagina 4.
Albert-Jan Regterschot

HARDOP BIDDEN
Wat mij opviel bij de
redactie van dit nummer,
was dat zowel ouders,
jongeren als ambtsdragers
benadrukten hoe
belangrijk het is om hardop
- en in eigen woorden - te
bidden aan tafel. Jongeren
hebben behoefte aan voorbeelden, ook als het
om persoonlijke dingen als het gebed gaat.
Laten we die geven, met in ons hart het gebed
of God de juiste woorden geven wil.
Gertrude de Regt

Bij de voorbereiding van dit nummer heeft de
redactie allerlei mensen gesproken. Jongeren,
ouders, ambtsdragers... Daar waren mooie en
leerzame momenten bij. Die willen we graag
met u delen.

‘GEEF WAT U GEBIEDT’
In een boek van ds. C. Harinck
over Gods beloften troffen
de volgende zinnen me: ‘Er is
geen plicht, die wordt geëist,
of er is een belofte voor.
De Heere eist een rein hart,
maar belooft ook: Dan zal Ik
rein water op u sprengen,
en gij zult rein worden (Ezech. 36:25). Tegenover
onze onmogelijkheden staan Gods mogelijkheden.
God wil ons op de knieën brengen met de bede van
Augustinus: ‘Geef Heere, wat U gebiedt, dan zult U
niet vergeefs geboden hebben.’
Petra Jacobse-Weststrate

ALS BIDDEN MOEILIJK IS
Handen samen, ogen dicht - het is één van de
eerste rituelen die we onze kinderen proberen bij te
brengen. In de hoop dat zij het over zullen nemen.
Dat is niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen
kunnen niet praten. Anderen hebben vanwege hun
beperkingen heel veel moeite om hun handen te
vouwen en durven of kunnen
hun ogen niet dicht doen. Wat
een zegen dat (groot)ouders
het voor hen mogen doen.
Om Jezus’ wil.
Mettie de Braal-Prins
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Ouders mogen
gebedsonderwijs
INTERVIEW

vragen

In het gebed mogen ouders de noden
van het gezin bij de Heere brengen,
zegt ds. H. Brons. Het kan wel eens
zoeken zijn naar woorden, maar:
“Niet kunnen bidden is niet vreemd,
dat konden de discipelen ook niet.
Zij vroegen om gebedsonderwijs.
Dat mogen wij ook vragen.”

H

4

Ds. Brons (50), predikant van
de Gereformeerde Gemeente in
Vlaardingen.
Hij is getrouwd met psychologe
Sarina Brons-van der Wekken.
Samen hebben ze drie
kinderen.

oe moet ik bidden? Wat moet ik bidden en
wanneer? Het zijn vragen die in pastorale
gesprekken regelmatig aan de orde komen.
“Ik probeer er in prediking, pastoraat en catechese
aandacht aan te geven,” zegt ds. Brons (50), predikant
van de Gereformeerde Gemeente in Vlaardingen.
Hij is getrouwd met psychologe Sarina Bronsvan der Wekken. Samen hebben ze drie kinderen.
In gesprekken met echtparen vraagt ds. Brons
regelmatig naar de plaats van het gebed in het gezin,
zo vertelt hij. “Bijbels gezien is de vader priester in
het gezin. Dan is het de vraag hoe dat tot uitdrukking
komt. Een van de manieren is de noden van het gezin
bij de Heere brengen.”
Hoewel het doen van een gebed in het gezin een
verantwoordelijkheid is van de vader, wil dat niet
zeggen dat de moeder niet kan bidden met de
kinderen. Ds. Brons: “Er zijn ook gezinnen waar

gezinsleden om de beurt bidden. Dat is niet verkeerd,
maar bedenk als vader dat jij eerstverantwoordelijk
bent om in je gezin hardop te bidden. In het vrije
gebed kun je niet alleen de noden verwoorden van
het gezin, maar ook aan de Heere om leiding vragen
in wat je denkt dat het gezin nodig heeft.”
Ds. Brons wijst erop dat ouders er samen over mogen
nadenken wat je in het gezinsgebed aan de Heere
voorlegt. “Breng dat als ouders ook als je met z’n
tweeën bent bij de Heere. En vraag vergeving voor
alles waarin je tekort schoot. Volmaakte opvoeders
zijn we niet, volmaakte bidders ook niet. We hebben in
alle opzichten de grote Voorbidder nodig.”

Gebedshouding

De ouders in het gezin zijn identificatiefiguren als zij
voorgaan in gebed. Ds. Brons: “Een belangrijk onderdeel
van die rol is je gebedshouding. Straalt die eerbied uit?
Dat voelen kinderen. Daarom is het goed om te bezien
wat de Bijbel en de belijdenisgeschriften ons te zeggen
hebben. De Heidelbergse Catechismus bijvoorbeeld
legt veel nadruk op een eerbiedige houding. Daaruit
spreekt het besef dat je met God van doen hebt. Het
gebed is geen gesprek tussen twee gelijken.”
In het Onze Vader wijst de Heere Jezus er op dat we
eerst gericht moeten zijn op de eer van God. Pas
daarna komen onze persoonlijke noden aan de orde,
zegt de Vlaardingse predikant. “Je bidt in dat gebed
om herstel van wat stuk is, je belijdt schuld naar
anderen toe en aan de Heere. Laten we eerlijk zijn: als
we menen wat we bidden, dan erkennen we dat we in
geestelijk opzicht vanuit onszelf failliet zijn. Heb het
daar als ouders ook over met je kinderen. En vertel
dan ook hoe goed het is om dan naar Jezus te gaan
en aan Zijn voeten te leren bidden.” Ds. Brons hoort in
persoonlijke gesprekken met jongeren wel eens dat
zij merken dat het gebed bij hun ouders een zaak van
het hart is. Ook vertellen jongeren wat het gebed voor
hen betekent en waarnaar ze verlangen. Dat is rijk. Als
predikant heb je daarbij de verantwoordelijkheid daar
vanuit de Schrift leiding aan te geven.

Leren bidden

Ds. Brons noemt het ‘heel Bijbels’ om kinderen te
leren bidden. “Kijk eens na in de Bijbel wat de Heere
Jezus daarover zegt, maar vraag ook: “Heere, leer ons
bidden.” Christus Zelf beantwoordde die vraag van de
discipelen met het Onze Vader. Als ouder kun je dat
gebed ook stapsgewijs doornemen met je kinderen,
omdat daaruit veel te leren is.”

Om te lezen
•
•
•
•
•

Leer ons bidden, ds. G. J. van Aalst e.a.
Gebedsgestalten, ds. F. Bakker
Bidt gij?, J. C. Ryle
Als je bidt... ds. C. G. VreugdenhiI
Jongeren en het gebed, J. H. Mauritz (red.)

Samen met zijn vrouw geeft de predikant in
Vlaardingen huwelijkscatechese. Daarbij komt ook
het gebed aan de orde. En de vraag hoe ouders in
de opvoeding van kinderen iets kunnen meegeven
over hoe de Heere gezocht kan worden in het gebed.
“Het doopformulier zegt dat de ouders daarin een
taak hebben als de kinderen ‘tot hun verstand zullen
gekomen zijn’. Aansluiten bij de leeftijd van het kind
is dus belangrijk. De basisschoolleeftijd is dé periode
waarin je heel goed over tere geestelijke zaken kunt
spreken met kinderen, en kinderen kunt leren en
voorleven hoe dat een plaats kan krijgen in het gebed.”
Bij tieners kan het voor ouders wat uitdagender zijn
om een gesprek te hebben over het gebed of over
geestelijke zaken. Dan kunnen ouders vaak niet zelf
het moment kiezen van het gesprek. Maar zoek het
wel. Jongeren wachten daarop. Ds. Brons: “Als je daarin
als ouder verlegenheid ervaart, geef daar dan gerust
woorden aan. Zoek naar een goede houding. Enerzijds
mag je leidinggeven, anderzijds krijgt de opvoeding
bij het ouder wordende kind meer het karakter van
begeleiden en uiteindelijk loslaten. Maar probeer tere
zaken bespreekbaar te blijven maken.”
Het kan tot bemoediging zijn als (groot)ouders in
de levens van hun kinderen of kleinkinderen iets
zien van gebedsworstelingen, aldus ds. Brons. “Dan
mag je soms opmerken dat de Heere werkt door
de geslachten heen. Zijn trouw en Zijn opzoekende
zondaarsliefde wordt dan zichtbaar. Psalm 72 zegt
dat de Heere van geslacht tot geslacht doorgaat
met zijn werk, zo lang zon en maan schijnen. Om dat
wonder in kinderharten mag je als ouders bidden, ja
móet je bidden. Als het goed is, is dat een worsteling.
Enerzijds staan we als zondaren rechteloos voor de
Heere. Anderzijds wil de Heere juist in onze diepe
verlorenheid plaatsmaken voor de kruisverdiensten
van Christus.”
Albert-Jan Regterschot
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Kinderen

LEREN BIDDEN

I N T EARRV
T I EKW
EL

In dit artikel een
aantal richtlijnen
voor de leeftijd
van 0 tot 12 jaar
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Bidden is spreken met de
heilige God. Hoe leer je dat
je kind? Op welke leeftijd
is het goed om een kind
met eigen woorden te leren
bidden? Afstemmen op
hun denkniveau is hierbij
belangrijk.

Baby en dreumes

In de eerste twee levensjaren
wordt de basis gelegd van het
besef dat God er is. Belangrijk is
dat je kindje op jou als ouder kan
vertrouwen. Dat je de behoeften
van je kindje ziet en erop ingaat.
Een warme en liefdevolle relatie
met de ouders kan een kind
helpen om een evenwichtig
beeld van God te vormen.
Als ouder mag je zo door
je houding (en later je
woorden) je kind leren
dat het altijd bij God mag
komen en Gods hulp in
alles mag vragen. Een baby
of dreumes snapt nog niets van
de inhoud van een gebed, maar
van jongsaf een kind vertrouwd
maken met vaste gewoonten
zoals bidden en zingen is heel
goed. Bid daarom ook met je
baby, bij voorkeur zingend.
Probeer een vast patroon in het
bidden aan te brengen, door
bijvoorbeeld bij heel jonge
baby’s een avondgebedje te
zingen na de laatste voeding en
een morgengebed na de eerste
voeding. Jonge kinderen zijn
heel gevoelig voor sfeer en zullen
eerbied en ontzag voor God zeker
opmerken tijdens het gebed.

Peuter

In de fantasie van peuters is
alles mogelijk en fantasie en
werkelijkheid lopen nogal
eens door elkaar. Het beeld
van God kan een 3-jarige al
enigszins invullen. Dat kan een
heel menselijk beeld van God
zijn, aangevuld met de eigen
fantasie. Je kan Bijbelse beelden
die God over Zichzelf gebruikt,
naar voren halen. Dat God alles
kan en alles weet, dat Hij voor je
zorgt, dat Hij verdriet heeft als je
ongehoorzaam bent. Zo help je
je kind een Bijbels beeld van God
te ontwikkelen. Een peuter leert

heel veel door na te doen wat
hij bij anderen ziet. Dat merk je
bijvoorbeeld in het fantasiespel.
Ze imiteren vaak de ouders, je
hoort jezelf soms terug. Voor
het bidden geldt dat ook. Een
eerbiedige houding, regelmaat in
het gebedsleven, tijd nemen voor
het bidden en dagelijks minimaal
één vrij gebed in het gezin zijn
daarom belangrijk. Betrek God
bij je dagelijks leven. Laat zien
dat je in alles God nodig hebt en
benoem het als je je verwondert
over wat Hij geeft. Als je kind
korte zinnetjes kan zeggen, kan
je samen met je kind beginnen
met een aantal korte zinnen te
bidden na het gezongen gebedje.
Heel concreet en aansluitend
bij de belevingswereld van je
kind. Bij het naar bed brengen
kan het goed zijn om een Bijbels
peuterboekje te lezen en ook daar
wat over te zeggen in het gebed.
Je leert je kind zo dat Bijbel lezen
en bidden bij elkaar horen.

Kleuter

Kleuters gaan denken over God:
waar woont Hij, hoe ziet Hij eruit?
Laat je kinderen deze vragen
maar stellen, ook al weet je er niet
altijd antwoord op. Laat je kind
merken dat jij als ouder ook God
niet begrijpt, Hij is veel groter en
wijzer. En toch mag je geloven
dat wat Hij zegt in Zijn Woord, de
waarheid is.
In deze fase verandert nadoen
via meedoen in zelf doen. Dat
geldt voor veel gebieden en
het kan ook van toepassing zijn
op het gebed. Eerst alleen een
zingend gebed nadoen, dan
meedoen met een vrij gebed door
bijvoorbeeld zinnen van jou aan
te vullen en daarna zelf een kort
gebed in eigen woorden bidden.
Als je kleuter afwisselend zelf en
samen met jou bidt, leert je kind

Vanaf een
jaar of tien
kunnen kinderen
beter abstract
denken.
hoe jij dingen verwoordt. Je kan
je kleuter vragen waar je voor
kan bidden. De gebedshand (zie
elders in dit nummer) kan houvast
geven bij het zelf leren bidden.

Basisschoolkind

Tot tien jaar vinden kinderen het
moeilijk om van een afstandje
naar een verhaal te kijken
(abstract denken) en vinden
ze het lastig om te bedenken
wat God met een Bijbelverhaal
duidelijk wil maken. Ouders
kunnen hun kind helpen door een
Bijbelgedeelte uit te leggen en er
gebedspunten uit te halen. Vanaf
een jaar of tien kunnen kinderen
beter abstract denken.
Ze leren zelf de kern uit een
Bijbelgedeelte te halen en kunnen
ook beter de toepassing naar hun
eigen leven maken. Gemiddeld
vanaf een jaar of acht kan je kind
voor zichzelf gaan bidden; al is
het goed om ook nog samen te
bidden. Voor dagelijkse dingen
bidden is vaak niet zo moeilijk,
maar bij geestelijke zaken kunnen
kinderen snel vervallen in het
gebruik van dezelfde woorden,
waardoor een bepaalde sleur kan
ontstaan. Probeer een voorbeeld
te geven door tijdens het samen
bidden aan te sluiten bij het
Bijbelgedeelte dat gelezen is. Zo
kun je steeds in andere woorden
vragen of God wil geven wat Hij in
Zijn Woord belooft. Niet om, maar
op het gebed.
Petra Jacobse-Weststrate
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ARTIKEL

Gebeden in de

Bijbel
EN WAT WIJ DAARVAN LEREN

Bidden is spreken tot de Heere. Het is iets heel
intiems en persoonlijks. Je legt je hart open
voor Hem. Bidden is verborgen omgang met
God. Het is een stukje overgave: je spreekt tot
Iemand die je niet ziet, maar je weet dat Hij er
is en luistert. De catechismus noemt het gebed
‘het voornaamste stuk van de dankbaarheid’.
8

OPZOEKEN IN DE BIJBEL
Zoek de onderstaande drie gedeelten op in de
Bijbel en beantwoord daarbij de vragen.

Genesis 18:23-33 | Jona 3: 1-10 | Hand. 4: 23-31
1.
2.
3.
4.
5.

Wat valt op in dit gedeelte?
Waar wordt om gebeden?
Waar wordt gebeden?
Hoe bidt iemand?
Wat is het antwoord wat de bidders spreken
of welk antwoord krijgen ze?

Bidden is spreken tot de Heere.
Wat is het belangrijk dat een
kind dit al jong leert. Als het
nooit hoort bidden, zal het
kind het zelf ook moeilijk
vinden om te bidden. Tegelijk
is bidden iets heel persoonlijks.
Hoe bid je zelf hardop? Heb je
zelf een band met de Heere? Is
bidden voor jou: je hart bloot
leggen voor de Heere? Is het
Hem eren en danken?
Bidden is ook moeilijk, omdat
we spreken tegen de Koning
Die zo heel anders is dan wij,
zondige mensen.
Hij is heilig. Dat vraagt om
eerbied en ontzag. Wat een
voorrecht dat we dan Gods
Woord hebben. Daar staan
veel voorbeelden in van
mensen die bidden. Er staan
ook voorbeelden van gebeden
in; denk maar aan het Onze
Vader, het volmaakte gebed.
Maar veel psalmen kun je ook
gebeden noemen.

In dit artikel denken
we, aan de hand van de
Bijbel, na over drie
dingen:
1. Bidden in de Bijbel
2. Bidden en jij
3. Bidden met kinderen

Bidden in de Bijbel
Waar lees je voor het eerst
in de Bijbel dat er gebeden
wordt? In het paradijs was er
een volmaakte gemeenschap
tussen de Heere en Adam
en Eva. Ze wandelden met
God. Maar in Genesis 4 vers
26 staat: En denzelven Seth
werd ook een zoon geboren,
en hij noemde zijn naam Enos.
Toen begon men de naam
des HEEREN aan te roepen.
In de kanttekeningen staat
het volgende: “De openbare
eredienst krijgt een plaats. Het
gaat daarin onder andere om
het bidden of aanroepen en het
belijden of uitroepen van Gods
Naam.”

In deze uitleg - bidden
is aanroepen, belijden is
uitroepen - worden al een
aantal onderdelen van een
gebed genoemd.
In het volgende hoofdstuk
van Genesis wordt Henoch
genoemd. Henochs leven was
een leven met de Heere, Hij
had een bijzondere omgang
en vriendschap met God. Dit
kon alleen door Gods genade.
Het ging samen met een heilig
leven in overeenstemming
met de geboden van God. Hij
behaagde namelijk de Heere.
Dat lees je in Hebreeën 11 vers
5: Door het geloof is Henoch
weggenomen geweest, opdat
hij den dood niet zou zien: en
hij werd niet gevonden, daarom
dat hem God weggenomen had;
want voor zijn wegneming heeft
hij getuigenis gehad dat hij
God behaagde. Van Noach lees
je ook dat Hij wandelde met
God. Je leest ook dat hij bidt,
in Genesis 8 vers 20: En Noach
bouwde den HEERE een altaar;
en hij nam van al het reine vee
en van al het rein gevogelte
en offerde brandoffers op dat
altaar. Noach dankt de Heere
voor Zijn goedheid.

“WIJ BIDDEN VAAK
OM ZILVER, MAAR
DE HEERE SCHENKT
ONS GOUD. HET GOUD
DAT ONS UIT GENADE
GESCHONKEN WORDT,
IS DE HEILIGE GEEST.”
(Maarten Luther)
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EEN KIND TOT
ONGEVEER TWAALF
JAAR IS HEEL
ONTVANKELIJK VOOR
INDRUKKEN. HET
VOELT HET ALS ER
VERBONDENHEID IS
MET DE HEERE.

VRAGEN
Geef antwoord op de volgende vragen.
1.
2.
3.
4.

Wat is bidden?
Hoe heb je bidden geleerd?
Wanneer, waarom en waar bid jij?
Ervaar je de aanwezigheid van de Heere
als je bidt?
5. Is er verschil tussen hoe je bad als kind
en hoe je bidt als volwassene?
6. Wat zou je missen als je vandaag stopt
met bidden?

Ademhalen
Vanuit onszelf is bidden
een onmogelijke zaak. Hoe
kunnen wij de Heere eren
in onze gebeden, wij die
zo op onszelf gericht zijn?
Maar de Heere wil Zijn
Heilige Geest uit genade
schenken: En desgelijks komt
ook de Geest onze zwakheden
mede te hulp, want wij weten
niet wat wij bidden zullen
gelijk het behoort, maar de
Geest Zelf bidt voor ons met
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onuitsprekelijke zuchtingen
(Romeinen 8:26).
Bidden is als ademhalen.
Zonder ademhalen kun je niet
leven, zonder bidden kun je
niet geestelijk leven. Toen de
Heere Jezus op de aarde was,
bad Hij vaak tot Zijn Vader.
Soms stond Hij vroeg op, nog
voor het licht werd. Dan ging
Hij bidden. Soms bleef Hij ’s
avonds laat op. Dan ging Hij de
berg op. De hele nacht sprak

Hij met Zijn Vader. En als Hij nu
de schare van Zich gelaten had,
klom Hij op den berg alleen, om
te bidden. En als het nu avond
was geworden, zo was Hij daar
alleen (Mattheüs 14:23). De
Heere Jezus had dit gebed
nodig om Zijn werk op deze
aarde te kunnen doen.
Hij had het nodig om te leven,
net zoals ademhalen nodig
is. Hoe hard hebben wij het
gebed dan wel niet nodig!

Bidden met kinderen
Een kind tot ongeveer twaalf
jaar is heel ontvankelijk voor
indrukken. Het voelt het als
er verbondenheid is met de
Heere. Het voelt eerbied en
ontzag aan. Wat je in deze
leeftijd leert, draag je de
rest van je leven mee. Voor

VRAGEN
Geef zelf antwoord op de volgende vragen.
1. Heb jij je kinderen op dezelfde manier
leren bidden als jij dat vroeger hebt
geleerd?
2. Wat deed je hetzelfde, wat deed je anders?
3. Hoe leer je je kind om evenwichtig te
bidden, als in het Onze Vader en niet alleen
een eigen verlanglijstje in te dienen?
4. Hoe ervaren jullie als ouders de overgang
van samen bidden naar zelf bidden bij
jullie kinderen?
5. Wat doe je als je twijfelt of je tiener
wel bidt?

ouders gaat het om voordoen,
nadoen, zelf doen. Wees een
spiegel voor je kind. Een
spiegel die de moeite waard is
om in te kijken.

en het gebed. Vergeet in deze
periode niet te bidden voor
je kinderen. Juist in deze fase
hebben ze dat hard nodig!

Tieners zijn op zoek naar
vrije ruimte. Ze geven aan
dat ze ’s avonds alleen willen
eindigen vanuit de behoefte
om persoonlijk tot God te
bidden. Het vanzelfsprekende
van bidden is weg. Ze denken
bewuster na: tegen wie
spreek ik? Hoort God mij
echt? Wees zelf authentiek
en wees present voor vragen.
Een jongere van 16-18 jaar
wordt een jong-volwassene.
Hij ontwikkelt een eigen
normen- en waardenkader en
zal eigen keuzes gaan maken.
Dat geldt ook voor stille tijd

Bidden hoeft niet beperkt te
blijven tot vaste momenten.
Als er dingen verkeerd gegaan
zijn, of als je sterk ervaart dat
je Gods hulp nodig hebt, is het
goed om samen met je kind
schuld te belijden en te bidden
om vergeving. Of te vragen om
de nabijheid en bescherming
van God als je in de auto stapt
voor een vakantiereis.
Bidden tot de Almachtige,
de Heilige, is dat niet
onmogelijk? Hoe kunnen
wij tot Hem naderen? Met
een ootmoedige, eerbiedige
houding. Een gebed hoeft niet

Verschillende momenten

altijd uitgebreid te zijn. Denk
maar aan de twee blinden in
Mattheüs, hun gebed was kort:
“Gij Zone Davids, ontferm
U onzer“ (Mattheüs 9:27).
Zingen wordt wel dubbel
bidden genoemd. Teksten van
psalmen of liederen worden
door kinderen gemakkelijk
onthouden en kunnen
daardoor betekenis krijgen.
Ze kunnen op andere
momenten naar boven komen
en bemoedigen of de weg
wijzen. Neem er de tijd voor.
Jolanda Biemond-Van Bergeijk

Bij dit artikel is met toestemming
gebruik gemaakt van een workshop over
‘bidden met kinderen’, gegeven door Kees
Ritmeester (Driestar educatief).
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‘Een gebed moet
van Boven komen’

GESPREK

GESPREK MET JONGEREN OVER BIDDEN EN DANKEN
Met VMBO4-leerlingen Arie van
Slooten, Theun Rens, Timon van
der Weide en Henrik van Renselaar
(om en nabij de 15 jaar) van de
Pieter Zandt Scholengemeenschap
in Kampen ging ik in gesprek
over het prachtige onderwerp
‘bidden en danken’. Uitgangspunt
is de gelijkenis van de farizeeër
en de tollenaar. Over drie punten
hebben we het met elkaar gehad:
gebedshouding, gebedsinhoud en
gebedsverhoring.

Het eerste wat dan in je opkomt, is wat bidden
inhoudt. Wat betekent het voor jou? Timon reageert
snel: “Bidden is praten met God. Je kunt uit je gebed
moed halen.” De overige jongens vullen aan dat het
dan vooral gaat om een wensenlijstje dat ze indienen
bij God. Onderwerpen zoals bidden om gezondheid
en het krijgen van een nieuw hart staan hoog op hun
‘lijstje’. Theun: “Ik bid en dank. Het is wel iets meer dan
enkel een lijstje met wensen indienen. Het verschil is
dat je God ook dankt.” Henrik: “Bidden is praten met
Iemand die je niet ziet. Je kunt altijd bij Hem terecht.”
Arie heeft er wel eens moeite mee; hij vraagt zich soms
af of de Heere wel echt hoort: “Als je bidt om genezing
voor je zieke opa, elke dag weer en hij sterft dan toch.
Dan vraag je je af of Hij het wel heeft gehoord.” Arie is
niet boos of opstandig: “Ik beslis er niet over.”
ARROGANT OF NEDERIG
Al pratend komen we erachter dat we vaak alleen
maar vragen wat wij willen. Maar wat wij willen kan
soms haaks staan op wat God wil. Het is immers ‘Uw
wil geschiede’? De jongens denken er even over
na. Als het gaat over de gebedshouding van de
farizeeër en de tollenaar is Timon heel duidelijk:
“Die farizeeër wil laten zien dat hij kan bidden.
Hij is erg arrogant. Hij stelt zichzelf boven de
ander.” Theun vult treffend aan: “De tollenaar
heeft de kin op de borst, zit achterin de kerk
zodat niemand hem ziet.” Nederigheid
tegenover arrogantie in het gebed,
daar kunnen we wat van leren.
Arie: “We moeten nederig zijn,
want Jezus was dat ook. Kijk maar
naar de houding van Hem bij de
voetwassing van Zijn discipelen.”
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De jongens zijn het eens met elkaar als het gaat om de
nederige positie die ze dienen in te nemen tijdens het
gebed. Als je luistert naar de toon van beide gebeden,
valt op dat de tollenaar God vooropstelt en de ander
zichzelf.
De jongens vinden het belangrijk dat je vooral oprecht
bidt, je moet het echt menen. Ook weten ze concreet
te benoemen waar je voor kunt bidden: gezondheid
neemt een belangrijke plaats in, evenals ‘dat je de
volgende dag weer mag opstaan.’ Op momenten
dat je bijvoorbeeld zelf geconfronteerd wordt met
ziekte in het gezin of in de familiekring komt de bede
om gezondheid wel een stuk dichterbij, dan ‘is het
niet altijd logisch dat je gezond bent en blijft.’ Ook
vergeving van de dagelijkse zonden die ze doen
nemen ze mee in hun gebed.
VERTROUWEN
Danken voor de dag je hebt gekregen, voor bewaring,
dat je weer naar school mocht gaan en dat je een
huis hebt om in te wonen, zijn thema’s die de jongens
noemen om dankbaar voor te zijn. Hebben de
mannen ook de ervaring dat we zo vaak bidden en
dat we zo weinig danken? Komt het dankgebed er
niet een beetje bekaaid vanaf? Arie: “Ik dank meestal
meer dan dat ik bid. Als ik ’s avonds op bed lig, dank ik
veel.” Opvallend is dat de jongens school niet direct als
een prioriteit zien in hun persoonlijk gebed. “Het is te
gewoon, te standaard,” aldus een van de jongens.
Zijn er voorbeelden te noemen van een verhoord
gebed? God hoort wel al onze gebeden, maar Hij
verhoort niet al onze gebeden, wordt immers wel
eens gezegd? Theun schiet direct iets te binnen: “Toen
ik klein was, liep mijn konijn weg. Ik kon het nergens
meer vinden. Ik zocht dagenlang. Ik bad tot God, liep
terug vanuit het weiland naar huis en toen zag ik het
konijn achter het huis bij de schommel. Ik was toen
een jaar of zes.” Timon vertelt dat wanneer er iemand
die ziek is geweest, beter wordt, vaak gedacht wordt
dat het komt door de artsen of medicijnen. Mensen
vertrouwen dan meer op het verstand dan op het
geloof. Terwijl God de middelen geeft en de kundigheid
aan de artsen. Dat voorbeeld brengt ook bij het
vertrouwen in je gebed. Vertrouw je erop dat waarvoor
je bidt, ook daadwerkelijk verhoord kan worden? Of
bid je zonder vertrouwen tot God? Bid in vertrouwen
op de Heere, zo luidt in feite de opdracht. “God heeft
een plan met ons mensen,” aldus Arie. “Het kan zijn dat
een ander of jijzelf tot bekering komt, doordat iemand

uit je omgeving niet beter wordt, maar overlijdt.”
God heeft soms een ander, een hoger doel met onze
gebeden dan wij zelf willen of kunnen inzien. We zien
dat doorgaans pas achteraf. Als je dit beseft, kan het
bewaren voor opstandigheid of boosheid naar God
toe. “Het is maar beter ook dat God niet alle gebeden
verhoort,” zegt Timon, “want als je vloekt, bid je eigenlijk
ook.” Inderdaad, als we niet uitkijken, roepen we
soms zomaar iets over ons af. Laten we daarom goed
nadenken over wat we zeggen.
GEEN EISENLIJSTJE
De gelijkenis van Farizeeër en de tollenaar leert ons
ook een les. Wat leren we daaruit? Henrik: “Een woord
bidden kan al voldoende zijn, in plaats van heel veel
woorden te gebruiken.” Arie: “Stel je nederig op en
voel je niet meer dan de rest.” Wie zichzelf verhoogt,
zal vernederd worden. Kom niet met je eisenlijstje bij
God. We hebben nergens recht op. De jongens geven
haarfijn aan dat zowel in je toon als in je houding die
nederigheid zicht- en hoorbaar moet zijn.
‘BID HARDOP’
Na de laatste slokken koffie en de restjes koek naar
binnen gewerkt te hebben, sluiten we het gesprek af
met tips voor ouders, ambtsdragers en leerkrachten.
Wat wil je hen meegeven? Henrik: “In de kerk bidt de
dominee vaak met dure, moeilijke woorden. Het kan
ook wel wat eenvoudiger.” “Als je gewoon simpele
woorden gebruikt, snapt iedereen het ook,” reageert
Theun. Timon heeft nog een tip over de lengte van het
gebed: “Door de veelheid van woorden, de lengte van
het gebed, kan het zijn dat je er iets mee wil worden.”
“Dan is het een gebed zonder eind,” merkt een van
de jongens op. Een gebed moet echt zijn, eerlijk en
oprecht. Dit merk je bij sommige opvoeders ook echt.
Zo’n gebed komt over, het raakt je. “Een gebed moet
van Boven komen,” verwoordt Henrik. Het blijft even
stil. Arie: “Een open gebed is belangrijk.” De mannen
geven aan dat zij dit mooier vinden en oprechter dan
een standaardgebed waarbij je van begin tot eind al
kunt aangeven wat er gaat komen. Henrik komt tot
slot met een laatste tip voor leerkrachten: “Niet achter
elke zin ‘Heere’ zeggen, zoals sommige leerkrachten
doen.” Een algemene tip voor thuis, voor ouders,
hebben ze ook: “Bid hardop aan de tafel als vader
(of moeder). Je bent priester in het gezin.”
Willem van Hartskamp –
docent godsdienst, Pieter Zandt Scholengemeenschap
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Gebed

OM GENADE

In gedachten zie je twee mensen de trappen van
de tempel beklimmen. Een hoogstaande, verheven
farizeeër, en een slechte, verachte tollenaar.

B I J B E L S T U DI E

farizeeër meent oprecht dat
er weinig of niets op hem
valt aan te merken. Zo staat
hij voor God.

Vergeef mij

Het staat er niet, maar je kunt je voorstellen dat die
farizeeër een stukje naar voren is gelopen, dichter
bij het altaar en bij het heilige. Hij is immers al
rechtvaardig… Hij dankt God dat hij niet is zoals de
rest van de mensen. Die zijn allemaal slechter dan hij,
zeker die onreine tollenaar daar, die het bestaat om in
deze heilige tempel te komen bidden. Hij somt voor
God op wat hij allemaal voor Hem doet. Het is nog
meer dan de Heere in Zijn wet van hem vraagt. Deze
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De tollenaar blijft op afstand
van het altaar. Daar worden
de offers gebracht, tot
verzoening van de zonden.
Daar ontvangen zondaren
vergeving van God. Maar
deze tollenaar voelt zich
onrechtvaardig, goddeloos.
Hij kan niet bestaan voor
God. Hij kan God niet
aankijken, zoals die farizeeër
daar vooraan, maar slaat zijn
ogen neer, slaat als teken
van diep berouw op zijn
borst en zegt: O God, zijt mij zondaar genadig. Letterlijk
staat er: ‘wees verzoend met mij’, ‘vergeef mij’. Zo staat
hij voor God.
Het oordeel van de Heere Jezus is schokkend. Terwijl
de tollenaar gerechtvaardigd naar huis gaat, verlaat
de Farizeeër niet gerechtvaardigd de tempel. De
woordjes meer dan betekenen hier niet: de een meer
dan de ander, maar: de een wel en de ander niet.

Dat de farizeeër ongerechtvaardigd naar huis gaat,
moet voor de luisteraars ontstellend zijn geweest.
Als de tollenaar al gerechtvaardigd wordt op een
kort schuldgebed, dan zal de farizeeër toch zeker wel
rechtvaardig zijn! Maar Jezus oordeelt anders.
Het laat zien dat God het hart ziet, als je bidt. In het
gebed gaat het om de ontmoeting met God. Zou
de farizeeër Hem ontmoet hebben? Wie God echt
ontmoet, ziet zichzelf als zondaar. Denk aan Petrus
in Lukas 5 vers 8: Heere, ga uit van mij, want ik ben een
zondig mens.
De oprechte Jood ging met zijn zondeschuld naar de
tempel, om gerechtvaardigd te worden door het offer
dat hij daar bracht. ‘Gerechtvaardigd zijn’ houdt in, van
God vergeving ontvangen te hebben. Je kunt jezelf
niet rechtvaardig verklaren, alleen God kan een mens
vergeven. Wij zouden het misschien niet zeggen, en
de farizeeër zeker niet, maar de tollenaar keert, door
God gerechtvaardigd, terug naar zijn huis.

Maar God belooft vergeving aan zondaren die met
berouw over hun zonden de toevlucht tot Hem
nemen: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven (Matth. 11: 28). Zo
kwamen tollenaren en zondaren tot Hem; en Hij
ontving en vergaf. Omdat Hij Zichzelf voor hen gaf, als
een offer voor hun zonden, aan het kruis. Wie door het
geloof zo op Hem ziet, is rechtvaardig.
Het is natuurlijk een gelijkenis, maar je kunt je
afvragen waar de tollenaar de volgende dag zal staan
in de tempel. Dichter bij het altaar? Omhoogkijkend
en biddend: O God, ik dank U…? Ik denk dat hij weer
van verre zal staan. Hij zal weer op z’n borst slaan en
bidden: O God, wees mij zondaar genadig… Zijn ogen
zullen het altaar zoeken en hij zal bidden en danken:
‘Hij mijn zonden, ik Zijn gerechtigheid’.

Laurens Kroon

Vernedering geeft toegang

De Heere Jezus sluit de gelijkenis af met de regel van
Gods Koninkrijk dat wie zichzelf vergeeft en op zijn
eigen gerechtigheid vertrouwt, ten val zal komen.
Hij zal uiteindelijk door God worden veroordeeld
en buiten het Koninkrijk worden geworpen, als
een onrechtvaardige (vers 11)… Maar wie zichzelf
vernedert voor God en zijn schuld belijdt, zal door
Hem verhoogd worden. God zal hem recht doen. Niet
vanwege zijn vernedering en schuldbelijdenis, maar
wel in die weg. Een zondaar krijgt dan onverdiend
toegang tot het Koninkrijk van God.

Rechtop voor God

Deze gelijkenis zegt ons iets over onze
gebedsgestalte. Hoe bidden wij? Bidden we zonder de
heilige God als zondaar te ontmoeten? De tollenaar
blijft op afstand van het altaar, omdat hij beseft dat
hij de vergeving van zijn zonden niet waard is. Maar
we kunnen ook innerlijk op afstand blijven, terwijl we
denken dat de Heere ons toch wel moet aanvaarden.
We staan tenslotte dicht bij het altaar. We zijn
gedoopt, hebben belijdenis gedaan, gaan misschien
wel aan het avondmaal. We zijn gelovige mensen. Of,
we blijven op afstand omdat we rechtzinnig bij onszelf
concluderen dat we onbekeerd zijn. En bekering is
Gods werk. Intussen blijven we in ongeloof rechtop
staan voor God.

De gelijkenis van de
farizeeër en de tollenaar
Lukas 18 vers 9-14
In Lukas 18 staan twee gelijkenissen van de
Heere Jezus over het gebed. In vers 1-8 vertelt
Hij de gelijkenis van de onrechtvaardige
rechter, om de mensen te leren dat ze moeten
blijven bidden. Daarna richt Jezus Zich tot
sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat
zij rechtvaardig waren en de anderen niets
achtten. Deze mensen - niet alleen farizeeërs
- vertrouwen op hun eigen rechtvaardigheid
voor God. Ze zijn ervan overtuigd dat het
houden van de wet nodig is om aanvaard te
worden door God.
Deze gelijkenis gaat over mensen die vinden
dat ze aan die voorwaarde voldoen. Ze
vertrouwen op zichzelf en daarmee niet op
God. Deze zelfingenomenheid gaat samen met
het verachten van anderen. Dat zijn de mensen
die deze rechtvaardigheid niet hebben, omdat
ze de wet niet kunnen volbrengen. Tollenaren
bijvoorbeeld.

Leer van deze tollenaar dat de Heere nederigheid
vraagt, vanwege onze zonden. We verdienen niets.
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Bidden
met
een
beperking
“Soms sta ik beschaamd om hun
kinderlijk vertrouwen”

Het lijkt zo simpel: Handen samen, ogen
dicht; we gaan bidden. Maar als zelfs de
discipelen vragen: ‘Heere, leer ons bidden’,
hoe zullen wij dan onze kinderen leren
bidden en danken? Laat staan wanneer
onze kinderen te kampen hebben met
(ernstige) beperkingen. Als zelfs het
eenvoudige ritueel van handen vouwen
en ogen sluiten te moeilijk lijkt te zijn.

INTERVIEW

Tot de kern komen

Loes Coppoolse begrijpt de worsteling om het
eenvoudig overbrengen van begrippen als bidden
en danken als geen ander. “Aan het begin van mijn
loopbaan binnen het speciaal onderwijs voelde
ik me zo machteloos. Hoe sluit ik aan bij deze
kinderen? Wat landt er uiteindelijk van wat ik zeg
en vertel? Hoe spreek ik zo eenvoudig mogelijk?
Deze worsteling is verrijkend geweest. Het is
een kwestie van afpellen tot alleen de kern
overblijft. En me dan afvragen hoe je dat
in gewone taal gaat zeggen. Waarbij
ik mezelf ook de vraag stel of het dan
nog Bijbels is. Voor deze kinderen
zijn geloof en kerk heel belangrijk.
En juist daarin vinden we elkaar.
Die ontmoeting gun ik ouders,
leerkrachten, medewerkers,
kerkenraadsleden. Voor God is
iedereen gelijk. Ik leer heel veel
van de kinderen. Soms sta ik
beschaamd over hun kinderlijk
vertrouwen op de Heere. Over
- als ze praten kunnen - hun
ronduit eerlijke en concrete
gebed.
Zo verwoordde een leerling
die van school af ging heel
eenvoudig dat hij het afscheid
fijn vond, maar ook moeilijk.
Wij gebruiken soms geijkte
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termen en uitdrukkingen in ons bidden en danken.
Maar weten we zelf nog wat ze betekenen?”

In de spiegel kijken

In de omgang met EMB kinderen - kinderen met
een ernstige meervoudige beperking - waarvan
sommigen niet kunnen praten, is het belangrijk om
nog sterker te kijken naar wat ze nodig hebben. We
kunnen hen helpen door hen woorden aan te reiken.
Ik ervaar bij deze kinderen een vertrouwen op God.
Maar wat als het gebed niet wordt verhoord? Ik
herinner me een leerling die zich boos uitte, omdat
zijn klasgenoot waarvoor we zo vaak met elkaar
gebeden hadden, toch stierf. Dat zette mij aan het
denken over de uitleg van de zin: ‘Om Jezus wil’. Nu
zeg ik aan het einde van een gebed: “Als U het goed
vindt; en wilt U ons helpen als wij het moeilijk vinden
als het anders gaat.”
Samen bidden met een kind dat moeilijk gedrag
laat zien, helpt. Dan mag je concreet zeggen
wat lastig is. ‘Heere, ik kan Pieter niet helpen,
want ik begrijp niet wat er aan de hand is.
Dat vinden we verdrietig.’
Deze kinderen houden ons een
spiegel voor. Hoe staat het met
onze afhankelijkheid van de Heere?
Ze voelen direct of we echt zijn
of dat we mooi weer spelen.
Hoewel een relatie opbouwen
moeilijk is vanwege de beperkte
communicatie, is dat wel een
vereiste om hen iets te leren. En
wie opmerkzaam kijkt naar de
kleine dingen, ziet dat toeval niet
bestaat. Het is zo ontroerend
om te merken dat, als je zelf niet
zo goed in je vel zit, een kind
precies die psalm aanwijst om te
zingen, die jou vertroost. Door
anders te kijken, zien we veel
meer.”

Tips
•
•
•
•
•

Hoe concreter hoe beter.
Dank in plaats van voor het lekkere
eten, voor de lekkere frietjes.
Noem de naam van het kind in
het gebed.
Maak gebruik van melodietjes
om een gebed makkelijker te
onthouden.
Gebruik steeds dezelfde rituelen
in dezelfde volgorde.

Eerbiedig!

Sommige kinderen kunnen alleen technisch gezien
al hun handen niet samen doen en hun ogen niet
sluiten. Hoe moeten we daarmee omgaan? Heeft
het dan wel zin om te proberen hen te leren bidden
en danken? Loes laat daarover geen onduidelijkheid
bestaan. “Bidden met en voor kinderen begint bij je
eigen gebedsleven. Verder is eerbied een kernbegrip.
Dat proberen we de kinderen op hun niveau en
met hun mogelijkheden bij te brengen. Handen
samen, ogen dicht, knielen voor je bed zijn zo onze
manieren. Kinderen met autisme durven hun ogen
niet dicht te doen. Dan raken ze de grip op de wereld
om hen heen kwijt. Een goed alternatief is dan hen
naar beneden te laten kijken. We sluiten onze ogen
om niet afgeleid te worden door wat we zien. Maar
wie van gebaren afhankelijk is, moet wel kijken.
Anders ‘hoort’ hij niets. Sommige kinderen houden
hun handen maar heel kort gevouwen. Dan vouwen
wij onze handen er overheen.

samen en hun ogen dicht moeten doen. Probeer
aan te geven dat het zo voor dit kind passend is. Het
voorstellingsvermogen is maar heel beperkt. Bidden
is praten met Iemand Die je niet ziet, hoort, voelt.
Daarom gebruiken we een boek met plaatjes en foto’s
van zaken waarvoor we bidden en danken. Het kind
kan dan bijvoorbeeld de foto van opa aanwijzen als
de persoon waarvoor het wil danken. Kernwoorden
zeggen we nadrukkelijk door voor en na het woord
een spreekpauze in te lassen. Zo proberen we aan te
sluiten bij wat de kinderen nodig hebben.”

Het is Gods werk

Aan de andere kant hoeven we niet wanhopig te
zijn en te ingewikkeld te denken. Ook deze kinderen
hebben een ingeschapen Godskennis. Zij zijn
gedoopt en leven op het erf van het verbond. Dat is
een groot voorrecht. Ik weet zeker dat de Heere juist
onder hen werkt en woont. Daarmee ontken ik niet
dat ook zij zondige kinderen zijn. Maar Hij wil aan
Zijn verbond gedenken.
En de Heere werkt ook on-middellijk. Hij is niet van
ons doen en laten afhankelijk. Wij moeten volgens
Luther doen alsof wij onze kinderen kunnen bekeren
in de wetenschap dat we het niet kunnen. Ik hoop
dat iedere ouder met die worsteling bij de Heere
terecht komt. Om het alleen van Hem te verwachten.
Een handicap staat ons in de weg, maar Hem niet.
Mettie de Braal-Prins

		
Paspoort

Als een kind in plaats van de ogen te sluiten, zijn
handen voor de ogen doet, dan kan hij zijn handen
helemaal niet vouwen. Maar zo is hij eerbiedig. Zo
vragen we ons steeds af of een kind zelf iets kan of
alleen met hulp. Ouders en leerkrachten moeten
daarin keuzes maken. Wat wil ik qua eerbied nu
echt? Wat is onopgeefbaar? En hoe zou ik willen dat
het kind bidt en dankt als het 25 is? Eerbied vraagt
nabijheid, veiligheid en rust. Met een boos hart
kun je niet bidden of danken. In een gezin kan het
lastig zijn dat de andere kinderen wel hun handen

Wie:
Wat:
Waar:
Meer:

Loes Coppoolse (45)
Intern begeleider SO en VSO en leerkracht EMB-groep
Eben-Haezerschool te Kapelle (Zld)
Loes is medewerker aan de catechisatiemethode
van Helpende Handen. Ook is zij cursusleider bij
een cursus waarin wordt besproken hoe je dag- en
weekopening en sluiting doet en huisbezoek aflegt
bij mensen met een verstandelijke beperking, voor
kerkenraden en medewerkers bij instellingen van
Siloah. Verder is zij staflid bij de vakantieweken voor
gehandicapten van de Vrouwenbond Gereformeerde
Gemeenten.
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Bidden
met en voor
INTERVIEW

je kinderen
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Hoe bid je samen met je kinderen?
En welke plek geef je je kinderen in je
persoonlijk gebed? In dit artikel vertellen
Dominic en Corianne van Dieren over
hoe zij het gebed een plek geven in hun
gezinsleven.

Omgang met God

Het gebed is voor ons een omgang met God. Het is
verweven met ons leven. Met de kinderen bidden we
allereerst om bekering, om een hart wat van de Heere
houdt. Daarnaast proberen we de dagelijkse praktijk
een plek te geven in het gebedsleven met de kinderen.
Samen denken we na over gebeurtenissen van een
dag en daarvoor bidden we. Voor de start van het
schooljaar bijvoorbeeld, of voor de operatie van oma
of om bescherming op weg naar school. Bij het ontbijt
lezen we een gedeelte uit de Bijbel en een dagboek
met gespreksvragen. Deze vragen en het gesprek
daarover met onze kinderen komen ook vaak weer
in het gebed terug.

Structuur en vorm

Bij het opstaan lezen wij samen uit de Bijbel en
bidden we persoonlijk. De kinderen zien dit terwijl ze
bijvoorbeeld aan het spelen zijn. We doen dit bewust
zo. Hierdoor zien ze dat het belangrijk is om de dag
met de Heere te beginnen. De kinderen bidden bij het
wakker worden het ochtendgebed ‘In mijn bedje warm
en zacht’. Bij het gebed voor de maaltijd gebruiken
we geen vaste structuur. Vaak bidt Dominic, soms
Corianne. We bidden met name een vrij gebed en soms
een formuliergebed of het Onze Vader. Dat zingen we
ook wel eens. Af en toe bidt één van de kinderen. Het
is belangrijk om te beseffen dat dit ook een gebed is.
Daar past dus bij dat iedereen eerbiedig is. Het is niet
de bedoeling dat we met z’n allen vertederend naar
Loïs kijken die zo schattig bidt.
We willen onze kinderen leren dat bij het gebed naast
inhoud, ook de vorm van belang is. We proberen hen
te leren dat het gebed een omgang met God is en dat
eerbied daarom belangrijk is. Als onheilige mensen
gaan we spreken tot God Die heilig is.

Wij hebben onze kinderen nooit gedwongen hun
ogen dicht te doen of hun handen te vouwen. Ook
controleren we hen niet voortdurend, omdat dit voor
ons de heiligheid van het gebed wegneemt. Kinderen
zien wat wij als ouders doen. Daarom is het belangrijk
om zelf eerbied te laten zien. Kinderen voelen aan wat
echt is. Eerbied afdwingen vinden wij niet verstandig,
omdat het dan misschien weerstand oproept of er voor
zorgt dat het gebed plichtmatig wordt.

Gebedspunten

Bij de dagsluiting bidden we met de kinderen ‘Ik ga
slapen, ik ben moe’. Toen ze nog heel jong waren,
baden wij als ouders daar nog een kort vrij gebed
achteraan. Nu bidt elk kind een kort vrij gebed. We
vragen sinds een jaar aan de kinderen of zij ook iets
hebben waarvoor we kunnen bidden. De ene keer
weten ze gemakkelijker iets te noemen dan de andere
keer, maar ze zijn wel in staat om na te denken over
dingen waarvoor ze willen bidden. Ze kunnen hele
wisselende punten noemen, zoals een klasgenootje
met kiespijn, een ziek familielid of een cadeautje
dat ze graag willen hebben. De gebedszaken die ze
aandragen, kunnen direct een aanleiding zijn tot
gesprek. We proberen daar een beetje balans in te
brengen door het gebruik van een gebedshand (zie
kader). Die hand geeft structuur. Het danken voor
nieuwe schoenen of kleren proberen we wat breder
te trekken naar danken voor de dingen die de Heere
ons allemaal geeft. Anderzijds willen we ook dat de
kinderen weten dat ze alles aan de Heere mogen
vragen, niet alleen de dingen die papa en mama goed
vinden. Als ze om een cadeau willen vragen, kan het
daarom de ene keer zo zijn dat we daarover praten,
een andere keer laten we dat rusten.
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Moeten en mogen

We vinden het echt belangrijk dat onze kinderen
weten dat ze mógen bidden en dat bidden niet een
moeten is. Het is juist heel fijn is dat ze alles wat
hen bezighoudt en waar ze misschien zorgen om
hebben, bij God neer kunnen leggen. Dat dit op elk
moment van de dag kan en niet alleen tijdens de vaste
gebedsmomenten. Met de start van het schooljaar
had één van de jongens kriebels in zijn buik en kon
hij slecht slapen. Het is dan fijn om je kind te kunnen
vertellen dat je daarvoor kunt bidden en dat je aan
de Heere kunt vragen of je goed mag slapen. In deze
wereld komen veel dingen op ons af. De satan is altijd
wakker en ons eigen hart is zwak, maar er is ook een
God Die leeft en onze gebeden hoort. Ook voor ons
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geeft dat rust, het helpt om de kinderen los te kunnen
laten. Het weten dat we altijd bij de Heere mogen
komen en dat Hij wil horen en verhoren - dat maakt
het gebed levend.
We denken dat het belangrijk is om ook onze eigen
kwetsbaarheid aan onze kinderen te laten zien, als wij
zelf ergens tegenop zien. Onze eigen afhankelijkheid
van de Heere verwoorden we daarom ook in het
gezamenlijke gebed.

Onze Vader

Regelmatig bidden we een formuliergebed of het
Onze Vader. We vinden het belangrijk dat de kinderen
op een gegeven moment ook uitleg krijgen over wat

Paspoort
Wie: Domin
ic en Coriann
e van Dieren
Waar: Apeld
o
o
r
n
Ouders van:
Ruben (7), M
arc (5) en Lo
ïs (3)

OCHTENDGEBEDJE

In mijn bedje warm en zacht,
Sliep ik rustig deze nacht
En nu ik weer op mag staan,
Vraag ik Heer’ wil met mij gaan.
ze bidden. De preek kan een mogelijkheid zijn om in
gesprek te gaan, bijvoorbeeld een catechismuspreek
over het Onze Vader. Onze oudste twee beginnen
die gebeden nu te begrijpen. Duidelijke voorbeelden
kunnen daarbij helpend zijn. Bij een preek over ‘Leid
ons niet in verzoeking’ gebruikte onze dominee het
voorbeeld van een vis die in haakje bijt waar een lekker
hapje omheen zit. Daar kunnen we dan met hen over
doorpraten. De mogelijkheden die zich voordoen om
in gesprek te gaan moeten we zeker gebruiken.

Invalshoek

Ons persoonlijke gebed en onze gebeden als echtpaar
hebben een andere invalshoek dan het gebed met ons
gezin. In het bidden voor onze kinderen bidden we
meer als opvoeders. Er is dan nog meer het besef dat

GEBEDSHAND

Door middel van deze hand kunnen
kinderen onthouden waaraan je denkt
in je gebed en in welke volgorde je dat
het beste kunt doen.
•
•
•
•
•

Geef dat ik ook deze dag,
Heel veel aan u denken mag.
Leer mij leven zo het hoort,
Leid mij door Uw Geest en Woord.
Amen

we onze kinderen van God hebben gekregen en we
vragen Hem om hulp en wijsheid om hen op te voeden
zoals God dat wil. Daarnaast realiseren we ons als
ouders dat wij onrein zijn en onreine kinderen hebben
gekregen. Wij moeten samen met hen voor God
verschijnen. Natuurlijk bidden we of onze kinderen het
goed en fijn mogen hebben, maar als we denken aan
hun ziel, dan voelen we die nood sterk. Aan de andere
kant zegt de Heere Zelf dat we onze kinderen op Hem
terug mogen werpen. Dat is een troost die het gebed
geeft.
Elisabeth van Woudenbergh-Steenstra

Duim
Aanspreken van God en Hem eren om
Wie Hij is
Wijsvinger
Danken voor wat je hebt gekregen
Middelvinger
Belijden van je zonden en vragen om
vergeving
Ringvinger
Bidden voor anderen
Pink
Bidden voor jezelf: voor wat je nodig hebt
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Eén online platform voor

TOERUSTING &
HULPVERLENING
WE HELPEN U VERDER
in de gemeente
op persoonlijk vlak
met jeugd en opvoeding
bij relaties en het huwelijk

www.gemeenteengezin.nl

NU !
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Adviesplein
gemeente & gezin

Het ‘Adviesplein gemeente en gezin’ is ontstaan vanuit de Gereformeerde Gemeenten
om een overzicht van toerusting, advies en hulp te bieden aan onder andere

ambtsdragers, opvoeders en gemeenteleden.
Deelnemende organisaties:
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informatie
Boeken tips
Over het gebed zijn veel boeken geschreven.
Hieronder vindt u een selectie.
Ds. W. Harinck, Altijd bidden
(Apeldoorn, De Banier; 2015);
111 blz.; € 9,95
‘Altijd bidden’ roept vragen en
zelfs onmogelijkheden op. Wat
bedoelt de Heere Jezus hier precies? Hoe moet dit in de praktijk?
Mijn hart is zo biddeloos. Wat is
een waar gebed? Op deze en andere vragen
gaat de schrijver in. Uiteindelijk ligt het geheim
van ‘altijd bidden’ in de genade van God door de
Heere Jezus Christus. Hij is de biddende Hogepriester aan de rechterhand van de Vader.
Frans en Andrea van Hartingsveldt, Opvoedingsreis deel 2
(Apeldoorn, De Banier; 2016);
120 blz.; € 9,95
De serie Opvoedingsreis gaat over
het fundament van een Bijbelse
opvoeding. In dit boek wordt het
concreet ingevuld met onderwerpen als: zelfbeheersing leren, bidden en Bijbellezen met kinderen, mee naar de kerk, etc. Elk hoofdstuk heeft
een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna
lijnen getrokken worden naar de dagelijkse opvoedingspraktijk. Vragen en een casus brengen
de onderwerpen dichtbij.
Ds. A.T. Huijser, Leer ons bidden
(Houten, Uitgeverij Den Hertog;
2018); 132 blz.; € 14,90
“Heere, leer ons bidden,” vroegen
de discipelen aan de Heere Jezus.
Toen heeft Hij hun het Onze
Vader geleerd. Aan de hand van
de Zondagen 45 tot en met 52 van de
Heidelbergse Catechismus worden de zes beden
van het Onze Vader uitgelegd. Voorafgaand gaat

de auteur in op het gebedsleven in de binnenkamer.
Steeds worden er lijnen getrokken naar de praktijk
van het tijdelijke en geestelijke leven. Ieder hoofdstuk
wordt afgesloten met gespreksvragen.
Willemieke Kloosterman-Coster,
‘k Vouw mijn handen
(Apeldoorn, De Banier; 2017);
61 blz.; € 8,95
Bidden: we doen het elke dag,
maar waarom bidden we
eigenlijk? Tot Wie spreken wij als we bidden en waar
mogen we dan om vragen? Dit boekje geeft op een
eenvoudige manier onderwijs over bidden. Daarnaast
bevat het een aantal voorbeeldgebeden die kinderen
kunnen zingen of uit hun hoofd
kunnen leren.
Laurens Snoek, Waarom zou ik
bidden? (Houten, Uitgeverij Den
Hertog); 69 blz.; € 10,50
Voor mijn gevoel heeft bidden
geen zin. Ik heb niet het idee dat er iemand luistert en
antwoord geeft. Waarom zou ik dan bidden? Bidden,
er zijn weinig godsdienstige onderwerpen waar jongeren méér vragen over stellen. Dit boekje geeft dertig verschillende antwoorden op de vraag ‘Waarom
zou ik bidden?’ Het zijn allemaal redenen om te doen
waartoe God je oproept: Doe uw mond wijd open,
Ik zal hem vervullen.
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Gij bad op ene
berg alleen
Gij bad op ene berg alleen,
en... Jezu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet!
Guido Gezelle (1830-1899)

