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Kinderen leren bidden?! 
 
Ouders leren hun kinderen heel veel dingen: lopen, fietsen, netjes eten en nog veel meer. 

Kunnen ouders hun kinderen ook leren bidden? Ze kunnen hun kinderen duidelijk 
proberen te maken wat bidden is. Ze kunnen hun kinderen leren een gebed te zingen of op 
te zeggen. Ze kunnen hun kinderen leren om eigen woorden te gebruiken bij het bidden. 
Maar alleen de Heilige Geest kan ouders en kinderen echt leren bidden. Daarbij werkt Hij 

middellijk. De Heere wil ook ouders gebruiken om kinderen te leren bidden. 
 

I. Vijf bouwstenen bij leren bidden 
1. Het voorbeeld van de ouders 

Biddende kinderen vraagt allereerst biddende ouders. Of de kinderen nu 0, 10 of 20 jaar zijn, 
ze hebben ouders nodig die voor hen bidden: zowel in de binnenkamer als in het 
gezinsgebed. Het gebed van ouders in het gezin is een voorbeeld voor het persoonlijke 
gebedsleven van kinderen. Wanneer een ouder hardop bidt, hoort het kind hoe er gebeden 
wordt en kan het daarvan leren. Sommige ouders hebben het opgemerkt in het gebed van 
de schoolgaande kinderen. Vaak is daaruit te horen hoe de meester of juf bidt. Zo is ook het 
gebed van ouders een voorbeeld. Daarom is het voor kinderen zo belangrijk als ouders 
hardop in een vrij gebed voorgaan. 
 

2. De sfeer in het gezin 
Bij het leren bidden is het belangrijk dat kinderen ervaren dat de Heere de grote Aanwezige 
is in het gezin, dat er in afhankelijkheid van Hem wordt geleefd en dat Hij bij het geheel van 
het dagelijkse leven wordt betrokken. Het besef van voor Zijn aangezicht te leven heeft 
invloed op de ontwikkeling van kinderen, ook ten aanzien van hun bidden. Zo leert een kind 
wat eerbied is door de eerbiedige houding van de ouders. 
 

3. Tijd, rust en regelmaat 
Bij het leren bidden van kinderen is tijd, rust en regelmaat ontzettend belangrijk. Een vast 
patroon bij het naar bed gaan, bevordert het avondgebed. Een vaste tijd van opstaan en van 
gezamenlijk ontbijt is, bevordert dat er rust en stilte is voor het morgengebed.  
 

4. Het onderwijs door ouders 
Praat steeds met de kinderen over wat bidden is, tot Wie er gebeden wordt, wat de inhoud 
van het gebed is, dat de Heere hoort en dergelijke. Kinderen hebben onderwijs nodig daarin. 
Vind je het moeilijk om daar woorden voor te vinden, maak dan gebruik van boekjes (meer 
hierover in artikel 3 van deze serie).  
 

5. Begeleiden bij het bidden door ouders 
Begin al voor de geboorte voor je kindje te bidden en meteen na de geboorte met je kindje 
te bidden. Natuurlijk begrijpen kinderen dan niet bewust wat er gebeurt, maar onbewust 
wordt er toch veel meegegeven. Later begrijpt het kind stapje voor stapje steeds meer en 
kan er ook steeds meer uitgelegd worden. Breng er ook meteen regelmaat in. ’s Morgens bij 
het wakker worden, voor en na het voeden, ’s avonds bij het naar bed gaan. Het kan een 
dag- en nachtritme bevorderen. 
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II. Voorbeeldgebeden 
 
De meeste ouders beginnen met hun kinderen een formuliergebed te leren of een versje om 
te zingen.  
 
* Voor het eten wordt vaak gebeden: ‘Heere, zegen deze spijze [of: dit eten en drinken]. Om 
Jezus’ wil. Amen’.  
 

* Bij het avondgebed wordt meestal gezongen ‘Ik ga slapen ik ben moe’ en soms de 
Avondzang.  
 
* Bij het morgengebed zijn er meer variaties. Onder de volgers van BijbelsOpvoeden op 
Instagram is een poll gedaan en daaruit blijkt het volgende: 
- Ongeveer 25% gebruikt de Morgenzang 
TIP: Wij zingen elke dag een ander couplet. Er zijn zeven coupletten, dus dat kan precies (zo 
doen we het trouwens ook met de Avondzang. 
- Ongeveer 30% zingt ‘Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag’. 
- Ongeveer 30% gebruikt: ‘In mijn bedje warm en zacht’. 
- De overige 15% leert een ander opzegversje of morgenlied, zoals: 

- ‘Trouwe God, ik dank U blij’ (te vinden in het boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge 
kinderen’ (uitg. De Banier)) 
- ‘Elke dag aan ons gegeven, is een zegen van U HEER’!’ 

 
NB. Vanwege de copyrights op veel liederen kunnen ze hier niet allemaal helemaal 
weergegeven worden. Hieronder en op de volgende pagina vind je er een aantal die we wel 
mogen publiceren: 
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III. Ontwikkeling in bidden 
 

Van gezongen gebed naar vrij gebed 
Het is heel mooi om jonge kinderen te leren bidden met behulp van zing- of opzegversjes en 
hen op deze manier woorden aan te reiken. Maar het is heel belangrijk dat het niet bij een 
gezongen of gesproken formuliergebed blijft en dat ouders hun kinderen leren om in eigen 
woorden te bidden, zodat ze dat wat hen bezighoudt aan de Heere leren voor te leggen. 
Het is dus de bedoeling dat het bidden van kinderen een ontwikkeling doormaakt: van 
gezamenlijk een gebed zingen of uitspreken tot persoonlijk een gebed doen. Ouders staan 
voor de taak om hun kinderen stap voor stap over te laten gaan van een gezamenlijk 

gezongen gebedje (baby en peuter) naar het zelf in eigen woorden bidden (basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs).  
 

Tussenstappen 
Welke tussenstappen zijn er om je kinderen te begeleiden 

van een formuliergebed naar een  vrij gebed? 
(Hierbij wordt voor de duidelijkheid het gezongen avondgebed als uitgangspunt genomen) 
 
1. Laat je kind na het zingen een paar zinnen nazeggen die je als ouders voorzegt. Vanaf de 
leeftijd van ongeveer 2-3 jaar kunnen kinderen na het gezongen versje nazeggen wat ouders 
kinderlijk eenvoudig in enkele zinnen voorzeggen.  
 
2. Laat je kind na het zingen zelf een paar zinnen in eigen woorden bidden. Vanaf ongeveer 
de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen zelf na het gezongen versje zinnen formuleren. 
Ouders kunnen hen helpen door vooraf te vragen waarvoor ze de Heere willen bidden en 
danken. 
 
3. Breid de eigen zinnen steeds verder uit. 
 
4. Vanaf de leeftijd van ongeveer 8 tot 10 jaar kan je kind aangeven het zingen achterwege 
te willen laten en alleen in eigen woorden te willen bidden. Doordat je je kind tot deze tijd 
begeleid hebt, weet je of het daar aan toe is. 
 
5. Er zal een moment komen dat je kind aangeeft liever alleen en voor zichzelf te willen 
bidden in plaats van onder het toeziend oog (en oor) van de ouders. Gemiddeld genomen 
zijn meisjes daar rond de leeftijd van 10 jaar aan toe en jongens rond de leeftijd van 12 jaar. 
Als je je kind tot die tijd begeleid hebt bij de dagsluiting, weet je of je dit los kunt laten. 
 
6. Loslaten betekent niet dat er geen gesprek over het bidden (en lezen) gevoerd kan 

worden. Het is goed om regelmatig met tieners in gesprek te gaan over hun dagsluiting. 


