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Bid- en boetedag 
Handreiking voor gezinnen 

 
Sommige kerken roepen op tot een bede- en boetedag in verband met corona 

of hebben een bepaalde datum gekozen 
waarop ze als gemeente een biddag en boetedag houden. 

Hoe kun je dit handen en voeten geven in je gezin? 
Een aantal concrete handreikingen voor deze dag. 

  

Bijbellezen: boetedag in de Bijbel 
Om uit te leggen wat een boetedag is, kun je dit Bijbelgedeelte lezen en bespreken. De 
Israëlieten hadden jaarlijks een boetedag. Niet alleen bij de tabernakel of tempel, maar ook 
in de huizen. Op de eerste dag van de zevende maand werd er dan op de bazuin geblazen. 
  
Lees Leviticus 23:23-28. 
-Op welke datum is dit feest (vers 23)? 
-Wat moeten de priesters doen op het ‘feest van het geklank’ (kanttekening 32)? 
-Aan welke drie dingen denkt het volk op het ‘feest van het geklank’ (kanttekening 32)? 
-Welke van deze drie heeft te maken met wat wij vandaag doen? 
-Hoe heet de dag die tien dagen later wordt gehouden (vers 27)? 
-Wat gebeurt er op de Verzoendag (kanttekening 34)? 
-Waar gaat het volk dan heen (midden vers 27)? 
-Het volk moet zich ‘verootmoedigen’. Wat is dat (kanttekening 35)? 
-Welke vier aspecten van verootmoedigen noemt kanttekening 44 op Leviticus 16:29? 
-Wat betekent dit voor ons vandaag? 
-Wie hebben wij nodig tot verzoening van onze zonden? Naar Wie wijst alles wat er op de 
Verzoendag gebeurt (Romeinen 3:21-26)? 
  

Zingen: boetepsalmen 
Bij een boetedag horen boetpsalmen. Er staan zeven boetpsalmen in ons psalmboek (Psalm 
6, 32, 38, 51, 102, 130 of 143). Deze psalmen laten zien hoe de psalmdichters uiting gaven 
aan hun berouw, boete deden en hun zonden beleden. Zing met elkaar een paar verzen uit 
deze psalmen met elkaar. 
  

Leren: Bijbelteksten 
(Eén van) de volgende Bijbelteksten zijn (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen) geschikt 
om op deze dag uit het hoofd te leren: 
- Dit deed de kerk:  
Joël 2:15: ‘Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit’. 
-Dit hoor je in de kerk:  
Jesaja 58:1: ‘Verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het 
huis van Jakob hun zonden’. 
-Dit vraagt de Heere als antwoord op de preek: 
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* Nehemia 9:2 en 3: ‘En zij deden belijdenis van hun zonden (…) en aanbaden de 
HEERE hun God’. 
* Joël 1:12 en 13: ‘Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse 
hart, en dat met vasten en geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw 
klederen, en bekeert u tot de HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, 
lankmoedig en groot van goedertierenheid’. 
* Hoséa 6:1: ‘Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, (…) en Hij zal ons genezen’. 

 

Leven: bidden en vasten 
1. Neem op de bede- en boetedag tijd voor gebed. Doe dit niet alleen persoonlijk in de 
binnenkamer, maar ook gezamenlijk als echtpaar of gezin. Draag in het gezamenlijke gebed 
het land aan de Heere op met z’n hemeltergende zonden als abortus, euthanasie, 
homohuwelijk, zondagsontheiliging, sportverdwazing, vloeken en dergelijke. Benadruk 
daarbij ook dat wij als kerkmensen van het heilspoor afgegaan zijn en dat er veel schuld bij 
ons ligt. Bid vurig om een opwekking en smeek om een terugkeer tot Gods Woord en wet. 
Welke concrete (gezins)zonden zijn er om te belijden en te laten? 
2. ‘Het is een goede gewoonte en wij hebben reden om het te betreuren’, zegt Matthew 
Henry, ‘dat het over het algemeen zo veronachtzaamd wordt door christenen. Het is een 
daad van zelfverloochening en doding van het vlees en een zich vernederen onder Gods 
hand’. Denk er eens over na hoe vasten of soberheid op een biddag en boetedag in het gezin 
een plaats kan krijgen. Je kunt daarbij denken aan vasten van eten, maar bijvoorbeeld ook 
aan mediavasten. 
 

Aan de slag: 
1. Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je voor kinderen kleurplaten bij de verschillende 
hierboven genoemde Bijbelteksten. 

 
 
Twee mogelijkheden voor gezinnen die van knutselen houden: 

• Zorg voor een kleurplaat van een trompet of bazuin en voor zilverpapier. Laat de 
kinderen de trompet of bazuin met stukjes zilverpapier beplakken 

• Knutsel een trompet of bazuin. Er zijn verschillende varianten in de omloop 
o Bevestig met tape een stuk tuinslang aan een trechter. Omwikkel met 

zilverpapier 
o Haal de bovenkant van een plastic halve liter fles (dit is de beker van de 

trompet of bazuin). Knip een lege keukenrol in de lengte middendoor. 
Bevestig met tape de keukenrol om het mondstuk van de flessenhals. 
Omwikkel met zilverpapier 
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