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THUISONDERWIJS WEEK 3 (LIJDENSWEEK 6) 
THEMA: ZIEK LAND 

 
BIJBELMOMENT #5: GEBED VOOR EEN ZIEK LAND 

 
BIJBEL: 
Salomo heeft de tempel gebouwd en bidt daar nu voor de eerste keer. Hij knielt op zijn 
knieën. Alle Israëlieten zien en horen hem. We lezen een klein stukje uit zijn gebed. Daarin 
bidt hij voor het land. 
Lees 2 Kronieken 6:24-31 en 7:12-14 
 
BESPREKEN: 
- Salomo bidt voor allerlei omstandigheden: als er vijanden zijn gekomen, als er geen regen 
is, als er honger is, als er ziekten zijn… Salomo weet heel goed hoe het komt dat al die 
verdrietige dingen er zijn. Hoe dan (vers 26 bijvoorbeeld)? (Omdat het volk gezondigd heeft 
en de Heere verlaten) 
- Wat bidt Salomo hier voor de inwoners van zijn land (vers 29-30)? (Of de Heere de gebeden 
wil verhoren die zij zullen bidden als ze het moeilijk hebben en of de Heere de zonden wil 
vergeven waardoor deze moeilijkheden zijn gekomen) 
- Wat is de bedoeling daarvan (vers 31)? 
- Wat leert dit Bijbelgedeelte ons? Wat kunnen wij bidden voor Nederland? Wat kunnen wij 
bidden voor onszelf? 
 
BEZIG: 
- Het gebed wordt wel een muur van bescherming genoemd. Bid vandaag speciaal voor 
Nederland. Niet alleen voor beterschap voor de zieken, maar ook voor bekering van het volk. 
Spoor de kinderen aan om vandaag een extra moment van persoonlijk gebed te houden. 
- Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om met je kinderen bij bidden stil te staan: 

1. Je kunt met elkaar een gebedshand maken. Daar kun je concreet een gebed voor 
Nederland opschrijven dat je kinderen na kunnen bidden. Werkwijze op: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleur-en-knutselplaat-gevouwen-handen-
4-11-jaar/ 

1.    2.   3.   4.  
2. Je kunt met elkaar een gebedsboekje maken. Op het voorbeeld staat het 
volmaakte gebed daarin, maar je kunt ook zelf op kleine blaadjes gebedspunten voor 
deze tijd schrijven. Zo geef je je kinderen woorden voor hun persoonlijke gebed. 
Werkwijze op: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleur-en-knutselplaat-
biddag-5-12-jaar/ 
3. Je kunt met elkaar een biddend kind maken van klei en die bij de Bijbeltekst zetten 
die je de vorige keer (zie Bijbelmoment 4: Ziek land) in het raamkozijn hebt gezet 
(foto). 
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4. Voor jonge kinderen zijn er verschillende kleurplaten over het gebed. Bijvoorbeeld: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-eerbied-3-8-jaar/ 
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