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Serie: Van kribbe naar kruis 
Deel 5: Jezus’ bidden (week 9-10) 

 
Bijbel 
Zie het Bijbelrooster ‘Jezus’ bidden’. Wanneer je wilt, kun je voor twee weken een 
Bijbelrooster gebruiken: www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-5-jezus-bidden 

 

Bijbelse vertelling 
In de Bijbelse vertellingen van Laura Zwoferink voor peuters/kleuters zijn geen 
Bijbelgedeelten opgenomen uit bovenstaande Bijbelroosters over bidden. 

 

Bijbeltekst 
Er zijn veel Bijbelteksten die passend zijn om bij dit thema te leren. Je kunt denken aan: 

 
1. Mattheüs 7 vers 7 (=Lukas 11 vers 9): ‘Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult 
vinden; klopt en u zal opengedaan worden’. 

 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus77-leren/ 
 
2. Mattheüs 6 vers 25m en 33a: ‘Zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij 

drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult (…). Maar zoekt eerst het 
Koninkrijk Gods’.  
Voor een leerondersteuning met pictogrammen en gebaren, zie: 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625m-en-33a-leren/ 
 
3. Mattheüs 7 vers 11: ‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, 
hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen die ze van 
Hem bidden’. 

Voor een leerondersteuning met pictogrammen en gebaren, zie: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus711-leren/ 

 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-5-jezus-bidden
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus77-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625m-en-33a-leren/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus711-leren/
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Psalmvers 
Er zijn veel Psalmversjes die passend zijn om bij dit thema te leren. Bijvoorbeeld: Psalm 
81:12 – Psalm 95:3 - Psalm 105:3 – Psalm 121:1 – Psalm 136:3 – Psalm 141:1 – Psalm 143:1. 

Je vindt op www.bijbelsopvoeden.nl Psalmkaarten met uitleg (ook in kleurpaat) bij deze 
Psalmversjes. 
 

Bijbellied 
1. Bijbellied over bidden 
Trouwe Heere in de hemel 
vouwen w’onze handen saam’ 
Mogen wij eerbiedig vragen 
Leer ons bidden in Uw naam 
 
Heere ik gebruik vaak woorden 
die ik met mijn hart niet meen 

‘k Zoek naar mooie lange zinnen 
die ik van een ander leen 
 
Heel vaak is mijn hart vol dingen 
wat het bidden zo verstoort 
Hartendeuren zijn gesloten 
ik breng lege klanken voort 
 
Bidden hebben wij zo nodig 
zonder bidden gaat niets goed 
Wil dan door Uw Geest ons leren 
om te bidden zo het moet 

 
Want we mogen zeker weten 
uit de Bijbel ’t is Uw Woord 
dat U ’t roepen van de raven 
en de jonge musjes hoort 
 
Wil dan ons gebed ook horen 
zo vol zonde ied’re dag 
Dat ik toch door mijn gebeden 
U als koning dienen mag 
 
Opent U dan onze harten 

door gena en maak ons rein 
Dat wij amen mogen zeggen 
het zal waar en zeker zijn 
 
Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij 
Melodie: Op YouTube kun je de juiste melodie van dit lied beluisteren. Het is echter ook 
goed te zingen op de wijs van ‘Ik ga slapen, ik ben moe’. 

 
 

Bijbelse kijktafel 
Op de website staan verschillende Bijbelse kijktafels rondom het thema ‘bidden en biddag’ , 
die aansluiten bij dit Bijbelmateriaal. Je kunt ze het snelste vinden via deze link:  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/bidden-en-biddag/ 

2. Bijbellied voor Biddag 
 
Het is Biddag in de kerk 
Voor wat groeit en voor het werk. 
Heere, geef op deze dag 
Dat ik tot U bidden mag. 

 
Geef ons eten elke dag. 
En dat ik steeds groeien mag. 
Help ons allen bij ons werk: 
Thuis, op school en in de kerk. 
 
Geef Uw zegen bij Uw Woord. 
Elke dag wordt Het gehoord. 
Maak mij van de zonden vrij. 
Geeft U een nieuw hart aan mij. 
 
Het is Biddag in de kerk 

Voor wat groeit en voor het werk. 
Heere, geef op deze dag 
Dat ik voor U leven mag. 
 
Tekst: BijbelsOpvoeden 
Melodie: Ik ga slapen, ik ben moe 

 
 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/bidden-en-biddag/
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1. Bij dit materiaal is een Bijbelse kijktafel gemaakt bij Mattheüs 7:9-11 (of Lukas 11:11-13). 
Je kunt dit naar eigen inzicht vormgeven. 
 
2. Ook is er een Bijbelse kijktafel bij Mattheüs 6:25-34 (of Lukas 12:22-31). Ook dit is naar 
eigen inzicht vorm te geven. 

 

1.    2.  
 

 

Bijbelse verwerking 
 
Algemeen: De weg van kribbe naar kruis  
Je kunt dit weekthema los gebruiken, maar ook als vijfde onderwerp in 
de serie ‘Van kribbe naar kruis’. Om Jezus’ weg van kribbe naar kruis 
voor je kinderen inzichtelijk te maken en mee te wandelen, vind je op 
de website een overzicht dat je kunt printen en ophangen en met je 
kinderen kunt gebruiken. Je kunt elke week het kader met de 
voetstappen vullen door een kleurplaat erop te plakken of zelf een 
tekening erin te maken. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-
overzichtsplaat/ 
 

Verder vind je bij dit thema voor jongere kinderen: 
1. Vijf verwerkingskaarten bij het Bijbelrooster: voor elke dag één. 

 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-overzichtsplaat/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kribbe-kruis-0-overzichtsplaat/
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2. Een knutselplaat bij Mattheüs 6 vers 6: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw 
binnenkamer’: 

 
3. Bij dag 3 kun je de vergelijking die de Heere Jezus maakt uitwerken in klei. Als de zoon 
een brood vraagt, geeft de vader geen steen. En als de zoon een vis vraagt, krijgt hij geen 
slang. En als hij een ei wil, krijgt hij geen schorpioen. Maak deze zes dingen van klei en laat je 
kind aan de hand daarvan de vergelijking terug vertellen en de betekenis daarvan voor ons 
aangeven. 

  

  

  
 
4. Je kunt ook een kijkplaat maken bij de vijf Bijbelgedeelten die je met je kinderen 
behandelt. Het is bijvoorbeeld mooi om in een week van Biddag met alle kinderen hiermee 
bezig te zijn en samen na te denken over bidden. Je vindt hier een voorbeeld, dat je geheel 

naar eigen inzicht kunt aanpassen. In het voorbeeld zie je: 
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1. Matth.6:5-13 – binnenkamer (midden achter) 

2. Lukas 11:5-8 – vriend die in de nacht om brood vraagt (links voor) 

3. Lukas 11:9-13 – kind dat om brood, vis, ei vraagt (links achter) 

4. Lukas 12:22-31 – niet bezorgd zijn voor wat je eet of drinkt (rechts achter) 

5. Lukas 18:1-8 – weduwe bij de rechter (rechts voor) 

     
Je kunt deze kijkplaat op verschillende manieren gebruiken: 
1. Je kunt je kinderen bij het lezen van het Bijbelgedeelte laten aanwijzen wat bij welk 
Bijbelgedeelte hoort. 
2. Je kunt ook na het lezen van het betreffende gedeelte samen met je kinderen de 
vergelijking concreet op deze kijkplaat bouwen. 
3. Je kunt er met oudere kinderen nummertjes bij zetten en aan andere mensen/kinderen 
vragen welke Bijbelgedeelten ze herkennen. 
 
5. Je kunt bij het Bijbelgedeelte van dag 4 een placemat maken van plaatjes uit tijdschriften. 
Wees niet bezorgd over je eten en je kleding. Kijk naar de vogels en de bloemen. De Heere 
zorgt! Maak je niet druk om je lichaam, maar om je hart en zoek eerst het Koninkrijk van 
God. 
 

Voor oudere kinderen vind je: 
1. Bij dag 2 (Lukas 11:9-13 = Mattheüs 7:7-11) een kleurplaat: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus77-8-kleuren/ 
 
2. Bij dit weekthema een handletterkleurplaat: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas119-kleuren/ 

 
3. Bij dag 4 een kleurkaart (die je ook naar iemand kunt versturen): 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625-32-kleuren/ 
 
 
 
 
 

 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus77-8-kleuren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/lukas119-kleuren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus625-32-kleuren/

