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Het gebed 
- gezinsmoment (thuis) of objectles (school)  

bij Zondag 45 V&A 116-117 (4 – 14 jaar) - 

 
 

 
Hoort de Heere je als je bidt? 

Ja, de Heere hoort elk gebed! 
Wanneer verhoort God? 

Dat leert Zondag 45! 
 

 

Binnenkomer 
Variant 1:  

Speel (met een aantal kinderen op een rij) het spel ‘doorfluistertje’. Kies een zin die met 
bidden te maken heeft (zorg dat het eerbiedig blijft, dus gebruik niet een naam van God) en 

fluister die aan elkaar door.  
Variant 2:  

Houd een ‘luisteroefening’. Wees allemaal stil. Welke geluiden hoor je in het klaslokaal? Zet 
het raam open… welke geluiden hoor je van buiten? Hoor je ook geluiden heel ver weg? 

Variant 3: 
Neem een potje, wat aarde en een zakje zaadjes. Laat de kinderen goed kijken als je ter 

plekke de aarde in het potje doet en de zaadjes in de aarde zaait. 

 
 

Bespreken 
Variant 1:  

Wat doe je als iemand iets in je oor fluistert? (Je luistert goed. Als de juf of meester, je vader 
of moeder iets zegt, luister je niet altijd. Maar als iemand in je oor fluistert, is dat bijzonder 

en luister je goed) 
Variant 2:  

Wat doe je als je goed moet luisteren? (Je spitst je oren. Soms zie je mensen een hand achter 
hun oor doen om geluiden beter op te kunnen vangen. Of ze draaien hun hoofd. Dan neig je 
je oor. Je gaat met je oor naar het geluid toe omdat je goed luistert.) 

Variant 1 en 2:  
Ds. Watson zegt: ‘Bidden is fluisteren in Gods oor’ (Thomas Watson in Portret van een 
godvrezende). Daarom zegt de Bijbel: ‘Hij neigt Zijn oor’ (Psalm 116) 

Variant 3: 
- Wat doe je de dagen nadat je zaadjes hebt gezaaid? (Je kijkt de dagen daarna steeds goed 

of je al iets ziet groeien) 
- Ds. Watson zegt: ‘Het gebed is een zaad dat in Gods oor wordt gezaaid’ (Thomas Watson in 
Portret van een godvrezende).  

- Wat denk je dat dit betekent? Waarom wordt bidden met zaaien vergeleken? (Als je 
gebeden hebt, is het niet klaar. In de tijd erna let je goed op of de Heere antwoord geeft) 
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Bijbel erbij 
Lees uit de Heidelbergse Catechismus, Zondag 45 Vraag&Antwoord 116 en/of bespreek dit 
met behulp van deze vragen: 
- Waarom bidden we? (Omdat de Heere zegt dat we dit moeten doen) 
- Aan wie geeft God genade en de Heilige Geest? (Aan mensen die Hem daarom bidden) 
- Wat is genade? (Dat je krijgt wat je niet verdiend. Dat je vrijspraak krijgt terwijl je straf 
verdiend hebt) 
- Hoe vaak bidden deze mensen daarom? (Steeds weer) 
 
Lees ook Vraag&Antwoord 117 en/of bespreek dit met behulp van deze vragen: 
- Tot Wie bidden we? (Tot de God van de Bijbel) 
- Wat wil Hij dat wij weten over onszelf? (Dat we zondaren zijn, ellendig zijn, in nood zijn) 
- Hoe zullen we dan bidden? (Ootmoedig en nederig) 
- Om Wie alleen kan God je gebed verhoren? (Om Jezus’ wil) 
- Kun je nu in eigen woorden zeggen hoe een gebed eruit ziet dat God verhoort? 
(Samenvatting van het antwoord in eigen woorden) 
 
 

Bezig 
- Je kunt de kinderen een Bijbeltekst over bidden laten handletteren of ze de 
handletterkleurplaat bij Lukas 11 vers 9 (zie www.bijbelsopvoeden.nl) laten kleuren. 
- Je kunt met de kinderen Mattheüs 7:7-8 uit het hoofd leren. Ter ondersteuning van het 
leren kun je gebruik maken van de pictogrammen en gebaren die je op 
www.bijbelsopvoeden.nl vindt. 
- Je kunt ervoor kiezen om alle kinderen in een potje zaadjes te laten zaaien. Zet er dan een 
stokje bij met het citaat van Watson: ‘Het gebed is een zaad dat in Gods oor wordt gezaaid’.   
 
 

Besluiten 
- Trek de lijn nog een keer duidelijk naar het gebed van de kinderen zelf. Bidden is fluisteren 
in Gods oor. Als je bidt, neigt de HEERE Zijn oor. Hij hoort het gebed. Hij luistert naar jouw 
bidden. Zie je na het gebed uit naar de verhoring, zoals je na het zaaien uitziet naar een 
plantje? 
- Zing ter afsluiting Psalm 116 vers 1 of Psalm 65 vers 1 of Psalm 85 vers 3. 
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