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Week 1: Danken 
 
Zondag: Danken voor verlossing 
Lees Psalm 9:1-4 
Het is deze week Dankdag. 

- Waar dankt David voor in deze Psalm? 
 > Waar wil jij voor danken? 
 
Maandag: Danken voor het leven 
Lees Psalm 21:4-5 

- Dank jij de Heere ook dat je mag leven, dat je mag ademhalen of vergeet je te danken voor 
deze ‘gewone’ dingen? 

 > Dank vandaag bewust voor dingen die je heel gewoon vindt om te krijgen  
  (bijvoorbeeld eten en kleren). 
 
Dinsdag: Dankend onderweg 
Lees Psalm 122:1-4 

De Israëlieten gebruikten de hele weg die zij naar Jeruzalem liepen om te zingen en daarmee 
de Heere te danken en te loven.  

 > Schrijf Psalm 122:1 op een los blaadje.  
Zing deze Psalm op Dankdagmorgen met elkaar voordat je naar de kerk gaat.  

 

Woensdag: Danken in Gods huis 
Lees Psalm 116:17-19 

- Op welke plaats mogen wij samen komen om God te danken? 
 > Voor welke dingen mag jij de Heere op Dankdag in Zijn huis danken? 
 
Donderdag: Danken door te zingen 
Lees Psalm 30:2-5 

- Op welke manier dankt David in deze Psalm?  
 > Bedenk welke liederen jij kent om de Heere te danken. Zing ze vandaag! 

 
Vrijdag: Danken door te offeren 
Lees Psalm 50:14 en 23 

- Welke manier wijst Asaf hier aan om te danken? 
- Waarom danken wij God niet meer op deze manier? 

 
Zaterdag: Dankbaar hart 
Lees: Psalm 69:31-34 

- Wat is belangrijker: een groot en duur offer of een dankbaar hart? In deze verzen lees je 
wat David daarover zegt. 

  > Zoek 1 Thessalonicenzen 5:18 op en lees waarom wij moeten danken. 
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Week 2: Onze Vader 
 
Zondag: Als je bidt… 
Lees Mattheüs 6:5-6 
- Welke aanwijzingen voor het bidden geeft de Heere Jezus hier? 

 > Leg vandaag jouw manier van bidden naast het Bijbelgedeelte. Bid jij zoals God  
  van jou vraagt? 
 
Maandag: Als je bidt… (2) 
Lees: Mattheüs 6:7-8 

- Welke aanwijzing geeft de Heere Jezus in deze verzen voor het bidden? 
 > In vers 8 staat dat God al weet wat jij nodig hebt, voor je Hem bidt. Waarom moet    

  je dan nog bidden? 
 
Dinsdag: Onze Vader 
Lees: Mattheüs 6:9-10 
- Waar begint het ‘Onze Vader’ mee?  

 > Begin vandaag jouw gebed ook met de lofprijzing van de Heere! 
 

Woensdag: Dagelijks brood 
Lees: Mattheüs 6:11 
Het ‘Onze Vader’ wordt vaak voor de maaltijd gebeden als al het eten al klaar staat. 

 > Waarom bidden we dan toch: ‘geef ons heden ons dagelijks brood’? 
 

Donderdag: Vergeving 
Lees: Mattheüs 6:12 
- Welke opdracht geeft de Heere Jezus in dit stukje van het ‘Onze Vader’? 
 > Bedenk eens waarvoor en aan wie jij vergeving moet vragen. Maak het vandaag nog  
  in orde! 

 
Vrijdag: Amen 

Lees: Mattheüs 6:13 
 - Wat betekent het woordje ‘amen’? (Als je het niet weet, kun je het vinden in de  
 Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 129.) 

 > Waarom zeg je dus ‘amen’ na het bidden? 
 

Zaterdag: Vergeving (2) 
Lees: Mattheüs 6:14 en 15 
Donderdag stonden we stil bij ‘vergeving vragen’. Deze verzen komen daar op terug.  

- Wat lees en leer je hier over ‘vergeven’? 
 > Wat betekent dit voor jouw leven? 

  



© www.bijbelsopvoeden.nl 

 

Week 3: Gebed om leven 
 
Zondag: God belooft leven 
Lees Genesis 17:4-7 
In november is de ‘Week van het leven’.  

- Wat belooft God hier aan Abraham? 
> In veel kerken worden kleine kinderen gedoopt. Jij bent misschien ook wel gedoopt. 
Welke belofte geeft God bij de Doop?  

 
Maandag: God spreekt 

Lees Genesis 17:16-19 
Bidden is praten met God. 

- Hoe bad Abraham?  
- Spreekt de Heere nu nog zoals in de tijd van Abraham of krijgen wij Gods antwoord op een 
andere manier? 
 > Bedenk vandaag eens waar je eerder voor gebeden hebt en hoe de Heere daar     
  antwoord op gaf. 

 
Dinsdag: God geeft leven 

Lees Genesis 21:2-5 
- Hoe lang heeft Abraham moeten wachten op en gebeden om een kind? (Lees hiervoor ook 
Genesis 12:4.) 

 > Wat betekent dit voor de verhoring van jouw gebed? 
  

Woensdag: God geeft op het gebed 
Lees Genesis 24:12 en 26-27 
Eliëzer, Abrahams knecht, heeft op het gebed gekregen waar hij om vroeg: een vrouw voor 
Izak. 
- Wat deed Eliëzer toen hij merkte dat God zijn gebed verhoord had? 

- Verhoord God alle gebeden (meteen)? 
 

Donderdag: Biddend wachten 
Lees Genesis 24:61-63 
- Wat doet Izak terwijl Eliëzer voor hem op zoek is naar een vrouw? 

 > Wat betekent dit voor jou? 
 

Vrijdag: Aanhoudend bidden 
Lees Genesis 25:20-21 
- Hoe lang hebben Izak en Rebekka om een kindje gebeden? (Lees hiervoor vers 20 en 26) 

> Wat kun je hierin van Izak leren? 
 

Zaterdag: Niet gebeden 
Lees Genesis 30:1-2 

Ook Rachel zou graag een kindje willen, maar ze krijgt ze tot nu toe niet. 
- Aan wie vraagt Rachel om een kind? 
 > Bidt vandaag voor alle kinderen die door abortus gedood worden en voor alle 

  mensen die zo graag een kindje willen, maar die (nog niet) gekregen hebben.  
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Week 4: Gebedsverhoring 
 
Zondag: Een nieuw gebod 
Lees Daniël 6:8-10 
- Welk gebod met bijbehorende straf wordt hier gemaakt? Omschrijf het in je eigen 

woorden. 
 

Maandag: Daniël luistert niet? 
Lees Daniël 6:11 
- Waarom gehoorzaamt Daniël niet aan het gebod van de koning? 
 > Wat doe jij als je iets moet doen dat tegen Gods geboden ingaat? 
 

Dinsdag: Betrapt! 
Lees Daniël 6:13-15 
- Waarom hadden de andere vorsten deze wet laten maken door koning Darius? 
 > Ben jij weleens jaloers? Vertel het aan de Heere God in je gebed en vraag Hem om   
  je te helpen. 

 
Woensdag: In de leeuwenkuil 

Lees Daniël 6:16-19 
- Wat gebeurt er met Daniël?  
 > Wat zou Daniël gedaan hebben in de leeuwenkuil? 
 
Donderdag: Daniël leeft nog! 

Lees Daniël 6:20-23 
- Wat is er in de nacht in de leeuwenkuil gebeurd? 

 > God is almachtig! Vraag of Hij ook jou wil bewaren deze dag. 
 
Vrijdag: De vorsten gestraft 

Lees Daniël 6:24-25 
- Wat gebeurt er met de vorsten die dit plan hadden bedacht? 

 > De laatste zin van vers 24 is heel belangrijk! Heb jij ook zo’n geloof als Daniël? 
 
Zaterdag: God de eer 

Lees Daniël 6:26-29 
- Wat doet koning Darius in deze verzen?  

 > Geef God (ook) vandaag de eer die Hem toekomt voor alles wat Hij in jouw leven  
  doet! 

 

 
 


