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Week 1 – Het gebed in Lijdenstijd (vanuit het Oude Testament) 

  
Zondag 27 februari: Eerste Lijdenszondag - ‘Mijn God, Mijn God’  

Lees Psalm 22:1-3 
- David voelt zich verlaten van de Heere. Wanneer klinken de woorden uit vers 2 ook? 
- Wat heeft dit gebed te maken met de Lijdenstijd?  

   >  Voel jij ook weleens de nood die David hier voelt? 
 

Maandag 28 februari:  Vertrouwen door het voorgeslacht  
Lees Psalm 22:4-6 
- Op wie vertrouwde het voorgeslacht van David in nood en zorg?  

>  Ken jij iemand (in je voorgeslacht) die echt met zijn/haar hart op de Heere mocht 
vertrouwen of door de Heere is uitgeholpen toen er nood was? Vraag eens of hij/zij daar 
(nog) eens iets over wil vertellen. Zo hoor je de daden van de Heere! 

 
Dinsdag 1 maart: Bespot en veracht  

Lees Psalm 22:7-9 
- Waarom vergelijkt David zichzelf met een worm? 
- Achter David hoor je de Heere Jezus. Noem eens een paar voorbeelden wanneer de Heere 

Jezus is bespot en veracht. 
> Misschien ken je iemand die weleens wordt geplaagd. Dit is plagen is niet te vergelijken 

met het bespotten van de Heere Jezus. Toch is dat ook erg om mee te maken. Probeer 
hem of haar er vandaag eens bij te betrekken tijdens het spelen. 

 

Woensdag 2 maart: U bent mijn God 
Lees Psalm 22:10-12 

- David geeft in deze verzen zijn spotters een antwoord. Hij mag weten dat de Heere Zijn God is. 
Waarom is dat een troost in tijden van bespotting en verachting? 
  > Hoe blijkt uit dit vers dat je jong de Heere kunt dienen?  

 
Donderdag 3 maart: Verlossing 

Lees Psalm 22:21-23 
- Vaak lezen we in deze psalm een smeekgebed om verlossing en uitredding. Wat kunnen wij 
hiervan leren? 

> David doet in vers 23 de belofte dat hij de Naam van de Heere zal grootmaken als de 
Heere hem verlost. Danken en loven wij de Heere ook wanneer wij zijn geholpen uit 

ziekte of andere moeilijke omstandigheden? Waar kun jij vandaag voor danken? 
 
Vrijdag 4 maart: Aanbidding 

Lees Psalm 22:28-29 
- Betekent dit vers dat alle mensen bekeerd zullen worden? Lees eventueel kanttekening 44 bij 

dit gedeelte of de Bijbel met uitleg.  
   >  Weet jij een psalmversje dat hierbij past? Wat kun je bidden vanuit deze verzen?  
 

Zaterdag 5 maart: Gediend door het nageslacht  
Lees Psalm 22:31-32 

- Wie zullen Hem dienen (vers 31)?   
   > Bid in deze Lijdenstijd of ook jij bij het nageslacht mag horen dat de Heere dient. 
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Week 2: Het gebed van jou  
 
Zondag 6 maart: Bidden in stilte  

Lees Psalm 65:1-3 
- In vers 2 staat dat er in stilte tot God wordt gebeden. Waarom is het goed om te bidden in 
stilte?  
- Wat is bidden eigenlijk?  

> Je hebt ook vast weleens gehoord van ‘stille tijd’. Wat is dat? Heb jij dat ook?   

 
Maandag 7 maart: Bidden om vergeving 
Lees Psalm 65:4-5 
- Waar heeft de dichter last van (vers 4a)? Heb jij die ook? 
- Wat is ‘verzoenen’ (vers 4b)? Wanneer gebeurt dat?  
   >  Waar kun je dus om bidden vanuit vers 4?  
 

Dinsdag 8 maart: Bidden in vertrouwen 
Lees Psalm 65:6-7 
- In vers 6 staat Vertrouwen met een hoofdletter. Wie wordt daarmee bedoeld? 
- Waarom krijgt Hij deze Naam? 
   >  Wanneer stel je je vertrouwen op de Heere?  
 
Woensdag 9 maart: Bidden op biddag  
Lees Psalm 65:10-12 
- Noem drie dingen waarvoor jij vandaag wilt bidden!  
- Zonder de zegen van de Heere is alles in ons leven tevergeefs.   
   >  Wat wordt er bedoeld als er gebeden wordt om ‘kronen met Uw zegen’ (vers 12)?   
 
Donderdag 10 maart: Bidden voor je medemens  
Lees Psalm 65:8-9 
- Heel de wereld moet God loven. Zijn er ook volken die hier niet van weten en Gods Naam 
en Zijn Woord niet kennen?  
   >  Wat bid jij voor je medemens die niet van de Heere weet?  
 
Vrijdag 11 maart: Bidden in de avond 
Lees Psalm 4:8-9 
- David mag in vrede naar bed gaan en gaan slapen. Wanneer kan dat?  
   >  Wat kun jij van Davids avondgebed leren? Waar kun jij om bidden? 
 
Zaterdag 12 maart: Bidden in de morgen 
Lees Psalm 5:3-5 
- Hoe blijkt uit vers 3 dat David een persoonlijke omgang met de Heere heeft? 
- Hoe noemt David zijn morgengebed (vers 4)? Hoe bidt hij dus? 
   >  Wat kun jij van Davids morgengebed leren? Waar kun jij om bidden? 
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Week 3: Het gebed in Lijdenstijd (vanuit het Nieuwe Testament) 
 
Zondag 13 maart: Derde Lijdenszondag - Gebed op de kruisheuvel 

Lees Lukas 23:33-34 
- Voor wie bidt de Heere Jezus (vers 34)?  
- Dit wordt het eerste kruiswoord genoemd. Hoeveel zijn er? 
   >  Vind jij het moeilijk om te bidden voor vijanden? Doe je dit weleens?  
 

Maandag 14 maart: Bespotten 
Lees Lukas 23:35-36 
- Zeg in je eigen woorden wat de oversten tot de Heere Jezus zeiden.  

>  Hoor of gebruik jij weleens een vloek? Dan wordt er ook gespot met de (naam van 
de) Heere. Wat doe je als je een vloek hoort? Wat moet je doen als je een vloek zegt? 

 
Dinsdag 15 maart: De Koning der Joden  

Lees Lukas 23:37-38 
- Waarom zou deze beschuldiging op het kruis zijn aangebracht (vers 38)? 
- Is de Heere Jezus een koning van de Joden (alleen)?   
   > Wanneer is Hij ook jouw Koning?  
 
Woensdag 16 maart: Twee moordenaars 
Lees Lukas 23:39-40 
-  Twee moordenaars aan allebei de kanten van de Heere Jezus… Hoe kan het dat zij zulke 
verschillende dingen zeggen?  

>  Misschien denk je: ‘Ik zou niet met de Heere Jezus spotten wanneer ik bijna ging 
sterven’. Maar je weet niet wanneer je moet sterven. Probeer daarom biddend je 
taken te doen en dicht bij de Bijbel te leven. Dat bewaart je voor veel zonden.  

 
Donderdag 17 maart: Gebed van de moordenaar   
Lees Lukas 23:41-42 
- Wat heeft deze moordenaar geleerd over zichzelf (vers 41a)? 
- Wat zegt hij over de Heere Jezus (vers 41b)? 
- Wat bidt hij (vers 42)?  
   >  Bid het gebed van de moordenaar na!  
 
Vrijdag 18 maart: Het tweede kruiswoord 
Lees Lukas 23:43-44 
- Wat wordt bedoeld met ‘het paradijs’? 

>  Is de bekering van de moordenaar een voorbeeld om na te volgen? Waarom wel of 
waarom niet?  

 
Zaterdag 19 maart: Het zevende kruiswoord 
Lees Lukas 23:45-46 
- Leg dit kruiswoord in je eigen woorden uit. Lees eventueel kanttekening 51 en 52. 

   > Ook jij zult eenmaal moeten sterven. Waar zal jouw ziel (geest) dan zijn? 
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Week 4: Het gebed van de Heere Jezus 
 
Zondag 20 maart: Het eeuwige leven 

Lees Johannes 17:1-2 
- Tot Wie bidt de Heere Jezus?  
- Aan wie geeft de Heere Jezus het eeuwige leven (vers 2b)? Wat is het? 
   >  Waarom ben je gelukkig als je dit ‘eeuwige leven’ mag hebben? Hoe krijg je het? 
 

Maandag 21 maart: Het werk van Gods zoon 
Lees Johannes 17:3-4 
- Welk werk heeft de Vader gegeven aan Zijn Zoon (vers 4)?  
   >  Bid of jij deze verzoening en verlossing ook mag ontvangen! 
 
Dinsdag 22 maart: Vernedering en verhoging (1)   
Lees Johannes 17:5-7 

- In de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, is Hij als Mens vooral vernederd. Wanneer is 
Zijn vernedering begonnen?  

>  Misschien heb je weleens gehoord van de trappen van Christus vernedering. Weet 
jij de vijf trappen van Christus vernedering (denk aan de christelijke feestdagen)? 

 
Woensdag 23 maart: Vernedering en verhoging (2) 
Lees nog een keer Johannes 17:5-7 
- De Heere Jezus bidt of Hij verheerlijkt mag worden (vers 5). Wat bedoelt Hij?  
- Wanneer is Zijn verhoging begonnen?  

>  Misschien heb je weleens gehoord van de trappen van Christus verhoging. Weet jij 
de vier trappen van Christus verhoging (denk aan de christelijke feestdagen)? 

 
Donderdag 24 maart: Gebed voor gelovigen 
Lees Johannes 17:8-9 
- Bidt de Heere Jezus voor iedereen (vers 9)? Voor wie wel en voor wie niet?   
   >  Verlang jij ernaar om te horen bij degenen voor wie wordt gebeden in de hemel?  
 
Vrijdag 25 maart: Bewaren 
Lees Johannes 17:10-11 
- In vers 11 vraagt de Heere Jezus of Zijn volk ‘bewaard’ mag worden. Waarvoor?  
- Waarvoor moet jij bewaard worden? Wie kan dat?  

>  De Heere Jezus is nu in de hemel en bidt dit gebed nog steeds. Wat een troost als 
er zo voor je gebeden wordt! 

 
Zaterdag 26 maart: Hogepriesterlijk gebed 
Lees Johannes 17:12-13 
- Het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17 wordt wel het hogepriesterlijk gebed 
genoemd. Weet jij wat het werk van een hogepriester was? 
- Waarom wordt dit gebed zo genoemd?   

>  Zing het ‘Gebed des Heeren’ vers 1. Waarom vind je dit vers passen bij het thema 
van deze week?  


