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Bidden is bedelen 
Gezinsmoment (4-12 jaar) 

 

Wat is bidden? 
Bidden is bedelen! 

Bidden is je lege hand ophouden bij God. 
 
 

Binnenkomer 
1. Laat een plaatje zien van een bedelaar of roep het moment in herinnering dat je 
een bedelaar gezien hebt. 
2. Vraag de kinderen of ze weten wat een bedelaar is en wat hij doet. 
3. Vertel het verhaal van de twee bedelaars (zie kader) of lees een verhaal over 
bedelaars. 
 
 
Ergens in een stad zijn twee bedelaars. Bedelaars krijgen geen geld omdat ze 
daarvoor werken, maar ze vragen aan mensen die langskomen om geld. Een poosje 
geleden hebben deze twee bedelaars met elkaar gepraat over de vraag: hoe kunnen 
we zoveel mogelijk geld ophalen? Ze weten het niet zo goed… 
De ene bedelaar zei: ‘We zien er niet uit! We hebben oude kleren aan. Misschien 
moeten we ons wat netter kleden. Dan krijgen we vast veel meer geld binnen. Weet 
je wat? Ik ga eens kijken of ik ergens een mooi pak kan vinden, met een nette strop 
en een nieuw overhemd. Als ik er netjes uitzie, dan krijg ik vast veel meer geld.’ 
De andere bedelaar zei: ‘Nee joh, dan ben je geen echte bedelaar meer! Je moet 
juist laten zien hoe arm je bent! Dat moet je niet verstoppen achter mooie kleren!’ 
 
Op een zaterdag liep ik in een winkelstraat van de stad van de bedelaars. Eerst zag 
ik die ene man. Het was een beetje raar. Aan de ene kant leek het een nette man 
met een mooi pak. Maar aan de andere kant: hij zag er helemaal niet schoon uit. Zijn 
haren waren slordig, hij had oude schoenen en vieze handen. Toen ik naar hem 
keek, deed hij een stapje naar voren en hield zijn lege hand op. Hij zei: ‘Ik ben een 
bedelaar.’ Ik dacht bij mezelf: zou dat echt waar zijn? 
Een stukje verder zag ik die andere bedelaar: met oude kleren, een versleten jas… 
Hij zei niets. Hij hield zijn vieze hand op en keek ons aan… Ik dacht: die man is echt 
arm. Dat kun je zien! Laat ik hem iets geven. 
 
 

 
 

Bespreken 
Iemand heeft eens gezegd: bidden = bedelen. 
- Wat betekent dat? (Bidden is je lege hand ophouden bij de Heere. Je hebt niets 
verdiend. Alles wat je van de Heere krijgt, is genade) 
- Weet je een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die bedelend bidt? 
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Bijbel erbij 
Lees Mattheüs 15 vers 22-28 en bespreek deze verzen aan de hand van de 
volgende vragen: 

- Wat bidt deze vrouw (vers 22)? 
- Wat zegt de Heere Jezus (vers 23)? 
- Stopt de vrouw met bidden (vers 25)? 
- Wat zegt de Heere Jezus (vers 26)? 
- Waarom is deze vrouw een voorbeeld van ‘bedelend bidden’ (vers 27)? 
- Wat geeft de Heere Jezus haar (vers 28)? 
- Wat kunnen wij hiervan leren? 

 
 

Bezig 
Jonge kinderen: 

Laat ze de kleurplaat over BIDDEN = BEDELEN inkleuren 
 

 
 

Oudere kinderen: 
Laat ze de geschiedenis van de Kananese vrouw op een creatieve manier 
verwerken: een kleur- of verftekening maken, een tekstgedeelte handletteren of iets 
dergelijks. Desgewenst kun je ook bovenstaande kleurplaat gebruiken. 
 
 
 

Besluiten 
Maak de toepassing naar bedelend bidden in het leven van de kinderen. 
Bijvoorbeeld:  

- Zegt een bedelaar: ik moet geld van u hebben…? (Nee, een bedelaar laat de 
gever vrij) 

- Wat betekent dat voor ons bidden? (Dat we de Heere vrij laten. Hij weet wat 
goed voor ons is: dat we krijgen waar we om vragen of niet) 

- Besluit met het zingen van een psalm over bidden die de kinderen recent hebben 
geleerd. Bijvoorbeeld Psalm 81 vers 12 ‘Opent uwe mond…’ of Psalm 17 vers 3: ‘… 
ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten…’. 
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