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De HEERE hoort 
Gezinsmoment over BIDDEN (4-12 jaar) 

 
 
 

Hoort de Heere je als je bidt?  

Ja, de Heere hoort elk gebed!  

In de Bijbel staat: ‘Gij hoort het gebed’ (Psalm 65). 

En: ‘Hij neigt Zijn oor’ (Psalm 116). 

Wat betekent dat? 

 
 

Binnenkomer 
Variant 1: Speel 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 
de ruimte waar je bent? Welke geluiden hoor je in huis? Zet het raam open… welke 
geluiden hoor je van buiten? Hoor je ook geluiden heel ver weg? 
 

 

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).  
- Waarom is het bijzonder dat wij in Gods oor mogen fluisteren, dat wij mogen 
bidden? (Door de zonde ben ik een vijand van God. Ik ben bij God weggelopen en 
leef zonder Hem. Toch mag ik bidden. Toch mag ik eerbiedig spreken met God. Ik 
mag in Zijn oor fluisteren.) 
- Wat doet de Heere als wij bidden? (Het zou eerlijk zijn als God tegen ons zou 
zeggen: Ik luister niet naar je. Maar dat zegt Hij niet. Hij luistert naar het gebed. Hij 
neigt Zijn oor.) 

 

 
Bijbel erbij 

Lees met elkaar Psalm 116:1-5 en bespreek deze verzen aan de hand van de 
volgende vragen: 
1. Wat weet deze dichter (vers 1)? 
2. De HEERE neigt Zijn oor (vers 2). Wat betekent dat? 
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3. Wat deed de dichter toen hij het moeilijk had (vers 4)? 
4. Wat deed de HEERE (vers 5)? 
5. Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons bidden? 
 

 

Bezig 
- Je kunt de (jongere) kinderen een tekening laten maken bij Psalm 116:1 of ze de 
kleurplaat van Psalm 116:1 laten kleuren. 
- Je kunt de (oudere) 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. 
 

 
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.  
- Zing ter afsluiting Psalm 116 vers 1 of Psalm 65 vers 1. 
 

 

 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/

