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

 
 
 

Hoort de Heere je als je bidt? Ja, de Heere hoort elk gebed! 

Verhoort Hij ook? Geeft Hij antwoord? Geeft Hij waar je om vraagt?  

Soms wel. Soms niet. Soms op een andere manier.  

Wat betekent dat voor ons bidden? 

 

 
Binnenkomer 

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 
1. Wat doe je de dagen nadat je zaadjes hebt gezaaid? (Je kijkt steeds goed of je al 
iets ziet groeien) 
2. Een dominee heeft eens gezegd: ‘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) 
3. Hoe geeft de Heere antwoord? (Door het lezen uit de Bijbel (of het luisteren naar 
een Bijbelverhaal of de preek) of door gebeurtenissen in het leven) 
4. Worden alle gebeden verhoord? (Nee, niet alle gebeden worden verhoord. De 
Heere weet wat goed voor ons is. Hij weet het beste wat wij nodig hebben. Soms is 
het beter als we niet krijgen waar we om vragen. Soms verhoort de Heere op een 
andere manier) 
5. Wie kan een voorbeeld (uit de Bijbel of uit het dagelijkse leven) noemen van een 
gebed dat niet verhoord is? En van een gebed dat wel verhoord werd?  
 
 

Bijbel erbij 
Lees 1 Koningen 18:41-45 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende 
vragen: 
1. Waar bidt Elia om (vers 41)? 
2. Hoe bidt Elia (vers 42)? 
3. Wat doet hij na het bidden (vers 43)? 
4. Verhoort de Heere het gebed van Elia (vers 44)? 
5. Wat betekent dit Bijbelgedeelte voor ons bidden? 
 

 

Bezig 
- 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 
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wordt gezaaid’. Je vindt hieronder voor kinderen die kunnen lezen een kleurplaat van 
deze tekst. De kinderen kunnen zelf de rand versieren. Je kunt het ze ook zelf op 
laten schrijven. 
- Je kunt de jongere kinderen een kleurplaat laten maken bij 1 Koningen 18:41-45.  
 
 

Besluiten 
- Trek de lijn nog een keer duidelijk naar het gebed van de kinderen zelf. De Heere 
hoort elk gebed. De Heere verhoort niet elk gebed. Hij alleen weet wat het beste voor 
ons is. Wat moeten wij dus doen na het bidden? Opletten of de Heere antwoord 
geeft. In de Bijbel lezen (of naar een Bijbelverhaal of preek luisteren) en luisteren of 
de Heere antwoord geeft door Zijn Woord. Goed om ons heen kijken en nagaan of 
de Heere antwoord geeft door gebeurtenissen in het leven.  
- Zing ter afsluiting Psalm 65 vers 1 of Psalm 85 vers 3. 
 
 

 


