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De vleugels van het gebed 
Gezinsmoment over bidden (3-13 jaar) 

 
 
 

Wat is bidden? 
Bidden is met alles van je leven naar de Heere gegaan. 

Het gebed is wat de vleugels zijn voor een vogel (Erskine). 
Vouw je handen zoals een vogel zijn vleugels uitspreidt. 

 
 
 

Binnenkomer 
Kijk naar vogels in de natuur of bekijk een informatief boek over vogels en hoe 
vogels vliegen. Je kunt ook een poosje door het raam naar buiten kijken en tellen 
hoeveel soorten vogels je ziet en of je de namen ervan weet. 
 

 
 

Bespreken 
1. Vraag de kinderen waarom vogels vleugels hebben. 
2. Leg uit wat een vogel met zijn vleugels doet: hij vliegt omhoog. 
3. Iemand heeft eens gezegd dat het gebed is wat de vleugels zijn voor een vogel 
(Erskine). Wat betekent dat? (Zoals een vogel met vleugels omhoog vliegt, zo ga je 
in gedachten naar God in de hemel. Met de vleugels van het gebed breng je alles 
van je leven naar de Heere. Zoals een vogel z’n vleugels uitspreidt, zo vouw jij je 
handen. Je handen zijn als de vleugels van een vogel) 
4. Weet je een voorbeeld uit de Bijbel van iemand die de vleugels van het gebed 
gebruikt? 
 
We gaan over zo iemand lezen. 

 
 
 

Bijbel erbij 
Lees 1 Samuël 1:10-15 en bespreek deze verzen aan de hand van de volgende 
vragen: 

- Wat weet je van Hanna? Waarom is zij bedroefd (voorgaande verzen)? 
- Wat doet ze nu ze zo verdrietig is? (Ze gebruikt de vleugels van het gebed 
en gaat met alles van haar leven naar de Heere) 
- Hoe noemt Hanna dat zelf (vers 15b)? 
- Wat kunnen wij van Hanna leren? 
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Bezig 
Maak met de kinderen het knutselwerkje ‘Vleugels van het gebed’. Voor de 
werkwijze, zie de knutselplaat die je kunt vinden op www.bijbelsopvoeden.nl onder 
‘kleur- en knutselmateriaal voor kinderen’, via de tag ‘bidden en biddag’ of via de 
zoekfunctie. 

    
 
De werkwijze staat op het werkblad vermeld. 
 
Benadruk tijdens het werken: je handen zijn de vleugels van het gebed. Vouw je 
handen zoals een vogel zijn vleugels uitspreidt! 
 
  
 

Besluiten 
- Maak de toepassing en druk de kinderen op het hart om met alles van hun leven 
naar de Heere te gaan. Geef wat voorbeelden: ziekte of problemen… moeilijk leren… 
geplaagd worden… verdriet over het verkeerde dat je steeds weer doet… verlangen 
om de Heere lief te hebben… 
- Besluit met het zingen van een psalm over bidden. Bijvoorbeeld Psalm 84:3 
‘Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht’. Of: Psalm 27:5 ‘…zoek 
door gebeên met ernst Mijn aangezicht…’.  
- Je kunt ook met elkaar een Bijbeltekst leren. 
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