
 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

-gezinsmoment rond Biddag (3-12 jaar)- 
 

 
Voor veel kinderen in deze tijd  

is het heel vanzelfsprekend dat er elke dag eten op hun bord ligt  
en dat er een etensvoorraad in de (koel)kast is.  

Daarom is het goed om  
-bijvoorbeeld rond Biddag-  
er eens even bij stil te staan  

dat dit de goedheid van de Heere is. 
 
 

Binnenkomer 
Sta met de kinderen stil bij het proces om te komen tot een bepaald product. 
Bijvoorbeeld: van melk naar kaas. Of: van koe naar biefstuk. Of: van graan naar 
brood. Dit kan door er een informatieboekje over te lezen of een productiefilmpje over 
te bekijken, maar het is natuurlijk nog mooier om er alle zintuigen bij te betrekken en 
bijvoorbeeld een kaasboerderij te bezoeken of naar een bakkerijmuseum te gaan. 
Een andere mogelijkheid is: samen met de kinderen vleeshapjes maken of broodjes 
bakken.  
 

Bespreken 
Praat na over wat je gehoord en gezien hebt. Stel daarna de vraag: Wie zorgt ervoor 
dat dit zo kan? Wie laat de koe groeien en melk geven/het graan groeien? Wie geeft 
de mensen kracht om te werken? Wie zorgt dat er in jullie gezin geld is om eten te 
kopen? 
 

Bijbel erbij 
Lees een aantal verzen uit Psalm 104 (vers 1-24 is mogelijk te lang voor sommige 
kinderen, kies dan bijvoorbeeld 1-5 en 14-24). 
- Wie laat alles groeien? 
- Noem eens iets op uit deze Psalm waar Hij voor zorgt? 
 

Bespreken 
Leg de koppeling met Biddag of met de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ 
uit het volmaakte gebed.  
- Waarom bidden we ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’? 
- Waar bid je om als dit vraagt? (Om de dagelijkse zorg van God omdat Hij de 
Schepper van alle dingen is) 
- Wat bedoelen we met ‘dagelijks brood’? (Alles wat we op een dag voor ons lichaam 
nodig hebben) 
- Waarom zeggen we ‘heden’ en ‘dagelijks’? (Omdat we de Heere elke dag nodig 
hebben) 
 

  



Bezig 
Laat de kinderen een tekening maken (een werkje van plaatjes uit tijdschriften kan 
ook als dat beter bij hen aansluit) van het productieproces dat ze hebben gezien. 
Laat ze er boven schrijven: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.  
 

Besluiten 
Lees ter afsluiting Zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus (eventueel in een 
uitleg voor kinderen), waarin de bede ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ wordt 
uitgelegd en besluit met het zingen van het Gebed des Heeren vers 5. 
 


