
BIDDEN MET DE HAND 

In het volmaakte gebed 
geeft de Heere Jezus een bepaalde orde 

voor de inhoud van het gebed. 
Die orde kun je als volgt samenvatten, 

waarbij je je hand als geheugensteun bij het bidden kunt gebruiken. 
 

1. H – de aanspraak: onze Vader… 

Als je gaat bidden, vouw je je handen samen. Hand begint met de letter H. Denk aan 

het begin van het bidden erover na tot Wie je bidt: tot de Heere. Noem Zijn Naam 

aan het begin van je gebed. 

2. D – Uw Naam worde geheiligd – de Heere eren 

Je hand heeft een duim. Duim begint met de letter D. Dank de Heere voor wat  Hij je 

deze dag gaf.  

3. W – Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede – de wereld 

Dan komt je wijsvinger. Wijsvinger begint met de letter W van Wereld. Bid voor 

andere mensen: je ouders, een klasgenoot, de dominee, een zendeling, mensen in 

de wereld die het moeilijk hebben.  

4. M – Geef ons heden ons dagelijks brood – wat je nodig hebt 

Dan komt je middelvinger. Middelvinger begint met de letter M van Mezelf. Bid voor 

jezelf. Wat wil je de Heere vragen?   

5. R – En vergeef ons onze schulden… En leid ons niet in verzoeking… – 

vergeving/reiniging 

Dan komt de ringvinger. Ringvinger begint met de letter R van Reiniging. Vraag 

vergeving voor het verkeerde dat je vandaag gedaan hebt. Bid om een hart dat de 

zonde niet wil doen, maar de Heere wil dienen.  

6. P – Want Uw is het Koninkrijk… 

Als laatste vinger is er je pink. Pink begint met de letter P van Prijzen, net als aan het 

einde van ‘Het Onze Vader’. Geef de Heere de eer. Hij is de Almachtige Koning, Die 

alles kan geven wat je nodig hebt.  

Print de afbeelding van de hand van het gebed hieronder uit 
en laat je kinderen dit als geheugensteun gebruiken. 

 

Uitgebreider stil staan bij de hand van het gebed?  

Hier vind je een kleurplaat ervan: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-bidden-3-

10-jaar/ 

Hier vind je een Gouden Gezinsmoment erover: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/gezinsmoment-biddag/ 
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