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Bidden 

 

De dingen om ons heen kunnen niet praten. Bomen en dieren kunnen wel geluiden 

maken, maar praten zoals wij kunnen ze niet. Wij kunnen aan elkaar vertellen wat we 

meemaken en beleven. Wat ons bezighoudt, daarover kunnen we praten met elkaar, en 

met God.  

In het verhaal wat we nu gaan lezen vertelt Carlijn ons hoe zij bidt. 

'lk heet Carlijn. Ik heb een hele lieve vader en moeder. Ik praat veel met ze en vertel ze 

alles over school en over mijn vriendjes en vriendinnetjes. Maar ja, soms hebben ze 

geen tijd of geen zin of zijn ze moe. Dan moet ik het zelf maar uitzoeken.  

Soms zijn ze ook wel eens boos op me, omdat ik niet doe wat zij willen dat ik doen 

moet.  

Nou, moet ik dan altijd hun zin doen?  

Dan kruip ik in een hoekje alleen. Ik speel dan met mijn poppen of met mijn 

speelgoedbeesten.  

Daar heb ik er heel veel van. Ik vertel ze dan allerlei verhaaltjes en dat is best leuk.  

Als ik 's avonds naar bed ga, denk ik vaak na over alles wat ik die dag heb gedaan, over 

alles wat ik was en ook over alles waarbij ik me een beetje verdrietig voelde. Ik zou dat 

dan allemaal weer willen vertellen, en dat doe ik dan maar.  

Ik vertel het allemaal aan God"  

 

  



Om duidelijk te maken wat bidden eigenlijk is, vertelde Jezus 

verhalen  

Klop maar aan  

(naar Lukas 11,5-13)  

 

Jezus sprak tot zijn leerlingen:  

"Stel je eens voor, jullie hebben een vriend. Midden in de nacht, als alle mensen 

slapen, ga je naar hem toe. Je klopt heel hard bij hem aan de deur en roept: "Vriend, 

kun je mij drie broden lenen? Ik heb onverwachts visite in huis". Wat zou die vriend 

doen denken jullie?  

Zou die vriend uit zijn raam roepen: "Ben je gek geworden? De deur is op slot en mijn 

kinderen en ik liggen allang in bed te slapen. Val me nu niet lastigi"  

Nee, ik geloof niet dat jullie vriend zo zou doen. Hij zal opstaan en je het brood 

geven. En ook als hij geen goede vriend is, zal hij toch opstaan omdat je zo brutaal 

durft te vragen".  

"Begrijpen jullie het verhaal?" vroeg Jezus.  

"Kijk zo is onze God nu ook. Bidt maar gerust tot Hem. Vraag maar en Hij zal je geven. 

Zoek Hem maar, je zult Hem vinden. Klop maar bij Hem aan en Hij zal de deur voor je 

open doen.  

God hoort onze gebeden. Hem kun je altijd wakker maken. Bij Hem kun je altijd op de 

deur kloppen. Hij doet altijd open".  

Voor bidden zijn geen moeilijke woorden nodig.  

Je hoeft er ook niet speciaal voor naar de kerk. 

Eigenlijk kan het overal. 

Als het maar rustig wordt in jezelf.  

Je kunt dan stil kijken naar alles om je heen. 

Stilstaan bij jezelf, bij wat je voelt, 

en daar rustig over nadenken S 

tilstaan bij de gedachte dat God er is en van je houdt.  

Dan heb je vast wel iets te zeggen tegen God in heel 

eenvoudige woorden.  

God hoort het wel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Vader 

Onze vader, die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

Leid ons niet in bekoring 

Maar verlos ons van het kwade 

Amen 

Wees gegroet Maria 

Wees gegroet Maria 

Vol van genade 

De Heer is met U 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

En gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot 

Heilige Maria, moeder van God 

Bid voor ons zondaars 

nu en in het uur van onze dood 

Amen 



Onze vader (met uitleg) 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Wij noemen U onze vader omdat U voor ons zorgt 

Uw naam worde geheiligd 

Alle mensen mogen van U houden 

Uw rijk kome 

Wij willen helpen de wereld te maken zoals U het graag ziet 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel 

Uw wil is dat wij van elkaar houden, wij zullen dat proberen 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Geef ons elke dag te eten en te drinken en laat ons delen met andere mensen 

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven 

Laat ons zien dat wij elke dag opnieuw mogen beginnen, en ook anderen opnieuw laten 

beginnen 

Leid ons niet in bekoring 

Zorg dat wij geen dingen doen die niet goed zijn voor ons zelf 

Maar verlos ons van het kwade 

Help ons de dingen die we verkeerd doen, beter of anders te doen 

AMEN – En zo is het 

Jezus houdt van alle kinderen, alle kinderen hier op aarde 



 



  

Lieve God 

 Hier in mijn warme bed 

Zeg ik voor U dit klein .......................................... 

 Dank U wel, dat zeg ik graag 

En dat ga ik doen ................................................ 

 Dank U voor de warme zon 

En voor alles wat ik leren ................................... 

 Dank U voor mijn knuffeldier 

Die geeft mij altijd veel ......................................... 

 Dank U voor mijn familie om mij heen 

Samen zijn wij niet ................................................ 

 Dank U voor mijn vrienden en vriendinnen 

Wat zou ik zonder hen .......................................... 

 Papa en mama wil ik niet vergeten 

Zij zorgen voor mij en al het ................................. 

 God voor dit alles zeg ik: Dank U zeer! 

Vandaag en ook de volgende ............................... 

Amen 





Zeven wensen, zeven maal licht 

ACTIVITEIT VOOR OUDERS EN KINDEREN  

 

Jezus heeft ons het "Onze Vader" geleerd, om ons te helpen bij het bidden. Het "Onze 

Vader' kunnen we lezen als zeven wensen, zeven vragen aan God voor ons leven. u 

kunt bij de maaltijd een wens hardop voorlezen en de tijd die u anders besteedt aan de 

rest van het "Onze Vader" gebruiken om deze wens te overdenken.  

Bij een extra feestelijke maaltijd kunt u een 7armige kandelaar of zeven waxinelichtjes 

op tafel zetten. Bij het aansteken van elk van de lichtjes leest u of uw kind(eren) een 

van de volgende teksten. Hierna begint u de maaltijd.  

Wij bidden tot Onze Vader die in de hemel is.  

Tekst 1:  

Bij de eerste vlam vragen wij aan God: Maak dat U te zien bent in 

ons leven.  

in de dingen die we doen, in wat wij zeggen, als wij spelen, als wij 

Ieren, elke dag weer.  

God, Uw naam worde geheiligd.  

 

Tekst 2:  

Bij de tweede vlam vragen wij: Laat Uw vrede, vreugde, vriendschap 

en liefde in ons leven zijn. Dat is het rijk waar Jezus over sprak; 

daarvan droomde Jezus.  

Daarom bidden wij: Uw rijk kome.  

Tekst3:  

Bij de derde vlam vragen wij: Laat ons allemaal ons steentje 

bijdragen, zodat er een fijne sfeer en een goede geest komt. 

Ieder van ons heeft iets goeds in zich en daarmee wil God aan 

de slag. Daarom God: Uw wil geschiede op aarde zoals in de 

hemel.  

 



 

Tekst 4:  

Bij de vierde vlam vragen wij: Help ons elke dag te willen leven naar Uw 

wens. Geef ons hiervoor elke dag de kracht en de moed. Geef ons 

heden ons dagelijks brood.  

 

Tekst 5: 

Bij de vijfde vlam vragen wij: Laat ons zien dat wij elke dag 

opnieuw mogen beginnen, zoals wij ook anderen opnieuw laten 

beginnen.  

Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven.  

 

 

Tekst 6:  

Bij de zesde vlam vragen wij: Zorg dat wij geen dingen doen die 

niet goed zijn voor onszelf.   

Leid ons niet in bekoring.  

 

 

Tekst 7:  

Bij de zevende vlam vragen wij: Help ons de dingen die we verkeerd 

doen anders of beter te doen. Maak ons vrij, Verlos ons van het 

kwade.  

 

 

 

  



Samen gaat het beter 

 

Lees het verhaal langzaam 

Het is woensdagmiddag. Peter zit met opa aan tafel. Samen bekijken ze het plakboek 

dat Peter gemaakt heeft voor zijn Eerste Communie. 

“Zo, jij hebt het mooi versierd,” zegt opa. “ah, een tekening van jullie huis, en hier 

allemaal namen van mensen die bij jou horen. Sta ik er ook bij? O, gelukkig!  

En hier jouw geboortekaartje. Nou, dat was me ook wat toen jij geboren werd. 

Toen waren wij natuurlijk juist weer op vakantie. Had je niet even kunnen wachten?” 

Peter grinnikt een beetje. Mama had verteld dat opa en oma toen, helemaal uit 

Frankrijk, zo snel mogelijk naar huis wilden komen. Ze kregen toen nog pech onderweg. 

“Maar gelukkig konden we er bij zijn toen je gedoopt werd in de kerk. Dat was een mooi 

feest.” Samen bladeren ze verder. Het is gezellig. Opa voelt in zijn zak. Peter weet wat 

eruit komt: een rolletje drop. Dat heeft opa altijd bij zich. Peter is gek op drop. Hij krijgt 

er ook een. 

 “Opa, heeft u ook uw Eerste Communie gedaan?”, vraagt hij. “Dat is lang geleden”, 

zegt opa. “Maar ik kan me het nog goed herinneren. Dat was ook een heel feest. 

Maar wel een beetje anders dan nu. Wij moesten toen nuchter zijn...” 

“Nuchter? Wat is dat nou weer?” vraagt Peter verbaasd. “ah, dan mocht je 's 

morgens, voordat je naar de kerk ging, helemaal niets gegeten hebben.” 

“Helemaal niets?” Peter kijkt opa met grote ogen aan. “Waarom mocht dat niet?” 

“Dat was uit eerbied voor het heilig brood. Dat was toen de gewoonte. We gingen 

toen ook wel vroeger naar de kerk hoor. Maar soms dan hoorde je je maag wel 

knorren. We gingen toen ook veel vaker naar de kerk, ook door de week.”  

“Vond u het leuk om naar de kerk te gaan?” "Oh, nee, lang niet altijd hoor. Maar het 

was nou eenmaal de gewoonte. Soms had ik er helemaal geen zin in. Je moest dan 

zo lang stil zitten en dat was niks voor mij". 

Peter knikt. Daar houdt hij ook niet van. Hij vindt het wel leuk in de kerk als hij mee 

kan zingen of als hij iets mag doen. Maar soms heeft hij geen zin om te gaan. Opa 

gaat wel vaak naar de kerk. "Vind u het nu wel leuk in de kerk, opa?" vraagt Peter.  

"Nou, toen ik zo oud was als jij, ging ik veel liever voetballen. Maar nou vind ik het 

toch belangrijk naar de kerk te gaan. Soms vind ik het fijn om in de kerk zomaar eens 

wat stil na te denken, of te luisteren naar muziek. 

En dan bid ik ook zomaar eens wat. En dan denk ik aan oma..." 

Peter kijkt opa aan. Twee jaar geleden is oma gestorven. Opa was toen erg verdrietig 

Dat kan Peter zich nog herinneren. "Ja, oma ging ook graag naar de kerk om stil te 



bidden. Ze stak dan vaak een kaars op bij het Mariabeeld. Dat deed ze ook toen ze al 

ziek was. En het leek wel of ze dan weer een beetje blijer werd. In de kerk kun je een 

beetje rustig worden. En als er verhalen verteld worden van Jezus of als de pastor 

iets vertelt, dan hoor ik wel eens iets waar ik over na moet denken. En weet je wat ik 

ook fijn vind in de kerk: dat je voelt dat je niet alleen bent. In jouw plakboek staat heel 

vaak 'SAMEN'. Kijk hier." Opa bladert in het boek. "Samen gaat het beter". Toen oma 

begraven werd, waren er heel veel mensen in de kerk. Daar moet ik nog vaak aan 

denken. Ik voelde me toen heel verdrietig. Maar omdat er zoveel mensen met mij 

hebben meegebeden..." 

Opa kijkt een beetje stil voor zich uit. Dan lacht hij en zegt: "Toen voelde ik dat ik niet 

alleen was. Dat was fijn. Want als je op je eentje leeft, dat is moeilijk. Dan denk je gauw: 

dat kan ik niet. Maar samen, dan heb je steun aan elkaar en ben je sterker. Dan hoor je 

wat een ander nodig heeft. Dan kun je elkaar helpen Er is hier ook wel eens iemand van 

de kerk geweest toen oma een paar weken dood was. Dat vond ik wel fijn. Ik heb toen 

een heleboel over oma kunnen vertellen..." 

Peter is er een beetje stil van geworden. Zo heeft hij nog nooit met opa gepraat. Samen 

bladeren ze door de laatste bladzijden van het plakboek. Daar is de bladzijde met 

goede wensen. Opa", zegt Peter, "u heeft nog geen wens voor mij opgeschreven. " 

Opa lacht en pakt zijn pen. Langzaam schrijft hij op 

Lieve Peter, 

Dat wij nog heel vaak samen zullen zijn! 

Je opa Henk 

 


