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Ouders: 
les 11 • bijlage 6

Beste ouders en verzorgers,

Onze Vader: praten met God

De kinderen hebben zondag geleerd dat bidden is als praten met God. 

Jezus hielp zijn discipelen met bidden door ze het ‘Onze Vader’ te leren.

• Lees met uw kind nog eens Matteüs 6: 9 -13, het Onze Vader, uit de kinder-

 bijbel of eenvoudige bijbelvertaling. (In de NBV vertaling is de regel ‘Want 

 uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.’ 

 Matteüs 6:13b weggelaten, deze stond ook niet in de oorspronkelijke 

 handschriften, maar is later toegevoegd.)

• De kinderen hebben ontdekt dat hun hand, als gebedshand, kan helpen om te 

 onthouden waar je voor kunt bidden. (Duim=danken, wijsvinger=bidden voor 

 de wereld, anderen, middelvinger=bidden voor mezelf, ringvinger=reinigen, 

 vergeving vragen, en de pink=prijzen van God.) Laat iedereen zijn hand 

 omtrekken en op iedere vinger het vetgedrukte gebedswoord schrijven, hang 

 de handen op.

• Laat iedereen eerst opnoemen waar je voor kunt danken? En dank met elkaar.

• Wat kunnen we bidden voor anderen en voor onszelf? Doe dat maar.

• Probeer met elkaar eens voorbeelden te noemen waar je vergeving voor kunt 

 vragen. Vraag God vergeving als dat nodig is.

• Neem de tijd om samen God te prijzen, Hem te vertellen waarom we van Hem 

 houden en we blij met Hem zijn.

• Bidt met elkaar hardop en gebruik de gebedshand als hulpmiddel.

• Deze week hebben de kinderen als sleutelvers 1 Tessalonicenzen 5:17 

 ‘Bid onophoudelijk’ geleerd.

Gedicht
Bidden is spreken, spreken met God,

Die jou niet overlaat aan je lot.

Bidden is zeggen, zeggen aan Hem,

hoe erg verdrietig of vrolijk je bent.

Ook ik mag vragen telkens maar weer:

Mag ik uw kind zijn? Zorg voor mij, Heer!

Gods zegen,

namens het kinderteam


