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Les 1: Bidden 

 

Begin 

Iedereen kan bidden. Jij ook. Dat is goed nieuws. Je hoeft er niet superslim voor 

te zijn. Toch zijn er ook mensen die weinig of nooit bidden. Dat is jammer. 

Want Jezus heeft geleerd dat bidden heel belangrijk is. Dat gaan we uitleggen. 

We doen dat in 3 stapjes. En daarna is er een quiz!  

A Wat is bidden? 

B Hoe moet je bidden? 

C Wanneer kun je bidden? 

D Quiz 

 

A Wat is bidden? 

Bidden is praten met God en luisteren naar God. 

Maar hoe kan dat? Je kunt God niet zien en niet 

horen. Hoe kun je dan met Hem praten en naar 

Hem luisteren? Dat kan omdat jij niet alleen een 

mond hebt en oren en ogen, maar ook een ziel. 

Die zit in je. Dankzij jouw ziel leef je. Als iemand 

dood gaat, zeggen we: de ziel is eruit. Zonder je 

ziel kan je lichaam niet leven.  

Als je dat weet, is het iets makkelijker om te 

begrijpen hoe je kunt bidden. Want door jouw 

ziel kan God contact met je leggen. En dat doet 

Hij heel graag. Hij wil vertellen wie Hij is en wat Hij voor jou gedaan heeft. En 

Hij luistert naar jou, al weet je in het begin misschien niet zo goed wat je moet 

vertellen.  

Als je bidt, zet je je hart open voor God. Dan kun je voelen wat Hij tegen je zegt. 

Soms vraagt God iets waar je nooit aan gedacht had en wat een beetje 

spannend is. Zoals bij Abraham. 



 

 

Abraham (Genesis 12, 1-3) 

 Abraham leefde heel 
lang geleden. Hij 
woonde in Haran, ver 
weg van Nederland. 
Abraham had heel veel 
koeien en schapen en 
ook veel goud en zilver. 
Hij was getrouwd met 
Sara.   
Abraham geloofde dat 
God de wereld 
geschapen had. Maar er 
waren ook mensen die in 
een heleboel andere 

goden geloofden. Dat vond Abraham jammer.  
 

Op een avond zat Abraham bij de ingang van zijn tent, in de woestijn.  

Het was een warme dag geweest. Gelukkig werd het weer een beetje koeler. De 

eerste sterren twinkelden aan de hemel. ‘Wat mooi’, dacht Abraham. ‘Ik prijs U, 

God, voor alles wat U geschapen hebt’. Abraham voelde zich gelukkig  en 

tevreden.  

Hij vond het fijn om met God te praten. ‘Wat is het toch jammer, God, dat veel 

mensen U niet goed kennen. Bijvoorbeeld de mensen van Babel . Ze dachten dat 

ze U een toren konden 

bouwen, zo hoog als de 

hemel. Maar dat wilde U 

helemaal niet, God! U wilde 

alleen dat de mensen van 

Babel in U zouden geloven. 

Geen toren is hoog genoeg 

voor de hemel. Daarom 

zorgde U ervoor dat de 



mensen elkaar niet meer konden verstaan. Niet doordat ze doof werden, maar 

omdat ze ineens andere woorden gingen gebruiken, andere talen. Toen ze 

elkaar niet meer begrepen, kwam de toren niet meer af. Gelukkig maar! Maar 

zouden de mensen er iets van geleerd hebben? Hoe moet het nu ooit goed 

komen, Heer God? Hoe kunnen de mensen echt leren wat U wilt?’  

Een briesje waaide. Een paar dorre blaadjes dwarrelden voorbij. Plotseling 

hoorde Abraham iets… Het leek wel een stem. Heel zacht. ‘Abraham.., 

Abraham.’ Abraham keek achter zich. Niets. Hij keek links en rechts. Niks. En 

boven hem ook niks, alleen de sterren. Daar klonk het weer! ‘Abraham.., 

Abraham.’ 

Omdat Abraham aan het bidden was, begreep hij van wie die stem was. Van 

God! Daarom probeerde hij heel goed te luisteren. Zou God hem iets willen 

zeggen? Daar klonk het weer! ‘Abraham.., ga weg uit je land. Weg van je stam 

en je familie, naar het land dat Ik zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van jou 

maken. Ik zal je zegenen en je naam groot maken, zodat je een zegen zult zijn 

voor alle mensen op aarde.’ 

Abraham voelde zich warm worden van binnen. Het was God die hem iets 

vroeg! Abraham boog heel diep voor God, ook al kon hij God niet zien. Wie had 

dat nou gedacht? Dat God aan Abraham zou vragen om op reis te gaan… En 

dat door Abraham de mensen misschien weer in God zouden geloven. Wat denk 

je dat Abraham deed? Zou hij op reis gaan? Ja hoor! Samen met zijn vrouw en 

met alle koeien en schapen die ze hadden en met al het goud en zilver ging 

Abraham op reis naar Kanaän. Dat was het Beloofde Land. Het land van 

Kanaän.  

Begrijp je nu iets beter, wat bidden is? Bidden is praten met God en luisteren 

naar God. Héél af en toe horen mensen écht de stem van God. Meestal hebben 

ze gewoon contact met God door hun gedachten en gevoelens.  

Als je vaker bidt, gaat het steeds makkelijker. Probeer het maar! Bijvoorbeeld 

als je opstaat en naar bed gaat. 

 

 



B Hoe moet je bidden? 

Als we iemand bellen, dan toetsen we een nummer in. Dan krijgen we contact.  

Als wij bidden, beginnen we met een kruisteken. Dan krijgen we contact met 

God: 

 

In de Naam van de Vader 

en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Amen. 

 

Wat zeggen we dan eigenlijk? God heeft geen naam zoals wij, zoals ‘Anne’ of 

‘Koen’. Maar we kunnen wel bidden ‘in de Naam van God’. Dat wil zeggen dat 

we geloven dat Hij er is en dat Hij er voor ons is. Omdat God alles geschapen 

heeft, noemen we Hem: Vader. 

God had ook een Zoon: Jezus. Dat is wel een naam. Die naam had Jezus 

gekregen van Jozef en Maria.  

God de Vader houdt veel van zijn Zoon. En zijn Zoon houdt veel van Hem. Hun 

liefde wilden ze doorgeven aan de mensen. Daarvoor zorgt de Heilige Geest; 

dat de mensen van God en van elkaar houden. Dat hoef je nu nog niet helemaal 

te begrijpen. Als je het Vormsel doet, wordt beter uitgelegd wat de heilige 

Geest is. Nu hoef je alleen nog maar te weten dat de Vader en de Zoon en de 

heilige Geest bestaan en dat ze van jou houden.  

En weet je wat ‘amen’ betekent? Dat is een woordje uit de taal van Abraham. 

Het betekent: ‘Het is waar’ of: ‘Zo is het’.  

Nu ken je al het eerste stukje van de Mis (het kruisteken) én je weet iets meer 

over bidden.  

 

 

 



C Wanneer kun je bidden? 

Wanneer kun je eigenlijk bidden? Het kortste antwoord is: Altijd. Omdat God 

altijd tijd voor jou heeft, kun je altijd bidden. Hij heeft het nooit te druk. God is 

nooit ‘even weg’. Maar helaas lukt het ons niet om altijd te bidden. Soms 

hebben we het druk met andere dingen. Maar ook dan kun je bidden, al is het 

maar heel kort. Dat noemen we een ‘schietgebed’; je schiet een gebedje als het 

ware naar de hemel. Bijvoorbeeld: ‘Vader, help mij met leren lezen.’ Of: Jezus, 

ik vertrouw op U.’ Of: ‘Heilige Geest, geef mij kracht om niet bang te zijn.’ 

Er zijn speciale momenten waarop we tijd maken om te bidden: 

1. ‘s morgens, als we opstaan 

2. ‘s avonds, als de dag voorbij is 

3. vóór en na het eten, om God te bedanken en om zegen te vragen 

4. de Mis op zondag in de kerk 

5. de christelijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren enz.) 

 

 

Einde 

Achterin het communieboek staan gebeden die je kunt gebruiken. Het 

belangrijkste gebed voor leerlingen van Jezus is het ‘Onze Vader’. Als je dit 

gebed nog niet kent, begin dan maar met oefenen. En vergeet niet een 

kruisteken te maken, aan het begin en aan het einde! 

 

Opdracht 

Thuis mag je een knutselwerkje maken: een gebedskubus. Als je het figuur 

uitknipt, kun je daarna vouwen langs de lijnen. Op de flapjes moet lijm. Dan 

krijg je een kubus met gebeden erop! Die kun je op je slaapkamer neerzetten 

om te gebruiken voor het bidden. 

 



D Quiz  

 

Zet een rondje bij het goede antwoord. 

1. Hoe kun je bidden? 

a) Door heel hard tot God te roepen 

b) Door diep na te denken 

c) Door met je hart tot God te praten 

d) Door heel veel woorden te gebruiken 

 

2. Waarom koos God Abraham uit? 

a) Omdat hij zo rijk was 

b) Omdat hij veel van Sara hield 

c) Omdat Abraham de mensen kon helpen geloven 

d) Omdat Abraham een mooie baard had 

 

3. Wat moet je doen als je gaat bidden? 

a) Hoog in de lucht springen 

b) Een hoge toren bouwen 

c) Een kruisteken maken 

d) Een ark bouwen 

 

4. Waarom is het belangrijk om te bidden? 

a) Dan word je net zo rijk als Abraham 

b) Dan krijg je wat je vraagt 

c) Dan krijg je meer liefde voor God en de mensen 

d) Dan geeft God je een telefoon 

 

5. Wanneer moet je bidden? 

a) Als je er zin in hebt 

b) Als het moet van je ouders 

c) Op zondag en verder niet 

d) Vooral op zondag maar als het kan elke dag  

 



 


