
Les 28: Bidden…

Zoek in je bijbel Mattheüs 6 vers 5 op.
Lees tot vers 13 samen met je groepje en maak de 
vragen.
Waar moet je bidden?
Midden op straat.
Op een plaats waar veel mensen zijn.
Op een plekje waar je alleen bent.
Hoe moet je bidden?
Met weinig woorden. God weet alles, ook wat je nodig 
hebt.
Met veel woorden en lange zinnen. Als je dat doet 
luistert God eerder naar je.
  

Zoek in de bijbel Mattheüs 7 vers 7 op.
Lees met je groepje t/m vers 11. Beantwoord de vragen 
die hieronder staan.
Wat gebeurt er als je bidt?
Misschien gebeurt er iets.
Als je bidt, zul je krijgen wat je bidt.
Bidden helpt niet.
God, de Hemelse Vader, wordt vergeleken met een 
gewone vader. Als jij je vader om een sneetje brood 
vraagt dan krijg je
Een sneetje brood
Een steen die op een sneetje brood lijkt
Niets
Een gewone vader maakt fouten en is niet altijd in een 
goede bui en toch geeft hij jou de goede dingen. Jezus 
zegt dan: (Hij kent Zijn Vader natuurlijk heel erg goed) 
Mijn Vader zal je het goede geven als je erom vraagt.
Mijn Vader luistert niet altijd

Jullie groepje gaat lezen uit een brief, die de 
discipel Johannes geschreven heeft, toen hij al 
oud was.
Zoek 1 Johannes 3 vers 22 op. Zoek het goede 
antwoord bij de vraag.

Wij krijgen wat we vragen omdat:
We heel goed zijn
Omdat we gehoorzaam zijn en doen wat God wil
God dat beloofd heeft.

Wat is bidden? 
Tegen jezelf praten 
Met God praten
Bid jij  weleens?
Ja
Nooit
Elke dag

Zoek 1 Johannes 5 op in je bijbel.
Lees met je groepje vers 13, 14 en 15.
Wat is het antwoord bij de volgende vragen?
De discipel Johannes heeft deze brief geschreven 
aan
Alle mensen
Aan mensen die in Jezus (de Zoon van God) geloven
Wanneer luistert God naar mensen die in Hem 
geloven?
Als ze heel goed hun best doen
Als ze iets bidden wat God ook wil.
Nooit
Als ze weten dat God luistert
Weten ze nog niet of Hij het zal geven
Mogen ze er zeker van zijn dat Hij het geeft.

Heb je een ander wel eens horen bidden?
Mijn opa en/of oma
Vrienden/ vriendinnen
Anders, ……………….
Wat bidden ze dan?
Zegen dit eten ….
Onze Vader
…………………………………………….

Waarom doen mensen 
dat, denk je?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Als je met God wil praten (bidden) heb je geloof nodig.
Je gelooft dat God er is. (je praat niet tegen niemand)
Je gelooft dat God je hoort



De discipelen van Jezus vinden bidden moeilijk. Wat kun je zeggen en hoe moet het?
‘Wilt U ons leren bidden?’ vragen ze Jezus. 
Jezus leert hen dan het ‘Onze Vader’, wat mensen nu nog steeds bidden.
Hieronder zie je het staan.


