
 Waarvoor mag 
ik bidden?

… Ik ben zo gauw 
uitgepraat...

BIDDEN VOOR… 

GODS KONINKRIJK!15 
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‘OPENT UWE MOND’
Misschien was het wel de eerste psalm die je uit 
het hoofd leerde: ‘Opent uwe mond, eist van Mij 
vrijmoedig, al wat u ontbreekt…’ (Psalm 81 vers 12). 
Toch is dat nog niet zo makkelijk te begrijpen. Want 
betekent dat dat je overal voor mag bidden? Ook om 
een nieuw mobieltje, een scooter als je 16 bent, een 
vriend of vriendin, een goede baan als je van school 
komt, en… noem maar op?

Ja, inderdaad – dat mag! Als dat jouw verlangen 
is, vertel dat dan maar aan God. Alleen, en dat is 
de andere kant, het is wél de vraag of dat ook echt 
allemaal dingen zijn die jou ontbreken. ‘Al wat u 
ontbreekt’ is namelijk niet hetzelfde als ‘alles wat je 
zo graag zou willen hebben’. Als jij denkt dat je iets 
nodig hebt, moet je er niet verbaasd over zijn als 
God daar een heel andere mening over heeft dan jij!

Daarom begint het Onze Vader niet met onze 
verlangens, maar met die van God: ‘Uw Koninkrijk 
kome, Uw wil geschiede…!’ Dát moet de focus van 
ons gebed zijn. Wat is Gods plan – met deze wereld, 
met mensen in onze omgeving en met onszelf? Het 
is mooi om dáárvoor te bidden, want dan zal het je 
echt aan niks ontbreken (Ps. 23:1).

minipreek

Leren  
van de praktijk

CONCRETE PUNTEN
Natuurlijk mag en moet je bidden voor jezelf. Maar de 
Heere God wil betrokken worden bij alles wat er in deze 
wereld gebeurt. Moet je dan ook voor álles bidden? Nee, 
maar je kunt er wel voor kiezen om elke dag speciaal te 
bidden voor iets dat te maken heeft met deze onder-
werpen. Bijvoorbeeld:
zondag  - voor de kerk
maandag  - voor je school(werk)
dinsdag  -  voor iets uit het Nederlandse 

nieuws
woensdag  - voor familieleden
donderdag - voor iets uit het wereldnieuws
vrijdag  - voor een zendingsproject
zaterdag  - voor vrienden

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN
1.  Als je kijkt naar deze onderwerpen, zijn er dan con-

crete punten waarvoor je graag wilt (laten) bidden?
2.  Zet elk punt op een briefje en zet erboven in welke 

categorie het hoort.
3.  Bid met elkaar voor deze onderwerpen. Je kunt het 

zelf doen, of anders vragen of de groepsleider/cate-
cheet het doet.
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HET ONZE VADER
Het Onze Vader, dat de Heere Jezus ons geleerd heeft, wordt wel ‘het volmaak-
te gebed’ genoemd. Waarschijnlijk ken je het al, maar we lezen het toch nog 
eens met elkaar. Het staat in Mattheüs 6:9-13 (en ook op de volgende bladzij 
bij ‘Leren van de traditie’).

a.  Eerst is er een aanhef: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’. Waarom begint 
het gebed zo, denk je?

b.  De beden 1-3 gaan over Gods eer. Hoe zou je deze drie beden met je eigen 
woorden willen samenvatten?

c.  De beden 4-6 gaan over onze noden. Voor welke bid jij het meest? En voor 
welke het minst? 

d.  Het gebed eindigt met een lofprijzing. Bedenk zelf – met andere woorden – 
een zin waarmee je God kunt loven.

leren van de bijbel
U, Heere, bent een barm-

hartig en genadig God,

Geduldig en rijk aan goe-

dertierenheid en trouw.
Psalm 86:15

punaise
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Leren van de traditie

Hometrainer
Luister via YouTube naar het lied ‘Hoor mijn 

gebed’ van Sela.

HEIDELBERGSE CATECHISMUS

VRAAG 118
Waar mogen we om bidden?

ANTWOORD
Om alles wat we nodig hebben. Jezus heeft dat samengevat in 
het gebed dat Hij ons heeft geleerd.

VRAAG 119
Hoe luidt dat gebed?

ANTWOORD
Onze Vader die in de hemelen zijt,
1. uw naam worde geheiligd,
2. uw koninkrijk kome,
3. uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5.  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren.
6.  En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.

Soorten gebeden

 schuldbelijdenis, gebed om vergeving

 dankzegging

 voorbede

 klacht

 lofprijzing

TO THE POINT
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