Bijbelstudie 1 – Leer ons bidden – Lukas 18:9-14
Als je bidt, ga je in gedachten naar de Heere toe. Als je bidt, dan ben je met God in gesprek. Wat is
het fijn dat we mogen bidden! Bidden is niet zomaar wat dingen vragen. In het gebed ontmoet je
God Zelf!
Je bent heel eerbiedig:
• Je zoekt een stil plekje als je gaat bidden.
• Je doet je ogen dicht, zodat je niet afgeleid wordt.
• Je vouwt je handen, zodat je niet met iets anders bezig bent.
In je gebed mag je God eren, danken, je zonden belijden, bidden voor
anderen en voor jezelf. Dit kun je onthouden met een hand: de gebedshand.
Kleur
Duim:
Wijsvinger:
Middelvinger:
Ringvinger:
Pink:

rood
oranje
geel
groen
blauw

Hieronder zie je het gebed dat de
Heere Jezus ons leerde (ook in wat
eenvoudigere woorden). Zo mag je
het ook bidden! Lees, kleur en leer
het uit je hoofd!
Lees daarna samen vraag 3 uit de
Handreiking en bespreek vraag 6.

Bijbelstudie 2 – Geef God de eer – Lukas 1:39-56
De duim kunnen we opsteken. Hiermee zeggen we dat God goed is. In gebed mogen we
Hem prijzen en eren om Wie Hij is. (Psalm 103:8; Psalm 150)
In het ‘Onze’ Vader gaat het eerst om ‘Uw Naam’, ‘Uw koninkrijk’ en ‘Uw wil’. Daarna
pas over ‘ons brood’, ‘onze schulden’ en ‘onze verlossing’. Het gebed sluit af met ‘van U is het
Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’
Maria zingt tot eer van God. Hij denkt in Zijn genade aan mensen. Hij vervult Zijn belofte. Van
blijdschap gaat Maria zingen.
Wat zingt ze? Los de rebus op. De woorden die je moet veranderen staan erbij.
= verander de letter(s)
+ zet er letter(s) bij
- haal er letter(s) af

Lees en praat samen over
vraag 4 uit de Handreiking.

Bijbelstudie 3 – Dank God! – Lukas 17:11-19
Met de wijsvinger kunnen we wijzen naar alles
waarvoor we God willen danken. Dank
Hem voor alle dingen die je van Hem hebt gekregen.
(1 Thessalonicenzen 5:18)
Ken je het verhaal van de tien melaatse mannen? In
opdracht van de Heere gaan ze op weg, naar de de
priester. En dan ineens het grote wonder! Ze zijn
beter. Eén van de mannen, een Samaritaan, gaat
terug naar de Heere Jezus. De anderen vergeten om
de Heere te bedanken. Wat kun je van die ene man
leren?
Kleur de man die de Heere Jezus komt bedanken!
Vergeet nooit de Heere te danken! Maak de woordzoeker! Waar wil jij de Heere voor danken Kleur
die woorden extra mooi in als je ze gevonden hebt.

Praat samen over vraag 7
uit de Handreiking.

Bijbelstudie 4 – Vergeef mij – Lukas 23:33-43
Je mag God vragen om vergeving over dingen die jij fout hebt gedaan. Belijd aan de Heere dat we
niet zijn zoals God ons bedoeld heeft. Vraag Hem om vergeving van je zonden. In 1 Johannes 2:9
staat een mooie tekst over vergeving. Leer de tekst en versier deze!

Opdracht
Schrijf met een rode pen op een wit papier zonden die jij doet. Als we deze zonden eerlijk vertellen,
wil God ze vergeven. Houd rood vliegerpapier voor het witte papier. Wat zie je? Als het bloed van de
Heere Jezus over je zonden komt, zijn ze weg voor God!
Lees met elkaar het stukje ‘Om Jezus wil’ uit de Handreiking en praat er met elkaar over.

Bijbelstudie 5 – Bid voor elkaar – Mattheüs 8:5-13
Het is belangrijk om voor elkaar te bidden. Doe je dat wel eens? Niet alleen voor ‘de arme
mensen’, maar ook voor personen uit je omgeving. Voor opa of oma die ziek of eenzaam is, of voor
een klasgenootje dat gepest wordt. Wanneer je speciaal voor bepaalde personen bidt, kun je ook
duidelijker zien wanneer God je gebed verhoort. De Romeinse hoofdman gaat naar de Heere Jezus
om te vragen of Hij zijn knecht wil beter maken. De nood van de ander bij Jezus brengen, dát is
bidden voor elkaar!
Voor wie ga jij deze week bidden? Schrijf dat maar op.

Maak de puzzel. Kleur de rondjes blauw, de vierkantjes geel en de driehoekjes rood.

Lees met
elkaar het
stukje
‘Bidden om
regen’ uit de
Handreiking
en bespreek
daarna
vraag 4.

Bijbelstudie 6 – Bid voor jezelf – Lukas 18:1-8
De pink is de kleinste vinger.
Wij zijn zelf ook klein, vergeleken
bij de grote God en vergeleken bij
heel de wereld. Toch hebben we
zelf ook gebed nodig. We mogen
God alles vragen wat we nodig
hebben.
Hij wil ons bidden horen. Stop er nooit mee!

Je ziet de gelijkenis van de niet eerlijke
(onrechtvaardige) rechter hieronder! Kleur de
plaatjes waar de niet eerlijke rechter niet luistert
rood. En het plaatje waar hij wel luistert groen!

Lees met elkaar het stukje ‘Blijven
bidden’ uit de Handreiking en
bespreek daarna vraag 7.

