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die van kinderen houdt

Beste vader of moeder, opa of oma, oom of tante, leraar of verzorger, 
iedereen met een hart vol liefde voor het kind dat dit boek leest. god 
wil met kinderen praten en kinderen willen met god praten. 
kinderen zijn nooit te jong om dat te leren. hoe oud een kind 
ook is, hij of zij is nooit te jong om te leren bidden.

er zijn veel mooie boeken geschreven over het gebed, verre-
weg de meeste daarvan zijn bedoeld voor volwassenen. Maar 
waarom zouden alle goede boeken voor volwassenen moe-
ten zijn? Zijn de gebeden van volwassenen krachtiger dan die 
van kinderen? niet per se. ik ken veel kinderen die heel goed 
weten hoe ze moeten bidden en die een heel sterk geloof heb-
ben. hun gebeden zijn veel krachtiger dan de gebeden van 
een volwassene die zelden met god praat en een zwak geloof 
heeft. volwassenen mogen nooit onderschatten hoe krachtig 
een kindergebed kan zijn. want de kracht achter het gebed 
van een kind en dat van een volwassene is dezelfde: het is 
Gods kracht. als ons geloof de vonk is waardoor die kracht 
vrijkomt, dan is die kracht in een kinderhart vrijwel onbe-
perkt en kan god grote dingen doen op hun gebeden. het 
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maakt totaal niet uit hoe jong of oud de persoon is die bidt.
kinderen hebben vaak een heel puur geloof. Ze geloven god 
op zijn woord en vertrouwen er vast op dat hij hun gebeden 
zal beantwoorden. Zij hebben niet de twijfels en vragen over 
bidden die volwassenen vaak hebben. het is heel makkelijk 
om kinderen te leren hoe ze kunnen bidden, hoe ze god kun-
nen danken als hij hun gebeden verhoort, en hoe ze gods 
antwoorden kunnen herkennen als die er anders uitzien dan 
zij verwachten. Ze hoeven alleen maar te weten dat god echt 
is, dat hij naar hun gebeden luistert en dat hij die verhoort.

kinderen hebben passie. hoe ouder ze worden, hoe meer 
die passie groeit. wees ervan verzekerd dat ze iets met die pas-
sie zullen doen, goed of slecht. Jij kunt hen helpen om die pas-
sie in goede banen te leiden en die te gebruiken voor de heer. 
Jij kunt hun leren hoe ook zij al jong een eerlijke, open, hechte 
en gepassioneerde relatie met god kunnen hebben. hoe jon-
ger ze daarmee beginnen, hoe gemakkelijker het voor hen zal 
zijn om ook als ze ouder worden een actief gebedsleven te 
hebben. Denk niet dat jouw kind te jong is om zijn leven aan 
god te geven. De vijand van god denkt zéker niet dat jouw 
kind te jong is om zijn leven aan iemand te geven, en hij wil 
graag zijn boze plannen in zijn of haar leven uitvoeren. het 
is gemakkelijker om kinderen te leren bidden dan om hen la-
ter uit moeilijke situaties te halen die door gebed voorkomen 
hadden kunnen worden.

als je god aan het werk wilt zien in jouw kind, leer het dan 
hoe hij of zij met de hemelse vader kan praten. Dit boek zal 
hen daarbij helpen. geen kind kan een hechte relatie met 
vader-god hebben als hij of zij niet leert met hem te com-
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municeren via het gebed. Je zult je verwonderen wanneer je 
kind zelfstandig begint te bidden. niets zal je hart meer ver-
warmen dan een door de heilige geest geïnspireerd gebed dat 
je hoort uitspreken door je kind.

god wil dat volwassenen tot hem komen zoals kinderen 
dat doen. Open, eerlijk, onbeschaamd en gepassioneerd. we 
kunnen wat dat betreft veel van kinderen leren. en zij kunnen 
veel van ons leren als zij ons horen en zien bidden. De kinde-
ren in jouw leven letten op wat jij doet. vraag hun of ze samen 
met jou willen bidden. bid met ze en voor ze. kinderen raken 
gemakkelijk vervuld met de liefde van god en delen die graag 
met anderen. Spoor hen daarom aan om ook voor anderen 
te bidden. en aarzel nooit om je kinderen te vragen voor jou 
te bidden. Ook dat zal hen aanmoedigen om een levend en 
actief gebedsleven te hebben. en zo wordt bidden een tweede 
natuur voor hen, een manier van leven. Daarbij komt: je weet 
maar nooit wanneer je nog eens zo’n gebed van een kind no-
dig zult hebben, zo krachtig, zo puur en zo vol geloof!

vertel je kinderen dat je graag met hen bidt als ze dat wil-
len. Zo’n gebedsverzoek vertelt je soms meer over hun leven 
en wat er in hen omgaat dan een gewoon gesprek, en je leert 
zo meer over hen dan anders misschien het geval zou zijn ge-
weest. als je nog nooit met hen hebt gebeden, bied daar dan 
je excuses voor aan en zeg hun dat je die verloren tijd graag 
met hen wilt inhalen. Ze zullen het fijn vinden als je met en 
voor hen bidt, en het zal jullie band met elkaar sterker maken.

in dit boek staan veel voorbeelden van kindergebeden en 
hoe god die verhoorde. ik geef ook veel omschrijvingen en 
definities van gebed die goed passen bij de leeftijd en leefwe-
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reld van een kind. Ook noem ik verhalen uit de bijbel over 
gebed. verder geef ik voorbeelden van gebeden voor bepaalde 
situaties. en ook hebben kinderen in dit boek de ruimte om 
hun eigen gebeden op te schrijven. ik geloof dat deze dingen 
je kind zullen aansporen eerlijk vanuit zijn of haar hart te bid-
den en zo een zinvol en vruchtbaar gebedsleven te ontwik-
kelen.

ik heb mijn eigen kinderen leren bidden door eerst voor hen 
te bidden. Ze hoorden me bidden en deden me na. toen gin-
gen ze zelf bidden. eerst waren het kleine gebeden. voor het 
zere pootje van de hond. voor een vriendje op school. voor 
een repetitie die ze moesten maken. voor gods bescherming. 
we zagen zoveel antwoorden op deze gebeden. nooit heb ik 
geaarzeld om mijn kinderen voor mij of voor iemand anders 
te laten bidden, zeker als ik wist dat ze konden begrijpen waar 
het om ging. nu zijn mijn kinderen volwassen en hoef ik hun 
niet meer te vragen om te bidden… ze doen het gewoon. ge-
bed is een belangrijk onderdeel van hun leven geworden.

toen mijn zoon tien jaar was, had ik een keer vreselijke 
hoofdpijn. hij kwam onze kamer in en vroeg: ‘Mama, zal ik 
voor je bidden?’ ik vond het prachtig dat hij dat vroeg en dat 
ik het niet hoefde te vragen. kort nadat hij voor mij gebeden 
had, ging mijn hoofdpijn weg.

Onderschat nooit de kracht van het gebed van een kind.



luistert Hij naar mij

weet je dat je met god kunt praten? nee? echt waar, hoor. Pra-
ten met God noem je bidden. Bidden is communiceren met God. god 
vindt het fijn als jij met hem praat. het maakt niet uit hoe laat 
het is of waar je bent. hij wil altijd naar jou luisteren.

god zegt dat jij bij hem mag komen wanneer je maar wilt. 
Je hoeft helemaal geen speciale reden te hebben. Zoals je ook 
geen speciale reden nodig hebt om met je vrienden te praten. 
Je praat gewoon met hen, omdat je hen aardig vindt. Zo kun 
je ook met god praten als met een vriend, omdat hij jouw 
vriend is. hij zegt dat als je hem liefhebt, hij jou zijn vriend 
zal noemen. Je kunt met god praten, gewoon, omdat je met 
je vriend wilt zijn.

Hoe moet ik bidden?
Je kunt hardop of zachtjes bidden. Je kunt zo bidden dat ieder-
een om je heen je hoort. Of je bidt zo zachtjes dat alleen god 
jou hoort. god hoort je zelfs wanneer je in gedachten tot hem 
bidt. als je in gedachten zegt: Heer, help me om goed te doen deze 
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dag, dan hoort hij jou. Omdat hij ook jouw gedachten hoort.
in de bijbel staat hoe we kunnen bidden. en ook hoe krach-

tig onze gebeden zijn. als je in je bijbel leest, zal je geloof 
groeien en zul je makkelijker kunnen geloven dat god je ge-
beden beantwoordt. heb jij een bijbel? als je geen bijbel hebt, 
vraag dan of iemand er één voor je wil kopen, een bijbel die je 
goed kunt lezen en begrijpen.

Waar kan ik bidden?
Je kunt overal bidden. Omdat je hardop, zachtjes of zelfs in 
gedachten kunt bidden, kun je bidden waar je maar bent. het 
maakt ook niet uit wat je aan het doen bent. Je kunt bidden 
als je staat, rent, zit, springt, of als je ligt. Je kunt bidden in een 
drukke, lawaaierige kamer of alleen in je bed. Je kunt in de 
auto bidden, tijdens je huiswerk, als je buiten wandelt of iets 
leuks aan het doen bent. het maakt dus niet uit wat je doet, 
god hoort je altijd.

als je heel speciaal je liefde en respect aan god wilt laten 
zien, kun je naar een rustige plek gaan, om daar te knielen en je 
hoofd te buigen. Jezus deed dat ook, wanneer hij liefde en res-
pect wilde tonen aan zijn hemelse vader. waar bid jij meestal?

Wanneer kan ik bidden?
Je kunt op elk gewenst moment bidden. Dag of nacht. het 
is net als iemand opbellen, alleen hoef je geen nummer in te 
toetsen. Je hoeft alleen maar zijn naam te noemen, en dan is 
hij er voor jou. is dat niet makkelijk?
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Je kunt hem zelfs midden in de nacht roepen, ook dan is hij er. Je 
kunt naar de top van de hoogste berg klimmen, midden op zee 
zijn of naar een ander land gaan, en dan nog hoort god jou en 
wil hij je antwoord geven. hij is nooit in gesprek en hij zal nooit 
de verbinding verbreken. Omdat jouw gebeden zo belangrijk 
voor hem zijn, heb je altijd een directe verbinding met gods hart.

god geeft om jou, om wat er in je hart leeft en waar jij je 
zorgen over maakt. alles waar jij je zorgen over maakt, raakt 

Plekken waar kinderen bidden

* Op mijn kamer – Benjamin (9)

* In de kerk – Christopher (7)

* Op weg naar school – Kaylie (11)

* ’s Avonds in bed – Alex (11)

* Aan de keukentafel – Cory (7)

* In de auto – Miranda (10)

* Onder de douche – Samantha (9)

* Op elke plek – Corynna (8)

* In restaurants – Dylan (10)

* Op school – Austin (10)

* Naast mijn bed – Sophia (8)

* Thuis – Danielle (12)

* Overal – Jesse (12)

* Waar ik op dat moment ben – Landrie (10)
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hem. in 1 tessalonicenzen 5:17 zegt god dat je ‘onophoude-
lijk’ moet bidden. het betekent dat hij graag wil dat je vaak 
bidt. Je hoeft niet op elk moment te bidden, maar je zou iedere 
keer wanneer jij denkt dat er ergens voor gebeden moet wor-
den, moeten bidden. bijvoorbeeld: ‘heer, help me om deze 
toets goed te maken.’ ‘heer, zegen mijn vader en moeder op 
hun werk vandaag.’ ‘heer, bescherm mij.’ ‘heer, help me om 
mijn best te doen tijdens de wedstrijd, zaterdag.’ ‘heer, maak 
mijn vriend gezond.’ Je kunt bidden voor alles waar jij op dat 
moment aan denkt.

Wat zei Jezus over kinderen?
van alle mensen in de wereld zijn kinderen het meest bijzon-
der voor god. De bijbel vertelt ons hoeveel Jezus van kinde-
ren van alle leeftijden hield. toen hij nog op aarde was, stond 
hij zijn discipelen niet toe dat ze de kinderen bij hem wilden 
weghouden. Op een keer waren er veel mensen die hun kleine 
kinderen bij Jezus brachten, zodat hij hen zou aanraken. Maar 
zijn discipelen vertelden de mensen dat ze Jezus hiermee niet 
moesten lastigvallen. Jezus zag wat er gebeurde en hij vond 
het niet goed wat de discipelen deden. hij zei: ‘Laat de kinde-
ren bij Me komen, houd ze niet tegen. want het koninkrijk 
van god behoort toe aan wie is zoals zij’ (Marcus 10:14).

Dat zijn heel duidelijke woorden. het betekent dat god al-
les wat hij heeft aan jou wil geven. gewoon, omdat je een kind 
bent. en als je Jezus in je hart hebt uitgenodigd, ben jij één van 
zijn geliefde kinderen. als Jezus in je hart woont, betekent dat 
niet dat zijn lichaam in jouw lichaam is, maar dat zijn Geest in jouw 
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geest is. als je Jezus ontvangt, stuurt hij zijn heilige geest om in 
dat speciale, door hem bedachte plekje in jouw hart te wonen.

Ook vertelde Jezus aan de mensen en zijn discipelen dat 
alleen volwassenen die als een kind worden, kunnen bin-
nengaan in zijn koninkrijk. een kind komt met vertrouwen, 
liefde, eerlijkheid, hoop, blijdschap en enthousiasme. volwas-
senen kunnen veel van kinderen leren.

nadat Jezus dit allemaal had verteld aan de mensen en de 
discipelen, legde hij zijn handen op de kinderen en zegende 

Momenten waarop kinderen vaak bidden

* Als ik alleen ben.

* Als ik bang ben.

* Als mijn familieleden pijn hebben.

* Als vrienden een moeilijke tijd hebben.

* Als ik op mijn kamer ben.

* Als er iets naars gebeurt.

* Als ik verdrietig ben.

* Als ik echt iets nodig heb.

* Als ik alleen in de natuur ben.

* Als ik behoefte heb om met Hem te praten.

* Als ik klaar ben met bijbellezen.

* Als ik naar bed ga, zodat ik geen vervelende dromen heb.
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hen. wat denk jij: openden de kinderen hun hart voor Jezus 
en ontvingen ze hem in hun leven die dag? _______.

Jezus verlangt ernaar dat ook jij je hart voor hem opent en 
hem in jouw leven ontvangt. heb jij hem al uitgenodigd? als 
je dat nog nooit hebt gedaan, zou je dat dan nu willen? als je 
dat graag wilt, kun je gewoon zeggen:

Heer Jezus, ik houd van U. Ik nodig U uit om in mijn hart te komen. 
Vergeef mij alstublieft alle verkeerde dingen die ik ooit heb gedaan. Wilt 
U mij leren hoe ik altijd kan leven naar uw wil.

Je kunt hier de datum en je leeftijd opschrijven, zodat je je al-
tijd kunt herinneren wanneer jij Jezus hebt uitgenodigd.

Maand _______ Dag _____ Jaar _________ Leeftijd _______

als hij al in jouw hart woont, kun je de datum en je leeftijd 
opschrijven wanneer dat gebeurde. als je de datum niet meer 
weet, schrijf dan alleen op hoe oud je was toen jij hem uitno-
digde om in je leven te komen.

Kinderen zijn belangrijk voor God
alle mensen die in Jezus geloven, worden ‘het Lichaam van 
christus’ genoemd. Omdat kinderen zo puur, echt en eerlijk 
zijn, zijn zij het belangrijkste deel van het Lichaam.

ik heb thuis een grote machine. Op een dag ging de machi-
ne kapot en deed hij het niet meer. toen de reparateur kwam, 
zei hij dat er een klein dingetje kapot was. het was een heel 



15151. Als ik met God praat, luistert Hij naar mij

grote machine, en er was maar een klein deeltje kapot. toch 
deed de machine het niet zonder dit deeltje.

het Lichaam van christus lijkt op die machine. kinderen 
zijn als de kleine deeltjes. god zegt dat alle delen belangrijk 
zijn, maar de kleinste zijn het belangrijkst. De grote machine 
doet het niet zonder deze deeltjes. kinderen zijn het belang-
rijkste deel van het Lichaam van christus, omdat ze zuivere 
harten hebben en makkelijk gods liefde ontvangen.

Op een dag kwamen de discipelen bij Jezus en ze vroegen 
hem: ‘wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de he-
mel?’ (Matteüs 18:1). toen riep Jezus een kind bij zich en hij 
antwoordde: ‘als je niet verandert en wordt als een kind, dan 
zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan’ (Mat-
teüs 18:3). hij zei: ‘wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, 
die is de grootste in het koninkrijk van de hemel’ (vers 4).

Dus iedereen die belangrijk wil zijn in het koninkrijk van de 
hemel, moet nederig zijn en zuiver van hart, net als een kind.

Jezus vertelde nog iets aan de mensen over kinderen; iets 

Wat kinderen bidden

Lieve God, ik bid voor iedereen in mijn familie. Ik bid dat ik 

meer respect zal tonen voor mijn ouders. Ik bid dat ik dank-

baar zal zijn voor wat ik heb.

Landrie (10)
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wat heel belangrijk voor jou is om te weten. hij zei dat volwas-
senen niet moeten neerkijken op kleine kinderen, omdat hun 
engelen altijd het gezicht van hun hemelse vader in de hemel 
zien (Matteüs 18:10). Dat betekent dat jij een beschermengel 
hebt, en die engel is altijd zo dicht bij god dat hij gods gezicht 
kan zien. Jij bent dus heel belangrijk voor god!

God houdt van iedereen, vooral van kinderen
god houdt van kinderen. Dat staat in de bijbel. en daarom 
hoort hij elk gebed van een kind. en weet je, hij zegt tegen 
volwassenen dat als zij willen dat god naar hen luistert, ze in 
hun hart net zo moeten zijn als kinderen.

toen hij nog op aarde was, liet Jezus zien hoeveel hij van 
kinderen hield. hij tilde hen op en hield hen vast. hij legde 
zijn handen op hen en zegende hen. en nu hij in de hemel is, 
houdt hij nog evenveel van hen. hij zal morgen net zoveel 
van jou houden als hij vandaag doet. hij houdt elke dag van 
je. god zegt dat kinderen een kostbaar geschenk van hem 
zijn. het is belangrijk dat volwassenen dat goed begrijpen en 
niet vergeten.

Jezus zei: ‘en wie in mijn naam één zo’n kind bij zich op-
neemt, neemt Mij op’ (Matteüs 18:5, cursief toegevoegd). 
weet je wat dat betekent? het betekent dat je zo belangrijk 
bent voor god, en dat hij zo veel van je houdt, dat iedere keer 
als mensen aardig voor je zijn, ze eigenlijk aardig voor god 
zijn. en dat maakt god gelukkig.

Je bent misschien klein, maar je gebeden zijn belangrijk voor 
god. Daarom kunnen er grote dingen gebeuren als je bidt.
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Bid in Jezus’ naam
eén van de dingen die Jezus ons over gebed vertelde – je kunt 
het lezen in de bijbel – is dat we moeten bidden in zijn naam. 
hij zei: ‘wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen’ 
(Johannes 14:14). als we de naam van Jezus gebruiken, heeft 
dat een grote invloed op god.

Je kunt het vergelijken met de volgende situatie: ik sta bij 
iemand voor de deur, bel aan en zeg: ‘ik ken uw zoon, hij is 
een goede vriend van me.’ Degene die heeft opengedaan, ant-
woordt: ‘iedereen die bevriend is met mijn zoon, is een vriend 
van mij. kom binnen en vertel eens wat ik voor je kan doen.’ 
als we bidden in Jezus’ naam zeggen we eigenlijk tegen god: 
‘ik ken uw Zoon, hij is een goede vriend van me.’ en dan zegt 
god tegen ons: ‘Je kent mijn Zoon, kom maar in mijn aanwe-
zigheid en vertel Me wat je nodig hebt.’ Onze gebeden zijn 
krachtiger, wanneer we in Jezus’ naam bidden.

Als jij met God praat, praat Hij met jou
als jij met god praat, praat hij soms terug. Je hoort zijn 
stem niet met je oren, maar hij spreekt in je hart. hij vertelt 
je dingen. Misschien vertelt hij je wel wat je moet doen; dat 
je niet die kant op moet, maar de andere. Of hij helpt je om 
iets te begrijpen. Misschien krijg je een goed plan; wat je moet 
doen in een bepaalde situatie. het kan ook zijn dat hij je ge-
woon vertelt hoeveel hij van je houdt of hoe blij hij met je is.

Soms praten wij zo veel als we bidden, dat we vergeten om 
een poosje stil te zijn, zodat god tot ons hart kan spreken. als 
je bidt, is het belangrijk om te zeggen: ‘heer, spreek tot mijn 
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hart en vertel me wat ik moet weten.’ wacht dan een paar mi-
nuten en luister of god iets met je wil bespreken. Misschien 
laat hij je weten dat je nog voor een paar andere dingen moet 
bidden, waaraan je eerder niet had gedacht.

Op een keer was ik een belangrijk boek kwijt dat ik nergens 
meer kon vinden. ik had er lang naar gezocht en maakte me 
zorgen. ik had het echt nodig. toen ik ervoor bad en god 
vroeg om me te laten zien waar het was, zag ik in gedachten 
een plaatje van de bank in de woonkamer. ik rende ernaartoe 
en natuurlijk was het boek daar. het lag op de vloer, achter de 
bank. ik was vergeten dat ik het boek boven op de rugleuning 
had gelegd, voordat ik ging eten. het boek moet eraf gevallen 

God gaf antwoord op mijn gebed

Op een keer was ik mijn huiswerk kwijt, ik had er hard aan 

gewerkt. Ik moest het de volgende ochtend inleveren, dus bad 

ik met mijn moeder of God me wilde helpen om het te vinden. 

Hij gaf niet direct antwoord, maar de volgende morgen toen 

ik opnieuw bad, liet God me in mijn gedachten zien waar ik 

moest zoeken. Ik vond mijn huiswerk; het zat opgevouwen 

tussen andere papieren, waar het niet hoorde.

Amanda (10)
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zijn. ik wist dat god tot mijn hart had gesproken en mij had 
verteld waar het was.in de bijbel staat een verhaal over een 
jongen die gods stem hoorde, maar hij wist niet wie er tot hem 
sprak. hij heette Samuël. hij was net als wij. Soms spreekt 
god tot je hart, maar dan besef je het niet. we verwachten 
ook niet dat hij iets tegen ons zegt, daarom begrijpen we niet 
dat hij probeert ons iets te vertellen.

god wil meer tot je hart spreken dan jij denkt. vraag god 
– iedere keer wanneer je bidt in Jezus’ naam – om tot je te 
spreken. neem dan even de tijd om te luisteren, zodat je zult 
leren om zijn vriendelijke en zachte stem in je hart te horen. 
Misschien hoor je niets bijzonders, maar ervaar je vrede van-
binnen. Dat is genoeg.

Mijn GEbed tot God

Lieve Heer, dank U dat U van mij houdt en naar mij luistert 

als ik met U praat. Help me om meer te bidden en leer me om 

voor alles te bidden. Dank U wel voor uw antwoorden op mijn 

gebeden. Wilt U mij leren hoe ik U in mijn hart kan horen en 

leid mij elke dag. Dat bid ik U in Jezus’ naam.

Lieve Heer, andere dingen waar ik vandaag voor wil bidden, 

zijn…
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Gods Woord voor mij

Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, 

als je maar gelooft.

Matteüs 21:22


