
Bidden is praten met God 
Vrienden praten met elkaar. God is een heel 

bijzondere Vriend. Praten met God heet bidden. 
 

Hoe moet ik bidden? 

Als je gaat bidden vouw je je handen en probeer je aan God te 

denken, aan wat je hem graag vertellen wilt. Je kan hierbij je ogen 

dicht doen. 
 

Wat zeg ik dan? 

Je kan een gebedje bidden dat je al kent, maar je mag ook zelf iets 

bedenken. Dus met je eigen woorden tegen God praten. Hardop of 

stil: in gedachten. Je kunt Hem alles vertellen, zelfs waar je boos 

over bent. God begrijpt jou, ook als je geen woorden weet. Ook al 

zie je Hem niet, God luistert altijd. God vindt het fijn dat je tijd 

voor Hem maakt. 
 

Waarvoor kan ik bidden? 

Je kunt God danken voor alle mooie dingen.  

Je kunt God vragen om jou of anderen te helpen.  

Je kunt God vergeving vragen als je spijt van iets hebt. 
 

 

Een gebed beginnen we met het maken van het kruisteken: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna bidden we het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven  

aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving,   

maar verlos ons van het kwade. Amen 
 

En tot Maria, onze Moeder in de hemel: 
Wees gegroet Maria 

vol van genade, 

de Heer is met u, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars 

nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 

Wanneer kan ik bidden? 

 Als je wakker wordt en als je gaat slapen. 

 Voor en na het eten.  

 Als je in gevaar bent. 

 Als je in de kerk bent.  

Je kunt altijd en overal bidden! 

Iedere dag kunnen dat weer andere woorden zijn. 

 

Voor wie kan ik bidden? 

Je kunt ook voor iemand anders bidden. Voor een zieke, je oma en 

opa, je broer of zus, de juffrouw op school, noem maar op.  

Voor iedereen die jouw gebed nodig heeft:  

God, Jezus en Maria, allemaal luisteren zij naar jouw gebed. 

 

Kijk op www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen  voor downloads. 
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