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Family groei cursus   

Gebed met kinderen – 6 weken praktische vorming 

Vanuit St. Heart Cry/ St. IKEG | discipelschap kinderen 

 

 

Week 1 – God eren 

Week 2 – God bedanken 

Week 3 – God vragen om vergeving 

Week 4 – Bidden voor andere mensen 

Week 5 – Bidden voor jezelf 

Week 6 -  Aanbidding 

Week 7 - Herhaling week 1 tot 6 

 

 

 

 

 Deze cursus is voor gezinnen gemaakt om samen 7 weken na te denken over gebed en het ook 

samen in de praktijk te brengen. Zes weken zijn er diverse onderwerpen rondom gebed aan de 

hand van je eigen hand en de 7de week is er een herhaling van de onderwerpen met de Namen van 

God. Misschien bidden jullie al samen en zijn sommige onderwerpen bekend. Vaak vragen we veel 

aan God en vergeten we hem te prijzen om Wie Hij is en te danken voor wat Hij geeft: dan is week 1 

en 2 een leerschool en aansporing. Misschien bid je nog niet hardop met elkaar en kan het een 

aanmoediging zijn om samen te leren over bidden en danken. Of heb je nog nooit stilgestaan bij 

aanbidding. Het is mooi als je de hele cursus kan doen, maar als dit te veel is kies zelf uit wat voor 

jullie gezin op dit moment belangrijk is en helpend.  

 Doormiddel van een bijbelgedeelte en een psalm of lied denk je samen na over lofprijs, danken, 

zonde belijden, gebed voor anderen en voor jezelf. Je leert om te bidden met de Namen van God en 

denkt na over diverse gebedshoudingen in de Bijbel. 

 Het is handig om de cursus met elkaar op een vast tijdstip doet na de ochtend of avondmaaltijd. En 

er zijn ook diverse creatieve ideeën om op een zondagmiddag wat langer stil te staan bij het 

onderwerp. Je kunt deze familiegroeicursus elke dag doen. Als je een keer geen tijd hebt, kun je een 

dag overslaan en die later als week 8 behandelen of een jaar later als de kinderen weer groter zijn. 

 Aan het einde kun je het geleerde samen in gebed toepassen. 

 

Opzet Cursus 

Zon

de 
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n 

Aanbidding 
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o Creatieve opdracht: Gedurende de week of op zondag kun je met elkaar een grotere opdracht 

doen in een gezinsmoment, deze is vermeld aan het begin van de week. 

o Bijbeltekst: Er is per week een centrale Bijbeltekst die je samen kunt leren en kleuren.  Soms is 

deze bijbeltekst op muziek.  En soms kun je kiezen uit een paar teksten. 

o Deelonderwerpen: Elke week heeft 1 hoofdonderwerp verdeeld over zeven dagen en dus ook 

zeven deelonderwerpen.   

o Youtubelink: We hebben van alle liederen/psalmen uit de cursus een Youtube playlist link 

gemaakt, die je ook de week door kan afspelen. 

o Onderwerp met bijbelgedeelte: Per dag  start je met een stukje uitleg over het onderwerp en is er 

een gedeelte uit de Bijbel of kun je het verhaal uit de kinderbijbel lezen. 

o Lied of Psalm – je kunt samen luisteren of samen zingen met de YouTube-link. 

o Opdracht/vraag: doormiddel van een denkvraag of opdracht maken we het praktisch. 

o Samen Bidden: Als er meer gezinnen zijn die de cursus doen kun je wekelijks met een kleine groep 

samen bidden. 

 

 Basisuitgangspunt: lees indien mogelijk H49 – H62 uit Wonderdagboek 2 (gebed) van IKEG / 

https://www.ikeg.nl/product/wonderdagboek-2-god-spreekt-tot-mij/  

 We hopen en bidden dat jullie kinderen al een persoonlijke relatie hebben met de Heere Jezus. Als 

dat nog niet zo is, is bidden mooi, maar is er een scheiding met God door onze zonden. Probeer 

gericht te zijn op het hart van je kind. Als het kind de Heere Jezus wil volgen, maar nog nooit 

persoonlijk naar de Heere Jezus is gegaan met zijn/haar hele leven, neem daar dan als ouder de tijd 

voor. (Waar staat je kind?)  Gebruik bijvoorbeeld het materiaal van IKEG (5 lessen over het 

Woordeloze boek - de kern van het Evangelie en hoe je kind persoonlijk kan en mag geloven in de 

Heere Jezus). https://www.teachkids.eu/nl/pdfs/nlwordless_book.pdf 

 In de bijlage vind je een korte samenvatting van het Woordeloze boek  

 Lijst met psalmen en liederen te gebruiken bij het weekthema 

 

 

 

Heel veel zegen en vreugde bij deze cursus. We bidden jullie toe dat jullie nog dieper de Genade en 

liefde van onze Heere Jezus Christus zullen leren kennen en de Vaderlijke zorg van God de Vader. 

En dat je samen als gezin de zegen van lofprijs, dank, zonde belijden en gebed voor jezelf en 

anderen mag ontvangen en doen. 

 

Hartelijke groet, 

Hanneke van Doorn, Marco Baan en Andrea van den Dool 

 

Bij vragen of feedback kunt u mailen naar gebedscursus@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikeg.nl/product/wonderdagboek-2-god-spreekt-tot-mij/
https://www.teachkids.eu/nl/pdfs/nlwordless_book.pdf
mailto:gebedscursus@gmail.com
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Bijlage  -  Het Evangelie aan kinderen & volwassenen uitleggen 

                met het kleurenboek - te koop:: http://ikeg.nl/webshop/vijfdaagse-clubs/3157 

 

Goud: waar denk je aan bij deze kleur?  Koning, goud, rijkdom, volmaakt, de Heere God 

Er is 1 Koning die belangrijker is dan onze Koning Willem Alexander. Hij is de Koning der Koningen en bezit de hele 

wereld, de hemel en de aarde. Hij heeft alles gemaakt en zei: ‘En zie het is zeer goed!’ (Gen 1:31). God is de 

Schepper van hemel en Aarde. 

Hij is jouw Schepper en heeft je – naar Zijn beeld- mooi gemaakt. Hij wil met elk schepsel een relatie. Ook met jou. Hij 

wil contact met Zijn schepselen, de mensen die Hij gemaakt heeft, voor Zichzelf. Hij heeft iedereen met dat doel 

geschapen. 

Goud, daarvan zijn de straten en huizen in de hemel -de plaats waar God woont. Alles blinkt en schittert daar! In de 

hemel is alles volmaakt.  In Openbaring 21 kun je lezen hoe het er in de hemel uitziet. (Met straten van goud in vers 

21). 

Om goud: 30, 40 karaats te krijgen moet het in een oven gesmolten worden, want er mag geen vuiltje in blijven zitten. 

Zo is het ook met de hemel; daar mag geen zonde inkomen. Daar is alles perfect. God is een heilig God (Jesaja 

57:15a) en Hij wil niet dat er zonden in de hemel komen. God is volmaakt en zonder zonden.    Maar…. dan hebben 

we wel een probleem als er geen zonde in de hemel mag komen… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Donkere kleur: waar denk je aan als je deze kleur ziet?  Modder, viezigheid, nacht, verkeerde dingen, de Boze 

(Duivel)  Doe jij weleens verkeerde dingen. Ja? Wat?  

Liegen (niet de waarheid zeggen), ruzie maken met je broertje en/of zusje, andere kinderen pesten, snoepje pakken 

zonder het te vragen: dat is stelen. Spieken op school. Of niet luisteren naar je ouders of de juf: dat is 

ongehoorzaamheid. God zegt in de Bijbel: eer allen die Ik over jou gesteld heb. Als je dan niet luistert, dan is dat 

zonde. Door zonde kunnen jij en ik niet in de hemel komen. Dat begon in het paradijs waar Eva en Adam niet naar 

God luisterden. Ze deden wat God verboden had en aten van de vrucht. In de Bijbel in Romeinen 3:23a staat: ‘allen 

hebben gezondigd’ d.w.z. alle mensen hebben verkeerde dingen gedaan en missen daarom de heerlijkheid van God. 

Daarom zijn we van God gescheiden en kunnen we niet in de hemel komen. (Houd de Gouden bladzijde en de zwarte 

bladzijde tegen elkaar: ‘Kijk dat betekent dat er een muur staat. Daar kun je niet zomaar overheen stappen’. Als je hier 

blijft staan en je in je zonden blijft dan zal het niet goed met je aflopen. Dan ben en blijf je van God gescheiden. Die 

plaats noemen we de hel. (Alleen met oudere kinderen bespreken/ jongere kids dan kom je niet in de hemel) Die plaats is niet voor mensen 

gemaakt. In de Bijbel staat dat die voor de duivel en zijn demonen is. God wil niet dat jij daar komt. Hij zegt in Zijn 

Woord: Ik wil niet dat er iemand verloren gaat maar dat ze allen Mij zullen leren kennen! (2 Petrus 3:9) Hij wil dat jij 

voor Hem gaat leven en eens eeuwig bij Hem zal zijn. 

God zorgde Zelf voor de oplossing. Waar doet de kleur ROOD jou aan denken? 

Rood= kleur van liefde- hartjes, mensen die van elkaar houden. Rood is ook de kleur van bloed. De Grote God Die 

hemel en aarde bezit werd mens. Hij nam een lichaam aan en is geboren in de stal in Bethlehem. Daar kwam Hij op 

de aarde in een voerbak van de dieren, zodat iedereen Hem kan vinden. We lezen in de bijbel in Johannes 3:16 (zoek 

het maar op en lees het hardop voor) Alzo liefheeft God de wereld gehad dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven 

heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie is de wereld? Is dat 

Iedereen- jij? Wie is eenieder? Is dat iedereen – jij? Vul je naam maar in op die puntjes…… De Heere Jezus heeft 

jouw leven geleefd als 3-4-6-8-10-15-jarige. Hij kende angst, pijn en verdriet. Hij weet waar jij doorheen gaat. Hij was 

altijd in gesprek met Zijn Vader over alles wat Hij zag en meemaakte. Hij deed alles wat Zijn Vader van Hem vroeg. 

Hij weet als je eenzaam bent of als je gepest bent/wordt. Hij kan in alles met je meevoelen. Maar Hij was zonder 

zonde. Hij deed nooit iets verkeerds. Hij werd 33 jaar oud. Toen is de Heere Jezus vrijwillig voor al onze zonden naar 

het kruis gegaan. Hij Die zonder zonde was nam alle zonden van de wereld op Zich (2 Kor 5) en stierf voor de zonden 

van de wereld.  

Hij wilde dat het weer goed zou komen tussen de mens en God. Dat koste Zijn bloed. Er is een dure prijs betaald voor 

al jouw zonden. En na 3 dagen in het graf gelegen te hebben stond de Heere Jezus op uit de dood. Hij heeft de dood 

overwonnen en ging naar Zijn Vader in de Hemel. Daar is Hij nu en bid voor allen die in Hem geloven. Hij gaf ook de 

Heilige Geest, zodat we een Helper en Leidsman hebben Die ons alles wil leren uit de Bijbel over de Heere Jezus. 

http://ikeg.nl/webshop/vijfdaagse-clubs/3157
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Zodat we met Hem kunnen leven elke dag.  Verlang jij ernaar om bij Hem te horen, maar weet je niet hoe? Ga maar 

naar de volgende kleur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Wit is de kleur van…. Sneeuw, schoon, zonder zonde. In Jesaja 1:19 lezen we dat de Heere God zegt: ‘al zijn je 

zonden als scharlaken (is een hele donker kleur) Ik zal ze maken zo wit als de sneeuw’. 

Wit is ook de kleur van het schone, reine, volmaakte leven van de Heere Jezus. Dat leven wil Hij aan je geven. Met 

een moeilijk woord heet dat Rechtvaardigmaking. Hij wil met jou ruilen. Ruil jij weleens thuis of op school? Plaatjes of 

knikkers? Dan ben je blij als jij iets krijgt wat je nog niet had. Met eerbied gesproken wil de Heere Jezus vandaag met 

jou ruilen. Hij wil Zijn volmaakte leven aan jou geven. Hij wil in jouw leven komen en jij mag je zonden aan Hem 

geven. Voor die zonde ging Hij 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha en riep Hij het uit: ‘Het is Volbracht’ Met 

Zijn bloed betaalde Hij voor jouw zonden. Dat geschenk wil Hij aan jou geven, zodat je weer met God kan wandelen 

en bij Hem in de hemel kan komen. (Johannes 1:12) 

De Heere Jezus wil niet alleen je Redder zijn, maar Hij wil ook Koning worden in je leven. Hij heeft het dan voor het 

zeggen op elk terrein (gebied) van je leven. Het kan ook betekenen als je in de Heere Jezus gelooft dat je uitgelachen 

wordt door je vriendjes, vriendinnetjes of medeklasgenoten, die dat raar vinden en je misschien wel links laten liggen. 

Weet dat de Heere Jezus je dan ook zal helpen. Hij is bij je, als je in Hem gelooft, ook als het moeilijk is en je niet mee 

mag doen. In sommige landen worden christenen vervolgd om hun geloof en kost het hun leven. Wil jij ruilen met de 

Heere Jezus? Jij jouw zonden aan Hem geven en Zijn schone leven ontvangen?  Misschien vraag je je af, maar de 

Heere Jezus is toch niet meer op aarde. Hoe kan ik dat dan doen? 

Jij kan vergeving voor al je verkeerde dingen (zonden) krijgen door je vertrouwen op de Heere Jezus te stellen en nu 

op de plek waar je zit alleen of samen met je ouders/opa of oma, juf tot God te bidden. 

Je kunt dit gebed hardop zeggen (of in eigen woorden naar God uitspreken): Ik geloof dat U Heere Jezus voor mijn 

verkeerde dingen (zonden) bent gestorven aan het kruis, ik belijd dat ik zonde gedaan heb [noem specifiek waar God 

jou van overtuigd -in je gedachten brengt-:  ……………………………………] Ik wil Uw vergeving Heere Jezus 

aannemen in mijn leven en ik geloof in U. Dank U dat ik Uw kind mag zijn omdat U Zelf zegt in Hand 2:21 ‘En het zal 

zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden’. En in Johannes 1:12 zegt U, als ik U 

aanneem, U mij de macht geeft om een kind van God te worden. Ik neem U aan als mijn Redder en Koning. U heeft 

het voor het zeggen in mijn leven. Ik dank U voor Uw grote liefde voor mij (Johannes 3:16) In Jezus Naam- Amen              

Geloof dat de Heere Jezus op jou wacht! 

En als je Hem aangenomen hebt, dan komen we bij de kleur GROEN  Waar denk je aan bij groen?  Gras, groei. God 

wil dat je gaat groeien en Hem beter zal leren kennen. (2 Petrus 3:1/ 2 Timotheüs 3:15) 

1. Door Zijn Woord, de Bijbel, dagelijks te lezen.  

2. Met Hem te spreken in het Gebed. Alles wat je meemaakt met Hem te delen 

3. Elke week naar de gemeente te gaan om samen met broeders en zusters de Heere God te danken en te loven en 

door Zijn woord Hem beter te leren kennen. 

4. Dagelijks je zonde te belijden (1 Joh 1: 9) 

5. Door te getuigen naar andere kinderen/ volwassenen over Wie de Heere Jezus voor jou is. 

5 vingers van 1 hand! Daarnaast geeft God je een rijke belofte- twee handen vol. God belooft op grond van Hebreeën 

13:5 en 6 Ik zal je (beslist) niet loslaten, Ik zal je (beslist) niet verlaten. Daarom zeggen we met goede moed: DE 

HEERE IS VOOR MIJ EEN HELPER, ik zal vertrouwen en niet vrezen, wat zal een mens mij doen! 
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Liederen en psalmen rondom gebed 
Te gebruiken bij het weekthema 

Lofprijs  

 Psalm 100 

 Psalm 150 

 Machtig God Sterke Rots 

 Ere Zij aan God de Vader 

 Geprezen zij de Heer’ Die eeuwig leeft 

 Heilig, Heilig, Heilig 

 Heer’ ik prijs Uw grote Naam 

 Heer’ God U loven wij 

 Jezus Christus ik aanbid U 

 Psalm 145 

 Psalm 139 

 Heer’ mijn God wanneer ik in verwondering 

 Laat ons met elkander 

 Hij is Koning – Sela 

Danken 

 Want God de Heer’,  zo goed zo mild – Psalm 84 

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet – Psalm 119 

 Groot is Uw trouw O Heer’ 

 1 Thess. 5: Bid zonder ophouden, dank God in alles 

 Dankt, dankt nu allen God 

 Dank U voor de bloemen in de wei 

 Dank U voor deze nieuwe morgen 

 ‘k Wil U o God mijn dank betalen 

 Breng Dank aan de Eeuwige 

 Voor al Uw goede gaven Heer’ 

 Vader wij danken U (OTH 552) 

 Jezus ik wil U bedanken 

 

Zonde belijden/ Vergeving 

o Psalm 6:2 

o Psalm 32 

o Doorgrond mijn hart Ps. 139 

o Psalm 103 

o Wandel je in de duisternis 

o Create in me a clean Heart 

o Is je deur nog op slot? (Gewijzigde versie) 

o Op die Heuvel daarginds 

o Heer’ ik kom tot U, hoor naar mijn gebed 

o Kom in Mijn hart Heer’ Jezus 
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o Tot 70x7 maal vergeef ik een ander zijn schuld 

o Vader vol van vrees en schaamte … 

o Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

 

Gebed voor jezelf 

o Als een hert dat verlangt naar water- Psalm 42 

o Heer ’ai maak mij Uwe wegen – Psalm 25: 2 

o Ik zet mijn treden in Uw spoor – Psalm 17: 3 

o Opent uwe mond – Psalm 81: 12 

o Ik bouw op U, mijn Schild en Mijn Verlosser 

o Jezus ga ons voor op het levensspoor 

o Jezus vol liefde U wilt ons leiden 

o Heb je dagelijks een gesprek met God?  

o Onze Vader die in de hemelen zijt 

o ‘k Wil Jezus trouw zijn heel mijn leven  

o Spreek Heer’ want ik luister 

o Abba Vader U alleen, U behoor ik toe 

o Dit is Mijn gebod dat gij elkander liefhebt. 

 

Voorbede  

o Give me oil in my lamp      

o Jeremia 33:3 Bijbeltekst op muziek Fam Bolhuis 

o Als je bidt zal Hij je geven 

o ’s Morgens als ik wakker word praat ik zachtje met de Heer’ 

o Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen 

o Voor ieder land waar oorlog is bidden wij tot U  o Heer’ 

o Onze Vader 

o Als je bidt zal Hij je geven 

o Als ik tot de Heer bidt, zeg ik aan het einde amen 

o Soms dan antwoord God ‘ja-wacht-nee ‘ als ik bid (IKEG) 

 

 

 

 


