Kindercatechese groep B - 7 januari 2018
Inleiding.
Jezus hield van God, als van een Vader, maar ook als zijn Vriend. Hij besprak alles
met Hem. Hij vertelde wat hem was overkomen en hij vroeg Hem om raad.
Wij noemen dat bidden.
Schrijf of teken een woord rondom het woord “bidden”. Waar denk jij als eerste aan
bij dat woord? (tekening in bijlage bijgevoegd)

Bidden

Het verhaal:
Leer ons bidden!
Het is rustig in de kring van de leerlingen van Jezus. Vanmorgen zijn ze vertrokken
uit het huis van Martha en haar zus Maria. Ze hebben flink doorgelopen tot aan de
middag. Na de maaltijd nemen zo als altijd een rustpauze. Sommigen zitten wat met
elkaar te praten, anderen liggen te rusten in de schaduw van een boom. Petrus staat
op: hij zoekt Jezus. Even verder ziet hij Hem. Petrus wil hem roepen, maar legt in
een haastig gebaar zijn hand op zijn mond: oeps Jezus bidt.
Verwonderd kijkt Petrus toe. Hoe gaat de Heer op in zijn gebed! Het is alsof God hier
bij Jezus aanwezig is, zo is Jezus op God gericht. Petrus bidt ook dagelijks.
Vanochtend nog, nee, daarnet nog heeft hij samen met de anderen de vertrouwde
gebeden uitgesproken. Hij kent ze uit zijn hoofd en draagt ze mee in zijn hart: de
gebeden van zijn volk: “Hoor Israël…” en al die andere gebeden. En als hij bidt voelt
hij zich wel met God verbonden. Maar dit gebed van Jezus is anders. Hij voelt het
gebed. Het is alsof Jezus één is geworden met God. Zouden de volgelingen van
Johannes de Doper daar aan de Jordaan, ook zo kunnen bidden?

Zij hebben een gebed geleerd van hun rabbi Johannes. Bidden zoals Jezus, wat zou
hij dat graag willen! Als Jezus klaar is met bidden, gaat Petrus naar hem toe en
vraagt: “Heer, leer ons bidden!”. Jezus kijkt Petrus aandachtig aan en begint te
glimlachen.
Hij denkt na. Inmiddels zijn de anderen om hen heen komen staan. Als jullie bidden,
begint Jezus, als jullie bidden, zeg dan: “Vader, uw naam worde geheiligd; uw
koninkrijk kome, geef ons elke dag ons dagelijks brood; en vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven een ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in
verzoeking”.
Uit: Luc. 11:1-4
Gesprek
Jezus leert de leerlingen te bidden.
Over welk gebed gaat het in het verhaal?
Bidden jullie weleens en wanneer bidden jullie dan?
Waarvoor bid je? (wat vraag je, waarvoor dank je, voor wie bid je)
En voel je dan dat je gebed iets met je doet of dat er iets gebeurt?
Bidden past volgens mij wel/ niet bij….
(zet een plus bij ‘past volgens mij wel bij bidden’ en een min ‘past volgens mij niet bij
bidden’)
Vraag door bij de kinderen; waarom vind je iets wel/ niet passen. Let op! Oordeel niet
over hun mening, maar vraag door. (tekening in bijlage bijgevoegd)
Zwijgen
Kruisje slaan bij bliksem
Danken
Protesteren
Schietgebedje
Roepen
God Beïnvloeden
Iets willen hebben
Vragen
Helpen
Iets veranderen
Dromen
Loven
Troost zoeken
Luisteren
Nadenken
Klagen
Beginnen en eindigen
Zingen
Rust vinden
Kracht verzamelen
Vertrouwen
Alles voorleggen aan God
Iets bepraten
Met jezelf praten

Toelichting aan de kinderen op bidden: Bidden is in verbinding staan met God, je hart
geven aan God, omgaan met God, vertrouwen dat Hij jou verstaat. En om precies
“genoeg” te bidden leerde hij ons “het Onze Vader” te bidden.

Verwerking
Het Onze Vader in je eigen taal
In de kerk wordt (bijna) elke week het Onze Vader hardop gezegd. Maar weet je ook
precies wat het betekent?
Probeer samen of alleen het Onze Vader te omschrijven in je eigen woorden (ook in
bijlage):
De Bijbel:
Mijn woorden:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Bijlage: Bidden is…

Bijlage: Past wel/ niet

Zwijgen
Kruisje slaan bij bliksem
Danken
Protesteren
Schietgebedje
Roepen
God Beïnvloeden
Iets willen hebben
Vragen
Helpen
Iets veranderen
Dromen
Loven
Troost zoeken
Luisteren
Nadenken
Klagen
Beginnen en eindigen
Zingen
Rust vinden
Kracht verzamelen
Vertrouwen
Alles voorleggen aan God
Iets bepraten
Met jezelf praten

Bijlage: Onze Vader in mijn taal
De Bijbel:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel,
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want uw is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Mijn woorden:

