
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw 

blijdschap vervuld zij. 
 

Johannes 16: 24b 
 

Ideeënboekje bij de maandtekst  



 

 

 

• Bijbelverhaal Johannes 16: 24b 

• Bijbelverhalen over bidden 

• Boekjes over bidden 

• Kijktafel 

• Kleurplaat 

• Liederen om te zingen 

• Om te knutselen 

• Om aan te leren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 



 

 

 

 

Vooraf 

Deze maand vieren we samen biddag. In de Bijbel, in het Oude 

Testament lezen we over bidden. Denk aan Daniel. Hij bidt elke dag drie 

keer.  De Heere Jezus leerde zijn discipelen bidden: Het Onze Vader. De 

Heere Jezus zocht zelf vaak een rustige plek om te bidden. Vlak voor de 

Heere Jezus moest gaan lijden sprak hij met Zijn discipelen. Eerst leert Hij 

hen dat ze elkaar moeten lief hebben, zoals we ook leerden in de 

maandtekst van februari en daarna dat ze mogen bidden, juist als het 

moeilijk gaat worden. De maandtekst staat in Johannes 16:24 Bidt, en gij 

zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 

Bijbelverhaal 

De Heere Jezus zit met zijn discipelen 

aan tafel. Hij heeft met zijn discipelen 

het avondmaal gevierd. Na het 

avondmaal staat de Heere Jezus op, 

doet zijn kleren af, neemt een linnen 

doek en doet hem om zijn middel. Hij 

giet water in een kom en begint met 

het wassen van de voeten van de 

discipelen. Daarna droogt hij ze af 

met een linnen doek. Zo is de Heere 

Jezus langs al zijn discipelen gegaan. 

De Heere Jezus zegt : Begrijpen jullie 

waarom ik dit gedaan heb? Jullie 

noemen mij Meester en Heere. Als Ik 

dan jullie voeten was, zo moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb 

jullie een voorbeeld gegeven, zoals Ik doe voor jullie, zo moeten jullie 

ook Mijn voorbeeld navolgen. Indien gij deze dingen doet, zalig zijt gij.  

Bijbelverhaal Johannes 16:24b 



De discipelen hebben gekeken wat er gebeurde. Wat gaat er veel in hen 

om. Wat moeten ze nog veel van de Heer Jezus leren. De Heere Jezus 

gaat weer aan tafel zitten en gaat hen nog meer dingen vertellen. De 

Heere Jezus gaat hun voorbereiden. Hij zal niet lang meer bij hen zijn. Hij 

zal binnenkort gaan lijden en sterven. Dat is nodig, want we hebben 

gezondigd. Alleen de Heere Jezus kan ons schoonmaken van de 

verkeerde dingen. Hij zal in onze plaats de straf dragen op de zonde. De 

Heere Jezus weet dat het heel zwaar en moeilijk zal zijn voor de 

discipelen. De Heere Jezus gaat het hun vertellen en hen bemoedigen, 

raad geven.  

“Ik zal niet lang meer bij jullie zijn, zegt de Heere Jezus. Daarom geef ik 

jullie de opdracht: Heb elkaar lief, zoals ik jullie liefheb. Daaraan zullen de 

mensen zien dat jullie Mijn discipelen zijn.” (Johannes 13:35)  

De discipelen begrijpen het nog niet helemaal. De Heere Jezus zal niet 

meer bij hen zijn? Hoe kan dat? Waarom? Ze krijgen er geen antwoord 

op. De Heere Jezus vertelt verder. 

“Het is nuttig/ nodig dat Ik wegga. Dan kan de Heilige Geest komen. De 

Heilige Geest zal jullie alles leren wat jullie nu nog niet begrijpen.” 

“Nog een kleine tijd en jullie zullen mij niet zien, nog een kleine tijd en 

jullie zullen mij zien, want ik ga heen, tot de Vader.” 

De discipelen kijken elkaar aan. “Begrijp jij wat de Heere Jezus bedoelt?” 

zeggen ze tegen elkaar. Hun gezichten zijn een groot vraagteken. De 

Heere Jezus ziet hun vragen.  Hij weet ook dat ze straks als Hij moet 

lijden ze het zo zwaar zullen hebben. Ze zullen verdrietig zijn, wat wil Hij 

hen graag bemoedigen. 

De Heere Jezus zegt: “Jullie zullen straks veel verdriet hebben, maar uw 

droefheid zal tot blijdschap worden. Jullie zullen huilen, klaaglijk wenen. 

Als er een kindje geboren moet worden, heeft de moeder vaak pijn, maar 

wat heeft ze een blijdschap als het kindje geboren is. Zo zal het ook met 

jullie zijn. Jullie zullen bedroefd zijn, maar Ik zal jullie weer zien en uw 

hart zal zich verblijden en niemand zal die blijdschap weg nemen. In die 

moeilijke dagen zullen jullie niets aan mij vragen. Maar Ik zeg u: Al wat gij 



den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nu hebben 

jullie niet gebeden in Mijn Naam, want Ik was Zelf bij jullie. Maar jullie 

zullen Gods wil leren kennen. Jullie zullen goede dingen leren bidden. 

Jullie zullen in Mijn Naam bidden. Alle gebeden die ik bid tot Mijn Vader, 

hoort Hij. En daarom: Bidt (naar Gods wil) , en gij zult ontvangen, opdat 

uw blijdschap vervuld zij. 

De discipelen hebben geluisterd. De Heere Jezus heeft hen veel geleerd 

hier aan de tafel. Er zijn zoveel dingen die ze niet begrijpen. Het zal 

moeilijk worden. Waarom en hoe dat begrijpen ze nu nog niet.  

Na deze woorden is de Heere Jezus ook gaan bidden. Een heel mooi 

gebed. Het hogepriesterlijk gebed. Je kunt het lezen in Johannes 17.  Het 

is een gebed wat God wil horen en waardoor je VOL wordt van 

blijdschap. 

Weet je waar de Heere Jezus voor bidt? Waar jij dus ook voor mag 

bidden? 

> Dat God de Vader alle eer krijgt. 

> Hij bidt of Zijn discipelen Hem mogen kennen. Dat is het eeuwige 

leven. 

> Hij bidt voor Zijn discipelen, of God hen wil beschermen als ze Gods 

Woord mogen brengen.  

> Hij bidt voor de mensen die gaan geloven door het evangelie wat de 

discipelen vertellen.   

> Hij bidt of ze één mogen zijn, net zoals Hij één is met de Vader. 

> Hij bidt om bewaring voor de boze, de zonde.  

> Hij bidt of ze geheiligd mogen worden door Gods Woord. 

> Hij bidt of Gods liefde in hen mag zijn. 

Niet lang daarna is de Heere Jezus met zijn discipelen naar buiten 

gegaan. Toen is de moeilijke tijd begonnen. De Heere Jezus is gevangen 

genomen in die nacht, Hij is geslagen, genageld aan het kruis, voor de 

zonden van de mensen, Hij is gestorven en begraven. Wat was er toen 



verdriet bij de discipelen. Maar we mogen weten dat het daarna 

blijdschap werd. Want het is ook Pasen geworden. De Heere Jezus is 

opgestaan. We lezen in Johannes 20: 20: De discipelen werden verblijd, 

als zij de Heere zagen. 

Afsluiting 

Ook wij mogen leren om goede dingen te vragen aan  God. Welke goede 

dingen bidt de Heere Jezus? Welke goede dingen mag jij bidden? Schrijf 

het op kaartjes en zeg de tekst er bij op.  Bidt, en gij zult ontvangen, 

opdat uw blijdschap vervuld zij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Kain en Abel – Genesis 4 : 1-16 

• Mozes bidt voor het volk – Exodus 13: 21,22, Exodus 

15: 22-25 

• Samuel -  1 Samuel 3 

• Daniel – Daniel 6 

• Farizeeër en de tollenaar – Lukas 18: 9-14 

• Leer ons bidden – Lukas 11:1-13 

• Jezus in Gethsemane- Lukas 22: 39-46 

• Gebed aan het kruis – Lukas 23: 33-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelverhalen over bidden 



 

 

 

 

• Elk kind heeft een biddende moeder nodig  

• Elke tiener heeft biddende ouders nodig 

• Als je bidt  

• Bijbels bidden voor je kinderen  

 

 

 

 

Boekjes over bidden 



 

 

 

 

 

 

Nodig : 

• Schaaltje met zand, spijkers, takjes 

met doornen  

• Grote klimop blaadjes 

• Vaasje met bloemen  

• Tekst  

Uitleg: 

• Zand, spijkers, takjes met doornen verwijzen naar de 

moeilijke tijden die de discipelen mee maakten, maar die ook 

wij kunnen mee maken.  

• Klimop-blad, verwijst naar biddende handen. De Heere Jezus 

bidt voor Zijn discipelen, voor allen die in Hem geloven 

zullen, Hij bidt om eenheid, bescherming, liefde.  

• Bloemen verwijzen naar de blijdschap die er zal zijn als ze de 

Heere Jezus weer zullen zien.  

 

Bidt, en gij zult 

ontvangen, 

opdat uw 

blijdschap 

vervuld zij. 
 

Johannes 16: 24b 
 
 

Kijktafel bij de maandtekst 



• Zet de maandtekst er bij.  

 

Kleurplaat: Johannes 16: 24b 

  

en gij zult ontvangen, 

opdat uw

vervuld zij. 

 

Johannes 16: 24b 



 

 

 

Mooie liederen over bidden: 

• Lees je Bijbel  

• Onze Vader  

• Bidt zonder ophouden  

• Voor ieder land  

• Psalm 65 : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liederen om te zingen 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te knutselen: Maak gebedskaartjes 

Zondag: 

Zieken en gehandicapten 

 

Maandag: 

Zending, wereld in nood, 

vervolgde kerk 

 

 

 

Dinsdag: 

school, meester, juffen, 

vriendjes 

 

 

 

 

Woensdag: 

familie 

 

 

Donderdag: 

Ons land, regering, koningin, 

evangelisatiewerk, buren 

 

  

 

Zaterdag: 

kerkenraad, kerkdiensten 

 

 

 

Vrijdag: 

kerkelijke activiteiten, 

club 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te knutselen: Maak een gebeds-pot 



 

 

Om te knutselen: Maak een boekenlegger 

 

Ik bid U voor: 

Zondag: Zieken en gehandicapten en 

iedereen die voor hen zorgt 

Maandag: zending, landen waar nood 

is, maar ook vervolgde kerk 

Dinsdag: School en vriendjes   

( collega's) 

Woensdag: Familie: opa's en oma's, 

ooms, tantes, neefjes en nichtjes 

Donderdag: Ons land: regering, 

koningin, evangelisatie werk, buren 

Vrijdag: Het werk in de kerk: 

verenigingen, enz 

Zaterdag: Kerkenraad en 

kerkdiensten 

 

➢ Lieve Heere God 

In de bijbel lees ik over U, U bent....  

Ik prijs Uw Naam!  

 

➢ Vergeeft u mijn zonden 

 

➢ Dank u voor alles wat u geeft... 

 

➢ Ik bid U voor: 

papa, mama, broertjes en zusjes 

 

➢ Ik bid u voor:   (Kies wat bij de 

dag hoort) 

 

➢ Om Jezus wil, Amen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Om te knutselen: Kleur de gebedshand 



 

 

De meeste gezinnen bidden rond de maaltijd het Onze Vader. De Heere Jezus heeft 

het gebed zelf aan Zijn discipelen geleerd. Leer dit gebed ook aan je kinderen 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 

We mogen God onze Vader noemen. Hij is het die voor hen zorgt. Hij is in de hemel 

en ook ik mag leren om bezig te zijn met de dingen van God. 

Uw Naam worde geheiligd 

Het is belangrijk dat God de eer krijgt in ons leven, dat je Zijn Namen leert kennen, 

Hem prijst. Dat aan ons te zien is dat we bij God horen. 

Uw Koninkrijk kome 

God is Koning over deze wereld. We laten ons regeren door Zijn Woord. 

Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 

Helpt U ons om Uw wil te leren kennen, want Uw wil is alleen goed. 

Geef onze heden ons dagelijks brood.  

We mogen God vragen wat we nodig hebben. Alle dagelijkse dingen. We kunnen niet 

zonder de zegen van de Heere. 

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

We vragen God om vergeving. De Heere Jezus stierf aan het kruis voor de zonde. We 

moeten ook onze naaste vergeven. 

Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze 

We vragen of God ons wil helpen om te strijden tegen de zonden. 

Want van u is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in der 

Eeuwigheid 

God is Koning, we mogen Hem groot maken en prijzen. 

Amen 

God zal ons gebed horen. 

 

Kijk voor uitgebreide uitleg in de Catechismus zondag 45 t/m 52. 

Om aan te leren: Het Onze Vader  


