Thema-uitwerking Biddag 2020
Bidden = krijgen?!
Thema
Bidden; het middel bij uitstek en ontvangen om te spreken met God. Hoe gebruiken we het? En
wat betekent bidden voor ons? Is het waar, dat als je bidt, God het je zal geven? Oftewel; is
bidden krijgen?! Op welke manier mag deze belofte in Mattheüs waar zijn voor Zijn kinderen en
mogen we het gebed gebruiken.

Uitgangspunt Mattheüs 7:7-12 (met nadruk op vers 8)
Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

Context
Na de persoonlijke verleidingen gaat Jezus verder met de verleidingen tussen mensen onderling.
Hij waarschuwt tegen ongepast oordelen en prijst het juiste oordeel. Daarna komen we bij ons
gedeelte waarin Jezus Gods leiding noemt, als de bron van rust en stabiliteit voor een gelovige in
het contact met anderen.

Uitleg tekst en toepasbare lijnen
Het is de bedoeling dat deze tekst en onderstaande uitleg steeds terug komt in de verhalen die bij
de uitwerking worden genoemd. Op deze manier wordt het gebedsonderwijs uit Mattheüs
verweven:
• Bid: Is eerbiedig en met ontzag praten met God.
• Zoek: Is na het bidden zoeken naar wat God wil in je leven.
• Klop: Laat zien dat we niet moeten opgeven om te vragen wat de Vader (in Zijn genade) wil
geven naar wat het beste voor in is.

Uitwerking
Het thema wordt uitgewerkt in vijf Bijbelverhalen. Drie op de basisschool, één voor de
zondagsschool en één voor de preek.
1. Basisschool: Abrams spreken met God en Gods belofte – Een belofte vervuld? – Gen. 15:
1-7 en Gen. 17: 15-22
2. Basisschool: Gebed van Hanna – God hoort en verhoort – 1 Sam. 1
3. Zondagsschool: Gebed van Salomo – Vragen om wijsheid; wat vraag jij? – 1 kon. 3
4. Basisschool: Gebed van Hizkia – Bidden als het moeilijk is – Jesaja 38
5. Preek: Gebed van de gemeente voor Petrus verlossing – Een biddende gemeente –
Handelingen 12: 3-19

Bijpassende psalmen en liederen
Psalmen:
• gebed:
3:2 – 17:3 – 43:1 – 51:1 – 54;1 – 86:3 – 116:3 – 130:4 – 141:1 – 143:1
• smeken: 6:9 - 22:3 – 81:12 – 84:4 – 86:3 – 102:1 – 116:1 – 130:1 – 142:1
• roepen: 17:3 - 22:12 – 25:8 – 28:1 – 40:1 – 56:4 – 66:8 – 86:2 – 99:5 –
107:7 – 116:1,2 – 118:3 – 141:1
Gebed
Doe mij smeken
Wil verbreken
’t Hartje HEER’
Was mijn zonden
In Uw wonden
U ter eer.

Biddag (wijs: ik ga slapen ik ben moe)
1. Het is biddag voor 't gewas
voor het koren en het gras.
U, Die zorgt voor 't daag'lijks brood,
blijf bij ons in pijn en nood.

Zegen ons Algoede
1. Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

2. Het is biddag; help ons Heer'
bij de lessen elke keer.
Doe ons horen naar Uw Woord.
Geef ons eerbied zo het hoort.

2. Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

3. Het is biddag; 'k vraag wel veel:
een nieuw hartje tot mijn deel,
dat ik voor U leven ga.
Geef ons 't allen, uit genâ.

3. Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Opzet biddagweek school:
-

Woensdag – Bijbelverhaal
Donderdag – Bijbelverhaal
Vrijdag – Kerkgeschiedenis
Zondag – Bijbelverhaal Zondagsschool
Maandag Psalm/catechismus/Bijbeltekst leren
Dinsdag – Bijbelverhaal
Woensdag – preek
Donderdag – terugblik/evaluatie in de groepen.

Basisschool
-

Aan te leren psalm 81:12
Aan te leren Catechismus Zondag 45 – vr/antw. 117 en 129
Aan te leren tekst Mattheüs 7:8
Kerkgeschiedenis mogelijkheid voor vrijdag – gebed van Monica voor Augustinus

Zondagsschool
-

Aan te leren psalm 81:12
Aan te leren tekst Mattheüs 7:8

Leesrooster voor het gezin
Voor het gezin is er de biddaghanger ontwikkeld met voor elke dag een Bijbelgedeelte dat aansluit bij
het thema van school. Daarnaast zijn er vragen om door te spreken en leuke dingen om te doen. Van
het materiaal kan een leuke mobile, hanger, slinger of waaier gemaakt worden.
-

Woensdag – Abram – Genesis 15:1-6
Donderdag – Hanna – 1 Samuël 1:9-20
Vrijdag – Loïs, Eunice en Monica – 2 Timothéüs 1:1-5
Zaterdag – Bid, zoek, klop – Mattheüs 7:7-12
Zondag – Salomo – 1 Koningen 3:5-15
Maandag – Leer ons bidden – Lukas 11:1-4 en HC 117 en 129
Dinsdag – Hizkia – Jesaja 38
Woensdag – biddag – Petrus en de gemeente – Handelingen 12:3-19

