VOORWOORD
Vanaf het moment dat Jaap en ik in verwachting waren van
onze oudste zoon hebben we gebeden voor hem en voor de kinderen waarmee we na hem gezegend werden. Altijd heb ik
geweten dat gebed voor kinderen belangrijk is. Maar hoewel
ik dit wist was er op een of andere manier altijd een verlangen
naar verdieping in gebed. Een verlangen naar meer van God.
Toen onze oudste zoon het huis uit ging en een halve wereld bij
ons vandaan ging wonen, werd dit verlangen steeds sterker.
Meer dan ooit besefte ik dat het enige en het beste wat we voor
onze kinderen kunnen doen is bidden en hen aan de Hemelse
Vader toevertrouwen.
Ik ging op zoek naar boeken over gebed en in mijn zoektocht
vond ik het boek Setting their hope in God, geschreven door
Andrew Case. In dit boek worden passages uit de Bijbel omgezet in gebeden voor kinderen. Dit boek heeft mijn gebedsleven
veranderd. Met dit boek leerde ik bidden op manieren waarop
ik nog nooit gebeden had. Daar waar ik eertijds bleef steken in
dezelfde soort gebeden, met dezelfde woorden, werden nu
mijn woorden veel meer en veel dieper. De Bijbel is vol schatten die gebeden kunnen worden.
Denk aan de vele gebeden die er al in de Bijbel staan … klaar
om gebruikt te worden. Niet alleen het ‘Onze Vader’ uit Mattheüs 6, maar ook Efeze 3, 1 Korinthe 1 en vele psalmen.
Naast de gebeden die er in de Bijbel staan zijn er ook veel bijbelgedeelten die omgezet kunnen worden in gebed. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 15:13. Met de woorden uit dit gedeelte
mogen we bidden of de God van de hoop onze kinderen mag
vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat
zij overvloedig mogen zijn in de hoop door de kracht van de
Heilige Geest.
Door op onze knieën te gaan met de Bijbel erkennen we dat we
zonder Christus niets kunnen doen, pleiten we op Gods beloften, bidden we Zijn eigen woorden, en niets is zo krachtig als
Gods Woord.
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Gebed voor kinderen door ouders is ontzettend belangrijk.
Weinigen houden zoveel van kinderen als de ouders zelf en
weinigen bidden wanneer zij het niet doen.
Gebed heeft kracht. En wanneer wij bidden gebeuren er dingen die niet zouden gebeuren wanneer wij niet bidden. We
worden opgeroepen om te bidden: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan
worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt;
en voor wie klopt zal opengedaan worden.’ (Matth. 7:7, 8)
Nadat ik het boek van Andrew Case een halfjaar gebruikt had,
merkte ik dat ik het boek steeds meer ging aanbevelen aan
anderen. Ik merkte echter ook dat een Engels boek met gebeden niet echt aanspreekt in Nederland en zo groeide het verlangen om een soortgelijk boek in het Nederlands te schrijven.
Met toestemming van Andrew Case heb ik een Nederlands
boek geschreven dat gebaseerd is op het Engelstalige boek
Setting their hope in God, Biblical intercession for your children.
Het is geen vaststaand feit dat gelovige ouders gelovige kinderen krijgen. God moet door genade in het hart van onze kinderen werken, maar aan ons is de taak om te pleiten en te
bidden, om God te geloven op Zijn Woord. Om God te vertrouwen voor onze kinderen. Dit boek helpt je niet alleen in het
bidden voor je kinderen, maar kan ook tot grote steun zijn in
je eigen geloofsleven omdat je steeds weer teruggaat naar
Gods Woord. Ook voor ouders van kinderen die van het geloof
zijn afgegaan kan dit boek tot grote hulp en steun zijn. Er is in
ons verdriet om ‘verloren zonen en dochters’ geen betere plek
waar we naartoe kunnen dan naar de troon van genade.
Ik hoop dat velen dit boek zullen gebruiken om voor kinderen
te bidden. Ik denk daarbij niet alleen aan ouders, maar ook aan
grootouders, mensen die zelf geen eigen kinderen hebben,
jeugdwerkers en aan gebedskringen. Dat het gebruikt zal worden om niet alleen precies na te bidden, maar ook om te gebruiken als springplank voor je eigen hartelijke persoonlijke
gebed voor kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,
zodat zij hun hoop op God stellen.
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Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun
kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal
kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan
en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op
God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in
acht nemen.
Psalm 78:5-7
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de
genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden
om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebreeën 4:16
Soli Deo Gloria,
Marieke den Butter-Kommers

7

17125 Bijbels bidden voor je kinderen.indd 7

11-04-18 06:56

ZONDAG 45
Vraag 116:
Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?
Antwoord:
Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die
God van ons eist; bovendien wil God Zijn genade en Zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken.
Vraag 117:
Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem
verhoord wordt?
Antwoord:
Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, Die Zich in Zijn
Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om
alles wat Hij ons geboden heeft te bidden.
Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om
ons voor het aangezicht van Zijn majesteit te verootmoedigen.
Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed,
al zijn wij dat niet waard, om Christus’ wil zeker verhoren wil,
zoals Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.
Vraag 118:
Wat heeft God ons bevolen in ons gebed van Hem te vragen?
Antwoord:
Alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben, zoals de
Heere Christus dat samenvatte in het gebed dat Hij Zelf ons
geleerd heeft.
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Vraag 119:
Hoe luidt dat gebed?
Antwoord:
Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
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ONEINDIG WAARDIGE HEERE,
Ik zal zingen voor U, want U heeft grote dingen gedaan; U hebt
mijn kinderen gemaakt. U heeft Uzelf hun kracht en lied
gemaakt en U bent hun tot heil geweest. U bent mijn God en ik
zal U prijzen voor hen; U bent de God van Jakob en U zal ik
verheerlijken. Uw rechterhand, heere, is heerlijk in macht;
wie is als U onder de goden, heere? Wie is als U, verheerlijkt in
heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, U Die wonderen doet?
Leid in Uw goedertierenheid mijn kinderen, die U verlost hebt.
Leid hen zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning.
U zult regeren voor eeuwig en altijd!
Ik zal zingen voor U, want U hebt glorieus getriomfeerd over
hun vijanden; U zult hen beschermen en bewaren, want U bent
hun tot heil geweest.
Laat hen aandachtig luisteren naar Uw stem en help hen te
doen wat juist is in Uw ogen. Help hen Uw geboden te gehoorzamen en al Uw verordeningen in acht te nemen.
Dank U voor Uw grote trouw en goedheid.
Amen
(Exodus 15)

Hij die het meest knielt, blijft het beste staande.
-D.L. Moody13

17125 Bijbels bidden voor je kinderen.indd 13

11-04-18 06:56

HOOG VERHEVEN VADER,
Alstublieft, leer mijn kinderen te lopen. Neem hen op in Uw
armen en genees hen. Laat hen zich verheugen en voor U zingen wanneer U hen met touwen van barmhartigheid en koorden van liefde trekt.
Mijn kinderen, wees op jullie hoede en neem jullie zelf zeer in
acht! Anders vergeten jullie de dingen die jullie ogen gezien
hebben, en anders wijken ze uit jullie hart alle dagen van jullie
leven.
Soevereine Heere, wanneer het hart van mijn kinderen zich
neigt om achter U vandaan te gaan, mag dan Uw medelijden
opgewekt worden. Op grond van het offer van Jezus Christus,
breng Uw brandende toorn niet ten uitvoer. Want U bent God
en geen mens, de Heilige in ons midden. En omwille van Uw
grote barmhartigheid, kom niet in wraak naar hen toe.
Wanneer zij dwalen, brul als een leeuw, zodat zij bevende zullen komen – bevende als een vogel uit Egypte.
Mogen zij dan met U wandelen en U, de Heilige, trouw blijven.
Amen
(Hosea 11; Deuteronomium 4)

Wees bemoedigd, lieve christen lezer. Wanneer je ervan
verzekerd bent dat je die dingen vraagt die tot Gods eer zijn,
geef jezelf dan met nieuwe ernst aan het gebed.
-George Mueller14
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HOOG VERHEVEN VADER,
Laat mijn kinderen mannen en vrouwen zijn die Uw Naam uitroepen en die grootheid geven aan hun God. Want U bent de
rots, Wiens werk volmaakt is, Uw wegen zijn een en al recht.
U bent waarheid en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig
bent U.
Omring hen, onderwijs hen, bescherm hen als Uw oogappel.
Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn
vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, leid zo
ook mijn kinderen en laat geen vreemde god bij hen zijn.
Laat mijn kinderen U nooit veronachtzamen of vergeten.
Maar help hen zich te herinneren en zich te verheugen in het
feit dat U bent Die U bent en dat er geen God is naast U. Help
mijn kinderen om altijd Uw woorden ter harte te nemen en de
woorden van Uw wet nauwlettend te houden.
Juich kinderen, met Zijn volk; buig jullie voor Hem neer, want
Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak
laten terugkomen op Zijn tegenstanders.
Hoog verheven Heere, laat mijn kinderen onbezorgd bij U
wonen; bescherm hen de hele dag, en woon bij hen. Mogen zij
verzadigd worden met Uw goedgunstigheid en vol zijn van Uw
zegen.
Want er is niemand als U, Die in majesteit rijdt op de hemel
om hen te helpen.
Wees mijn kinderen tot een woning, en houd Uw eeuwige armen
onder hen.
Amen
(Deuteronomium 32, 33)
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HEERE GOD,
Wie ben ik, en wat is mijn huis, dat U mij zulke geweldige kinderen gegeven hebt. En dit was in Uw ogen nog gering, Heere
heere. Naar Uw hart heeft U hen tot mij gebracht, om Uw
dienaar Uw grote goedheid te laten zien.
Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U,
en er is geen God dan U alleen.
Bevestig hen voor eeuwig voor Uzelf als Uw kinderen. En U,
heere, word hun tot een God.
Laat Uw Naam tot in eeuwigheid grootgemaakt worden door
mijn kinderen. Laat hen zeggen: ‘De heere van de legermachten is God over Zijn volk.’
Uw woorden zijn waarheid, daarom heb ik de moed gevonden
om dit gebed tot U te bidden.
Moge het U behagen om mijn kinderen te zegenen, dat zij voor
eeuwig voor Uw aangezicht mogen zijn. Want alleen met Uw
zegen zullen zij voor eeuwig gezegend zijn.
Amen
(2 Samuel 7)

We kunnen niet door studie en intellect bereiken dat we de
Schriften verstaan. Je eerste opdracht is te beginnen met
gebed. Smeek de Heere, of Hij je naar Zijn grote
barmhartigheid, Zijn Woord wil laten begrijpen. Er is geen
betere vertolker van het Woord van God, dan de Schrijver van
dit Woord Zelf. Hij heeft Zelf gezegd: ‘En zij zullen allen door
God onderwezen zijn’ (Joh. 6:45). Verwacht het niet van je
eigen inspanningen, van je eigen verstand: vertrouw alleen op
God, en de invloed van Zijn Geest.
-Maarten Luther16
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GROTE GOD,
Alstublieft, wees voor mijn kinderen hun God en Verlosser,
hun rots tot Wie zij de toevlucht nemen, hun burcht en veilige
vesting, hun schild en de hoorn van hun heil; red hen van
geweld.
Ik roep U, Die te prijzen bent, aan, dat zij mogen volharden.
Wanneer golven van de dood hen omvangen en beken van verderf hun angst aanjagen, laat hen op U hopen. Wanneer banden van het graf hen omringen en valstrikken van de dood hen
bedreigen, laat hen dan in hun nood U aanroepen, ja, roepen
tot hun God.
Hoor hun stem en laat hun hulpgeroep in Uw oren komen.
Steek Uw hand uit van omhoog en grijp hen. Trek hen op uit
grote wateren. Leid hen in de ruimte en red hen, omdat U hen
genegen bent.
Geef dat zij Uw wegen in acht nemen en laat hen van U niet
goddeloos afwijken.
Mogen zij al Uw bepalingen voor ogen houden en mogen zij
niet afwijken van Uw verordeningen. Maak hen oprecht voor
U en help hen op hun hoede te zijn voor hun ongerechtigheid.
Vorm hen tot barmhartige, goedertieren mannen en vrouwen,
want tegenover de goedertierene toont U Zich goedertieren,
tegenover de oprechte, toont U Zich oprecht. Tegenover de
reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U
Zich een Strijder.
Amen
(2 Samuel 22)
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