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Bidden

1. Bidden is praten met God, maar dat klinkt wel erg eenvoudig. Wat zeg jij
eigenlijk tegen Hem als je bidt?

2. LEES Mattheus 6: 7,8
Gebruik bij het bidden niet heel veel woorden door steeds hetzelfde te zeggen,
zoals de andere volken doen. Want zij denken dat als ze hun woorden maar
steeds herhalen, hun goden zullen doen wat ze van hen vragen. 8 Doe niet net
als zij. Want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben. Hij weet dat al vóórdat
jullie Hem er om hebben gebeden!
Snap jij deze bijbeltekst? Jouw Vader in de Hemel weet al wat je nodig hebt
vóórdat je erom vraagt, wat vind jij daarvan?

3. Bid jij het meest voor je eigen dingen of ook wel eens voor anderen?

4. Als je nou eens terug denkt aan iets waar jij voor gebeden hebt, heeft God
wel eens een gebed van jou beantwoord?

5. Samen bidden!
Genoeg gepraat over bidden, ga nu lekker samen bidden als gezin!
Als het goed is heb je de Mentos snoepjes er nu bij. Deze kan je vandaag
(zondag de hele middag) ophalen aan de Tolgaarderserf 58. Je kunt uiteraard
ook eigen snoepjes gebruiken.
Pak de Mentos rol erbij en doe de verschillende kleuren in aparte bakjes.
Iedereen heeft nu een eigen bakje met de kleuren licht roze, licht geel en licht
oranje
Je gaat de tafel rond en pakt eerst allemaal een roze en legt deze buiten het
bakje. Omstebeurt bid je. Daarna ga je naar de volgende kleur. Als het gebed
afgelopen is kan je natuurlijk alle mentos snoepjes lekker opeten :-)
ROZE – iets waar je de Here God voor wilt bedanken
GEEL – iets waar je tegen de Here God sorry voor wilt zeggen of vergeving
wilt vragen
ORANJE – iets wat je aan de Here God voor jezelf wilt vragen

SLUIT SAMEN HARDOP JULLIE GEBEDSTIJD AF DOOR HET BIDDEN VAN HET
ONZE VADER

Met deze volle bingo kaart kan jij je M&M’s ophalen aan de Tolgaarderserf 58!
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