
Kinderbijbelclub	  zaterdag	  20	  maart	  2021	  –	  bidden;	  wat	  bid	  ik?	  	  
	  
Bijbeltekst:	  
Mattheus	  7:	  7a	  	  
“Bid,	  en	  u	  zal	  gegeven	  worden.”	  
	  
Als	  je	  op	  de	  kinderbijbelclub	  komt	  dan	  bidt	  de	  juf	  of	  meester	  altijd.	  Misschien	  bid	  jij	  ook	  wel	  
eens.	  Op	  school.	  Op	  de	  club	  of	  misschien	  thuis.	  Misschien	  ken	  je	  zelfs	  wel	  een	  gebed	  zoals	  
het	  Onze	  Vader.	  Vandaag	  gaat	  het	  over	  wat	  we	  kunnen	  bidden.	  Waar	  bidden	  we	  om?	  Om	  
nieuwe	  kleren?	  Om	  een	  nieuwe	  fiets?	  Of	  dat	  we	  een	  fijne	  dag	  mogen	  hebben?	  Of	  dat	  oma	  
weer	  beter	  mag	  worden?	  Vandaag	  maken	  we	  een	  slinger.	  Op	  elk	  ringetje	  van	  de	  slinger	  (of	  op	  
een	  paar	  ringen)	  mag	  je	  iets	  opschrijven	  waarvoor	  je	  kunt	  bidden	  of	  waarvoor	  je	  wel	  eens	  
bidt.	  Als	  je	  de	  slinger	  klaar	  hebt	  kun	  je	  het	  ophangen.	  	  
Bid	  jij	  ook?	  Voor	  jezelf	  en	  voor	  anderen	  om	  een	  nieuw	  hart?	  	  
	  
Wat	  heb	  je	  nodig:	  

-‐ Gekleurd	  papier	  op	  A4	  formaat.	  Verschillende	  of	  dezelfde	  kleuren	  	  
-‐ Pen	  	  
-‐ Lijm	  (mag	  ook	  plakband	  zijn)	  

	  
Werkbeschrijving:	  	  

• Pak	  een	  gekleurd	  papier	  en	  knip	  over	  de	  korte	  kant	  allemaal	  
stroken.	  Ongeveer	  3	  cm	  dik	  

• Schrijf	  in	  het	  midden	  van	  een	  strook	  iets	  op	  waarvoor	  je	  kunt	  
bidden.	  Denk	  aan	  het	  Bijbelverhaal	  dat	  je	  net	  hebt	  gehoord	  	  

• Herhaal	  dit	  op	  een	  aantal	  stroken.	  Bedenk	  zoveel	  mogelijk	  dingen	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

• Pak	  één	  strook	  en	  plak	  de	  uiteinden	  op	  elkaar	  zodat	  je	  een	  ring	  krijgt	  
• Pak	  de	  volgende	  strook	  en	  haal	  die	  door	  de	  vorige	  ring	  en	  plak	  weer	  de	  uiteinden	  op	  

elkaar	  
• Herhaal	  dit	  met	  alle	  stroken	  waar	  je	  iets	  op	  hebt	  geschreven	  
• Wil	  je	  de	  slinger	  nog	  langer	  maken?	  Dan	  kan	  je	  ook	  ringen	  eraan	  maken	  waar	  je	  niets	  

op	  hebt	  geschreven.	  	  
• Hang	  de	  slinger	  op	  een	  mooi	  plekje	  op	  en	  vergeet	  vooral	  niet	  te	  bidden	  voor	  de	  

dingen	  die	  je	  op	  de	  slinger	  hebt	  opgeschreven	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Voor	  mijn	  zieke	  oma	   Voor	  een	  nieuw	  hart	  

Voor	  regen	  of	  voor	  de	  zon	  


