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Vraag 8

Waarom doet God niet altijd wat ik aan Hem vraag als ik 
bid? Er staat toch in de Bijbel: ‘Wie bidt, ontvangt’?

Voor kinderen 
Soms wil je iets zo verschrikkelijk graag! Je bidt er elke dag om. En soms zelfs wel twee 
keer per dag. En dat doe je nu al een maand lang. Nog steeds merk je niet dat God 
naar je luistert, want Hij geeft je niet waar jij om vraagt.
Waar bid jij al heel lang om? Wat zou je super graag van God willen?
Het is waar dat er in de Bijbel staat dat God elke bidder hoort. En er staat zelfs in de 
Bijbel dat wie bidt, ontvangt.
Maar, er staat niet bij wát je dan zult ontvangen. Is dat altijd precies wat jij vraagt? Dat 
hoeft niet per se. Het kan soms zo zijn dat God het beter vindt om jouw gebed niet zo 
te verhoren als jij het graag zou willen. Hij hoort je wel, maar Hij verhoort je dan niet. 
Dat komt omdat Hij veel beter weet wat goed voor jou is dan jij. 
God doet wat Hij belooft. Altijd. Dus als er staat: ‘Wie bidt, ontvangt!’, dan zul je ook 
ontvangen. Misschien ontvang je verhoring op je gebed, precies zoals jij het graag wil-
de. Misschien ontvang je geen verhoring, maar krijg je wel rust over hoe het gaat. Dan 
ontvang je ook iets, namelijk rust. Maar het is anders dan je gedacht of gehoopt had.
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Voor ouders
Het is voor alles belangrijk dat je kind leert te vertrouwen op God. Vertrouwen is 
een sleutelwoord in het gebedsleven van een mens. Als je kind erop vertrouwt dat 
God het goede zal geven, dan maakt het niet zo heel veel meer uit of God precies 
geeft wat wij vragen. Het gaat erom dat Hij het goede geeft. Daarnaast mag je zeker 
weten dat God ons gebed sowieso altijd hoort. Hij doet er ook wat mee, alleen zien 
wij dat niet altijd. Omdat wij hopen of verwachten dat Hij op onze manier zal horen 
en verhoren.

Tip 1    Vertel je kind voorbeelden uit je eigen leven van verhoorde en niet-ver-
hoorde gebeden. Vertel ook hoe je uiteindelijk bent omgegaan met niet-verhoorde 
gebeden. Heeft God toen op een andere manier geholpen of laten merken dat Hij 
er toch bij was in die situatie? Werd je misschien heel ongeduldig en stopte je maar 
met bidden? Of hield je vol?

Tip 2    Vertel je kinderen dat wij niet altijd precies zullen begrijpen waarom God 
soms op een andere manier antwoordt dan wij zouden willen. Misschien wordt dat 
hier op aarde nooit duidelijk, maar zal dat pas later in de eeuwigheid gebeuren. God 
is soeverein. Dat betekent dat Hij goed is in alles wat Hij doet. Wij mogen en hoeven 
Hem niet ter verantwoording te roepen omdat Hij het in onze ogen niet goed zou 
doen. Hij is God, en staat daarmee boven ons mensen.
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Nodig 
losse briefjes, pen, 

twee doosjes

Lees uit de Bijbel
Mattheüs 7:7-8: Over bidden en ontvangen, zoeken en vinden.
Mattheüs 6:5-8 en 16-18: Over de manier waarop je mag bidden en over Gods beloften 
voor jou.
Johannes 17: Dit is het hogepriesterlijk gebed. Hier bidt Jezus Zelf tot Zijn Vader in de 
hemel voor Zijn kinderen op aarde.

Om te doen

Laat je kinderen gebedspunten opschrij-
ven. Doe zelf ook mee. Verzamel de ge-
bedspunten op de briefjes en stop ze in 
een doosje.
Neem de komende tijd dagelijks de 
briefjes uit de doosjes om ervoor te bid-
den. Doe dat met je kinderen samen, 
maar bid ook als ouders regelmatig voor 
de gebedspunten van je kinderen. Laat 
je kinderen ook weten dat je dat voor 
hen doet.
Als er een gebedspunt verhoord is, mag 

het briefje in het tweede doosje. Dan 
wordt het een dankpunt. Het kan ook 
gebeuren dat een gebedspunt niet let-
terlijk verhoord is, maar dat de situatie 
wel op een andere manier ten goede is 
gekeerd. Dan mag het briefje ook naar 
het dankdoosje. Op deze manier maak 
je je kinderen ervan bewust dat God wat 
doet met onze gebeden. Op Zijn tijd, en 
op Zijn eigen wonderlijke manier.

Om te doenOm te doen
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Vraag 18

Wat betekent het dat God almachtig is?

Voor kinderen 
Stel je voor dat je erge buikgriep krijgt. En juist morgen mag je de hele dag naar de 
bruiloft van je oom en tante. Jij kunt er zelf niet voor zorgen dat de buikgriep op tijd 
voorbij is. God kan dat wel. Je mag Hem erom bidden, en soms doet Hij dan een won-
der. Hij maakt je beter!
Of stel je voor dat er een baby groeit in de buik van je mama. Mensen kunnen geen 
baby maken. God kan dat wel. En daarom is het groeien van een baby een wonder! 
Heb je dit verhaal wel eens gehoord? Er is een fl atgebouw ingestort. Dagenlang zijn 
hulpverleners aan het zoeken naar mensen onder het puin. Er worden veel mensen 
onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn gestorven. Maar dan… ineens… klinkt er 
gehuil. Er ligt een kind onder het puin. Al drie dagen. Het kind leeft! Wauw… een 
wonder van God!
Een wonder is iets wat mensen niet kunnen, maar wat God wel kan! 
Het is een wonder dat er elk jaar weer koren groeit op het land. Dat er regen is en 
zonneschijn, waardoor het gewas kan groeien. Mensen kunnen niet zorgen voor het 
juiste weer. God kan dat wel!
Onze God is almachtig. Dat betekent dat Hij alles kan. Mensen kunnen veel, maar God 
kan alles! En daarom kan Hij wonderen doen. Welke wonderen doet Hij in jouw leven?
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Voor ouders
Benadruk dat mensen veel macht hebben, maar dat God almachtig is. God is sterker 
dan wat of wie dan ook! Hij is zelfs sterker dan de duivel! Met deze God aan je zijde 
heb je niets te vrezen.

Tip 1    Hebben jullie in jullie gezin weleens wonderen meegemaakt? Praat er met 
elkaar over! Denk niet alleen in het groot, maar ook in het klein. Het is een wonder dat 
er elke dag weer eten is. Het is een wonder dat we in een vrij land leven. Het is een 
wonder dat God elk van je kinderen zo mooi gemaakt heeft en dat jullie als ouders 
voor hen mogen zorgen…

Tip 2    Zijn er wonderen waar jullie of waar jullie kinderen naar verlangen? Misschien 
is er iemand in je omgeving al lang of ernstig ziek. Misschien verlang je naar een baan, 
omdat je werkloos bent. Misschien wil je kind ontzettend graag een vast vriendje of 
vriendinnetje. Het kan zijn dat jullie hopen op een wonder voor een kind uit de klas van 
je kind. Benoem jullie verlangens naar elkaar, en bid samen om een wonder tot God!

Tip 3    Vertel je kinderen over wonderen die God deed in de Bijbel. Vertel hun ook 
over de waarschuwing die Jezus gaf voor een wondergeloof. Leg je kinderen daarom uit 
wat dat betekent. God wil niet dat we alleen in Hem geloven omdat Hij zoveel wonderen 
kan doen. God wil graag dat we Hem nodig krijgen in ons leven, omdat Hij ons van 
onze zonden/verkeerde dingen kan en wil verlossen! Hij wil ons een nieuw mens maken 
die mag leven vanuit vergeving. Voor Hem. Ook dat is een groot wonder.
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Tip 4    Benadruk dat het grootste wonder heeft plaatsgevonden op Golgotha. God 
de Vader gaf Zijn eigen Zoon Jezus om mensen te redden. Praat met je kinderen door 
over de vraag waarom dit wonder van liefde nodig was!

Lees uit de Bijbel
Psalm 139:13-14: Over het wonder van nieuw leven.
Psalm 145:3: Over de grootheid van God.
Markus 10:27: Alle dingen zijn mogelijk bij God.
Lukas 7:11-17: Jezus wekt een jongen op uit de dood.
Handelingen 1:9: Over het wonder van Zijn hemelvaart.

Om te doen

De vraag van vandaag is: Wat betekent 
het dat God almachtig is?
Teken een kleine cirkel. Schrijf in de cir-
kel: Mensen kunnen veel!
Teken een grote cirkel om de kleine cir-
kel. Schrijf erin: God is almachtig! 

Leg je kinderen uit dat ze mogen schui-
len bij God. Bij alles wat we meemaken 
in ons leven, is God toch altijd de sterk-

ste. Hij kan meer doen dan wij bidden 
of denken. Hij doet het ook vaak anders 
dan wij bidden of denken. Dat komt om-
dat Hij veel beter weet wat goed voor ons 
is, dan dat wij dat weten.
God is almachtig, en daarom kan Hij 
wonderen doen!

Nodig 
Groot vel papier, 
stiften of pennen
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Vraag 40

Waarom worden sommige mensen heel vaak ziek 
en blijven andere mensen altijd gezond?

Voor kinderen
Misschien heb jij wel een oma die vaak ziek is. Ze kan net weer lopen na een heupope-
ratie, of ze krijgt alweer last van haar longen. Of je opa is altijd een fanatiek voetballer 
geweest, maar na een zieke plek in zijn rug kan hij niet meer lopen en zit hij in een 
rolstoel.
De opa van je vriendje is nooit ziek. Hij kan altijd van alles met je vriendje doen. En 
de oma van je buurmeisje werkt gewoon de hele week. Die kan nog zoveel! Het is best 
lastig om te zien dat de ene persoon vaak ziek is, terwijl de andere persoon altijd ge-
zond blijft. Is dat wel eerlijk?
We weten niet altijd waarom God het toelaat dat de ene persoon vaak ziek wordt, ter-
wijl de ander altijd gezond blijft. In de Bijbel vind je daar ook geen antwoord op. Maar 
we weten wel dat God er altijd bij is. En dat is het belangrijkste. God heeft een plan met 
het leven van elk mens. Hij heeft een plan met jouw opa, je moeder en met jou! Hij wil 
dat het goed met je gaat. Ook als je moeilijke dingen meemaakt, zoals ziekte, kan het 
toch zo zijn dat je rustig bent vanbinnen. Dat komt omdat God je die rust geeft. Hij is 
bij je als het goed met je gaat, maar ook als het moeilijk is. 

Wie heeft eigenlijk God gemaakt-bw-def.indd   126 20-05-16   09:25



127

Voor ouders
Ja… het is soms ook moeilijk om die verschillen te zien. Bij de één zoveel ellende, bij 
de ander lijkt alles altijd voor de wind te gaan. Toch is het vooral de buitenkant die 
wij zien.
De nabijheid van God in je leven is belangrijker dan voorspoed. Dat is iets wat jij je 
kinderen mag meegeven.
Het kan ook helpen om een vergelijking te maken met mensen die het nog veel min-
der dan wij hebben: eten, drinken, een dak boven je hoofd, school, vakantie… voor 
miljoenen kinderen op de wereld is dat niet de realiteit.

Tip 1    Wijs je kinderen erop dat wij alleen de buitenkant van mensen kunnen zien. 
Wij weten niet welke moeilijke dingen mensen meemaken. Het kan soms lijken dat 
iemand nooit ziek is of nooit moeilijke dingen meemaakt. Maar in werkelijkheid kan er 
weleens veel verdriet, veel ruzie of angst zijn in het huis van die ander.

Tip 2    Vertel je kinderen dat God het getuigenis van een zieke soms wil gebruiken 
om andere mensen te laten zien hoe goed God is. Als een ernstig zieke toch kan ver-
tellen hoeveel liefde en vrede God hem of haar geeft, dan kan dat ervoor zorgen dat 
iemand die helemaal niet in God gelooft meer over deze God wil weten. God gebruikt 
dan iemands ziekte voor de redding van iemand anders.

Tip 3    Vertel je kinderen eerlijk dat er in de Bijbel niet altijd op alle vragen een ant-
woord te vinden is. God laat soms dingen gebeuren die wij niet begrijpen. Maar Hij is 
God, en Hij maakt geen fouten. Dat mag je geloven! Omdat God goed is. 
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Bemoedig zieke mensen uit je eigen om-
geving. Denk bijvoorbeeld aan gemeen-
teleden. In het kerkblad staan vaak de 
namen van zieken genoemd. Denk ook 
aan mensen uit je buurt of in je familie. 
Zoek met elkaar bemoedigende teksten 
op in de Bijbel en schrijf die op de kaar-

ten. Vertel de mensen die ziek zijn dat je 
aan hen denkt en voor hen bidt. 
Rond het schrijfmoment af met een ge-
bed voor de zieken.

Lees uit de Bijbel
Jeremia 29:11: Over Gods plan met mensen.
Psalm 32:10-11: Het gaat hier over het verschil tussen gelovigen en niet-gelovigen. Ze 
kunnen beiden evenveel ellende meemaken. Maar het verschil zit hem daarin, dat een 
gelovige de troost heeft van een nabije God! 

Om te doen
Nodig 

Bijbel, ansichtkaarten, 
pennen

Bijbel, ansichtkaarten, Bijbel, ansichtkaarten, Om te doenOm te doen
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