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Thema
Bidden=praten met God
Waar je kan praten met God 

Doel zondag
Dat kinderen leren dat God er van geniet als hij hoort wat er in hun hart lee� . En dat ze leren 
dat God ook met elk kind praat op de manier die bij hem/haar past en dat je de tijd mag ne-
men om naar Hem te luisteren.  

Inhoud Ollie en Sophie dienst
Start je kinderdienst met gebed 
Deze zondag is de derde dienst over het thema: bidden=praten met God. Tante Beppy hee�  
een boekje waaruit ze Ollie en Sophie voorleest. Dit boekje hebben we in drie stukken 
opgedeeld. De eerste dienst ging over waar je kan praten met God. Hij hoort je altijd en vindt 
het fijn als je met Hem praat. De tweede dienst ging over de verschillende manieren van 
praten met God. Je mag praten met God op de manier die bij jou past: hard, zacht, zingend of 
tekenend. Tijdens de dienst ontdekken Ollie en Sophie dat ze aan God mogen vertellen wat 
er in hun hart lee� , dat ze alles aan God mogen vertellen en dat Hij hiernaar luistert. God wil 
een vriend voor je zijn en ook tegen jou praten. God spreekt op veel verschillende manieren: 
door o.a. de natuur, de Bijbel, liederen, mensen, dromen of gedachtes. God spreekt ook tot 
kinderen op de manier die bij hen past en zij mogen ontdekken op welke manier God met 
hen wil praten.  

Boek: Bidden doe je zo 

Liederen:
Welkom welkom
Onder boven voor en achter (met bewegingen)
Ik neem even de tijd
Vader in de Hemel 
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Oefening met de kinderen

Aan het einde van de Ollie en Sophie dienst bidt tante Beppy voor hen. Zij nodigt de Heilige 
Geest uit en vraagt of God iets wil zeggen tegen Ollie en Sophie. 

Het lijkt ons mooi en goed als we dit met de kinderen thuis en in de kinderdienst doen. Kin-
deren hebben geen kleinere Heilige Geest en God spreekt ook tot kinderen. Er zijn meerdere 
manieren hoe God kan spreken en dat is wisselend per kind, maar Hij wil en zal met elk kind 
praten. Het ene kind kan sneller iets ervaren dan het andere kind. Daarom is het goed om 
altijd te benoemen dat God ontzettend veel van je houdt, of je hem nu wel of niet hoort. Het 
is samen oefenen en ontdekken. 

De oefening die de tante Beppy met Ollie en Sophie doet, mogen jullie tijdens de kinder-
dienst doen. Je kan er voor kiezen om dit in kleinere groepjes te doen als dit qua leiding 
mogelijk is. Anders kan je het ook in de wat grotere groep doen. Een kinderwerker vraagt de 
kinderen om rustig te worden (eventueel ogen sluiten) en dan gebed uit te spreken. Dit mag 
je zelf bedenken of gebruik maken van onderstaand gebed:

Vader in de Hemel, we hebben net bij Ollie en Sophie gehoord dat U ook aan ons iets wilt 
vertellen. Wij willen U graag beter leren kennen, daarom willen we vragen of U met uw Heil-
ige Geest in ons komt wonen, vul ons en wilt U wat tegen ons vertellen of aan ons laten zien. 
Dank u wel, amen. 

Houd na het gebed een moment van rust en vraag daarna:
- Steek je hand omhoog als God iets tegen je hee�  gezegd. 
- Vraag aan de kinderen die hun vinger op steken of ze willen vertellen wat God hee�  
gezegd. 
- Voor kinderen die mogelijk nu niks hebben gehoord, bevestig hen dat ze geliefd zijn 
en dat het oké is dat ze nu niks hebben gehoord. Misschien dat ze het nu spannend vinden of 
een beetje gek. Bevestig hen dat God wil praten met hen op een manier die bij hem/haar past 
en dat ze dit thuis ook met papa of mama mogen oefenen. 
Sluit af met gebed. Dank voor de kinderen waar God hee�  tegen gesproken en bemoedig 
de kinderen die nog niks hebben gehoord. Zorg dat elk kind zich gezien, gehoord en geliefd 
voelt. 

Verwijs eventueel kinderen naar kidscare (mensen die apart willen bidden met kinderen) als 
ze er last van hebben dat ze niks hebben gehoord. Maak het niet groter dan dat het is, maar 
sommige kinderen kunnen het vervelend vinden dat ze niks hebben gehoord en denken 
dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Dat is NIET zo. Geef aan dat ze mogen blijven oefenen, 
thuis met papa/mama of met een kinderwerker. God spreekt, wij mogen ontdekken op welke 
manier. 


