
Beste opvoeder,

Zomervakantie, een heerlijke tijd om te ontspannen en te genieten van alles wat we 

hebben en krijgen. Ook een periode waarin we extra tijd krijgen om samen met het 

gezin uit de Bijbel te lezen en tot God te bidden. Met deze gebedskalender willen we u 

helpen door iedere dag twee gebedspunten te geven die aansluiten bij de gebedshand.

Deze hand helpt om vijf verschillende aspecten in het gebed een plaats te geven:

1   Duim - God eren

2   Wijsvinger - God danken

3   Middelvinger - God vragen om vergeving

4   Ringvinger - Bidden voor andere mensen

5    Pink - Bidden voor jezelf

De gebedskalender is zo geschreven, dat u hem in het gezin kunt gebruiken. Het ene 

gebedspunt past goed bij een opvoeder, een ander gebedspunt past beter bij een kind 

en een volgend gebedspunt is geschikter voor een jongere. 

Er wordt vanuit gegaan dat de gebedskalender één keer per dag gebruikt wordt op 

een moment dat er ook een stukje uit de Bijbel wordt gelezen, bij de avondmaaltijd 

bijvoorbeeld. Het eerste gebedspunt is elke dag namelijk gerelateerd aan het 

Bijbelgedeelte dat u, als gezin, zelf heeft gelezen. Door in het gebed iets te benoemen 

uit het gelezen Bijbelgedeelte, leert uw kind antwoord te geven op wat het via de Bijbel 

van God heeft gehoord. Het tweede gebedspunt is een algemener gebedspunt.

Iedere dag krijgen twee vingers de aandacht. Met het cijfer wordt aangegeven om

welke vinger (welk aspect) het gaat; 1  eren, 2  danken, 3  vergeving, 4  gebed

voor een ander en 5  persoonlijk gebed. Bent u nog niet bekend met de gebedshand?

Kijk dan eens op www.geloofinhetgezin.nl/gebedshand.

We wensen u veel zegen toe en hopen dat u op deze wijze geholpen wordt om het 

gebed een belangrijke plek in het gezin te geven.

God eren

Bidden voor jezelf

God danken

God vragen om
 vergeving

Bidden voor andere m
ensen

http://www.geloofinhetgezin.nl/in-het-gezin/bidden/algemeen/leren-bidden



