
Gebedskalender
VOOR HET GEZIN



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



Week 2
Zondag 1   Je hebt zojuist de Bijbel gelezen. Je bent misschien vandaag ook naar 

de kerk geweest. Prijs de Heere omdat Hij tot jou wil spreken door Zijn 

Woord.

 5   Bid of God je helpt om deze vakantietijd regelmatig stille tijd te houden en 

Hem zo (beter) te leren kennen.

Maandag 2   Wat sprak je vandaag aan in het Bijbelgedeelte? Noem dit in je gebed en 

dank de Heere ervoor.

 4   Bid voor iedereen in ons land die een belangrijke taak heeft bij de 

overheid: plaatselijk, provinciaal en landelijk.

Dinsdag 4   Wat heb je vandaag over de goedheid van de Heere God gelezen? Vraag 

Hem of mensen in je omgeving Gods goedheid ook mogen ervaren. 

 3   Toen je werd gedoopt, kreeg je water op je hoofd. God liet zien dat Hij jou 

wil schoonmaken van zonden. Vraag om vergeving van zonden, omdat Hij 

dat Zelf heeft beloofd.

Woensdag 3   Heeft het Bijbelgedeelte je vandaag op een zonde gewezen waarvan je 

weet dat je die regelmatig doet? Vraag de Heere Jezus om vergeving. 

Kwam er geen zonde in het Bijbelgedeelte voor? Is er dan een zonde waar 

je zelf vergeving voor wilt vragen?

 2   Bedenk iets waar je God voor wilt danken.

Donderdag 5   Bespreek als gezin wat de centrale boodschap is in het Bijbelgedeelte dat 

je zojuist hebt gelezen. Bid of de Heilige Geest in jouw hart werkt zodat 

deze boodschap toegepast wordt in je leven.

 2   Dank God dat we in een land mogen wonen waar de zorg goed geregeld is.

Vrijdag 1   Hoe zag je Gods genade in het gedeelte dat je zojuist hebt gelezen? Prijs 

God omdat Hij een genadige God is.

 5   Bid tot de Heilige Geest of Hij je leidt en bewaart voor ongelukken en 

ziekte in deze vakantie.

Zaterdag 2   Dank God dat Hij onderwijs gaf door het Bijbelgedeelte dat je zojuist 

gelezen hebt. Kan je de Heere vertellen wat je geleerd hebt uit het 

gedeelte?

 1   Wat heeft God alles mooi gemaakt! Prijs de Vader omdat je in deze 

vakantietijd mag genieten van Zijn prachtige schepping.

Zondag 3   Benoem iets uit je eigen leven wat je aan de Heere wilt belijden en 

waarvoor je vergeving wilt vragen. 

 1   Prijs God omdat Hij een dag (en nu zelfs weken) rust geeft. Prijs Hem 

omdat we niet zeven dagen in de week hoeven te werken, maar ook een 

dag krijgen waarop we mogen rusten en genieten van alles wat Hij geeft. 

Maandag 4   Hoe laat God vandaag in Zijn Woord zien Wie Hij is? Vraag aan de Heere of 

alle gezinsleden van jullie gezin God werkelijk mogen kennen zoals Hij is. 

 3   Iedereen denkt weleens iets waarvan hij/zij blij is dat anderen het niet 

weten. Durf jij zo’n gedachte (hardop) in je gebed als zonde te belijden? 

Vraag God om vergeving hiervoor.

Dinsdag 5   Vraag of de Heere jullie kracht en zin geeft om vandaag elkaar te helpen 

in het gezin. 

 4   Bid voor mensen die zonder werk zitten en daardoor altijd vrij hebben 

zonder dat ze dat willen.

Woensdag 1   Hoe stond God vandaag centraal in de Bijbel? Vraag of je steeds meer 

op de Heere Jezus mag gaan lijken. En of Hij je wil helpen de wil van de 

Vader te doen. 

 5   Welke zorgen heb je in je leven? Leg die aan de Heere voor en vraag om 

hulp en de kracht van de Heilige Geest. 

Donderdag 1   Stond er een belofte in het Bijbelgedeelte? Prijs God omdat Hij trouw is 

aan Zijn beloften. 

 4   Bid tot God de Vader voor alle vluchtelingen. Zij zitten misschien al 

maanden of zelfs jaren in moeilijke omstandigheden met weinig uitzicht. 

Bid of Hij met Zijn Vaderlijke ontferming naar hen om wil zien.

Vrijdag 3   Vraag vergeving voor de vele keren dat je de Bijbel las, maar er niets mee 

gedaan hebt.

 2   Dank God dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort en dat Hij altijd bereid 

is ons te leren, leiden en helpen.

Zaterdag 2   Las je vandaag een eigenschap van God in de Bijbel om God voor te 

danken? Dank Hem ervoor dat Hij zo is!

 4   Het is morgen zondag. Bid voor de predikanten, zendelingen, evangelisten 

en allen die Gods Woord mogen verkondigen. Bid om het werk van de 

Heilige Geest: in jouw hart, in jullie gezin, in de gemeente. 

Week 1



Week 4
Zondag 5   Vraag of je in de preek ook echt Gods stem zult horen.

 4   Bid tot de Heere Jezus voor de vervolgde christenen. Hij weet als geen 

ander wat vervolging betekent.

Maandag 1    Over welke eigenschap van God heb je zojuist gelezen? Prijs God 

vanwege die eigenschap.

 2    Dank God voor familie en vrienden om je heen.

Dinsdag 3    Wees de Bijbel vandaag een zonde aan? Dank God dat de Bijbel een 

eerlijk boek is en ons soms terecht wijst. Vraag God of Hij je door Zijn 

Geest wil leren het juiste te doen.

 4   Bid vandaag voor de boeren die sterk afhankelijk zijn van het weer. Bid of 

God de Vader zon en regen op de juiste tijd wil geven, zodat al het gewas 

zal groeien.

Woensdag 2   Herkende je iets van jezelf in het Bijbelgedeelte? Dank God dat de Bijbel 

een persoonlijk Boek is.

 5   Waarvoor zou je graag bidden voor jezelf? Leg dit aan de Heere voor. 

Donderdag 4   Welke troost zat er in het Bijbelgedeelte van vandaag? Bid of de Heilige 

Geest iemand op je pad brengt met wie je deze woorden mag delen.

 3    Door verkeerde heersers worden duizenden kinderen op de wereld 

oneerlijk behandeld. Bid of God als Rechter recht wil doen. Of Hij voor 

deze kinderen wil opkomen zodat dit ophoudt.

Vrijdag 5   Las je vandaag een belofte in de Bijbel? Bid of de Heere die belofte in 

jouw leven vervult.

 4   Is er een concreet persoon uit jouw familie of gemeente die het moeilijk 

heeft? Noem deze naam in gebed en vraag of God hem/haar helpt en 

mensen wil geven die omzien naar die persoon.

Zaterdag 4   Bid voor zieke mensen in jullie gemeente en voor de gemeenteleden in het 

algemeen.

 5   Vraag de Heilige Geest om morgen door de kerkdienst heen zo in je hart 

te werken, dat je Zijn Woord gelooft en daarin mag groeien.

Zondag 4   In Nederland wonen veel mensen die de Heere Jezus niet kennen. Bid 

of ze de Heere Jezus als hun Zaligmaker leren kennen en vraag hoe jij 

gebruikt kan worden om van Hem te getuigen. 

 2    Het is vandaag zondag. Bedenk eens wat je de achterliggende week van 

God hebt ontvangen. Spreek dit hardop uit in gebed en dank Hem ervoor. 

Maandag 3    Zag je in dit gedeelte  iets van Gods vergeving door het lijden van de 

Heere Jezus? Dank Hem dat Hij je zonden uit genade wil vergeven. 

 2   Dank God de Vader voor het eten en drinken dat je iedere dag weer 

ontvangt. Hij zorgt als een Vader.

Dinsdag 5   Luther zei eens: “De hele Schrift is geschreven met het oog op mij.” 

Herken je deze uitspraak als je het gedeelte van zojuist hebt gelezen? 

Waar in dit gedeelte ging het over jou? Vertel het in gebed aan God.

 4  Bid voor alle mensen die honger en dorst hebben. 

Woensdag 4   Sommige mensen zijn moedeloos. Ze zien het allemaal niet meer zitten. 

Vraag of de Trooster hen  door Zijn Woord kracht geeft om vol te houden 

en op de Heere Jezus te zien.

 3    Ben je vandaag egoïstisch geweest? Bid God om vergeving en vraag of Hij 

je oog en liefde wil geven voor mensen om je heen.

Donderdag 1    Welke naam van God past bij het gedeelte dat je net hebt gelezen? Spreek 

Hem met die naam aan en loof Hem om Wie Hij is. 

 3    In Psalm 103:14 staat: ‘’Hij weet wat voor maaksel [schepsel] wij zijn.’’ 

Dank God de Vader dat Hij nooit voor verassingen komt te staan, omdat 

Hij precies weet wie we zijn. Zelfs niet als we voor de tiende keer 

vergeving moeten vragen voor dezelfde zonde. 

Vrijdag 2   Welk werk van God blijkt uit het gedeelte dat je net las? Dank Hem ervoor.

 4  Bid voor zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis.

Zaterdag 5   Bid voor jezelf om rust. Vraag de Heere om uitzicht en verlangen naar de 

eeuwige rust die er is bij God.

  4   Bid voor het volk Israël, Gods volk dat steeds onderdrukt wordt. Bid voor 

bescherming voor de joden en bid voor een doorbraak van het Evangelie 

onder hen.
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Week 6
Zondag 4   Wij hebben de Bijbel in onze eigen taal. Bid voor de mensen die het 

Evangelie nog niet gehoord hebben, omdat de Bijbel nog niet in hun taal 

beschikbaar is. Bid ook voor de Bijbelvertalers. 

 3   Heb jij vandaag je mond gehouden, terwijl je een mogelijkheid had om 

over de Heere te vertellen? Vraag God hiervoor om vergeving.

Maandag 5    Bedenk zelf iets waarvoor je wilt bidden naar aanleiding van het 

Bijbelgedeelte dat je zojuist hebt gelezen.

 1   Eren is bewondering of eerbied laten zien. Waarom heb jij bewondering 

voor God? Vertel het Hem.

Dinsdag 1   Prijs de Heere Jezus, omdat Hij zonder ophouden voor ons bidt en wij 

daardoor met onze gebeden, ook al zijn die niet volmaakt, mogen komen 

tot God.

 5   Kies een Psalm en bid die voor jezelf.

Woensdag 2   Bedenk zelf iets waarvoor je God de Vader wilt danken naar aanleiding 

van het gelezen Bijbelgedeelte.

 4   Bid voor alle kinderen die zich in onveilige situaties bevinden (bijvoorbeeld 

door oorlog, misbruik of geweld).

Donderdag 3   Vraag om vergeving omdat we zo vaak niet inzien hoe bijzonder het is dat 

we de Bijbel als Gods Woord hebben gekregen. Bid om verlangen naar 

Gods Woord.

 2   Dank God dat je de Bijbel iedere dag in vrijheid mag lezen zonder dat je 

bang hoeft te zijn om opgepakt te worden door de politie.

Vrijdag 4   Je hebt net een gedeelte uit de Bijbel gelezen. Wat wil je naar aanleiding 

daarvan voor anderen bidden?

 3   Heb jij vandaag een lelijk woord gezegd waar je nu spijt van hebt? Belijd 

het aan de Heere en vraag vervolgens om vergeving.

Zaterdag 5    Als je in God gelooft, probeert de duivel je altijd lastig te vallen, vaak door 

je in te fluisteren dat het niet waar is wat de Heere zegt in Zijn Woord. Bid 

voor jezelf dat je God ook gelooft in de dingen van de Bijbel die je moeilijk 

vindt of niet kunt begrijpen.

 1   Bedenk zelf iets waar je de Heere Jezus om wilt eren in je gebed.

Zondag 1   Van welke Persoon van God zie je iets terug in het Bijbelgedeelte? Loof in 

je gebed de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

 3   Vandaag mogen we weer naar de kerk, maar helaas is er veel kerkelijke 

verdeeldheid. Bid de Heere Jezus om vergeving, omdat we als kerk een 

verscheurd lichaam zijn. Bid om kerkelijke eenheid in liefde en waarheid.

Maandag 2  Dank God voor wat Hij door Zijn Woord aan je wil leren.

 4   Bid God om kracht voor predikanten, mensen die catechisatie geven, 

jeugdwerkers en iedereen die een taak heeft in de kerk bij het 

voorbereiden en opstarten van het nieuwe winterseizoen.

Dinsdag 3   Je hebt net uit de Bijbel gelezen. Wijst dit gedeelte je iets aan waar je 

vergeving voor nodig hebt? Vraag erom.

 4   Bid God om hulp en nabijheid voor alle mensen die geteisterd worden 

door natuurrampen. 

Woensdag 4   Bid om het werk van de Heilige Geest in de harten van de mensen in je 

straat.

 3   Zijn er dingen waarvan je weet dat God ze van je vraagt, maar die je toch 

niet doet? Vertel het aan God en vraag om vergeving.

Donderdag 5   Bid of wat je zojuist in de Bijbel hebt gelezen jou helpt om God (beter) te 

leren kennen.

 2   Dank God voor alle mooie momenten die je in de vakantieperiode hebt 

meegemaakt.

Vrijdag 1   Hoe zag je Gods goedertierenheid in het gedeelte dat je hebt gelezen? 

Prijs God omdat Hij een goedertieren God is.

 5   Vraag de Heilige Geest of Hij je aankomend schooljaar weer zal helpen. 

Bid om wijsheid, hulp en inzicht.

Zaterdag 2   Welke naam van God past bij het Bijbelgedeelte? Dank God dat Hij die 

naam draagt. 

 4   Bid voor de scholen die weer open gaan. Vraag wijsheid en hulp voor de 

onderwijzers en leerlingen.
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