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Voorwoord
In deze folder treft u 55 kindergebeden
aan om te gebruiken bij het overblijven.
Deze bloemlezing hebben wij op veler
verzoek samengesteld. U kunt de gebeden
uiteraard naar eigen inzicht aanpassen, zoals
ook wij dat hebben gedaan. Zo gebruikt u
waarschijnlijk uw eigen aanhef en afsluiting.
Er zijn verschillende gebruiksmogelijkheden.
Zoals:
- U kiest uw eigen favoriete gebed en
gebruikt dat elke keer dat u overblijft.
- U gebruikt juist elke keer een ander gebed.
- U gebruikt voor elke dag een ander vast
gebed; een gebed dat bij de maandag hoort,
een dat bij de dinsdag hoort enz.
- U geeft het gebedenboekje aan een kind dat
een gebed mag kiezen en/of mag voorlezen
Belangrijk is dat u er zichzelf thuis bij voelt en
dat de gang van zaken past bij de groep.
In bijlage1 vindt u een artikel over bidden
uit de serie geloofsopvoeding, dat in ons
OUDERS & COO Magazine heeft gestaan.
In bijlage 2 vindt u de gratis downloadfolder
met algemene tips over bidden met kinderen.

Op onderstaande internetadressen kunt u meer
gebeden vinden, ook voor andere situaties.
Bronnen o.a.:
kindengeloof.nl
holyhome.nl
gelovenisleuk.nl
hetgoedenieuws.nl
geloventhuis.nl
geestvangebed.nl
emmauskerk-amersfoort.nl
Liedbundel: Ook uit de mond der kinderen, deel 2
Gebedenbundel: Zeg het maar gewoon, deel 2
Liedbundel: De notenkraker

1.Van U komt al het goede
Het goede om ons heen
U zorgt ook voor het eten
Genoeg voor iedereen
Laten wij samen delen
Zoals U met ons deelt
En laten wij U danken
Voor wat U aan ons geeft

2.Vader in de hemel
Dank U wel voor het eten dat we krijgen
Help ons er dankbaar voor te zijn
Het is niet vanzelfsprekend
Dat je elke dag genoeg kunt eten en drinken
Laat ons er van genieten
En leer ons delen met mensen die het minder hebben

3.Wij zitten nu aan tafel
Ons broodje staat al klaar
Wij gaan gezellig eten
En doen dit met elkaar
Wilt U er ook weer bij zijn
Dan hebben wij het goed
Wilt U het eten zegenen
Dat ons weer groeien doet

4.Dank U voor ons mooie land
Voor het eten uit uw hand
Dank U dat de vogels zingen
Dank U voor de mooie dingen
Voor het eten ben ik even stil
Om U te laten weten dat ik U danken wil

5.Lieve God
Uw goedheid geeft ons te eten
Uw liefde geeft ons vertrouwen
Uw gastvrijheid leert ons dat iedereen er bij hoort
Dat wij allemaal belangrijk zijn voor U
Wees daarom bij ons allemaal als wij eten samen
En zegen onze maaltijd

6.Vader in de hemel
U bent zo gul en goed
Want U geeft ons te eten
In rijke overvloed
U liet de granen groeien
En de koeien in de wei
Zo is er brood en melk voor ons
Wij zijn dankbaar en blij

7.Bidden is praten met God
Die je niet overlaat aan je lot
Bidden is zeggen tegen Hem
Hoe erg verdrietig of blij je bent
Wij mogen steeds bidden
Elke dag weer en vragen
Zegent U ons eten Heer

8.U zorgt voor het eten
Dat mama aan ons geeft
Of papa voor ons klaarmaakt
U zorgt voor al wat leeft
Samen willen wij danken
Voor onze overvloed
Wilt U ons eten zegenen
Dan smaakt het dubbelgoed

9.God van al wat leeft
Wij vragen uw zegen over ons eten
Help ons deze maaltijd door te brengen
Op een gezellige manier
En geef ons nieuwe kracht
Om te werken en te spelen
En elkaar te helpen waar dat nodig is

10.Wij danken U God
Voor de rust die we even mogen hebben
Na een ochtend hard werken
Wij danken U
Voor onze gezondheid
Die U ons schenkt
Voor onze vriendjes en vriendinnetjes
Wij danken u voor alles
Dat Uw goedheid ons brengt
En wij danken U God
Voor deze nieuwe maaltijd

11.Heer, lof en dank
Voor spijs en drank
Voor al het goed
dat U ons doet
Voor al Uw goede gaven, Heer
Zij U de dank en eer

12.Lieve God
Zo bidden wij
Zegen ons eten
En wees ons nabij

13.Voordat wij drinken en eten
Willen wij U niet vergeten
Lieve Vader van de mensen
U geeft ons meer nog dan wij wensen
Dank U voor uw goede zorgen
Gisteren, vandaag en morgen

14.Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik alle dagen
Eten en groeien mag
Dank u voor deze nieuwe maaltijd
Dank u voor lekker drinken en fruit
Naar samen spelen en samen eten
Kijk ik elke dag weer uit

15.Heer onze God
Die het graan uit de aarde op laat komen
Die het water uit de hemel naar ons toe stuurt
Die ons een papa, een mama
een oma of een oppas geeft
Die voor ons zorgt en ons eten klaarmaakt
Dank U voor alles
En wilt U ons eten zegenen

16.Wij gaan weer samen eten
En drinken daar iets bij
We hebben weer wat lekkers
En daarmee zijn we blij
Wij willen even stilstaan
Bij wat er voor ons staat
Dat er steeds weer genoeg is
Is wat ons dankbaar maakt
17.Lieve God
Wilt u ons helpen
Het samen eten
Voor iedereen tot een gezellig moment te maken
Blijf bij ons en zie naar ons om
Zoals wij ook naar elkaar omkijken
En niemand vergeten als wij leren en spelen
Laten wij het licht en warm maken
Zodat iedereen zich thuis voelt
Wilt U alstublieft ons eten zegenen
Zodat wij er gezond en groot en sterk van worden
18.Lieve God
U leert ons gul en gastvrij te zijn
U leert ons dankbaar en stil te zijn
Wij gaan samen eten
En als we delen is er genoeg voor iedereen
Laten wij niet alleen ons brood
Maar ook onze vriendschap delen
Zoals U Uw liefde deelt met ons
Here zegen deze spijze

19.God van ons leven
U hebt weer gegeven de oogst op het land
Geen zaad ging verloren van korrel tot koren
Het was in Uw hand
Wilt u vanuit Uw goedheid ons eten zegenen

20.Voor ons eten, lieve Heer
vragen wij Uw zegen
Dank U dat wij ook vandaag
Weer iets lekkers kregen
Geef ons door het eten kracht
Om te groeien dag en nacht

21.Lieve God
Dank U dat ik weten mag
U geeft ons eten elke dag
Zo maakt U ons voor al ons werk
Telkens weer gezond en sterk

22.Heer wat zijn we rijk
Met zoveel eten op ons bord
Hoe meer ik er naar kijk
Hoe lekkerder het wordt

23.De bakker bakt het brood
De boer zorgt voor de melk
Mama of papa koop het lekkers erbij
Dank u God
Dat er zoveel mensen zorgen
Dat ik lekker eten kan
Zegen deze spijze

24.Wij zitten bij elkaar
Het eten staat al klaar
Maar eerst bidden we samen
Dank u wel God
Amen

25.Het eten staat klaar
De kring is gesloten
U geeft alles zomaar
Aan kleinen en groten
Dank Heer dat u mij kent
En dat u altijd bij mij bent

26.God die ons goede gaven geeft
Leven en voedsel
Ouders en vrienden
Zegen dit eten
Laat het ons sterken
om straks weer te werken

27.Lieve God
Dank u wel voor al het lekkere eten
Dank u wel voor alle mensen
Die elke dag weer zorgen
Dat we geen honger hoeven te hebben
De slager en de bakker
Maar ook onze vader en moeders
Dank u wel voor al die mensen

28.Onze God
Wij vouwen de handen
Heel eerbiedig nu
Voor dit eten en alle goede gaven
Die krijgen wij van u
Mogen wij U danken
Heer die goedheid zijt
U wilt voor ons zorgen
Nu en voor altijd

29.Trouwe God, zo goed en groot,
Die ook nu weer zorgt voor brood
Die ons kent en aan ons denkt
Zegen al wat U ons schenkt
Maak tot helpen ons bereid
Heel dichtbij en wereldwijd

30.Vader in de hemel
U bent zo goed
Want U geeft ons eten
In overvloed
De zon schijnt en de regen valt
Zodat het zaad dat werd gezaaid
Nu als koren wordt gemaaid
Laten wij dat niet vergeten
Geef Uw zegen aan ons eten

31.Voor ons eten lieve Heer
vragen wij Uw zegen
Geef ons door het eten kracht
Om te leren en te bewegen
Om te werken en te spelen
En met anderen te delen
Dank voor al wat U ons bracht

32.Lieve Vader in de hemel
Van U zijn alle dingen
Al het goede om ons heen
Ook nu bent U weer bij ons
U laat ons niet alleen
Wilt U ons eten zegenen
Zorgen voor al wat leeft
En leer ons U te danken
voor het goede dat U geeft

33.Wij danken U God
Voor ons dagelijks brood
Wilt U ons helpen om te delen met zovelen
Die arm zijn en in nood
Dank U dat ik weten mag
U geeft ons eten elke dag.
Zo maakt U mij voor al mijn werk
Telkens weer gezond en sterk

34.Heer wees onze gast aan tafel
En zegen wat U ons gegeven hebt
Wij zijn dankbaar voor dit eten en drinken
Wij zijn dankbaar dat u bij ons wilt zijn

35.Vader in de Hemel,
Voor wij gaan beginnen
Zijn we stil van binnen
Om niet te vergeten
Dank u voor dit eten
36.Lieve God
Wilt U ons niet vergeten
Wees bij ons als wij eten
Luisteren en praten
In al ons doen en laten
En zijn wij strakjes klaar
Wilt u er dan ook zijn
Als wij spelen met elkaar

37.Dank U Heer voor deze dag
die U hebt gegeven
Dat U ons vanmorgen zag
En bij ons bent gebleven
Wat ik nu nog van U vraag
Zegen ons eten weer vandaag

38.Wij eten vandaag hier en nu
Maar doen dit niet graag zonder U
Wees bij ons met uw zegen
Bij het eten dat wij kregen

39.Wij zitten hier aan tafel
Gezellig bij elkaar
Het ruikt erg lekker want
Ons broodje staat al klaar
Maar voordat wij beginnen Heer
Kom bij ons
Zegen ons steeds weer

40.Lieve God
Zegen dit eten
En geef ons kracht
Voor de middag
die op ons wacht
Wij eten hier samen
En niemand alleen
Slaat U Uw armen
Ook nu om ons heen

41.Vader in de hemel
Wilt U bij ons zijn als wij gaan eten
Laat niemand van ons
Bang zijn of alleen
Geef dat er altijd iemand is
Die voor ons zorgt en van ons houdt
Laten wij zorgen voor elkaar
En sla Uw armen om ons heen

42.Heer u bent ons niet vergeten
Wij gaan nu weer samen eten
Als ik boze woorden zei
Lieve God vergeeft u mij
Geef ons liefde
Geef ons moed
Dan is deze dag weer goed
Zegen onze maaltijd samen
Dank U voor dit eten

43.Wij zitten weer aan de tafel
Het eten staat weer klaar
Dank U voor de mensen die voor ons zorgen
Geef uw zegen over het eten dat wij kregen
En maak ons vriendelijk voor elkaar

44.Wat goed dat we hier samen zijn
Wat fijn dat ik hier ben
Ik hoor erbij
Ze kennen mij
Zoals ik hen ook ken
U hoort bij ons God
Wij bij u
U bent hier om ons heen.
Waar wij ook gaan
Waar wij ook staan
U laat ons nooit alleen

45.Goede God wees in ons midden
Zegen ons en geef ons kracht
Energie uit wat we eten
Voor de taak die op ons wacht
Geef dat wij die kracht gebruiken
Om er voor elkaar te zijn
Om te delen om te helpen
In het groot en in het klein
Goede God wees in ons midden
Zegen ons en al wat leeft
Dank U wel voor al dit eten
En de kracht die U ons geeft
46.Wij zijn hier bij elkaar
Het eten staat al klaar
Maar eerst zeggen wij samen
Dank u wel God
Amen

47.Lieve God
U heeft ons het brood gegeven
Om te eten om te leven
Ook beleg, jam, en kaas en worst
Ook nog drinken voor de dorst
En het fruit voor vitamine
Appel peer en nectarine
Wij zijn dankbaar en wij weten
’t Komt van U, dit lekkere eten

48.Voor al Uw goede gaven Heer
Zij u de dank en eer
Wij danken u voor ’t dagelijks brood
Kracht en gezondheid Heer
(canon)
49.Heer, U bent onze herder
Het ontbreekt ons aan niets
U geeft ons vandaag weer brood
Wat is uw trouw en liefde groot
Wij danken U die aan ons dacht
Zegen het eten dat op ons wacht

50.God, zoals de zon haar licht over de wereld strooit
En de wolken hun regendruppels
Laten vallen op alles en iedereen
Zo hebt u uw goede gaven
Uitgestrooid over de aarde
Eten en drinken is er genoeg
Wilt u het eten zegenen
Omdat U naar ons luistert en om ons geeft

51.Kringgebed
Een kind begint; elk kind (dat wil)
zegt een zelfbedachte regel.

52.God
Schud ons wakker
Opdat we zien
Hoe rijk we zijn
Met mensen om ons heen
Die van ons houden
Met een dak boven ons hoofd
En iedere dag genoeg te eten
Wilt u het zegenen

53.Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

Overige gebeden
54.Zieke leerling
God,
We gaan nu eten
En zijn daarvoor even stil
We zijn gewend om uw zegen te vragen
Maar vandaag gaat dat niet van zelf
We hebben namelijk net gehoord
Dat ............ erg ziek is
Wilt u bij………. zijn
En bij zijn/haar vader en moeder
Maar ook nu bij ons
55.Verjaardag
Lieve God,
Vandaag is ………... jarig
Dat is natuurlijk feest!
Dank u wel dat ………….. weer een jaartje ouder mocht worden
Wilt u dan ook weer bij hem/haar zijn?
Wilt u hem/haar nog een fijne dag geven
Met z’n familie en z’n vrienden?
Als we nu gaan eten,
Wilt u er dan ook bij zijn
En ons een goede maaltijd geven?

Bijlagen
Bijlage 1
Bidden met kinderen
Vroeger, toen bidden heel gewoon was,
werd er nooit een vraagteken achter gezet.
Vorm, inhoud, het moment… alles lag vast.
Vandaag de dag is het gebed niet meer zo
vanzelfsprekend. Moet je wel bidden met
je kind? Hoe dan? Bewust levende ouders
denken daar over na.
Bidden is een ritueel dat je in staat stelt even
stil te staan bij jezelf, even los te komen van
de dagelijkse beslommeringen. Dat kan
rust geven, maar ook confronterend zijn.
Soms dwingt het je te beseffen dat er iets
moet veranderen in de manier waarop je
dingen doet. Zo kan bidden richting geven
aan je leven. Een ouder vertelt: “Als ik het
even helemaal niet zie zitten, begin ik een
uitdagend gesprek met God en dan hebben
we het erover. Ik bestook Hem met vragen en
beetje bij beetje komt er helderheid in mijn
hoofd. Dat is het begin van het einde van de
dip.´´
Meer dan het gewone
Bidden is ook een ritueel dat je in staat stelt
je leven in relatie te brengen tot diepere
betekenissen, tot Bijbelverhalen, tot God
zelf. En bidden maakt je bewust van wat je
dagelijks ten deel valt: dat elke dag de zon

opgaat, dat er voedsel in overvloed op tafel staat,
dat het weer nacht wordt en je een slaapkamer
hebt waar je kunt uitrusten. Gebedsrituelen
kunnen helpen voor het onzegbare toch
woorden te vinden. Het geeft je de mogelijkheid
je diepste wensen en gevoelens te uiten. In de
liturgie krijgen die gebeden een vaste vorm en
plaats: in het kyriëgebed worden gevoelens
van afschuw en onmacht verwoord en in een
dankgebed gevoelens van dankbaarheid; in de
voorbeden wordt gebeden voor anderen. Voor
veel gelovigen is het gebed de manier waarop
ze elke keer bij God met die gevoelens terecht
kunnen en ze ondervinden dat daar steun van
uitgaat. Daarom vinden veel gelovige ouders het
belangrijk om bidden een plek te geven in de
opvoeding van hun kinderen
Wanneer begin je?
Al heel jong kun je kinderen meenemen in je
eigen gebedstraditie. Waar de maaltijd wordt
geopend met een gebed, bidden de kinderen
aan tafel mee. Zelfs als het woordeloos verloopt,
vertelt zo’n gebedsritueel iets over de manier
waarop de mensen rond die tafel naar het
dagelijks brood kijken: Wij vinden het niet
vanzelfsprekend… Een meisje van negen zei
daarover: “Ik bid dat er genoeg eten is voor
iedereen in alle landen. Want als er oorlog is, heeft
niet iedereen te eten. Daar kunnen wij niet zelf
voor zorgen. Daarom vragen wij het aan God.”
Jonge kinderen die de teksten nog niet begrijpen
voelen wel aan dat hun ouders het gebed een

belangrijk moment vinden. En ze doen graag
mee met belangrijke dingen. Het gebed is
dan geen doel op zich, maar een middel
waardoor kinderen zich geborgen, veilig
en verbonden voelen met hun ouders. Die
gevoelens zijn van wezenlijk belang.
Rituelen
De motieven die ouders voor bidden doen
kiezen zijn medebepalend voor de vorm van
het ritueel. Voor ouders die kinderen een
gevoel van veiligheid willen geven is een
eenvoudig avondgebed een prachtig middel
om kinderen mee te nemen in de traditie.
Jonge kinderen vinden het fijn om voor het
slapen te zingen. Vroeger ging menigeen
op de knieën voor het bed een avondgebed
bidden, maar op schoot of lekker even samen
liggend kan het een heerlijk moment van
geborgenheid zijn. Ook voor oudere kinderen.
Zij kunnen eigen elementen inbrengen
en uit respect voor hun privacy kun je ze
gelegenheid geven voor stil gebed.
Waarom vinden ouders bidden belangrijk?
´Het is een moment van stilstaan-bij-je-leven´
´Het geeft me rust´
´Ik wil mijn kinderen ermee vertrouwd
maken´
´Het geeft richting aan mijn leven´
´Het maakte me vertrouwd met God´
Meisje na het vaste avondgebedje voor het
slapengaan:
“Mag ik nou gewoon een beetje met Jezus
praten?”

Met andere ouders praten over
geloofsopvoeding? OUDERS & COO kan op uw
school een boeiende ouderavond verzorgen. Zie
www.ouders.net

Bijlage 2
Vijftien tips om te bidden met kinderen
Voor veel gelovigen is het gebed de manier
waarop ze elke keer bij God met hun
gedachten, zingevingsvragen en gevoelens
terecht kunnen en ze ondervinden daarvan
veel steun. Daarom vinden veel gelovige
ouders het belangrijk om bidden een plek te
geven in de opvoeding van hun kinderen. Wij
geven u een aantal tips.
1.Zorg voor vaste tijden om samen met uw
kind te bidden, bijvoorbeeld bij de maaltijden
of voor het slapengaan. Deze rituelen geven
een vast patroon en bezorgen een gevoel van
veiligheid en geborgenheid.
2.Lees voordat u gaat bidden uit de
kinderbijbel. Praat door over wat het verhaal
voor ons persoonlijk leven betekent en betrek
dat in het gebed.
3.Laat uw kind meedenken waarvoor er
gebeden kan worden.
4.Laat kinderen zo vroeg mogelijk zelf
meebidden, in eigen woorden en op hun
eigen niveau.
5.Leer uw kind dat bidden meer is dan
vragen. Het is ook danken, loven en prijzen,
om vergeving vragen, vertellen waar je mee
zit, voorbede voor anderen en voor de wereld.
6.Misbruik het gebed niet om uw kind op de
vingers te tikken over het een of ander; het is
geen middel om iemand de les te lezen.
7.Begin het gebed aan tafel met het
aansteken van een kaars. Een mooi ritueel

voor zondag of speciale dagen.
8.Maak aan het begin van de maaltijd een kring
door elkaars hand vast te houden en zo het
samenzijn bewust te ervaren.
9.Zing een lied of zeg een kort gebed dat u of uw
kind zelf heeft gemaakt.
10.Laat ieder zeggen waardoor hij die dag het
meest geraakt is en sluit dit af met een vaste
gebedsregel.
11.Veel kinderen ervaren het als bijzonder als
hun ouders voor het slapengaan een persoonlijk
gebedje voor hen doen en daarbij de hand op
hun kinds hoofd leggen.
12.Verzamel samen met uw kind gebedjes en
verhaaltjes die u aanspreken in een speciaal
schriftje voor het ritueel aan tafel.
13.Wees samen even stil zijn bij een afbeelding
van een dierbare of een bepaalde foto uit de
krant.
14.Bid het Onze Vader met een speciale gedachte
daaraan verbonden en benoem deze van tevoren.
15.Praat met uw kind over het gebedsritueel.
Dit kan leiden tot een gebedsvorm waaraan alle
gezinsleden gemotiveerd meedoen.
Met andere ouders praten over
geloofsopvoeding? OUDERS & COO kan op uw
school een boeiende ouderavond verzorgen. Op
onze site leest u er meer over! www.ouders.net

Eigen gebeden

Eigen gebeden

www.ouders.net
abonneer u ook op
onze online nieuwsbrief!

Boekje met gebeden voor bij het overblijven
verzameld of gemaakt door OUDERS & COO

