
BIDDEN IS HET BESTE BEGIN 

Kinderkwartet over het gebed 

Fonteinkerk Haarlem 

 

             

 

Aanbidden 

 

 

(1) U bent groot 

(2) U bent vol liefde 

(3) U bent de goede herder 

(4) U bent machtig 

Danken 

 

 

(1) Voor vrienden 

(2) Voor de Bijbel 

(3) Voor de schepping 

(4) Voor God die er is 

Bidden 

 

 

(1) Voor school 

(2) Voor ons gezin 

(3) Voor de kerk 

(4) Voor zieken 

Spijt hebben 

 

 

(1) Dat ik ruzie heb gemaakt 

(2) Dat ik niet eerlijk ben geweest 

(3) Dat ik niet zo vaak bid 

(4) Dat ik u soms vergeet 

Gebedshoudingen 

 

 

(1) Staand 

(2) Zittend 

(3) Liggend 

(4) Geknield 

Gebedsliedjes 

 

 

(1) Lees je bijbel, bid elke dag 

(2) Als je bidt zal hij je geven 

(3) Dank u voor deze nieuwe morgen 

(4) Ik ga slapen ik ben moe 

God geeft  

als je bidt 

 
 

(1) Contact met God 

(2) Rust in je hart 

(3) Een nieuw hart 

(4) Antwoord op je vragen 
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