
Bidden voor en met 

kinderen met autisme



Bidden 
1. u en de Heere

2. u en uw kind

3.   het bidden voor uw kind

4.   het bidden met uw kind

5.   de manier waarop u bidt 

6.   het bidden door uw kind



Geliefden in de Heere Christus



1. u en de Heere

Bidden 

= spreken tot God

vanuit een relatie

van haat of liefde?



2. u en uw kind

• Naar Zijn gelijkenis

= als God

• Naar zijn gelijkenis

= als Adam



Toch een schepsel Gods

Psalm 139: 14 en 16

• Ik ben wonderlijk 

gemaakt. 

• Uw ogen hebben mijn 

ongeformeerde klomp 

gezien. Dit was al in 

uw boek geschreven, 

zelfs toen ik er nog 

niet was



3. Bidden voor uw kind

• als Hanna

• als Davids moeder

• als Izak



3. Bidden voor uw kind

• bij het huwelijk

• bij de doop

• In uw persoonlijk gebed



3. Bidden voor uw kind

• Luther: 

bidden= de zak met Gods beloften voor Zijn 
voeten zetten

• Henry:

Een schat van gebeden zal uw kind meer ten 
goede komen, dan een schat van geld, die u 
voor uw kind spaart

• Bisschop over Augustinus:

„het is onmogelijk dat een zoon van zulke tranen, 
verloren gaat‟



3. Bidden voor uw kind
Houdt het oog op Christus bij al uw gebeden voor uw 

kinderen; In Zijn naam werden zij gedoopt en daarom 

moet u ook in Zijn naam voor hen bidden.

In Zijn hand moeten al onze smeekbeden tot God 

gelegd worden. 

Wij mogen bij Hem pleiten op hun doop: “Heere, zij 

zijn aan U gewijd om van U te zijn; 

maak hen Uw eigendom en leg beslag op hen als 

mensen die van U zijn”.



3. Bidden voor uw kind

Wanneer wij door ons gebed onze kinderen bij Hem 

gebracht hebben, 

moeten wij met een blijmoedig vertrouwen in Zijn 

wijsheid en goedheid onbezorgd naar hen zien, 

gelovend dat Christus beter dan wij weet, wat goed 

voor ons en voor hen is..

Het resultaat moeten wij overlaten aan God, Die 

souverein over Zijn genade beschikt.



4. Bidden met uw kind

• Hardop

• Formuliergebed

• Vrij gebed



4. Bidden met uw kind

INHOUD

• Bidden om:

– Gods hulp

– Gods gunst (vergeving)

• Danken

• Voor onszelf en anderen



4. Bidden met uw kind

• Concreet 

bidden

danken

• Concreet

ook in het belijden van 

zonden



4. Bidden met uw kind

Spreek met uw kind over:

• Onverhoorde gebeden

Maar ook over:

• Verhoorde gebeden



5. De manier van bidden

• Met eerbiedige houding

• In rust

• Neem de tijd

• Wees een voorbeeld

• In begrijpelijke taal



5. De manier van bidden

Letterlijk opvatten?

• Nicodemus

• De discipelen



5. De manier van bidden

• Niet met boze harten

• Als pedagogisch middel?



6. Bidden door uw kind

• Vanuit een relatie

• Als gewoonte

• Concreet



6. Bidden door uw kind

• Verhoring?

• Niet willen bidden.
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Psalm 147 : 5

God wil al 't vee steeds spijzen, laven;

Hij hoort de stem der jonge raven;

Hij heeft geen lust aan 's mensen krachten,

Aan hen die daaruit heil verwachten;

De macht van 't paard en 's mans vermogen

Zijn beide nietig in Zijn ogen;

Aan die vertrouwen op hun benen,

Wil Hij geen gunst of hulp verlenen.



Psalm 147 : 6

De HEER' betoont Zijn welbehagen

Aan hen die need'rig naar Hem vragen,

Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,

En door Zijn hand zich laten leiden;

Die, hoe het ook moog' tegenlopen,

Gestadig op Zijn goedheid hopen.

O Salem, roem den HEER' der heren;

Wil Uwen God, o Sion, eren.


