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“Toen Christian het huis uit was, merkte ik dat ik in mijn gebed voor hem steeds in hetzelfde rijtje 
belandde. ‘Heere, wilt U hem helpen, wilt U voor hem zorgen, wilt U geven dat hij U mag kennen 
en de juiste keuzes maakt.’ Daarmee hield het zo’n beetje op. Je komt in een sleur.” (Terdege, 17 
augustus 2018). Aan het woord is Marieke den Butter (44) van wie onlangs het boek Bijbels bidden 
voor je kinderen verscheen.  

Marieke – samen met haar man Jaap en gezin als zendeling werkzaam in een miljoenenstad in Azië 
– is moeder van acht kinderen. Vanaf het moment dat ze in verwachting was van haar eerste kind, 
bad ze voor haar kinderen. In het besef dat dat het beste is wat je voor hen kan doen. 

Vanuit verlangen naar verdieping in haar gebedsleven ging ze op zoek naar boeken over gebed. Ze 
vond een boek van Andrew Case – Setting their hope in God, Biblical intercession for your children
– waarin hij Bijbelgedeelten omgezet heeft tot gebeden voor kinderen. Den Butter schrijft in het 
voorwoord van haar eigen boek: “Met dit boek leerde ik bidden op manieren waarop ik nog nooit 
gebeden had. Daar waar ik eertijds bleef steken in dezelfde soort gebeden, met dezelfde woorden, 
werden nu mijn woorden veel meer en veel dieper. De Bijbel is vol schatten die gebeden kunnen 
worden.” Om dit boek voor een Nederlandstalig publiek toegankelijk te maken, heeft ze – met 
toestemming van de auteur – een Nederlandse versie geschreven. 

In Bijbels bidden voor je kinderen zijn meer dan 200 Bijbelgedeelten herschreven naar gebeden. 
Naast de gebeden bevat het boek veel citaten die betrekking hebben op het gebed. Ze komen uit de 
wereldwijde kerk(geschiedenis) en zijn zowel bemoedigend als aansporend van aard. 
De gebeden in het boek kun je letterlijk nabidden, maar ook gebruiken als ‘springplank’ voor het 
eigen persoonlijke gebed voor je (klein)kinderen of kinderen en jongeren uit je omgeving, familie 
of kerkelijke gemeente. In haar Instructies voor de lezer legt de auteur uit hoe je de gebeden om kan
vormen, passend bij de situatie waar je je als lezer in bevindt. De gebruikte Bijbelvertaling is de 
Herziene Statenvertaling. Als de lezer echter het principe helder heeft, kan elke Bijbelvertaling 
gebruikt worden als basis voor de ‘Bijbelgebeden’. 

Bij wijze van smaakmaker, citeer ik één gebed dat gebaseerd is op Psalm 71: 

Almachtige God, 

Wees voor mijn kinderen tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daar in te gaan. 
Want U, o HEERE, bent hun hoop. 
Laat hun mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag. 
O God, blijf niet ver van hen; mijn God, kom hen spoedig te hulp! 
Laat hun mond van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag, hoewel zij de afmetingen 
ervan niet weten. 
Ja, ook tot de ouderdom en grijsheid toe, verlaat hen niet o God, totdat zij aan de volgende 
generatie Uw sterke arm verkondigd hebben, aan alle nakomelingen Uw macht. 



Amen

Bij het lezen van de gebeden moest ik denken aan een predikant die eens zei: als je de Bijbel leest 
en er vervolgens in je gebed helemaal niet op terugkomt, dan is dat net als wanneer iemand tegen 
jou praat en jij daarop reageert zonder op het vertelde in te gaan. 
Bijbels bidden voor je kinderen neemt de lezer bij de hand om met Gods eigen, Geestdoorademde 
woorden, tot Hem te gaan. Wie zich het boek eigen maakt, kan ervaren dat het lezen van de Bijbel 
zomaar over kan gaan in bidden. Voor je kind. Voor je kleinkind. Of voor welke geliefde, vriend, 
familielid, kennis dan ook. Volgens Charles Spurgeon het beste wat je voor iemand kan doen: 
“Niemand op deze wereld kan mij een meer waarachtiger vriendelijkheid bewijzen, dan hij, die 
voor mij bidt.” 


