
  Daniel Felipe – Stap 4- Gebed 

Bid jij ook?  

* Vraag aan de kinderen wie er nog bidt thuis voor ze ergens naartoe gaan. Misschien zijn 

er wel kinderen die een kruisje krijgen? Vraag aan de kinderen wie er thuis bidt en hoe dat 

gebeurt. ** De heilige Kristoffel is bij ons de heilige die aanroepen wordt voor een veilige 

reis. Op internet vind je voorbeelden van reisgebeden. Mensen nemen soms ook iets mee op 

reis, een foto, briefjes… dat hen bescherming biedt of de band met thuis oproept. Formuleer 

zelf een gebed of wens  voor het vertrek op uitstap.. 

** Toon de  foto’s van de kerk waar Daniel Felipe naartoe gaat en  de foto waarbij je 

Daniel Felipe met zijn mama in gebed ziet (in de kerk). Breng ter sprake: dat kinderen zich 

soms vervelen in de kerk, dat er aparte kinderdiensten zijn, dat er kinderen zijn die mogen 

rondlopen..  

Achtergrondinformatie: Het is de adventistenkerk , een tak van de protestantse kerk. Elke zaterdag gaan ze naar de viering. 

De mama van Daniel Felipe organiseert kindernevendiensten in de kerk. De kerk organiseert ook vrijetijdsactiviteiten voor 

kinderen. Luisa en Daniel Felipe noemen dat de “scouts”.  

Vraag aan de kinderen of zij ook naar de kerk/naar de moskee gaan en met wie. Organiseer 

een exploratietocht naar een kerk in de buurt (die betekenisvol is voor de kinderen). 

Verken en benoem wat er allemaal te zien is. Woon eventueel een dienst bij met de kinderen 

en bespreek achteraf. 

* Bid samen met de kinderen en doe de gebedshouding van het gezin na. Ga allemaal 

zo staan. Neem de houding over. Hoe is dat? Voelt dat raar, vreemd, als je zo staat? Bid over 

een gebeurtenis die betekenisvol is in je klas.  

** Breng het bidden en het gebed ter sprake met behulp van foto’s in bijlage. Vraag aan 

de kinderen of ze thuis ook bidden en hoe ze dat doen. Toon de foto’s van verschillende 

gebedshoudingen bij jonge kinderen en uit verschillende godsdiensten. Laat kinderen die 

hiermee bekend zijn, deze gebedshoudingen nadoen, als ze dat willen. Bespreek met hen hoe 

dat voelt. Bid samen tijdens een religieus ritueel. 
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