
Te zingen op de wijs ‘Wat de toekomst brenge moge’ 
of ‘Samen in de Naam van Jezus’. Biddend lezen kan ook! 

Te zingen op de wijs ‘Wat de toekomst brenge moge’ 
of ‘Samen in de Naam van Jezus’. Biddend lezen kan ook! 

Te zingen op de wijs ‘Wat de toekomst brenge moge’ 
of ‘Samen in de Naam van Jezus’. Biddend lezen kan ook! 

 

 Te zingen op de wijs ‘Wat de toekomst brenge moge’ 
of ‘Samen in de Naam van Jezus’. Biddend lezen kan ook! 



 
 
 
 
 
 
 



 
Bidden met je hand 

• De H van hand is de naam die je noemt als j e begint met 
bidden: Heere. 

• Daarna komt de D van duim. Je dankt God voor alles wat je 
van Hem hebt gekregen. 

• Tussen je duim en je wijsvinger zie je de letter L. Vraag God 
of Hij je wil leren  te leven  volgens Zijn Woord als je daarin 
leest . 

• De W van wijsvinger herinnert je eraan dat je mag bidden 
voor de hele wereld: mensen dichtbij en ver weg. 

• De M van middelvinger verwijst naar mezelf .  We mogen 
alles wat we nodig hebben aan de Heere vragen en van Hem 
verwachten. 

• De R van ringvinger is van reiniging.  We hebben reiniging, 
vergeving van onze zonden nodig. Daar  bidden we elke dag 
om. 

• We eindigen ons gebed bij de pink. Net als in het Onze 
Vader prijzen  we de Heere om wie Hij is. 
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