
MOTHERS PRAYERS - BIDDENDE MOEDERS 
 

 
Het ontstaan van de Mothers Prayers – Biddende Moeders 

“Biddende Moeders” is in november 1995 in Engeland ontstaan en heeft 
zich snel over de wereld verspreid in meer dan 150 landen. In oktober 

2002 is het in Nederland van start gegaan. Er zijn nu duizenden groepen 
over de hele wereld. 

 
Twee grootmoeders, Veronica Williams en haar schoonzusje Sandra, 

voelden zich door God geleid om “Biddende Moeders” te beginnen en op 
een speciale manier voor hun kinderen te gaan bidden. 

Ze begrepen dat ze alle pijn en zorg om hun kinderen bij Hem moesten 

brengen en dat ze konden vertrouwen op Zijn woorden: “Vraag en je zult 
krijgen”. 

Door deze belofte begrepen ze dat God juist op dit vragen wacht om de 
pijn weg te nemen en hen en hun kinderen te zegenen en te genezen, 

wanneer ze in geloof tot Hem komen. 
 

 
Voor wie is “Biddende moeders”? 

“Biddende Moeders” is voor vrouwen die 
samen met andere vrouwen willen bidden 

voor hun kinderen en kleinkinderen, maar ook 
voor alle andere kinderen en jongeren voor 

wie niet gebeden wordt. Gehuwde moeders, 
alleenstaande moeders, vrouwen zonder 

kinderen, oma’s, religieuzen, ieder die een 

moederhart heeft is welkom om te komen 
bidden. 

 
 

Gedurende de afgelopen jaren waren er heel veel prachtige 
gebedsverhoringen.  

Kinderen die van de drugs en andere verslavingen bevrijd werden. 
Kinderen die, na jarenlange afwezigheid, weer terug naar huis kwamen. 

Verbetering van gezondheid van kinderen en herstel in relaties, zowel in 
het gezin als op school. Ook moeders werden genezen en ervoeren een 

grote vrede. 
 

Meer over “Biddende Moeders” 
Je kunt je afvragen: “Wat is er nu zo bijzonder aan ‘Biddende Moeders’? 

We bidden toch al voor onze kinderen?” Inderdaad, we weten dat ouders, 

die God kennen, altijd voor hun kinderen zullen bidden.  
Maar nu worden we ons ervan bewust dat als er zich in het verleden een 

probleem voordeed, we wel voor onze kinderen baden, maar dat we het 
probleem niet bij Hem achterlieten.  



We zeiden: “heer, Heer, help”. Maar als we klaar met bidden waren, 
stonden we weer op terwijl we ons nog steeds zorgen maakten en onszelf 

afvroegen wat we konden doen. 
Zo is het ons duidelijk geworden dat we op die manier niet echt ten volle 

op God en zijn beloften vertrouwen en niet in groot geloof bidden. 
Feitelijk geven we vaak met de ene hand het probleem aan God en nemen 

we het met de andere hand weer terug! 

De spiritualiteit van “Biddende Moeders” bestaat hierin dat we onze 
kinderen en onze problemen aan God toevertrouwen en ze ook…. bij Hem 

laten. 
 

Dit wordt zo mooi uitgedrukt in een gedicht dat een van onze leden ons 
toestuurde. 

 
Zoals kinderen hun gebroken speelgoed 

in tranen bij ons brengen 
om het te maken. 

Zo bracht ik mijn gebroken dromen naar 
God, want Hij is mijn vriend. 

Maar in plaats van Hem rustig alleen 
te laten werken, 

bleef ik rondhangen in een poging te 

helpen op mijn eigen manier. 
Tot slot greep ik ze terug en schreeuwde: 

“Hoe kunt U toch zo traag zijn?” 
“Mijn kind”, zei Hij, “Wat kon ik doen, 

Je liet NOOIT LOS!” 
 

 
Opbouw van de bijeenkomsten  

De meeste vrouwen bidden thuis, maar het kan ook in een kerk of kapel. 
Men kan een gebedsgroep beginnen met twee vrouwen tot een maximum 

van acht. 
Gewoonlijk komen ze elke week of om de week bij elkaar. 

Ze houden zich strikt aan de regel van vertrouwelijkheid, dat er niets 
wordt doorverteld van wat iemand in de samenkomst heeft gedeeld. 

 

Zo kan een moeder haar zorgen delen zonder de angst, dat er buiten de 
samenkomst iets over gezegd zal worden. De andere moeders steunen 

haar in gebed en ze zal zich gesterkt voelen in de zekerheid dat duizenden 
moeders over de hele wereld, die ook deel uitmaken van “Biddende 

Moeders” met haar meebidden. 
De vrouwen ervaren een grote vrede door de zegen van dit prachtige 

ondersteunend gebed. 
  

In de samenkomst gebruiken we ons speciale gebedenboekje en we zitten 
rondom een kleine tafel waarop we het volgende geplaatst hebben: 

 



een kruis  om ons te herinneren dat Jezus de verlosser is 
een kaars  om ons te herinneren dat Hij het licht van de wereld is 

een bijbel  om ons te herinneren dat Hij het levende woord is 
een mandje dit staat klaar aan de voet van het kruis. 

 
 

Hierin leggen we één voor één de namen van onze kinderen, die ieder 

apart op een rond papiertje geschreven staan, als symbool dat wij ze aan 
Jezus zorg toevertrouwen. 

We volgen ons gebedenboekje, maar er is ook ruimte voor spontaan 
gebed. 

De gebeden in het boekje zijn eenvoudig en komen rechtstreeks uit het 
hart van een moeder, gericht tot het hart van God. Dit boekje is in 

meerdere talen verkrijgbaar. 
 

 
Bijeenkomsten in Sittard: 

Eén keer in de week komen een groep biddende moeders bij elkaar bij de 
zusters Karmelietessen om te bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. 

In Sittard bestaat de groep al 10 jaar. Er zijn al verschillende 
gebedsverhoringen geweest. Het is heel stimulerend om samen te bidden 

en al onze problemen aan Jezus voor te leggen. Onze bijeenkomst duurt 

gewoonlijk ca. een uur. Na afloop gaan wij gesterkt na huis wetend dat wij 
onze zorgen aan de voet van het kruis hebben gelegd. 
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