
Kindernevendienst zondag 16 mei 2021. 

Thema: Gebed voor de wereld. 
 

Verhaal (Johannes 17: 14-26) 

 

Jezus vertelde de mensen over God. Hij vertelde zijn leerlingen wat ze moesten doen. Jezus praatte 

met veel mensen. En hij praatte met God. 

Soms zocht hij een rustig plekje op. Een plek waar niemand hem kon storen. Daar kon hij God alles 

vertellen waar hij aan dacht. Hij vertelde over de dingen waar hij blij van werd en over de dingen 

waar hij zich zorgen over maakte. 

 

Dit is een gebed dat Jezus heeft gebeden. Een gebed voor de wereld. 

 

Goede God, 

Ik heb mensen over U verteld. 

Die mensen geloven wat ik zeg, 

maar niet iedereen begrijpt het. 

Dan is er boosheid in de wereld. 

Wilt U voor de wereld zorgen? 

 

Wat U zegt, dat klopt. 

Uw woorden zijn waar. 

Maar er zijn ook mensen die liegen. 

Dan zijn er leugens in de wereld. 

Wilt U voor de wereld zorgen? 

 

We zijn met het heel veel mensen samen. 

En samen zijn we één. 

Toch wil niet iedereen bij elkaar horen. 

Dan is er ruzie en verdriet. 

Wilt U voor de wereld zorgen? 

 

Laat de wereld zien hoe groot U bent, 

hoe goed U bent. 

Zodat de wereld ziet wié U bent. 

 

Amen 

 

 

 

Gesprek:  

- Wat is bidden? Wanneer bidden jullie?  

- Waar wil jij voor bidden vandaag? 

 

 

 

 



Lied over bidden  (klik op de blauwe tekst)  

 

Gebed voor de wereld: 

We bidden voor de schepping, voor alles wat groeit en bloeit. 

Wilt U zorgen voor alles wat U heeft gemaakt, in de hemel en op aarde? 

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. 

 

We denken aan de plekken waar oorlog en onrust is. 

Wilt U zorgen dat mensen in vrede samenleven? 

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. 

 

We denken aan de mensen en dieren die we moeten missen. 

Wilt U dichtbij zijn als we ons alleen of verlaten voelen? 

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. 

 

We denken aan deze wereld waar veel gebroken en stuk is. 

Wilt U het beter maken? 

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. 

 

Ook willen we u laten weten wat wij wensen voor de wereld: 

(hier kun je zelf iets zeggen) 

 

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam. 

Amen. 

 

Creatief: 

We gaan naar buiten. Teken maar een mooie wereldbol met stoepkrijt. Schrijf rondom de wereldbol 

een wens voor de wereld. Kun je nog niet schrijven. Tekenen dan allemaal verschillende poppetjes 

rondom de wereldbol. Er leven veel verschillende mensen op de wereld en we hopen dat die 

allemaal voor elkaar zorgen.  

Je kunt dit natuurlijk ook binnen doen op een vel papier. Door meerdere papieren aan elkaar te 

plakken kun je een grotere wereldbol tekenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOdOos1LCfU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


