
 

Gebed voor de wereld 16 mei 2021  

Vertelling 4–7 jaar  

Johannes 17:14-26  

 

Jezus bidt voor de wereld 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. Het is 

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 heel veel mensen samen en samen zijn we een. 

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’ 

 

 

 



 

 

Vertelling 8–12 jaar 

Gebed voor de wereld In de Bijbel staan verschillende verhalen over Jezus. We hebben er al veel 

gelezen en gehoord. We weten over zijn geboorte. We weten iets over hoe hij opgroeide, 

bijvoorbeeld toen hij twaalf was en opeens verdween. Na een lange zoektocht van zijn ouders 

vonden ze hem in de tempel. ‘Want waar moet ik anders zijn?’ had hij gezegd. We kunnen lezen hoe 

Jezus op een bruiloft water in wijn veranderde. Hoe hij op weg ging om leerlingen te zoeken. ‘Ik maak 

jullie vissers van mensen’, zei hij tegen ze. Hij ging het land door om mensen te vertellen over God en 

het goede leven. Hij genas zieken en liet boze geesten verdwijnen. Vol bewondering hebben mensen 

het gezien en gehoord. Veel mensen zijn Jezus gaan volgen. En er waren mensen die er niks van 

moesten hebben. Deze mensen kostten Jezus uiteindelijk het leven. Toen alles over leek te zijn, lazen 

we over een graf dat leeg was. En de verwondering bij zijn leerlingen. Jezus leeft en het verhaal gaat 

verder! De leerlingen zagen Jezus naar de hemel gaan. Jezus was altijd dicht bij zijn Vader. Ook toen 

hij op aarde was. Hij was vaak met Hem in gesprek. Hij bad tot God, net als jij en ik misschien wel 

doen. Dan zocht hij naar een plek en moment om rustig met God te kunnen praten. Om te vertellen 

wat hij dacht en voelde. Om te vragen of God wilde zorgen. In de Bijbel staat ook een gebed van 

Jezus voor de wereld. Jezus bad dit vlak voordat hij opgepakt en ter dood veroordeeld werd. Het is 

een gebed voor de wereld en het gaat ongeveer zo:  

‘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 heel veel mensen samen en samen zijn we een. 

 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’ 

 



 

Hieronder de uitleg van de werkbladen: 

Gebed voor de wereld Bijbel: Johannes 17:14-26 Jezus vertelde de mensen over God. Hij praatte veel 

met mensen en hij sprak met God. Over onrecht, over nood en zorg, over geloof en ongeloof.  

 

Werkblad 1 

Dit werkblad sluit aan bij het gespreksonderwerp in Kind op Zondag: ‘Waar wil jij voor bidden?’ 

Kinderen kunnen dat delen, voor sommige kinderen is het moeilijk of lastig om er woorden aan te 

geven. Zij tekenen erover.  

 

Nodig: (kleur)potloden, stiften.  

 

Werkblad 2  

Jezus bidt voor de wereld. Vraag eens: ‘Als jij denkt aan onze wereld, waar zou jij dan voor willen 

bidden?’ Begin maar klein: noem een naam van een familielid bij elk poppetje met een F, een vriend 

of vriendin bij elk poppetje met een V, iemand uit jouw dorp of stad bij elke S, iemand uit Nederland 

bij een L en iemand uit de wereld bij een W. Zo kom je de hele wereld rond. Kinderen kennen 

ongemerkt veel mensen, van sport, muziek, school, jeugdjournaal, de camping, vloggers en andere 

media. Zijn er thema’s waarvoor je zou willen bidden? Schrijf ze op de wereldbol.  

 

Nodig: kleurpotloden, stiften en pennen 


