
Kinder Woord Dienst van Oase 

Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, 

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

 

Oase viering 22 oktober 2016 

 

Bidden 

 

 

Liedje: Wees eens even stil 

Wees eens even stil, heel stil.  

Wees eens even stil, heel stil.  

Wees eens even stil, heel stil, 

heel stil, heel stil.  

  

Deze tekst kun je zingen op de melodie van Kam Ba Yah.  

Zing steeds zachter totdat het helemaal stil is.  



 

 

De Evangelielezing van vandaag is Lucas 18,9- 14 

Jezus vertelde aan mensen, die van zichzelf vonden dat ze alles heel goed 

deden, het volgende verhaal.  

'Er waren eens twee mensen die naar de tempel gingen om daar te bidden. 

Het waren een Farizeeër, die Gods wetten goed kende en een tollenaar, die 

geld ophaalde voor de Romeinse bezetter. De Farizeeër liep de tempel in. 

Hij keek daarbij eens goed in het rond. Toen begon hij met opgeheven 

hoofd te bidden. Hij bad het volgende: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals 

andere mensen. Ik steel niet, ik houd me aan uw regels, ik blijf van 

andermans vrouwen af en ik ben ook niet als die tollenaar daar. Twee keer 

in de week vast ik, dat is vaker dan moet en ik geef veel geld aan de tempel 

en aan goede doelen.” 

De tollenaar bleef in een hoekje staan. Hij boog zijn hoofd en maakte zich 

klein. Hij bad: “God, help me. Red me. Ik doe het niet allemaal goed. Dat 

spijt me.” 

Die tollenaar, zo zei Jezus, die ging naar huis als een vriend van God. Maar 

de Farizeeër niet. Mensen die zichzelf belangrijk maken, zal God klein 

maken. Mensen die zichzelf klein maken zijn voor God belangrijk.' 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stil zijn voor God 

Goede God, 

Wij willen even heel stil worden 

en alle dingen achter ons laten 

die onze gedachten afleiden van U. 

We willen even helemaal bij U zijn. 

Ieder van ons is uw kind 

en U houdt van ons allemaal. 

U kent ons door en door. 

We hoeven U niet voor de gek te houden 

of stoer te doen 

of smoesjes te verzinnen. 

Gewoon onszelf zijn is genoeg. 

Daarom is het zo fijn 

om met U te praten. 

Wilt U ons ook vandaag helpen 

om te begrijpen wat de verhalen ons vertellen, 

dat vragen wij U in Jezus' naam. 

Amen. 

 

 

 



 

Gesprek met de kinderen 

Praat met de kinderen na over bidden in de kerk, thuis, op school, of de 

fiets. Wanneer hebben ze het gevoel dat God je het meest nabij is?  

Hoe is het om samen met anderen te bidden? Zijn er dingen die je niet 

moet vergeten als je bidt? (je aandacht erbij houden, eerlijk zijn, je niet 

bezig houden met wat anderen allemaal verkeerd doen) 

Hoe moet je bidden? Maakt je houding een verschil? 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



Onze Vader anders 

Wat een verandering! 

Het Onze Vader is een gebed. Het is een gebed dat alle christenen 

kennen en bidden. We bidden het aan tafel, in de kerk, bij een feest 

of iets droevigs, in bed of in de bus. Het is het allerbekendste 

gebed. 

'Oude' Nederlandse tekst: 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd, 

uw Rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de 

hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schuld 

zoals ook wij aan anderen hun schuld 

vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

'Oude' Vlaamse tekst: 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

Geheiligd zij Uw naam. 

Uw rijk kome, 

Uw wil geschiede op aarde als in de 

hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen 

Met de Advent 2016 wordt het Onze Vader voor katholieken een 

beetje anders. Er komen nieuwe woorden in, zoals ‘schuldenaren’ en 

‘beproeving’. Die woorden passen beter bij de taal die Jezus sprak. 

Ze komen dichter bij zijn bedoeling. 

Wat een verandering! We zullen er samen aan moeten wennen: 

kinderen en ouders, opa’s en oma’s, priesters en bisschoppen. Maar 

als we ons best doen, lukt het vast. 

Mooi is, dat de mensen in Vlaanderen en in Nederland het voortaan 

met dezelfde woorden zullen bidden. 

Maar wat is het Onze Vader eigenlijk? Het is een gebed dat we van 

Jezus hebben geleerd. Een gebed waarin we God danken en Hem 

dingen vragen, belangrijke dingen. Hoe zit het gebed in elkaar? 



In de eerste regel spreken we God aan, vol vertrouwen, als een kind: 

Onze Vader 

die in de hemel zijt. 

In de hemel betekent: onzichtbaar, maar wel machtig. 

Boven ons uit, maar wel met ons bezig. 

 

Dan volgen drie ‘hoeraatjes’, drie hartenwensen voor de wereld van 

God. 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Je vraagt God om helemaal hier te zijn. 

Als de aarde vol is van zijn liefde, komt alles goed. 

 

We stellen God vier vragen. Eerst vragen we om brood: 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Met brood wordt bedoeld: alles wat mensen echt nodig hebben. 

Wij vragen om brood voor iedere mens, voor ieder genoeg. 

We bidden: ‘geef ons’, niet ‘geef mij’. 

Daarmee zeg je ook dat je wilt delen. 

 

Dan vragen we om vergeving: 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren. 

Wij weten dat we nog lang niet eerlijk delen, niet altijd vol zijn van 

liefde. 

Dat we soms slechte dingen doen. 

Je vraagt God om geduldig met je te zijn. 

Maar je belooft tegelijk dat je zelf geduldig zult zijn met anderen. 

Als een ander jou iets heeft aangedaan, wil je hem of haar vergeven. 

 



Je vraagt God om voorzichtig met je te zijn 

En breng ons niet in beproeving 

Omdat je weet dat je een zwakke mens bent, 

vraag je aan God om je niet uit te proberen. 

Zodat niet je slechte eigenschappen zoals boosheid en hebzucht, 

luiheid en jaloersheid naar boven komen. 

Je wilt niet afgaan voor God. 

Je vraagt God zelfs om al die slechtheid weg te nemen: 

Maar verlos ons van het kwade. 

Met heel je hart en ziel verlang je ernaar 

dat de wereld verlost wordt van pijn en honger, verdriet en onrecht. 

Je vraagt het aan God, omdat je alles aan Hem mag vragen. 

En dit is onze liefste wens. 

Amen. 

Zo is het! 

 

 



 

 Dit is dus voortaan de nieuwe tekst voor Nederland en 

Vlaanderen: 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen 

  

 



 

Bid je weleens 

 

Bid je weleens hardop of zacht? 

Je mag het uit een boekje lezen, 

maar je hoeft niet knap te wezen, 

bidden is iets van het hart. 

Bid je graag samen of alleen? 

In de stilte kun je dromen, 

dichter bij de sterren komen. 

God is altijd om je heen. 

Onze Vader is zijn naam 

en hij hoort het stilste fluisteren 

God is liefde, God is luisteren, 

Wat je zucht, zal Hij verstaan. 



 

 


