
Kinder Woord Dienst van Oase 

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

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

 

 

Bescherm ons tegen het 
kwaad in de wereld 

Zaterdag 12 mei 2018 

 

Nu Hemelvaartsdag voorbij is, is Jezus 

niet langer bij zijn leerlingen. Maar Hij heeft ze niet zonder zorg 

achter gelaten. In een lang gebed vraagt Hij aan zijn Vader om 

de leerlingen te beschermen tegen het kwaad en de haat die ze 

zullen ontmoeten. Want Jezus weet dat het niet altijd 

gemakkelijk zal zijn om de weg van het geloof te gaan. Maar Hij 

bidt om eenheid en eensgezindheid onder de mensen. 

 

De kinderen denken vanavond na over het kwaad dat zij in hun 

leven tegenkomen. Hoe gaan ze daar mee om? Wat merken zij van 

mensen die samenwerken aan eenheid en vrede in de wereld, en 

mensen die dit juist tegenwerken?  

En wat zouden ze zelf kunnen doen? 



 

 

De kaars wordt aangestoken . 

Vertel de kinderen dat wij in de kerk nog steeds verhalen over 

Pasen horen en dat het net Hemelvaart geweest is.  

Wat weten de kinderen van Hemelvaart? Denk daar samen met de 

kinderen even over na.  

Het is het moment dat Jezus definitief naar de hemel gaat. Hij 

laat zijn leerlingen nu echt alleen.  

De leerlingen zullen Jezus' Goede Nieuws gaan vertellen op 

allerlei plaatsen op de wereld. Dat zal niet altijd gemakkelijk 

gaan, ze zullen op veel onwil en onbegrip stuiten. Kijk naar de 

kaart van de reizen van Jezus' leerlingen . 

 

  

  

  



 Navertelling Johannes 17,11b-19 

 

 Jezus bidt voor zijn leerlingen en voor de wereld  

Het Het laatste avondmaal is geweest. Jezus weet dat Hij gaat sterven. Hij 

moet aan heel veel dingen denken. Vooral denkt Hij aan zijn vrienden. Hoe 

moet het met hen gaan als Hij weg is? Hij weet dat dan de heilige Geest zal 

komen, de heilige Geest die de mensen zal helpen, en troosten.  

 

Jezus bidt.  

"Vader”, bidt Hij, “Ik heb zo goed mogelijk gezorgd voor mijn vrienden. En 

dat is goed gegaan. Zij zijn bij Mij gebleven en hebben geen kwade dingen 

gedaan. Toch waren mensen jaloers. Zij zagen hoe gelukkig de leerlingen 

waren, wanneer Ik hen over U vertelde. De mensen begonnen mijn vrienden 

te haten en riepen nare dingen tegen ze. Ik bid tot U, Vader, dat mijn 

vrienden geen kwaad overkomt door die mensen, als Ik weg ben. Wilt U ze 

beschermen?" 

Daarna dacht Jezus nog even na. Toen ging Hij verder met bidden: 

"Vader, Ik bid voor de wijde wereld. Daar gaan Mijn vrienden aan iedereen 

Uw boodschap vertellen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Wat mijn leerlingen 

zullen zeggen, is echt de waarheid, maar mensen willen dat vaak niet horen.   

Veel mensen zullen hen kwaad willen doen. O Vader, Ik bid U dat de heilige 

Geest, de Helper, ook echt goed voor ze mag zorgen! En dat er toch 

eenheid mag komen overal in de wereld. Alleen zo kan heel de wereld te 

weten komen, dat Ik Uw Zoon ben en dat Ik alle mensen nooit in de steek 

laat!" 

Dit is het Woord van God 

Kinderen: Wij danken God 



 

  

   

Gebed om samen te werken aan vrede 

Goede God, 

 

Het is net Hemelvaart geweest. 

Toen hoorden wij hoe Jezus naar de hemel is gegaan. 

En dat Hij tegelijk bij ons blijft;  

dat de heilige Geest altijd bij ons is. 

 

Dat is lastig te begrijpen God, 

maar als U bij ons bent, dan voelt dat goed. 

 

Uw Zoon Jezus bad tot U voor zijn vrienden. 

Hij wilde dat het goed met hen zou gaan,  

nadat Hij weg zou zijn. 

 

Hij wilde dat er vrede zou zijn  

en geen haat tussen mensen, 

geen kwaad in de wereld. 

 

Dat willen wij ook, God. 

Wij willen daaraan werken, samen met U. 

Help ons daarbij, alstublieft. 

Amen 

 



 

 

Spreken over haat en over kwaad is niet gemakkelijk met kinderen. Met de lezing van 

vandaag komen we er echter niet onderuit. Leg aan de kinderen uit dat God aan de ene 

kant eenheid in de wereld wil: dat er vrede is en geen kwaad.   

Maar dat aan de andere kant er toch mensen zijn die kwaad doen en dat het moeilijk is 

ons daartegen te beschermen. 

Wie naar het journaal kijkt kan daar wel voorbeelden van geven. Soms begrijpen we er 

niets van. Denk samen na over een aantal voorbeelden.   

Verzin daarna met de kinderen tijdens het gesprek dingen die de eenheid van de wereld 

ten goede kunnen komen.  

En verzin met hen ook dingen die de eenheid van de wereld niet ten goede komen.   

Schrijf de gevonden antwoorden op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De wereld is een toverbal 

De wereld is een toverbal 

geen mens weet hoe hij worden zal, 
maar één ding dat weet iedereen: 
je kunt het niet alleen. 

Refrein: 

Dus zullen we er samen iets van moeten maken 
de wereld is een mooi maar bewerklijk ding, 

dus zullen we er samen iets van moeten maken, 
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring. 

Bekijk een keer de wereldkaart, 
een mens is toch iets beters waard, 

je ziet dat het een puinhoop is, 
zo gaat het zeker mis. 

We praten zus, we praten zo, 
we roepen ach en wee en oh, 

maar wil j'elkaar echt goed verstaan, 

dan doe je er iets aan.

 



 

 

 

Bedenk zoveel mogelijk dingen die met vriendschap te maken hebben.  

Wat kun je doen om de vriendschap over de hele wereld te versprijden? 

Schrijf deze boodschap op je kaartje. Geef je kaartje door!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


