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Voorbereiden
Gebed voor de wereld

Johannes 17:14-26 16 mei 2021
 

Waar zijn we?
De tekst van vandaag is onderdeel van 
een lange redevoering van Jezus, die 
eigenlijk al begint in Johannes 13. De 
woorden van Jezus worden alleen af 
en toe onderbroken door een vraag of 
een opmerking van de leerlingen, maar 
verder ‘gebeurt’ er eigenlijk niets. Je 
zou kunnen zeggen dat de gang van de 
gebeurtenissen in het evangelie stilvalt. 
Langzamerhand wordt iedereen stil, lijkt 
het zelfs alsof de tijd stilstaat, en horen 
we alleen nog de woorden van Jezus. Het 
gaat nu enkel nog om Jezus en God.
Dat gebeurt op een zwaar beladen 
moment. In Johannes 13, waar Jezus 
begon te vertellen, is Judas net van 
tafel gegaan om Jezus te verraden. In 
hoofdstuk 18 begint het lijdensverhaal; 
het gebed dat we vandaag lezen is in 
feite het laatste dat gezegd wordt voordat 
Jezus gearresteerd wordt.

Hogepriesterlijk gebed
Het gebed van Jezus wordt vaak 
aangeduid als het ‘hogepriesterlijk 
gebed’. De Hogepriester sprak een gebed 
uit voordat in de tempel een offer werd 
gebracht. In Johannes 17 doet Jezus ook. 
Maar het offer, dat is hij zelf.

Voor wie bidt Jezus?
Het gebed van Jezus heeft drie delen. In 
Johannes 17:1-5 bidt Jezus voor zichzelf. 

‘De tijd is gekomen,’ zegt hij. ‘Verhef mij 
tot uw majesteit.’ In het tweede deel, van 
Johannes 17:6-19, bidt Jezus voor zijn 
volgelingen. Zij zullen het niet makkelijk 
hebben als ze verdergaan op de weg die 
Jezus gewezen heeft. Jezus bidt de Vader 
om hen te bewaren. Het derde deel van 
het gebed is Johannes 17:20-23. Daar 
bidt Jezus voor iedereen die door de 
verkondiging van de leerlingen zal gaan 
geloven.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren
We lezen deze tekst tussen Hemelvaart 
en Pinksteren. In de gang van de liturgie 
is dat een bijzonder moment: Jezus is al 
wel naar hemel gegaan, maar de heilige 
Geest is nog niet gekomen. Het kan 
leiden tot een gevoel van verlatenheid en 
hulpeloosheid; welke helper hebben we 
nog? Het gebed van Jezus geeft daar een 
antwoord op. Hij bidt voor zijn leerlingen, 
die op aarde zullen blijven als hij zelf 
weggaat. Hij vraagt de Vader om er ook 
dan voor hen te zijn. Zoals het gezongen 
wordt in een bekend hemelvaartslied: ‘Al 
heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit 
alleen.’ (Liedboek 663)

‘Opdat zij allen één zijn’
Jezus bidt voor mensen die gaan geloven, 

‘opdat zij allen één zijn’ (vers 21). Die 
woorden kan de christelijke kerk zich 
nogal aantrekken, want de eenheid 
tussen gelovigen is vaak ver te zoeken. 
Niet voor niets worden deze woorden dan 
ook vaak aangehaald als het gaat over de 
oecumene, het zoeken naar verbinding en 
verbondenheid tussen mensen. In 1995 
gebruikte paus Johannes Paulus II deze 
woorden als titel voor een encycliek over 
de oecumene.

Het maakt mooi zichtbaar dat een gebed 
nooit los kan staan van wat mensen zelf 
doen en proberen. We zullen niet alleen 
bidden om eenheid, maar er ook zelf aan 
werken. Hebben wij daar dan de kracht 
voor? Wacht nog een week, dan krijg je 
antwoord op die vraag! 

Meer weten over deze tekst? Kijk op 
www.tijdschriftvoorverkondiging.org.

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus bidt voor zijn leerlingen en voor 
de wereld. Hij vraagt de Vader om bij 
zijn volgelingen te blijven, ook als hij 
zelf niet meer bij hen is.
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Vieren
Gebed voor de wereld

Johannes 17:14-26 16 mei 2021
 

Zevende zondag van Pasen 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Exodus 19:1-11

Antwoordpsalm 68:1-14

Epistellezing 1 Johannes 5:9-15

Lezing uit het Evangelie Johannes 17:14-26

Kindermoment in de dienst
Vertel de kinderen dat zij interviewers 
mogen zijn. Ze mogen de gemeente 
rondgaan en vragen wat zij wensen voor 
deze wereld. Pak daarna pen en papier en 
schrijf de antwoorden die gegeven zijn op. 
Welke wensen willen de kinderen zelf nog 
toevoegen? Schrijf ook dit op.
Vertel de kinderen dat ze straks in hun 
eigen ruimte een gebed horen dat Jezus 
voor de wereld gebeden heeft.
Maar voordat ze dit gebed horen, gaan 
we eerst samen een gebed voor de wereld 
bidden. Vertel de gemeente dat u straks 
gaat bidden. Na elke twee zinnen zegt de 
gemeente de zin: ‘Dit bidden wij samen, in 
Jezus’ naam.’
Ook zal er tussendoor ruimte zijn om de 
wensen uit te spreken die opgeschreven 
zijn. Misschien zijn er kinderen die deze 
wensen willen uitspreken.

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 is ruimte om de wensen van de gemeente 
te noemen)

We vieren dat we leven, dat we samen mogen zijn.
Dank U dat U ons leven lucht geeft!

Dit bidden wij samen, in Jezus’ naam.
Amen

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk 
biedt werkbladen bij de verhalen 
in Kind op Zondag. Jezus bidt met 

de Vader voor de wereld. Op het eerste 
werkblad tekenen de kinderen waarvoor 
zij willen bidden. Dit werkblad kan goed 
gebruikt worden in combinatie met de 
gesprekssuggestie in Kind op Zondag. 
De oudere kinderen denken met het 
werkblad in de hand na over de grote 
wereld waarin zij staan. Deze kring begint 
dichtbij en wordt steeds groter. Waarvoor 
of voor wie willen zij bidden?

Lezen en Zingen
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Vertelling 4–7 jaar

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’

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Waar wil jij voor bidden? 

Geef de kinderen even de tijd om 

hierover na te denken. Laat een 

kaars (op batterij) rondgaan. Heb je de kaars, 

dan mag je jouw gebed uitspreken. Zeg je lie-

ver niks, dan geef je de kaars door. U kunt zelf 

beginnen en eindigen met een gebed, zodat 

het een geheel vormt.

m
Zingen: Welke gebeden kennen de kin-

deren? Vaak zingen ze een gebed voor 

het slapen of misschien wel tijdens het 

eten. Zoek ze op en laat ze horen. Waar wordt 

allemaal voor gebeden in het lied? Zing samen 

de gebeden.

s
Creatief: Print een afbeelding van 

de wereld uit. En geef elk kind een 

mal van een poppetje. Ze tekenen 

zichzelf daarin. Plak al die poppetjes rondom 

de wereldbol. Misschien kennen de kinderen 

iemand die heel ver weg woont. Dan maken ze 

ook een poppetje van die persoon. Zo zijn we 

allemaal verbonden.

Vertellen
Gebed voor de wereld

Johannes 17:14-26 16 mei 2021
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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’
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To do
Er wordt meerdere keren beschreven dat Jezus bidt tot God. Zoek die momenten op  
in de Bijbel. Wat bidt hij?

Weetje
Dit gebed staat in Johannes 17. Lees het in de Bijbel in gewone taal. Wat valt je op  
aan de tekst?

8-10 jaar

l
Gesprek: Houd met de kinderen een 

gesprek over bidden. Bidden jullie 

thuis? Waar, wanneer en hoe? Bid jij 

zelf weleens als je alleen bent? Wat zeg en doe 

je dan?

Computer: Bekijk samen een afleve-

ring van het Jeugdjournaal. Hier hoor 

je berichten over de wereld. Bedenk 

samen waar je voor kunt bidden als je het jour-

naal ziet.

s
Creatief: De kinderen tekenen buiten 

met stoepkrijt een grote wereld-

bol. Bij deze wereld schrijven ze 

hun wens voor de wereld. Maak van bovenaf 

een foto van elke tekening met tekst. Print 

de foto’s uit en plak ze bij elkaar op een vel 

papier. Geef dit papier een mooie plek in de 

ruimte of kerk.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Als Jezus nu voor ons zou 

bidden, wat zou hij dan zeggen? 

Waar zou hij blij om zijn? Wat zou 

hij vragen?

z
Schrijven: Laat elk kind zelf een 

gebed voor de wereld schrijven. 

Bundel de gebeden en gebruik 

deze regelmatig bij het bidden in de kerk of in 

de ruimte.


