
De

 Onze Vader- Weg 

in Goch

Gebedenboekje voor kinderen



Lieve kinderen,

Het “Onze Vader” is het gebed dat Jezus ons heeft 

geleerd, 

zodat we niet zonder na te denken met God spreken.  

Alle christelijke geloofsrichtingen hebben deze woorden 

van Jezus bewaard, 

zodat wij  tezamen kunnen bidden.

Bijna alles wat we God kunnen vragen komt erin voor, 

alles in één enkel gebed.

Zo mogen we alles wat ons bezighoudt en waar we mee 

zitten,  

meenemen in dit gebed.

Daarom nodig ik jullie uit de “Onze Vader- Weg” te 

bidden en te gaan, 

om bij elke statie na te denken, hoeveel  God van ons 

mensen houdt

en dat weHem alles mogen vragen, wat we nodig hebben 

voor een gelukkig leven.

Jullie Pastoor 

Günter Hoebertz



Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd

Alles heeft zijn eigen naam,

zodat we het ook kunnen uitspreken.

Lieve Vader in de hemel,

ik kan met U over alles spreken: mijn angsten,

mijn noden, mijn zorgen; alles kan ik met u bespreken.

Maar ik kan ook mijn geluk met u delen.

U bent voor mij als een vader, U bent altijd bij me om me 

te beschermen.

Ik dank U daarvoor!



Uw Rijk kome

Jezus

U bent voor ons aan het kruis gestorven en op de derde 

dag verrezen.

Door uw dood hebt U de poort naar de hemel open

gedaan.

Daarom straalt Uw licht op ons neer.

Wij willen dat de wereld vol licht blijft.

Wij willen Uw licht aan alle mensen geven.

Help ons daarbij



Uw wil geschiede op aarde,

zoals in de hemel

Lieve God,

Uw hand houdt als het ware ons leven als een draad 

vast.

Als we dat willen, leidt U ons op de goede weg.

God, U wilt, dan wij mensen  elkaar aardig vinden,

want we zijn allemaal God’s kinderen.

Help ons, dit te zien.

Help ons, te doen wat U wilt.



Geef ons heden ons dagelijks brood

Lieve God,

Uw tafel is overvloedig gedekt.

Er staat alles op, wat wij mensen nodig hebben.

Alleen is het niet steeds rechtvaardig verdeeld.

Lieve God,

Ik wil graag dankbaar zijn, dankbaar dat ik alles heb, wat 

ik nodig heb om te leven.

Laat me alstublieft ook zien, wanneer iemand mijn hulp 

nodig heeft.



Vergeef ons onze schuld,

zoals wij ook aan anderen hun schuld 

vergeven

U hebt Mozes 2 stenen tafelen  gegeven met daarop de 

10 geboden.

We doen niet altijd alles goed, soms zondigen wij tegen 

een van de geboden.

De engel wijst ons Uw nabijheid.

U vergeeft ons, wanneer we iets verkeerds hebben 

gedaan.

Maar ook wij moeten anderen vergeven.

Dat is niet altijd even eenvoudig.

Lieve God

Help ons, dat ons dit zal lukken.



Leid ons niet in bekoring

De aarde lijkt op een appel. Dat herinnert ons aan Adam 

en Eva in het aards Paradijs.

De slang is het kwaad, dat de mensen wil verleiden.

Het kwaad kan overal zijn.

Het wil ons verleiden.

Ik kan zelf beslissen of ik iets kwaads of iets goeds wil 

doen.

Lieve God,

Maak me sterk en help mij, om voor het goede te 

beslissen.



Verlos ons van het kwead

De wereld wordt door een doornenkroon beschermd,

Die door U aan het kruis werd gedragen.

Bescherm ons, dat het kwaad, dat ons grijpen wil, onze 

wereld niet vernietigd.

Bescherm ook onze levensweg.

Laat niet toe,

Dat iets kwaads dit vernietigd.

Daarom smeken wij U, Jezus Christus.



Want van u is het Rijk,

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen

Lieve God,

U was  er al altijd,

U hebt het  heelal geschapen,

Alle planeten en ook de Aarde.

U houdt de wereld in Uw hand,

Want Uw kracht is oneindig groot.

Houd ook mij bij de hand

En bescherm mij.

Amen



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 wij ook aan anderen hun schuld 

vergeven.

En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons 

van het kwade.

Want U is het Rijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen
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