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Welkom door kerkenraad 

Welkom tieners : 

Goedemorgen allemaal. Ik ben …….. 

Fijn dat jullie er allemaal zijn voor deze bijzondere tienerdienst. 

Namens alle tieners die deze dienst hebben voorbereid hoop ik dat 

we allemaal een hele leuke dienst hebben samen. 

 

Welkom DJ,  uitleg opzet viering 

Goedemorgen.  Voordat we echt gaan beginnen wil ik iets vertellen 

over het ontstaan van deze dienst. De tieners hebben 3 zondagen 

gepraat over het onze vader en allemaal dingen voor deze dienst 

bedacht. 

Met de leiding hebben we toen bedacht dat we de bedes van het onze 

vader kunnen passen bij de verschillende elementen van de 

kerkdienst. Vandaar dat we elke keer beginnen met een bede, en 

vervolgens een onderdeel van de dienst doen. Ik lees het nederlands 

en de daarvoor opgeleide specialisten lezen de vreemde taal. 

We beginnen nu met het zingen van ‘goedemorgen allemaal.  

 

Samen zingen :  Goedemorgen welkom allemaal 288  

 



 
1) Onze Vader die in de hemelen zijt,JAPANS: 天にいます私たちの父よ  

Uw naam worde geheiligd, AFRIKAANS: ons heilig U naam;  

We steken nu de  

Kaars aan als  

Symbool van gods 

Aanwezigheid. 

Aansteken kaars 

Zingen :  lied  601 

Uit de doos :  

In de doos zit Mattheus : 

1) Hoe oud ben je? 

Ik ben al heel lang heel oud.  Maar toen ik met Jezus en zijn vrienden 

door de wereld liep was ik ongeveer 25 

 

2) Hoe heten je vrienden 

Mijn grootste vriend is, of was, nee toch is  natuurlijk Jezus. Andere 

goede vrienden zijn Johannes, Petrus en Lukas. 

 

3) wat doe je voor werk ? 

Voordat ik met Jezus mee ging werkte ik bij de belastingdienst. Ook 

had ik een kleine kroeg. 

 

4) wat heb je gedaan na de dood van jezus? 

Ik heb het verhaal van Jezus opgeschreven. Ik vond dat alle Joden 

moetsen weten dat Jezus de beloofde Messias is. Daarom lijkt mijn 

verhaal over Jezus op het verhaal van het Joodse volk. 

 



5) Wat is het belangrijkste dat je van Jezus hebt geleerd? 

Ik denk het gebed.  Jezus heeft ons een gebed geleerd dat begint 

met ‘onze vader’.  Als je dat bibdt, bidt je alles wat nodig is. Je 

vergeet niets. 

  

2) Uw koninkrijk kome, DEENS: komme dit Rige  

Uw wil geschiede, IJSLANDS: verði þinn vilji  

Op aarde zoals in de hemel, RUSSISCH: J ako na nebe§Y i na zeml-y 

 
 

Gods wil zou moeten geschieden hier op aarde en in de hemel.  Nou 

kunnen we geen kijkje in de hemel nemen maar we weten heel goed 

dat het hier op aarde niet altijd gaat zoals God het wil.  Daarom 

bidden we hier het gebed om het verdriet van de wereld. 

 

Gebed om het verdriet van de wereld 

 

Eeuwige God. Goede God. Wij zijn bij elkaar gekomen in uw naam. Om 

aan u te denken en uw aanwezigheid bij ons te vieren. Maar we weten 

heel goed dat dat niet overal kan.  Er zijn landen op de wereld waar 

mensen niet in u mogen geloven. Waar mensenrechten niet tellen. 

Waar mensen niet tellen en zomaar vermoord of opgepakt kunnen 

worden. 

Maar ook dichtbij gebeuren er dingen die niet passen bij uw plannen 

met de wereld. Help ons om die dingen even naast ons neer te leggen. 

Onze boosheid en verdriet even achter ons te laten. Zo kunnen we 

bezig zijn met de dingen die u van ons vraagt. 

We zijn blij dat u hier bent. Bij ons. Want u heeft het beloofd : waar 

2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik bij. Dank u wel daarvoor.  

Amen 

 

We gaan nu samen zingen : 

Lied :  u gaf ons  verhalen 



Lezen : Mattheus 6 : 1-13  uit ‘koning op een ezel’ 

 

Een aantal tieners heeft een soort van dansje bedacht bij het gebed, 

bij het onze vader.  Zij beelden dat nu uit. 

Het onze vader wordt uitgebeeld 

 

5) En vergeef ons onze schulden  MALAGASI: y perdonanos nuestra deuda 

Gelijk ook wij aan anderen vergeven : како што им ги проштаваме и  
ние на нашите должници 
 

Overdenking/themaverhaal 

 

Lied :  Sorry zeggen 

 
 
 

Dienst aan de wereld (gaven) 
3) Geef ons heden ons dagelijks brood, DUITS: Unser tägliches Brot gib 

uns heute,  

Gebed, afgesloten met zingen :  

lied 1006 :  Onze vader  

Collecte 

 
4) En leidt ons niet in verzoeking, verlos ons van het kwade 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE  
MALEIS: tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.  
 

Slotwoorden 

We gaan de wereld weer in.  Uit elkaar en toch ook samen. Want we 

zijn een gemeente, jong en oud, met elkaar verbonden in/door de 

eeuwige god. In die wereld wachten de verleidingen. Te veel gamen of 

binge watchen. Toch meedoen met de pestkoppen. Mopperen op de 

dingen die gebeuren maar ze toch maar laten. Per ongeluk express 

iets of iemand vergeten. Kijk straks om je heen of je een klein 

beetje kunt bijdragen aan Gods koninkrijk van gerechtigheid.  
 

 

 



WANT UW IS HET KONINKRIJK  
ARABISCH: li'anak almamlaka  
 

EN DE KRACHT , HEBREEUWS: והגבור 
 
EN DE HEERLIJKHEID IN DER EEUWIGHEID  
ZWEEDS: är makten och äran, 

Zegenlied :  Nu wij uiteengaan lied 423 

Zegenbede   afgesloten met 

IN DER EEUWIGHEID  
ZWEEDS: och äran,  
 
AMEN  
GRIEKS: Amen 
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