
Onse Vader Gebedsgeleentheid vir kleiner kinders

Ons gaan die “Onse Vader” gebruik vir die aand, en rondom elke deel ‘n ‘gebedstasie’ daar waar 
julle sit doen.

1. Inleiding:

Vanaand gaan ons meer leer oor hoe God wil hê ons moet bid.  Selfs Jesus se vriende, Sy 
dissipels, wou weet hoe om te bid.  Jesus se dissipels wat baie saam met Hom gewees, maar selfs
hulle het nie mooi geweet hoe om te bid.

Op ‘n dag het hulle Hom gevra hoe om te bid en Hy het hulle toe die Onse Vader geleer.
Kom ons kyk gou of julle die Onse Vader gebed ken – kom ons sê dit op…..
Vanaand gaan ons na elke deel van die Onse Vader kyk, wat dit beteken en dan daaroor bid.

2. Onse Vader wat in die hemel is:

Wanneer ons die dag ons harte vir Jesus gee, dan word God ons Vader – ons hemelse Pa. Baie van
julle het wonderlike Pa’s, so die ‘prentjie’ wat julle van ‘n Pa het is GREAT. Baie van julle se Pa’s 
is NIE so great nie, so julle prentjie van ‘n Pa is iemand wat nie daar is vir jou nie, en wat nie 
doen wat hy belowe nie.

Dis BAIE belangrik om te onthou dat God nie ons aardse Pa is nie, maar ons hemelse Pa! WIE Hy 
is, en WAT Hy doen, is baie anders as ons aardse Pa’s.
Daar is niemand anders op hierdie aarde soos ons Hemelse Vader nie. Hy is, liefdevol, doen altyd
wat reg is, is geduldig, ons kan Hom vertrou…. En so kan ons nog BAIE opnoem!

Gee vir elke groepleier ‘n botteltjie bubbles. Die LEIER gaan nou die bubbles vat en die blaas. 
Soos wat die leier die bubbles blaas wil ek hê julle moet kyk waarheen die bubbles gaan, 
boontoe, want dis waar God ons Vader is. En ek wil hê terwyl jy na die borrels kyk, moet jy weet 
dat God jou Vader is en jou nie sal seermaak nie.

Bid: Terwyl die bubbles beweeg sê jy vir God dankie dat Hy die perfekte Pa is, en al is ons 
aardse Pa’s nie altyd vir ons daar nie, en doen hulle nie altyd wat hulle sê hulle gaan doen nie, 
doen God dit nooit nie.

3. Laat U naam geheilig word

Selfs al wil God hê ons moet Hom ons Vader noem, moet ons weet dat Hy steeds God is.  Dis 
soms moeilik om te verstaan Wie God is.  Hoe Hy ons gemaak het.  Hoe Hy perfek is en nooit 



foute maak nie?  God wil net hê ons moet onthou dat Hy die belangrikste in ons lewens moet 
wees en dat wanneer ons bid ons met respek met Hom moet praat.

Aktiwiteit:  Kan julle groep dink aan spesiale dinge wat net God kan doen?

Bid:  Sê vir God dankie vir wie Hy is en dat Hy die enigste God is.

4. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op 
die aarde

Ons almal weet dat daar slegte dinge in die wêreld gebeur.  

Vraag:  Wat maak jou hartseer?

As ons dink oor waar God bly, kan ons weet dit moet ‘n amazing plek wees.  Die Bybel sê dat daar
in die hemel geen gehuil meer sal wees nie, God sal by ons bly en daar sal nie meer honger of 
seer wees nie.

 In die deel bid ons dat jou familie (Pa, Ma, Boeties, Sussies) in vrede en liefde met mekaar sal 
leef.  Dit sê ook vir ons dat ons moet leef soos God wil hê ons moet leef elke dag van ons lewens.
Ons moet ons liggies vir HOM laat skyn by die skool en by ons huis, deur die regte dinge te doen 
en nie die verkeerdes nie.

Kry eers ‘n paar voorbeelde by die kinders HOE hulle hul liggies kan laat skyn voordat hulle 
daaroor bid.

Bid in julle groepe elkeen by homself:
- Bid vir jou familie (Pa, Ma, Boeties, Sussies) om te doen wat God wil hê hulle moet doen.  Vra 

God om jou te help om te weet wat jy moet doen, en om jou te help om dit te kan doen.

Aktiwiteit:
Wanneer julle klaar gebid het, dan gee die leier vir elke kind ‘n starlight om aan te steek as 
teken dat jy jou lig vir Jesus wil laat skyn deur die manier hoe jy leef.

6.Gee ons vandag ons daaglikse brood:

God het in die woestyn elke dag vir die Israeliete manna gegee om te eet. Wie weet wat manna 
is?  Dis goed wat soos brood gelyk het, en God het dit elke dag uit die hemel laat kom vir hulle 
soos reën uit die hemel uit kom, en hulle het elke dag genoeg gehad om te eet. So sê God vir ons 
in hierdie gebed om Hom elke dag te vra vir dit wat ons van Hom nodig het.



Bid in julle groepe elkeen by homself:
- Vra God vir dit wat jy van Hom nodig het, soos Hy die beste weet hoe.
- Bid vir iemand wat jy ken wat God se hulp nodig het, en dat Hy vir hulle sal sorg soos Hy die 

beste weet hoe.

Aktiwiteit:
Wanneer julle klaar gebid het, dan gee die leier vir elke kind ‘n stukkie brood, soos jy dit eet sê 
jy vir God dankie vir alles wat jy het en hoe Hy elke dag vir jou sorg.

7.En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe:

Aktiwiteit:
Kry swartbord, bordkryt en lappie om bordkryt mee uit te vee.  Vra vir elke groep om een ding 
op te noem wat ons doen wat God se hart seermaak.
Skryf dit op bord.

Volgende vra elke groep om een ding op te noem wat ander mense aan hulle doen en hulle 
hartjies seermaak.  Skryf dit ook op bord.

Jesus het aan die kruis vir ons elkeen doodgegaan sodat ons elkeen se sondes vergewe kan word 
(Vee sondes wat ons doen gedeelte uit.) God wil ook hê dat ons ander mense moet liefhê en hulle 
vergewe as hulle iets aan ons doen wat ons seermaak. (Vee nou hoe mense ons seermaak gedeelte
uit.)

Omdat God JOU vergewe het moet jy die vergewe wat jou seergemaak het.

Bid in julle groepe elkeen by homself:
- Vra God om jou te vergewe vir dit wat jy vandag verkeerd gedoen het. (baklei met maatjies, 

lelik met Pappa of Mamma gepraat, nie na Juf geluister nie, iets gesteel wat nie joune was nie
ens.)

- As jy aan iemand kan dink wat lelik met jou was vra God om jou te help om ook daardie 
persoon te vergewe.

8.En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose:

Aktiwiteit: Elkeen gaan nou geblinddoek word.  Elke groep moet nou ‘n wurmpie vorm en styf 
aanmekaar vashou. Die leier is voor en nie geblinddoek nie.  Die voorste kind van die wurmpie 
haak in by die leier.  Leier loop nou voor en stap in vertrek rond en lei kinders.  Sorg dat groep 
heeltyd bymekaar bly en in niemand vasloop of val nie. 

Die satan is baie besig, en hy is gedurig opsoek na maniere om jou terug te kry by hom. Hy sit 
verkeerde goed op jou pad, en laat jou aan verkeerde goed dink sodat hy jou kan ‘terugkry’.



Bid: Soms wil ons vreeslik graag ‘n verkeerde ding doen en ons vra nou vir God om ons oë blind te 
maak vir verkeerde dinge en dat Hy ons sal help om die regte pad te stap.  Ons vra dat Hy 
verkeerde dinge van ons sal weghou.

9.Want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid, tot in 
ewigheid, Amen. 

God is die Groot, Almagtige Koning van die hemel en die aarde, Hy het alles gemaak en alles 
behoort aan Hom.  Kom ons klap vir God hande oor Hy so goed en awesome is.
Bid: Julle gaan nou in julle groepies vir God dankie sê dat Hy die Groot God is, en dat Hy ook Jou
groot God en Vader kan wees.

Aktiwiteit: Ons gaan Glory sing om God se naam groot te maak.
Sluit af met gebed.


