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Goede God  
Met mijn handen samen 
en mijn ogen dicht 
kom ik met U praten 
Vader van het licht. 
  
Ik wil U bedanken, 
ook voor deze dag. 
Wilt U voor mij zorgen 
dat ik groeien mag? 

  
Wilt U mij ook helpen 
als ik speel of leer, 
om bij U te blijven 
heel dicht bij U, Heer? 
  
Zegen alle kinderen. 
Mensen groot en klein. 
Laat er vrede komen, 
laat er liefde zijn. 
Amen.  

 
 
 
 
 
 
God, 
Dank U voor deze nieuwe morgen, 
Dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Bij U komen mag 
 
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, God voor alles wat leeft,  
Dank U voor alle bloemengeuren 
 
Dank U voor ieder klein geluk 
Dank U voor alle heldere kleuren 
Dank U voor muziek 
 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen 
Dank U, dat ik weet daar van 
Dank U God, ik wil u danken 
Dat ik danken kan 
Amen. 
 
  



 

God in de hemel, 

U gaf ons oren om te horen, 

Ogen om te zien 

Een mond om te spreken 

Zo kunnen we ons verbinden met anderen 

 

God, help ons te ontdekken 

Wanneer het goed is om te spreken  

Om op te komen voor anderen 

En onrecht aan de kaak te stellen 

Maar laat ons ook zien 

Wanneer het beter is om juist niet te spreken 

Om onze lippen op elkaar te houden 

 

God, wat is het goed  

dat we ons hart altijd bij u kunnen uitstorten 

En dat u weet wat er in ons omgaat 

Want ook als we niet praten 

Weet u wat wij denken 

U kent ons al vanaf ons begin 

Beter dan wie dan ook 

Dank u wel dat u altijd bij ons bent. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vader in de hemel, 

We vragen ons soms af: wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar? 

Het is soms zo moeilijk om te ontdekken wie je eigenlijk bent. 

We kijken naar anderen, naar hoe zij doen en leven. 

We spiegelen ons aan elkaar: zo wil ik zijn of zo wil ik worden. 

We doen ons best op hen te lijken. 

Help ons om ons ook te spiegelen aan U. 

Om te ontdekken wie we eigenlijk zijn:  

kinderen naar Uw beeld gemaakt, een mens die op U lijkt. 

Zo hebt U ons in de wereld gezet. Help ons onszelf te vinden. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

God in de hemel, 

We hebben twee oren om te horen, 

twee ogen om te zien, 

twee handen om te klappen, 

twee voeten om te stappen, 

Een mond waarmee ik lach 

Dank u wel God, voor deze mooie nieuwe dag. 

Amen. 

 



Goede God, 

Wat kunnen woorden toch mooi zijn 

Woorden kunnen zo goed doen 

Ze drukken liefde uit: ‘Ik hou van jou!’ 

Ze laten anderen stralen: ‘Wat doe je dat goed!’ 

Ze troosten mensen: ‘Ik ben er altijd voor jou!’ 

En geven hoop: ‘Je zal zien, het komt weer goed!’ 

God, help ons om vandaag die goede woorden te spreken 

Woorden die de wereld een beetje mooier maken 

En help ons voorzichtig te zijn met woorden 

Die anderen misschien pijn doen 

Die harder aankomen dan welke klap dan ook   

Want schelden doet zeer. 

God, soms vergeten wij ook tegen u te zeggen 

Dat wij zo dankbaar zijn. 

Dank U wel voor uw liefde 

Dat U ons nooit zal vergeten 

Dank U wel, voor Uw liefde voor ons 

Dat U altijd weer opnieuw 

Wilt beginnen met ons. 

Amen. 

 

De Heer is mijn herder, ik kom niets tekort. 

Ik heb vertrouwen in mijn leven en ik zie wel wat er komt. 

Ik kom tot rust aan stille beekjes en ik lig languit in ’t gras. 

Hij troost mij als ik moet huilen 

En Hij houdt me in de pas. 

Ik ben niet bang voor wat gaat komen.  

Want ik voel me niet alleen 

Zo stap ik stralend in de toekomst 

Hij staat beschermend om mij heen.  

Amen. 



 

God, loop voor ons uit 

Om een goede weg te wijzen 

Sta achter ons 

Als steun in de rug 

En omarm ons als een vriend 

Wees onder ons 

Als we dreigen te vallen 

Vang ons dan op 

Woon in ons midden 

En geef kracht voor elke dag 

Sta om ons heen 

Als een muur die ons beschermt 

Tegen angst en zorgen 

Wees boven ons 

Uw zon geeft ons warmte 

Verlicht ons met uw zegen 

Vandaag en morgen, ga met ons mee. 

Op al onze wegen, ga met ons mee. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 



 

Onze vader, die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven   

En leid ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid  

Tot in eeuwigheid

Amen  

 

 

God, er zijn zo veel momenten dat wij wraak willen nemen.  

Als we geslagen worden, als we uitgescholden worden,  

als ons onrecht wordt aangedaan, als we worden gepest. 

Help ons, om daar mee om te gaan. 

Geef ons de kracht om niet meteen te roepen: ‘Dat zet ik je betaald!’ 

Leer ons om geduld op te brengen 

Naar andere oplossingen uit te kijken 

Zet mensen op onze weg, die ons daarbij helpen. 

Maak ons vrije mensen. 

Dank U wel. Amen.  



God van alle mensen, 

Wij lopen door het leven 

En laten onze sporen na. 

Indrukken en afdrukken, 

Die anderen kunnen zien. 

God, wij hopen dat wij 

Blij kunnen terugkijken 

Op het spoor dat we achterlieten. 

Tevreden over wat allemaal goed ging en lukte, 

Gelukkig met al het mooie dat we meemaakten. 

Maar we sluiten onze ogen ook niet,  

Voor de dingen die minder goed gingen, 

Voor het verdriet dat we bij anderen hebben achtergelaten, 

Voor dat waar we spijt van hebben, 

Help ons om steeds opnieuw 

Verder te gaan in het leven 

En hoopvol vooruit te kijken 

Naar de weg die voor ons ligt.  Amen. 

 

 

God, wanneer ik de vogels zie vliegen in de lucht, 

Wil ik ook graag zweven op de wind. 

Maar God, ik weet 

Dat ik gelukkig mag zijn. 

Met dat wat ik kan 

Waar ik goed in ben 

En ik weet dat U mij helpt 

Bij wat ik niet kan.  

Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goede God, 

Wat is er veel 

Waarvoor we U willen bedanken 

Voor de wolken en de wind. 

De regen die onze aarde besproeit 

Leven geeft en op laat bloeien. 

Voor de vogels in de lucht 

Die vrolijkheid rondzingen 

In duizend-en-één liedjes. 

Voor de bomen in het bos 

Als schuilplaats voor  

insecten en bosdieren. 

Voor het riet langs de sloten 

Het groene kroos op het water, 

Voor vogels en vissen 

Wij danken U 

Voor alles wat onze wereld  

Zo de moeite waard maakt  

God, help ons  

voor Uw schepping te zorgen 

Met alles wat wij kunnen 

Zodat wij  

en onze kinderen later 

Kunnen blijven genieten  

Van al het moois 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

God, onze vader 

Waar U bent, daar is het goed 

Daarom zoeken wij U 

Geef dat wij U kunnen vinden 

Kom ons tegemoet 

Kom in onze kring 

En wees onze Vriend. 

Amen.  



God, 

Al zou ik geen ogen hebben om te kijken 

Geen oren om te horen 

Geen stem om U te danken 

Dan heb ik nog een hart 

Om van U en anderen te houden. 

Dan voel ik me niet alleen.  

 

Ik zie niets, als U het mij niet laat zien. 

Ik hoor niets, als U niet tot mij spreekt. 

Ik voel niets, als U er niet bent. 

Daarom vraag ik: 

Laat mij niet alleen in deze wereld. 

Vol beelden en geluiden. 

 

Laat mij zien wat U ziet 

Laat mij horen wat U zegt, 

Laat mij Uw liefde voelen 

Om anderen te helpen. 

Laat mij zo Uw naam prijzen, 

Want ik ben niet alleen op deze wereld. 

Amen. 

 

 

 

God, soms voel ik me zo eenzaam, 

Is het net of niemand me ziet. 

Geef me dan iemand die me hoort 

Met mijn blijdschap of verdriet. 

 

Samen willen wij U danken 

En ook bidden voor elkaar, 

Want als twee of drie bij elkaar zijn 

In Uw naam, dan bent U zelf daar. 

Amen. 



Goede God, 

Iedere dag valt er wel iets te kiezen. 

Doe je mee of loop je weg? 

Hou je je mond of zeg je: ‘Nee!’ 

Wij vinden het soms moeilijk om te kiezen, 

Soms weet je gewoon niet wat goed is of verkeerd. 

Soms weet je niet wat een ander er van vindt.  

En soms ben je bang dat het tegenvalt. 

God, help ons te kiezen in het leven. 

En leer ons een eigen weg te gaan. 

Help ons zien wat goed en eerlijk is 

En leer ons vertrouwen op U. 

Wij danken U voor de mensen om ons heen 

Die voor ons een wegwijzer willen zijn 

Die als het lastig wordt onderweg 

Een eindje met ons meelopen 

Wij danken ook U, God 

Omdat wij geloven 

Dat U ons nooit laat verdwalen 

Op onze levensweg. Amen. 

 

Goede God, 

Wij prijzen U, dag na dag 

Waar de weg ook gaat, 

Wat er ook gebeurt, 

U bent bij ons. 

U geeft kracht en liefde. 

U draagt ons 

Wij prijzen U, dag na dag. 

Amen. 



Goede God, 

Geef ons wijsheid 

Om op een goede manier 

Met elkaar om te gaan. 

Om naar elkaar te luisteren 

En te horen  

wat er achter al die woorden zit 

Geef ons de wijsheid  

om niet meteen te denken 

Dat we het beter weten 

Om van elkaar te leren 

Van alles wat we samen meemaken 

Geef ons de wijsheid 

Om af en toe de wijste te zijn 

Als er ruzie is 

Om even na te denken 

Voor we wat zeggen 

Geef ons de wijsheid 

Om met alle verschillen 

Om te gaan 

Om anderen,  

Die er misschien anders over denken 

Of er anders uit zien 

Ook de ruimte te geven 

Zichzelf te zijn. 

God, U bent wijs 

Help ons,  

om iets van Uw wijsheid te leren. 

Amen. 

 

 

 

God van alle mensen, 

U bent niet onder de indruk 

Van mooie, dure kleren 

Of mooie, dure woorden. 

U bent niet onder de indruk 

Van prachtige prestaties, 

Van veel geld verdienen 

Of er mooi uitzien. 

Bij U hoeven wij 

Geen grote mond op te zetten 

Of stoer te doen 

U hoort en ziet ons toch wel. 

 

Wat geweldig 

Dat wij bij U 

Onszelf mogen zijn 

Dat U ons ziet staan 

Met ons verlangen naar liefde 

Naar een arm om onze schouder 

Geef dat wij ons niet 

Door alles wat duur en prachtig is 

Laten verleiden 

Help ons om wijs om te gaan 

Met alle mogelijkheden die er zijn, 

Met alle rijkdom die er is. 

Dank U wel. Amen. 



 

 

Onze Vader in de hemel, 

Als ik televisie kijk, dan schrik ik vaak. 

Er is zoveel narigheid in de wereld. 

Wilt U mij troosten als ik bang, boos of verdrietig ben? 

Geef mij de kracht en de wijsheid om te helpen waar ik kan.  

Amen.



Goede God, 

Wat hebben wij toch 

Veel moois van U gekregen. 

De zon, maan en sterren, 

Bergen en rivieren, 

Bomen en bloemen. 

Een wereld vol kleur 

Die we kunnen delen. 

Genoeg voor iedereen. 

Maar wat is het toch soms, 

Met ons mensen? 

Dat we soms aan genoeg 

Niet genoeg hebben. 

Dat hebzucht aan de macht komt 

En tegen ons zegt: 

‘Wil je niet méér!? 

Pak maar. Neem maar. Grijp maar.’ 

En soms, voordat we het weten 

Graaien we naar dingen 

Waarvan we denken 

Dat die ons gelukkig maken. 

God help ons om te gaan 

Met alles wat er is 

Help ons om goede keuzes te maken 

Geef ons de kracht om nee te zeggen 

Als genoeg genoeg is 

En de wijsheid en liefde 

Om te delen als dat kan. 

Dank U wel voor uw gulheid 

En dat U alles met ons wilt delen: 

Uw hemel en aarde 

En Uw liefde en zorg. 

Amen. 

 

 

Heer, U bent mijn licht 

U bent mijn beschermer. 

Bij U is mijn leven veilig. 

Voor wie zou ik bang zijn? 

 

U helpt mij 

U bent altijd bij mij 

Al laat iedereen mij alleen 

U zorgt vol liefde voor mij 

Ik ben voor niemand bang. 

Amen. 



Vader, 

Met alleen een voetbal 

Is er nog geen voetbalspel. 

Geef ons daarom goede vrienden, 

Want dan voetballen wij wel. 

 

Ballen trappen, ballen vangen 

Zo moet elk spel spannend zijn.  

Soms verliezen en soms winnen, 

Zo leuk kan voetbal zijn. 

 

God, de wereld is een speelveld, 

Daar geeft U de regels van. 

Al word ik geen superheld, 

Ik speel zo goed ik kan. 

Amen. 

 

 

 

Heer, U bent mijn herder. 

Ik kom niets tekort. 

Op rustige plaatsen mag ik spelen, 

Er is genoeg te eten en te drinken. 

U maakt mij sterk en beschermt mij op de weg. 

Al moet ik door het donker, 

Ik ben niet bang, want U bent bij mij. 

Uw liefde en trouw geven mij moed. 

Amen.  



God, zonder U voel ik mij 

Als een vis op het droge, 

Als een druppel op een gloeiende plaat, 

Als een vogel in een kooitje. 

 

Maar U geef mij vrijheid 

Om te zwemmen in de zee, 

Om het grootste vuur te blussen, 

Om te vliegen in de lucht. 

 

Als U bij mij bent, 

Kan ik mezelf zijn. 

Dank U wel. Amen. 

 

 

 

 

 

 

God in de hemel, 

Elke dag staan de kranten vol 

Met onrecht en geweld. 

Toch stuurt U ook mensen 

Die Uw liefde laten zien. 

 

Ondanks alles geloven wij  

Dat U de wereld vasthoudt  

En omziet naar Uw kinderen 

U bent het licht in de nacht. 

Amen. 



 

Heer, geef dat ik deze dag 

Samen met U mag leven 

Van de vroege morgen 

Tot de late avond. 

 

Laat alles zijn tot Uw eer: 

De woorden die ik denk of zeg, 

De plaats waar ik mijn voeten zet  

En alles wat mijn handen doen. 

 

Geef dat als de zon mij toelacht  

En het leven leuk is, 

Ik ook dan aan U denk. 

En als het leven moeilijk is, help mij dan 

Om U niet te vergeten en ook niet Uw woorden 

Geef mij liefde voor U en de mensen om mij heen. 

Amen. 

 

 

God, 

Hoog op het topje van de berg 

Voel ik mij reuzengroot. 

De wind blaat om mijn oren, 

Mijn wangen worden rood. 

 

De bergen zijn zo groot als U 

En ik ben maar zo klein.  

Maar kijkend naar de hemel, Heer, 

Weet ik: U zult er altijd zijn. 

Amen. 



 

God, 

De wereld is zo groot, 

Ik wil graag alles zien 

Alles doen en alles proeven 

En voelen bovendien 

 

 

Wilt U zelf mij wijzen 

Welke weg ik kiezen zal 

Ook al lijkt die weg 

Soms donker en te smal 

 

 

U weet de beste weg 

Geef mij steeds uw zegen 

Dan loop ik zonder treuzelen 

Over alle wegen 

Amen. 

 

 

 

Heer, U bent voor ons 

Om ons de goede weg te wijzen. 

U bent naast ons 

Om ons een hand te geven.  

U bent achter ons 

Om ons te beschermen tegen gevaar. 

U bent onder ons 

Om ons op te vangen wanneer we struikelen. 

U bent in ons 

Om ons te troosten in verdriet. 

U bent om ons heen als een sterke muur 

Wanneer anderen over ons heen willen lopen. 

U bent boven ons 

Om ons te zegenen met Uw liefde. 

Vandaag en morgen. 

Altijd. 

Amen. 

 



Heer Jezus, 

Toen u een kind was, moest U met Uw ouders vluchten. 

Toen u groter werd, had U geen eigen huis. 

Daarom vragen wij U: 

Troost de mensen die ook moeten vluchten 

En de mensen zonder huis. 

Geef hun een veilige plek om te rusten. 

Verwarm het hart van mensen 

Die hun een thuis kunnen geven.  

Geef kracht aan ieder die hen helpt. 

U kent het verdriet en de angst. 

Daarom bidden wij U: 

Bescherm hen. 

Amen. 

 

 
God, 

Zoals regen de zon verduistert, 

Mist de bergen onzichtbaar maakt 

En wolken de blauwe hemel bedekken 

Zo merk ik ook vaak niets van U 

Als ik moe ben en verdrietig. 

 

Ik wilde dat ik Uw hand 

Vast kon houden 

Als het donker is. 

Dan voel ik me veilig. 

Want als ik dan struikel,  

Weet ik dat U mij opvangt. 

Amen. 



 

 

 

Ik wil voor U zingen God 

Met heel mijn hart. 

Ik wil niet vergeten 

Wat U voor mij hebt gedaan. 

 

U vergeeft al mijn fouten, 

U maakt mij gezond, 

U beschermt mijn leven, 

U geeft mij nieuwe kracht 

En ik blijf jong en sterk als een adelaar. 

Amen. 



God, 

Uit alles wat sterft, groeit nieuw leven. 

Een zaadje groeit uit tot een grote boom. 

Is het ook zo met mensen? 

 

Laat ons een zaadje zijn  

Van een boom van vrede, 

Waaronder anderen kunnen schuilen 

Tegen regen zon en wind, 

Waar ze kunnen voelen dat U dichtbij bent. 

 

We geloven dat de dood niet het einde is, 

Maar het begin van een nieuw leven met U. 

Zoals Jezus opstond uit de dood, zo zullen ook wij leven. 

Amen. 

 

 

Heer, help mij Uw vrede op aarde te brengen. 

Laat mij liefde brengen waar haat is 

En vergeving waar ruzie is. 

Laat mij eenheid brengen waar mensen verdeeld zijn 

En waarheid waar men in de war is. 

Laat mij geloof brengen waar twijfel is 

En hoop waar wanhoop is. 

Laat mij licht brengen waar het donker is 

En blijdschap waar verdriet is. 

Gebruik mij als Uw handen, voeten en oren, 

En laat mij niet alleen. 

Amen. 



God in de hemel, 

De wereld lijkt een doolhof, 

Daarin voel ik me klein. 

Steeds weer moet ik zoeken 

Wat de goede weg zal zijn. 

 

Dan kijk ik naar mijn voeten, 

Voel me bang en alleen, 

O, als ik toch kon vliegen… 

Ik vloog er over heen! 

 

Ik wil niet telkens vallen, 

Opstaan en weer doorgaan 

Tenzij U wilt beloven 

Altijd naast mij te staan. 

Amen. 
 



 


