
 

Het onze Vader 
 

 

 

 

 

 
 

Naam:  
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Onze Vader 
 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 

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. 
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Onze Vader die in de hemel zijt. 

 

Vraag 1: Hoe wordt God in de eerste zin genoemd? 
 
 

 
Vraag 2: Wat doet een goede vader volgens jou? Noem eens een paar 

dingen. 

  

  

  

 

Vraag 3: Bij wie voel jij je veilig? 

………………………………………………………………… 

Vraag 4: Waar is God?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 5: Hoe ziet de hemel er volgens jou uit? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 6: Waaraan kun je merken dat God ook dichtbij ons op de aarde is? 

 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

 

Lieve God, 

U bent onze Vader en u woont in de hemel. 
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Uw naam worde geheiligd 

Vraag 1: Welke woorden vind jij bij God passen? Zet er een rondje omheen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: Wat betekent heilig? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 3: Welke namen kun je allemaal voor God 

gebruiken? 

  

  

  

  

Vraag 4: Wanneer gebruik je de naam van God? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 5: Wanneer gebruik je de naam van God beter niet? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Uw naam is heilig en wij prijzen die naam. 
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Uw Koninkrijk kome 

 

Vraag 1: Zet een rondje om goed of fout: 

 

Meester van Zelm is de baas van onze school    goed/fout 

Koningin Beatrix is de koningin van de hele wereld   goed/fout 

Een koning zorgt dat alles goed en eerlijk gaat    goed/fout 

Er zijn goede en slechte koningen      goed/fout 

God is een slechte koning       goed/fout 

Koning God wil graag dat alle mensen voor elkaar zorgen  goed/fout 

 

Vraag 2: Wie is er koning in de hemel? 

……………………………………………………………… 

Vraag 3: Als jij de koning van Nederland was, wat zou jij dan willen 

veranderen? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

 

Lieve God, 

U bent de koning!   
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Vraag 4: Maak hieronder een mooie tekening van een goede koning of 

koningin. 
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Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 

 

Vraag 1: Hoe wil God graag dat wij ons gedragen? Kijk goed naar de plaatjes. 

 

 

 

 

 

1…………………………………….2……………………………………….3……………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 2: Er zijn verschillen tussen de hemel en de wereld. Schrijf de 

woorden in het vak waar ze horen. 

vrede - liefde- oorlog- ruzie- altijd blij - bang - tranen – huis van God – 

fouten - koningen 

Hemel Wereld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vraag 3: De Here God wil dat het leven op de wereld net zo mooi is als in de 

hemel. Hij heeft daarom aan alle mensen een paar regels gegeven die ervoor 

kunnen zorgen dat het op aarde ook een beetje op de hemel gaat lijken. 

Maar dan moeten wij ons daar wel aan houden. Hoeveel regels zijn dat? Zet 

een rondje om het goede antwoord. 

1 5 7 22 100 653 10 55 270   
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Vraag 4: Heel lang geleden was er geen verschil tussen de hemel en de 

aarde. Toen leefden er nog maar een paar mensen. Hoe heetten die mensen? 

………………………………………………………………………………… 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde steeds een 
beetje meer op de hemel gaat lijken. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood 

 

Vraag 1: Wat betekent het woord ‘heden’? 

a. Nooit  b. Altijd  c. Vandaag  d. Volgend jaar 

 

Vraag 2: Welke dingen heb je iedere dag nodig? 

…………………………………………   ………………………………………………… 

…………………………………………   ………………………………………………… 

Vraag 3: Maak een elfje over één van deze dingen. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1.  

Vraag 4: Niet alle kinderen hebben genoeg te eten. Wat kunnen wij doen 

voor kinderen die te weinig te eten en te drinken hebben? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Geef ons iedere dag wat wij nodig hebben. 
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Vergeef ons onze schulden 

 

Vraag 1: Wat zijn schulden? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 2: Iedereen doet wel eens iets wat niet zo goed is. Schrijf de 

verkeerde dingen die jij wel eens maakt in het pikzwarte hok. Dan kan 

niemand het zien, alleen God! 

 
 
 
 
 

 

 

Steeds als het fout gaat, kunnen we naar Jezus gaan en hij zorgt ervoor dat 

de verkeerde dingen helemaal verdwijnen! God die de zee heeft gemaakt, 

spoelt jouw fouten dan weer weg. Dan wordt het van zwart weer helemaal 

wit. 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

 

Lieve God, 

Vergeef de fouten die ik maak. 
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Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

 

Vraag 1: Hoe kun je een ruzie weer goedmaken? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 2: Heeft iemand jou wel eens pijn of verdriet gedaan? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vond je het toen moeilijk om diegene te vergeven? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

De God die de wind heeft gemaakt kan ook jouw pijn en 

verdriet wegblazen. Hij kan je ook helpen om hen te vergeven.  

Teken op de volgende bladzijde een stripverhaal van 2 personen die ruzie 

hebben. Zorg er wel voor dat ze het aan het einde van het verhaal weer 

goed hebben gemaakt. Verzin ook een titel, 

 

 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

 

Lieve God, 

U vergeeft ons de fouten die wij maken, help ons om ook de 
fouten van anderen te vergeven. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
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Leid ons niet in verzoeking 

Vraag 1: Welke weg zou het makkelijkst zijn denk jij? Zet er een kruisje 

onder. 

 

Vraag 2: Wat is er makkelijker? Kruis dat rondje aan. 

o Snel even het antwoord van je buurvrouw overschrijven  

o Zelf goed over de som nadenken 

Vraag 3: Wat is er beter? Kruis dat rondje aan. 

o Snel even het antwoord van je buurvrouw overschrijven  

o Zelf goed over de som nadenken 

Vraag 4: Is de makkelijkste weg altijd de beste? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Het onze Vader voor kinderen: 

 

Lieve God, 

Help mij om steeds de weg te gaan die goed is. 
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Maar verlos ons van het boze 

Er gebeuren heel veel nare dingen om ons heen en in de wereld. 

 Oorlog 

 Ruzie tussen papa en mama 

 Ruzie op school 

 Kinderen die gepest worden 

 Kinderen die te weinig eten en drinken hebben 

 Kinderen die thuis veel klappen krijgen 

  

  

  

Vraag 1: Je weet vast nog wel meer nare dingen. Schrijf ze op in jouw lijstje. 

Vraag 2: Maak de woordzoeker. 

P L A G E N F F K N P V N  

E S K G H O N G E R E E T  

S V W Z S A O R H H S E N  

T R A N E N E T O S T J H  

E L A H E T E P O E I M E  

N E D C I I K L A P P E N  

I T F E R T R E E J O O L  

A A R D B E V I N G R O T  

O T R W V T Z K L F K R X  

W E A N F U M A H E A L A  

V T S E R E T P Z T A O T  

O V E R S T R O M I N G Y  

A W H E T S B T T O O D T 
 

boze oorlog aardbeving kapot tranen orkaan 
ruzie plagen verlossen pijn klappen treiteren 

pesten honger overstroming verdriet kwaad  
 
,  

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Wanneer er nare dingen om mij heen zijn, bescherm mij dan. 
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Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. 

 

Vraag 1: Wat is er allemaal van God? 

1.  

2.  

3.  

Vraag 2: Leg deze drie woorden hieronder uit. 

1. ……………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 3: Welk zinnetje hoort bij welk plaatje? Trek er een lijntje naartoe. 

 

 

 

 

Zo lief als een lammetje. 

Zo sterk als een beer. 

Zo gevaarlijk als een leeuw. 

Zo mooi als een pauw. 

Kleur met je rode potlood het plaatje en de zin die jij het beste bij God vindt 

passen.  

 

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Alles is van U! U bent groot, machtig en bijzonder! 
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Tot in eeuwigheid. Amen. 

Vraag 1: Sommige dingen zijn voor even, andere dingen zijn voor altijd en 
heel soms komt het voor dat iets voor eeuwig duurt. 
Zet een rondje om 1 als het voor even duurt, een rondje om 2 als het voor 
altijd duurt en een rondje om 3 als het voor eeuwig duurt. 
 
Je naam      1 2 3 
De herfst      1 2 3 
Het leven      1 2 3 

Ziek zijn      1 2 3 

God’s liefde      1 2 3 

De zomer      1 2 3 

Oorlog ergens op de wereld   1 2 3 

Vraag 2: Wat zou jij nooit willen missen in je leven? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 3: Waarom zeg je ‘amen’ als je klaar 

bent met bidden? 

a. Om te laten zien dat je klaar bent 

b. Zomaar 

c. Omdat het zo hoort 

d. Omdat het betekent: Alles wat ik 

gezegd heb meen ik en is ook zo. 

Vraag 4: Kun je alleen met God praten door het onze Vader te bidden? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 5: Schrijf op de volgende bladzijde in het vak een gebed op met iets 

wat jij graag tegen God wilt vertellen of aan hem wil vragen. 

Het onze Vader voor kinderen: 

Lieve God, 

Uw liefde zal voor altijd en altijd blijven bestaan. En zo is het! 
Amen! 
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Mijn gebed voor God. 
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Het onze Vader voor kinderen. 

 

Lieve God, 

U bent onze Vader en u woont in de hemel. 

Uw naam is heilig en wij prijzen die naam. 

U bent de koning! 

Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde steeds een 
beetje meer op de hemel gaat lijken. 

Geef ons iedere dag wat wij nodig hebben. 

Vergeef de fouten die ik maak. 

U vergeeft ons de fouten die wij maken, help ons om ook de 
fouten van anderen te vergeven. 

Help mij om steeds de weg te gaan die goed is. 

Wanneer er nare dingen om mij heen zijn, bescherm mij dan. 

Alles is van U! U bent groot, machtig en bijzonder! 

Uw liefde zal voor altijd en altijd blijven bestaan. En zo is het!  

Amen! 

 

 


