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preek 11 september 2022 (jeugddienst) 

thema Online met God 

tekst Kolossenzen 4:2 BGT: “Blijf steeds bidden, en sta altijd klaar om God te danken” 

liturgie:  

aanbidden Opwekking 671 (U schiep zon en maan en sterrenpracht) 

welkom en gebed  

aanbidden Opwekking 832 (Waar U verschijnt, wordt alles nieuw) 

kinderen naar hun club  

deel 1 Vragenlijst: Hoe bid je? 

danken Opwekking 733 (De zon komt op, maakt de morgen wakker) 

deel 2 Uitleg: Waar bid je voor? 

deel 3 Woordwolk: Helpt bidden wel? 

vergeving vragen Opwekking 629 (Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan) 

deel 4 Bidden met elkaar 

luisterlied bij deel 4 Opwekking 192 (Ik kom in uw heiligdom binnen) 

bidden voor anderen Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig, God) 

gebed  

kinderen komen terug  

collecte  

bidden voor jezelf Opwekking 802 (Here’s my heart Lord) 

zegen  

 

deel 1 (Vragenlijst: Hoe bid je?) 

Stel je voor dat je niet online kunt. Da’s lastig! 

Je krijgt de berichtjes van je vrienden niet meer binnen. Je kunt niet meer zien hoe laat 

de bus komt. Je hebt niks aan je playlist. En zo zijn er nog veel meer dingen die je mist 

als je niet online kunt. Heel lastig! 

Ik heb het de eerste veertig jaar van mijn leven zonder internet gedaan en dat ging prima, 

maar nu … Ik kan me het leven niet meer voorstellen zonder internet. Als het internet 

niet meer werkt, dan hebben we met z’n allen een serieus probleem. 

Als je online gaat, kun je contact hebben. 

Alles moet dan natuurlijk wel werken. Je telefoon of je tablet of je laptop moet het doen; 

de batterij moet niet leeg zijn; de wifi moet werken en als dat niet werkt moet je via 

mobiele data online kunnen. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat degene met wie 

je contact zoekt in de buurt van z’n telefoon is ... Als het aan beide kanten werkt, heb je 

contact. Je gaat online. 

Hoe heb je dat geleerd? 

Mijn kleinkinderen konden al online toen ze nog geen twee jaar oud waren. Ze hadden 

het gezien van hun vader en moeder. En ze probeerden het gewoon. Ik vond het heel 

leuk om dat te zien. 

Misschien heb jij het ook wel geleerd van je ouders. Maar ik weet zeker dat heel veel 

jongeren er beter in zijn dan hun ouders. Handig dat je vrienden hebt die je tips geven. 

Online gaan, vergelijk dat eens met bidden! 

Bekijk bidden eens als een vorm van online zijn, maar dan met God. Natuurlijk zijn er 

wel verschillen. Want als je online wilt zijn met God heb je geen telefoon nodig en ook 

geen tablet of laptop. Je hoeft je apparaat niet aan de oplader te hebben gehad. De 

wificode hoef je niet te kennen en voor een gebed is een databundel overbodig. Je kunt 
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zo beginnen. Als je het zo bekijkt is bidden gemakkelijker dan online gaan voor contact 

met één van je vrienden. 

Ik vind online gaan wel een mooi beeld voor bidden. Daar heb ik wat vragen over. 

Vind er maar eens de tijd voor om online te zijn met God! Je kunt altijd en overal op je 

telefoon: voor spelletjes, om het nieuws te lezen, om leuke filmpjes te kijken, om 

berichtjes te sturen aan je vrienden … Vandaar vraag 1: Hoe zorg je ervoor dat je ook 

nog online bent met God? 

Als je niet online kunt is dat lastig; je mist het; misschien voel je je zelfs alleen. Maar 

hoe is dat bij het online zijn met God? Daarover gaat vraag 2: Hoe voelt het als je niet 

bidt? a) waardeloos; b) schuldig; c) neutraal; d) oké; e) prima. 

Vraag 3: Waarover bid je? a) het milieu; b) een goed cijfer/sportresultaat; c) vrienden; d) 

opa/oma; e) over iets anders; f) nergens over. 

Vraag 4: Wat vind je mooi en wat vind je moeilijk aan bidden? 

Reageer maar! 

 

deel 2 (Uitleg: Waar bid je voor?) 

Waar heb je het over als je online gaat? 

Misschien app je op een dag naar je vader: ‘Pap, ik sta met een lekke band. Kun je me 

even ophalen?’ Of je appt met je moeder: ‘Mam, kun je even wat geld op mijn rekening 

zetten? Want ik sta in de winkel en ik heb een hele leuke broek gezien maar m’n geld is 

op’. Of je stuurt een selfie naar een vriend zodat die kan zien dat je lekker aan het chillen 

bent. Op zich is daar niks mis mee. Maar ik zou je toch eens willen vragen: 

Heb je het altijd alleen over jezelf? 

Ben je online alleen met jezelf bezig? met wat jij nodig hebt, met wat jij leuk vindt, met 

waar jij van geniet? 

Als anderen zo met jou omgaan, vind je dat vast niet leuk. 

Als mijn vrienden alleen contact zoeken als ze me nodig hebben … Als mijn kinderen 

me alleen weten te vinden als ze ergens mee zitten en iets van me willen … Als Lia 

alleen maar van alles aan mij vraagt: Wil je het gras even maaien? Als je toch naar 

Leersum gaat, haal je dan even fairtrade koffie bij de Plus? … 

En omgekeerd: als ik alleen maar van alles vraag aan Lia, zonder ooit dank je wel te 

zeggen … Als ik alles wat anderen voor me doen als vanzelfsprekend aanvaard en nooit 

mijn waardering uitspreek voor wat ze doen … Daar zou je toch van balen! 

Zo is het ook als je online gaat met God. 

Prima als je even een schietgebedje doet als er gevaar dreigt. Prima als je bidt voor 

iemand die je goed kent en die ziek is. Maar je contact met God mag rijker, mooier, 

dieper zijn dan dat. 

Er is zoveel meer waar je over kunt bidden. 

Iemand als Paulus heeft het daar heel vaak over. Hij heeft een heel aantal brieven 

geschreven, ook bijvoorbeeld aan christenen in Kolosse; dat is een stad in het westen van 

Turkije. Hij vertelt in die brief hoe hij God dankt voor de christenen in Kolosse. Waar is 

hij dan zo blij mee? Hij heeft gehoord van hun grote geloof in God en van de liefdevolle 

manier waarop ze met elkaar omgaan. Daar moeten ze verder in groeien en daar bidt 

Paulus voor, samen met andere christenen. De heilige Geest zal hen helpen; Paulus weet 

dat zeker; daar mogen ze ook om vragen. Daarna schrijft Paulus in Kolossenzen 4 vers 2: 

“Blijf steeds bidden, en sta altijd klaar om God te danken”. Want ook al vind je het fijn 

om te leven als christen, soms gaat het fout in je leven. “Blijf steeds bidden”. Je mag ook 

ontdekken wat er al goed gaat in je leven. “Sta altijd klaar om God te danken”. En wat ik 

heel mooi vind: Paulus wil graag dat ook voor hem gebeden wordt maar hij vertelt 

daarbij dat heel veel anderen voor de Kolossenzen bidden.  
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Alleen: waar moet je gebed dan over gaan? 

Het kan een gebed zonder woorden zijn. 

Een zucht kan al een gebed zijn omdat de heilige Geest de zucht vertaalt in woorden en 

jouw zucht bij God brengt. God hoort het. Je bidt nooit alleen want de heilige Geest bidt 

met je mee, zelfs als je geen woorden kunt vinden voor je gebed. 

Het is toch ook wel fijn om woorden te vinden. Ik kwam een hele mooie manier tegen en 

die geef ik jullie graag als tip: Je gaat heel eenvoudig je vijf vingers bij langs: 

Je duim: aanbidden. 

Als je vindt dat iemand het heel goed gedaan heeft, dan steek je je duim in de lucht en 

daarmee zeg je: Goed zo! Zo kun je tegen God zeggen: Wat bent U goed bezig! (en dat 

bedoel ik heel eerbiedig). Je laat aan God merken dat je vol bewondering bent voor zijn 

goedheid of dat je diep onder de indruk bent van zijn wijsheid. Je gaat God aanbidden. In 

deze dienst hebben we daarvoor twee liederen gebruikt: Opwekking 671 (lof en 

aanbidding) en Opwekking 832 (Jezus, overwinnaar). 

Je wijsvinger: danken. 

Waarom je wijsvinger? Nou, met je wijsvinger kun je alles aanwijzen wat je van God 

gekregen hebt. Je kunt wijzen naar je kleren. Je kunt wijzen naar elkaar. Als je straks 

naar huis rijdt, kun je wijzen naar je fiets of je auto. En als je straks thuiskomt, kun je 

wijzen naar je huis en naar de stoel waarin je kunt gaan zitten en naar de telefoon met al 

z’n mogelijkheden. Er is zoveel wat je van God gekregen hebt. Dank God ervoor. In 

deze dienst hebben we daarvoor één lied gebruikt: Opwekking 733 (10.000 redenen tot 

dankbaarheid). 

Je middelvinger: vergeving vragen. 

Waarom je middelvinger? Als je heel boos bent op iemand, doe je misschien wel zo met 

je middelvinger. Daarmee schoffeer je de ander. Zo zou je kunnen zeggen dat jij met 

jouw zonde God schoffeert: je trekt je (tijdelijk) niks aan van God; je doet iets waarmee 

je een ander pijn doet, onderuit haalt. Het is een heel pijnlijk onderdeel van je gebed: 

bedenken wat er fout zit in je leven. Het is ook een heel bevrijdend onderdeel van je 

gebed: bidden om vergeving. 

Je ringvinger: bidden voor anderen. 

Wie getrouwd is, heeft vaak een ring om z’n ringvinger. Die ring herinnert je aan je man 

of je vrouw. Nou, gebruik dan juist je ringvinger om te bedenken dat je verbonden bent 

met andere mensen. Op school ben je verbonden met je klasgenoten en met de docent. In 

je sport ben je verbonden met je team. In je baantje ben je verbonden met je collega’s en 

je baas. In de kerk zijn we verbonden met elkaar. Als Nederlanders horen we bij elkaar 

(zelfs als de één de Nederlandse vlag op de kop ophangt en de ander zich daar kapot aan 

ergert). Als mensen zijn we met elkaar verbonden (wij hier zelfs met mensen in Pakistan 

die niet meer weten hoe ze verder moeten na de watersnoodramp). Bid voor de mensen 

dicht bij jou in de buurt en ook voor mensen die wat verder van je af staan en zelfs voor 

mensen die je helemaal niet kent want we zijn met al die mensen verbonden. 

Je pink: bidden voor jezelf. 

Daar is niks mis mee! met bidden voor jezelf. Maar als je bewust let op wat God je nu al 

geeft en Hem daar ook voor bedankt, helpt dat om te bidden voor iets wat pijn doet in je 

leven. Als je jouw zonden opbiecht tegenover God, vergeeft God je royaal en totaal, en 

geeft dat nieuwe ruimte in het contact met God. 

Zo kun je al biddend de vingers van je hand bij langs gaan. Ik zeg niet dat je dat in elk 

gebed moet doen. Maar dit is wel een mooie manier om je gebed wat breder te maken. 

 

deel 3 (Woordwolk: Helpt bidden wel?) 

Helpt bidden wel? Wat verandert er als je bidt? Of maakt het niks uit? Heb je voorbeelden 

van een gebed dat geholpen heeft? 
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Als je iets vraagt aan God, weet je één ding heel zeker: God luistert naar je. Hij wil je 

helpen. Ik hoop dat je ontdekt dat Hij daar druk mee bezig is, ook in de kleine dagelijkse 

dingen. En als er iets heftigs in je leven speelt (bijvoorbeeld dat je heel erg ziek bent), wat 

dan? Misschien verandert Hij je situatie als je bidt: maakt Hij jou weer helemaal beter. 

Misschien verandert Hij jou als je bidt: blijf je ziek maar helpt Hij jou om je ziekte beter te 

dragen. God is een God van grote kracht. Let er maar op! 

 

deel 4 (Bidden met elkaar) 

Ik nodig je nu uit om met iemand anders of met twee anderen samen te bespreken waar je 

over wilt bidden. En ga dat dan ook maar doen! Je mag het doen op jouw manier! 

 

 

 


