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Creatieve gebedsideeën 
 
De komende dertig gebedsideeën zijn goed te gebruiken om gebedsruimtes in te richten en 
tevens als creatieve ideeën voor vieringen, kinderwerk en jeugdwerk. 
 
Op de website www.creatiefgebed.nl kan je meer informatie over elk gebedsidee vinden. Zo 
vind je hier een foto van de gebedshoek en kan je een informatieblad van dit idee in 'word' 
downloaden.  
 
We bidden dat deze gebedsideeën je mogen helpen om dit bekende gebed op een frisse 
manier in je leven toe te laten en te verrijken. 
 
Matthijs Vlaardingerbroek (www.creatiefgebed.nl) 
© Urban Expression 2010 
 
 
 
01. Maak je klaar 
 
In de ingang net achter de voordeur staat een schaal met water. Hier mag je symbolisch je 
handen wassen. Je mag  hiermee je zonden belijden, vergeving ontvangen, je vrij voelen en 
weten dat je in deze ruimte bij God op bezoek kunt komen. 
 
Benodigdheden: 
 
- schaal  - rozenblaadjes 
- handdoek  - tafel 
 
(Allemaal gekocht bij Ikea) 
 
 
 
02. Altaar van voorbede 
 
In de gebedskamer is een hoek afgeschermd door rieten schermen. Dit is wat we de 
stiltehoek noemen. In deze hoek staat een stoel en een lage tafel. Op de tafel staat een 
grote kaars. Deze kaars is voortdurend aan in de gebedsruimte. De kaars is een symbool 
van Gods aanwezigheid. Op de tafel voor de kaars ligt een houten bakje met wit zand. In dit 
bakje branden meerdere theelichtjes. Bezoekers mogen een theelichtje pakken en deze 
d.m.v. de grote kaars aansteken.  Elk lichtje symboliseert een gebed dat hier in Gods 
aanwezigheid in stilte is uitgesproken. 
 
Benodigdheden: 
 
- lage tafel     - grote kaars 
- houten bakje   - wit zand 
- theelichtjes 
 
(allemaal gekocht bij Ikea) 
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03. De glazen kooi 
 
Soms zijn er gebeden die onmogelijk lijken.  
Gebeden die opgesloten zitten in de glazen kooi van onmogelijkheid... 
 
Bij God is er niets onmogelijk. Hij kan alles mogelijk maken!  
De glazen kooi staat dit weekend open...  
 
In deze kooi mag je gebeden doen voor mensen of situaties die voor ons onmogelijk lijken,  
maar die God mogelijk kan maken. 
 
Benodigdheden: 
 
- Ikea plantenkasje met de deksel open 
- kaartjes en pennen 
 
 
 
04. Het gebedsboek 
 
Op de tafel  staat de kaars als symbool van de Aanwezige God die al onze gebeden hoort. 
Ook ligt hier een gebedsboek waar je gebeden of gedachten in kunt schrijven die je met 
anderen wilt delen. Je mag hier ook elkaars gebeden lezen. 
 
Benodigdheden: 
 
- schrift / aantekenboek 
- pen     
- grote kaars 
 
 
 
05. Gebeden in de klaagmuur 
 
Op de tafel  staat een muur van telefoonboeken. We gebruiken dit als een klaagmuur. In 
Jeruzalem staat de echte Klaagmuur. Joodse gelovigen plaatsen hier hun gebeden met 
papiertjes in de muur. Op de tafel liggen kaartjes. Je kunt een persoonlijk gebed op een 
kaartje schrijven en deze kaart in de telefoonboeken in de muur steken. 
 
Benodigdheden: 
 
- houten kastje / kist 
- grote hoeveelheid telefoonboeken 
- kaartjes 
- pennen 
 
De telefoonboeken gaan met rug tegen de achterkant van de kast. Hierdoor krijg je ruimte 
om kaartjes tussen de bladen te steken die hier gemakkelijk in verdwijnen. 
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06. De kooi van gebondenheid 
 
Op de tafel zie je een kooi met hierin allerlei voorbeelden van gebondenheid; dingen waar 
mensen aan vast kunnen zitten. Rond de kooi ligt een lange zwarte slinger. Misschien 
herken je gebieden van gebondenheid of verslaving in je eigen leven of in de levens van 
mensen die je kent. Je mag als gebed met de schaar een van de schakels van de ketting 
doorknippen. Op dit stukje slinger mag je met potlood een gebed schrijven. 
 
Benodigdheden: 
 
- Ikea plantenkasje die vol komt te hangen met kaartjes. 
- Kaartjes met hierop woorden  zoals: eten, televisie, mensen, occulte, geld, genegenheid, 
goedkeuring, gokken, verleden, muziek, angst, ziekte, alcohol, drugs, sex, internet, 
manipulatie, macht, medicijnen, slachtoffer zijn 
- touwtjes 
- ketting van zwarte karton die om de 'kooi' ligt 
- schaar & potlood 
 
(Deze hoek is verbonden aan gebedsidee: de vlieger van de vrijheid) 
 
 
 
07. De vlieger van vrijheid 
 
Aan de muur zie je een blauwe vlieger met een lange rode staart. Dit is de vlieger van de 
vrijheid. Jezus zegt in Johannes 8: 36 “Wanneer Ik je vrij zal maken, zal je werkelijk vrij zijn.” 
Je mag het doorgeknipte stukje van de zwarte ketting vastnieten aan de staart van de vlieger 
van vrijheid en weten dat Jezus ook jouw gebed wil verhoren en jou of anderen vrij wil 
maken. 
 
Benodigdheden: 
 
- een vlieger met een lint als staart  
- een nietmachine 
- de doorgeknipte schakels van gebedsidee ‘kooi van gebondenheid' waarop gebeden staan 
 
(Deze hoek is verbonden aan gebedsidee: De kooi van de gebondenheid) 
 
 
 
08. Plant een zaadje 
 
Je gebeden zijn als een zaadje die je in de handen van God mag leggen. Soms schieten 
zaden vlug op. Soms duurt het langer voor ze om te omkiemen. God bewaart jouw gebed als 
een zaadje in zijn hart. Hij gaat het laten ontkiemen en er groei aan geven.Als je wil, mag je 
een zaadje in deze bak aarde zaaien. Net zoals we over de komende weken deze zaadjes 
gaan zien opgroeien, mag je weten dat God jouw gebed laat ontkiemen. 
 
Benodigdheden: 
 
- schaal met aarde 
- zaadjes 
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09. Spiegeltje, spiegeltje op de tafel... 
 
Wat denk je als je in de spiegel kijkt? Hier op de tafel ligt een grote ronde spiegel en acht 
kleinere vierkante spiegels. Op elke spiegel staat een boodschap die we soms tegen onszelf 
zeggen. Neem de vierkante spiegels een voor een weg. Lees de zin op elke spiegel goed 
door en neem de tijd om na te denken of deze zin voor jou waar is, of niet. Uiteindelijk kom je 
bij de laatste spiegel: de grote ronde spiegel. Hier staat hoe de Vader over je denkt. Dit is 
een boodschap van Hem voor jou. Neem de tijd om deze waarheid goed tot je door te laten 
dringen. 
 
Wil je na afloop alle vierkante spiegels weer op de ronde spiegel leggen voor de persoon na 
je? 
 
Benodigdheden: 
 
- een grote ronder spiegel met hierop geschreven: Ik ben een geliefd kind van de Vader. Mijn 
Vader is heel blij met mij 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Wat ben ik lelijk! 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Ik kan niks... 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Wat ben jij nou waard? 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Niemand houdt toch van mij 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Ik haat mezelf 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Ik zie er niet uit 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Je bent een mislukkeling 
- een kleine vierkant spiegel met hierop geschreven: Ik doe alles fout 
- een tafeltje 
 
 
 
10. De gebedendoos 
 
In de stiltehoek staat een doosje waar je een gebed in kan plaatsen dat door niemand 
gelezen gaat worden. De gebeden in dit doosje zijn enkel voor Gods ogen. In deze hoek kan 
je ook tijd nemen om in stilte naar God te luisteren. 
 
Benodigdheden: 
 
- doos met gleuf erin 
- pen en papier 
 
 
 
11. Heet van de pers 
 
In deze hoek bidden we voor nieuws uit de kranten van  deze week. Op de muur zie je 
diverse onderwerpen voor gebed uit de kranten. Een medewerker/ster heeft allerlei 
nieuwsberichten verzameld en hier meerdere posters van gemaakt. Neem je tijd om ook voor 
deze zaken en personen te bidden. 
 
Benodigdheden: 
 
- krantenknipsel van nieuws verwerkt tot posters 
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12. Speldenprikken van gebed 
 
In de gebedskamer hebben we aantal vaste hoeken, waaronder de wereldhoek. In de 
wereldhoek bidden voor mensen en gebeurtenissen in het nieuws. Maar we bidden ook voor 
landen. Er staat hier een grote wereldkaart op een prikbord en een doosje met grote 
gekleurde spelden / punaises. Als iemand in deze hoek  voor een land heeft gebeden, 
plaatst de persoon na afloop een speld in dit land. Zo kunnen we over de week zien voor 
welke landen er allemaal gebeden is. 
 
Benodigdheden: 
 
- wereldkaart op prikbord 
- grote gekleurde spelden of punaises 
 
 
 
13. Bidden met rijst 
 
De kinderhoek is een plek waar we stil staan bij wat kinderen wereldwijd nodig hebben. We 
hebben deze week gekozen om stil te staan bij het werk van Compassion en te bidden voor 
de wereldwijde voedselcrisis waar miljoenen kinderen en hun ouders door getroffen worden. 
 
Op de tafel liggen zakjes met rijst en een grote schaal. Kinderen (of volwassenen) die voor 
kinderen en gezinnen in deze crisis gebeden hebben, mogen een zakje rijst openmaken en 
deze rijst in de schaal strooien. Dit doen we omdat we weten dat gebed helpt en God mede 
door ons gebed gaat voorzien. Misschien wil Hij dit wel doen door jou hiervoor in te zetten. 
 
Benodigdheden: 
 
- zakjes rijst 
- groot schaal 
- informatie over armoede en honger onder kinderen 
 
 
 
14. Bidden met pleisters voor kinderen in oorlogsgebieden 
 
De kinderhoek is een plek waar we stil staan bij wat kinderen wereldwijd nodig hebben. We 
hebben deze keer gekozen om voor kinderen te bidden aan de hand van het werk van War 
Child.  
 
Op de tafel ligt een tekening van een teddybeer. Kinderen (of volwassenen) die voor 
kinderen gebeden hebben, mogen een pleister op deze teddybeer plakken. Dit doen we 
omdat we weten dat gebed dingen beter maakt! 
 
Op de tafel liggen drie verhalen voor kinderen over kinderen in andere landen. Deze kan je 
zelf lezen of voorlezen... 
 
Benodigdheden: 
 
- informatie over kinderen in oorlogsgebieden (op te vragen bij War Child) 
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- tekeningen van teddyberen 
- een heleboel pleisters 
15. Knielen bij het kruis 
 
In het midden van deze ruimte ligt een houten kruis op de grond. Je mag ook bij dit kruis 
knielen. Terwijl je dit doet, mag je een vakje op het kruis versieren. Je kunt hiervoor de 
materialen gebruiken die naast het kruis liggen. 
 
Er wordt gewerkt aan het kruis op de grond. Iedere bezoeker mag hier kralen op plakken, het 
beschilderen of op een andere manier iets uiten van wat het kruis van Christus voor hem of 
haar betekent. Van te voren zijn in het kruis een stuk of vijftig gaatjes geboord. Na afloop 
komen hier allemaal lichtjes in. Een blijvend aandenken aan deze week van gebed. 
 
Benodigdheden: 
 
- houten kruis met van te voren gaatjes ingeboord voor (kerst)lichtjes 
- lijm 
- kralen 
- verf 
- textiel 
- schaar 
 
Als het kruis klaar is, stop je er lichtjes van achteren. Geeft een mooi effect. 
 
 
 
16. Knutselhoek 
 
Bidden en aanbidden is niet alleen maar praten. Bidden kan ook kleien, tekenen of verven 
zijn. Aan deze twee tafels kan je knutselend bidden. Probeer eens om met klei, een tekening 
of een schilderij vorm te geven aan een gebed in jou. 
 
Er liggen op deze tafel drie panelen. Elk paneel is opgedeeld in zes vakken. Over de week 
willen we met elkaar deze panelen beschilderen als een gebed tot God. Voel je vrij om 
hieraan deel te nemen. Je hoeft hiervoor geen Picasso of een Rembrand te zijn. 
 
Benodigdheden: 
 
- goed teken/verf papier 
- krijt 
- kwasten 
- verf 
- klei 
 
 
 
 
 
 
 



 
Copyright: Matthijs Vlaardingerbroek – matt.linds@hetnet.nl 
                 Urban Expression (2010) 
 
 
 

8 

17. Hang je tekening aan de paraplu 
 
Er hangt een open paraplu met allemaal touwtjes met knijpers. Mensen hebben een 
schilderij of een tekening mogen maken aan de knutseltafel over schuilen bij God. De 
kinderen mogen hun tekening of schilderij  voor / over de Here God aan de paraplu hangen. 
 
Benodigdheden: 
 
- een hangende paraplu met hieraan touwtjes en knijpers 
 
 
 
18. Lavasteen van verloren passies 
 
Op deze stoel ligt een zwarte lavasteen. Vroeger was deze steen vloeibare lava uit de diepte 
van de aarde. Nu is het afgekoeld en hard geworden. In jouw leven zijn er misschien passies 
en verlangens die vroeger net als de lava vurig waren,en waar je hart van over liep. Hoe gaat 
het nu met deze passies? Zijn ze net als deze steen afgekoeld, koud geworden en is je 
vurige hart misschien zelf wel hard geworden? 
 
Neem de steen in je handen. God kan zelfs deze steen weer vurig en vloeibaar maken.  
Wat zou hij niet met ons hart kunnen doen? 
 
Benodigdheden: 
 
- lavasteen 
 
 
 
19. Luisterhoek 
 
In deze hoek hangt een klamboe. Je mag in deze klamboe gaan zitten. Hier hangen allemaal 
teksten uit de bijbel. Teksten over ‘veilig en geborgen zijn bij God’, ‘over rusten bij Hem’. We 
moedigen je aan om een of meerdere teksten te lezen en tot rust te komen in Zijn 
aanwezigheid. Misschien wil God wel hier tot je spreken. In de klamboe ligt een 
aantekenboek waar je gedachten, gebeden, gedichten of misschien wel woorden van God in 
kunt opschrijven. (Graag je schoenen uitdoen in deze hoek...) 
 
Benodigdheden: 
 
- klamboe 
- bijbelteksten op A4 papier 
- kussens 
- aantekenboek 
- pennen 
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20. Altaar van lasten 
 
Op de tafel ligt een schaal met stenen en een open bijbel. Deze stenen staan voor de lasten 
die we allemaal bij ons dragen. In 1 Petrus 5: 7 lezen we: "Geef al uw zorgen en problemen 
over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u." 
 
We willen je uitnodigen om een steen uit de schaal te halen en deze op de bijbel te leggen. 
Als je dat doet, mag je stil staan bij een bepaalde last die je draagt en dat je die aan Jezus 
mag geven. 
 
Benodigdheden: 
 
- stenen (Ikea) 
- platte schaal 
- open bijbel 
 
 
 
21. Bidden voor landen met feestparasolletjes 
 
Aan de muur hangt een grote wereld kaart.  Op de piano ligt een zilveren bol.  
Ook vind je hier feestparasolletjes en kaartjes. Bid voor een land in de wereld. Als je dit hebt 
gedaan, mag je dit land op een kaartje schrijven. Dit kaartje prik je met het parasolletje vast 
op de zilveren bol  
 
Benodigdheden: 
 
- grote ronde kool ingepakt in zilverfolie 
- grote wereldkaart 
- feestparasolletjes 
- kaartjes en pennen 
 
 
 
22. Een paraplu over een straat 
 
Op de deur bij het raam hangt een grote poster met daarop alle namen van straten in 
Spoorwijk. Misschien ken je mensen die in een van deze straten woont. Bidt voor deze 
mensen in de straten. 
 
Als je voor een straat hebt gebeden, mag je een gekleurde paraplu op deze straat plakken, 
zodat andere bidders kunnen zien dat er voor deze straat gebeden is. Waarom een paraplu?  
Door onze gebeden wil God zijn bescherming en zegen aan deze mensen geven. 
 
Benodigdheden: 
 
- grote poster met alle straatnamen uit de buurt 
- uitgeknipte paraplu's van karton 
- kneedgum 
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23. Maak een geboortedoek 
 
Onlangs is bij ons in de wijkgemeente een jongetje geboren. We willen hem en zijn moeder 
graag een geboortedoek aanbieden. Een geboortedoek waaronder hij mag schuilen. 
 
Schrijf of teken iets speciaals voor ... op de gebedsdoek. Gebruik hiervoor de speciale 
textielstiften. 
 
Benodigdheden: 
 
- mooie stof 
- textielstiften 
 
 
 
24. Stenen in het water 
 
Soms moeten we iets loslaten voordat we echt kunnen schuilen bij de Vader. Is er vandaag 
iets wat je wilt loslaten? 
 
Hier liggen allerlei stenen met touwtjes en kaarten daaraan. Schrijf iets wat je los wilt laten / 
over wilt geven op een kaartje en laat de steen met een kaartje in een grote emmer met 
water vallen. Het kaartje verdwijnt in het water, net zoals we onze lasten bij God mogen 
achterlaten. 
 
Benodigdheden: 
 
- grote glazen vaas of schaal 
- stenen waar een touwtje en een kaartje aan vastzitten 
 
 
 
25. Plaats ze maar onder Gods paraplu 
 
Hier op tafel staat een open paraplu. In ons leven zijn er waarschijnlijk mensen waarvan we 
zo graag zouden willen dat ook zij konden schuilen in Gods redding, liefde, vergeving en 
genade.  
 
Schrijf op een kaartje de naam van iemand waarvan jij zou willen dat ze konden schuilen bij 
de Here God. Leg dit kaartje als een symbool onder de beschermende paraplu. 
 
Benodigdheden: 
 
- een paraplu 
- kaartjes en pennen 
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26. Wat houdt jou van God weg? 
 
Soms zijn er dingen in ons leven die ons weghouden van God. Dingen die ons stoppen om 
te schuilen bij de Here God. Wat stopt jou? 
 
Hier op tafel liggen allerlei tijdschriften. Je mag in deze tijdschriften knippen en scheuren en 
jouw antwoord op deze vraag op de grote poster op tafel plakken. 
 
Benodigdheden: 
 
- tijdschriften 
- grote kartonnen vellen 
- scharen, lijm, stiften 
 
 
 
27. Boer zoekt gebed 
 
Op tafel ligt fruit en groente dat we als Nederlanders importeren uit andere landen. Hoewel 
we hun producten eten, staan hun levens zo ver van ons vandaan. 
 
Je kunt hier bidden voor de boeren in de landen waar je groente/fruit vandaan komt. Je kunt 
bidden voor hun levensomstandigheden. Het is dan goed om de verpakking om het fruit/de 
groenten te laten zitten of op te schrijven waar het vandaan komt. Je kunt ook groenten en 
fruit uit Nederland neerleggen en bidden voor de tuinders in Nederland. 
 
Benodigdheden: 
 
-    groente en fruit 
-    duidelijk verwijzing naar de exportlanden 
 
 
 
28. Bidden met buitenlandse munten 
 
Op de tafel ligt een stapel buitenlandse munten. Kies een muntje uit. Kijk of je kunt 
ontdekken uit welk land dit muntje komt. Bid voor betreffende land. Na afloop mag je het 
muntje houden. Misschien kan je nog een keer voor dit land bidden. 
 
Benodigdheden: 
 
-    buitenlandse munten 
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29. Lege theezakjes 
 
Er liggen allerlei lege theezakjes in een schaal. Pak een theezakje en bidt voor vrienden, 
familieleden of collega’s waar je regelmatig koffie of thee mee drinkt. 
 
Benodigdheden: 
 
- lege theezakjes 
- schaal 
 
 
 
30. Bemoedig de ander 
 
Hier op tafel staat een schaal vol met kleine zakjes die twee of drie snoephartjes bevatten. 
Ook liggen er kleine kaartjes. Schrijf een bemoedigend kaartje voor iemand die je kent en 
neem tijd om voor deze persoon te bidden en te danken. Geef de persoon een zakje met 
lekkere snoepjes en je zelfgeschreven kaartje. 
 
Benodigdheden: 
 
- zakjes met snoephartjes in een schaal 
- kaartjes met pennen 
 


