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Op reis door de Kerst-geschiedenis 
 
De komende veertien gebedsideeën nemen je mee door het Kerstverhaal. 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. Als een hert dat naar water verlangt... 
 
Voor de geboorte van Zijn zoon Jezus had God vierhonderd lange jaren niet meer tot het 
volk Israel gesproken. Vierhonderd jaar! Toch waren er nog mensen die elke dag baden in 
de tempel wachtend op God, verlangend naar God. Mensen zoals Simeon en Hanna die in 
de tijd dat Jezus werd geboren elke dag in de tempel baden of God weer zou omzien naar 
Zijn mensen. 
  
In psalm 42:1 beschrijft koning David dit verlangen zo: “Als een hert dat naar water verlangt, 
zo verlangt mijn ziel naar U.” Misschien herken je dit verlangen naar God in jezelf. 
In deze hoek vind je een aantal teksten vanuit psalm 42. 
 
Lees deze woorden een aantal keer door.  
 
Voel aan het gewei, bedenk hoe een hert naar water zou verlangen en geef uiting aan je 
verlangen naar God. Neem na afloop een slok water uit de kan bij deze hoek. Wij mogen 
weten en ervaren dat God in Jezus dit verlangen naar Hem kan en wilt vervullen. 
 
"Zoals een hert snakt naar stromend water, zo snakt mijn ziel naar U, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik dichtbij komen en Gods 
gezicht zien? 
 
Tranen zijn mijn voedsel, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: 
‘Waar is dan je God?’ 
 
Waarom ben ik toch zo onrustig en teneergeslagen? Ik moet alles van God verwachten. Ik 
wil op God vertrouwen; eens zal ik Hem zeker weer loven, want Hij is mijn bevrijder en mijn 
God! 
 
Zoals een hert snakt naar stromend water, zo snakt mijn ziel naar U, o God" 
 
Benodigdheden: 
 
- Hertengewei 
- Glas water 
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02. Een 100 miljoen dakloze kinderen 
 
In onze wereld zijn er meer dan 100 miljoen dakloze kinderen. Hoeveel is 100 miljoen? 
Iemand heeft eens uitgerekend dat je 23 dagen achter elkaar moet tellen om tot 1 miljoen te 
tellen. En dat dan 100x. Dan ben je bijna een jaar dag en nacht aan het tellen zonder te eten 
en te slapen. Zoveel is 100 miljoen!!! 
 
Hier is een bord met daarop een cirkel. Deze cirkel staat voor de wereld. Je mag met stipjes 
deze cirkel vullen totdat we 100 miljoen stipjes hebben. Gaat dit lukken, denk je?  
Gelukkig kent God al die dakloze kinderen bij naam... 
 
Benodigdheden: 
 
- een grote cirkel waar kinderen en volwassenen stipjes kunnen zetten met een viltstift 
 
 
 
03. Dakloze kinderen 
 
In de wereld zijn er heel veel steden waar kinderen dakloos zijn. Ze wonen in riolen, onder 
bruggen of in dozen. Voor veel van deze kinderen is er geen schuilplaats.  
 
Op de tafel liggen kartonnen kruisen. Deze kruisen mag je versieren met tekeningen of 
gebeden. Vouw een kruis in een doosje. Op de muur hangen ook lijsten met namen van 
steden waar kinderen dakloos zijn. Schrijf een naam van zo’n stad op het doosje en bidt 
speciaal voor de kinderen in die stad. 
 
Benodigdheden: 
 
- kruizen die je in doosjes kunt vouwen 
- stickertjes, stiften, materiaal om de dozen te versieren 
- lijst met sommige steden waar kinderen dakloos zijn 
- verhalen over dakloze kinderen 
 
 
04. In navolging van Jozef 
 
Toen Jozef hoorde dat Maria zwanger was, nam hij zich voor om van haar te scheiden. Dit 
was een logische stap. Het kind was niet van hem. Het was zijn volste recht om dit te doen. 
Gelukkig kwam er een engel, die hem in een droom liet zien dat hij moest breken met zijn 
rechten en zijn plannen. Er was een betere en hogere weg voor hem. 
 
Misschien zijn er dingen in ons leven die wij vasthouden en waar wij beter mee kunnen 
breken. Is er iets in je leven waar mee jij wilt breken? 
 
In deze hoek liggen allemaal stokjes. Neem een stokje in je handen, denk en bid over waar jij 
mee wilt breken en als jij klaar bent, breek dit stokje dan door midden. Het breken van het 
stokje is een symbool van een gemaakte keuze. Neem de gebroken stokjes mee om je aan 
deze beslissing te laten herinneren. 
 
Benodigdheden: 
 
- Satéstokjes 
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05. Zijn naam is Jezus... 
 
Zijn naam is Jezus...  
“Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden” (Mattheus 1:21) 
 
Dit was de boodschap van de engel aan Jozef die in een droom aan hem verscheen. 
Voor je zie een bord met daarop het woord ‘Jezus’ staan.  Schrijf in het woord ‘Jezus’ met 
een potlood een zonde waar je mee worstelt. Hierna mag je met rode verf deze zonde 
wegverven…   
 
Jezus is het, Die ook jou zal redden van je zonden. Hij heeft je vergeven! 
 
 Benodigdheden: 
 
- Bord met woord ‘JEZUS’ 
- Potlood, rode verf + kwast 
 
 
 
06. Beschuit met muisjes 
 
Hier op tafel staan beschuiten, muisjes en boter. Je mag, als je dit wilt, een lekker beschuit 
met muisjes smeren en vieren dat Jezus ook voor jou geboren is. Eet smakelijk! 
 
Benodigdheden: 
 
- Beschuit, boter, muisjes, mes 
 
 
 
 
07. Vrede op aarde 
 
De engelen zongen ‘vrede op aarde’ toen Jezus geboren werd. Helaas is er in heel landen, 
gebieden,  maar in mensen geen vrede. Op het blad aan de muur kan je lezen over landen 
waar op dit moment oorlog en geen vrede is. Laten we bidden voor vrede in deze landen. 
 
Op de tafel in deze hoek staat een schaal met drijfkaarsen. Je mag een kaarsje aansteken 
als symbool van jouw gebed voor vrede. 
 
Benodigdheden: 
 
- Informatieblad over landen waar momenteel conflicten zijn 
- Drijfkaarsjes 
- Schaal 
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08. Wie is God voor jou? 
 
De herders zat ’s nachts bij hun schapen. Zij hoorden er niet bij. Zij waren het uitschot van 
de maatschappij. God was niet voor hen. God was alleen maar voor de goede mensen. 
Maar opeens was daar een engel met goed nieuws. God is veel beter dan iedereen denkt. 
God is er ook voor hen! Jezus is ook voor hen gekomen! Die nacht ontdekten de herders iets 
nieuws over wie God is... 
 
Op de tafel voor je liggen allemaal foto-kaarten. Bekijk deze kaarten. Welke kaart laat voor 
jou iets zien van wie God is. Hang deze kaart op het vel boven de tafel. Maak het vast aan 
een paperclip. Onder de tafel liggen ook allemaal etiketvellen. Schrijf op een etiket wat deze 
foto voor jou van God laat zien en plak dit etiket naast de foto. 
 
Benodigheden: 
 
- Foto-kaarten (EO -kaarten op tafel / Creatum Beeldwerk) 
- Bord met knijpers aan een touwtje 
- Etikettenvellen 
- Pennen 
 
 
09. Jouw plaats in de stal 
 
Op de tafel staat een grote stal met daarin de kribbe. De kribbe is leeg, maar staat hier voor 
de aanwezigheid van Jezus.  Stel je voor dat jij hier in de stal bij Jezus bent... 
 
Hoe zou jij reageren? 
Waar zou je in de stal zijn? Zou jij staan, knielen, liggen? 
Wat zou jij gedaan hebben? 
 
Maak van klei een poppetje en plaats dit op een plek en in een houding in de stal die iets 
zegt over hoe jij bij Jezus zou willen zijn. 
 
Benodigdheden: 
 
- Stal 
- Klei 
- Kribbe 
 
 
 
10. De stal dichtbij 
 
God, de Schepper van al het leven, van de miljarden sterren, van de grootste olifanten tot 
het lieveheersbeestje kiest ervoor om geboren te worden in een stal. Waarom niet in een 
heel modern ziekenhuis? Waarom niet in een paleis? Waarom geen speciale koninklijke 
behandeling met het beste van het beste? 
 
God komt heel dichtbij en vraagt geen voorkeursbehandeling, maar wil mens zijn onder de 
mensen. Jezus wordt heel gewoon geboren in een stal tussen de dieren. Geen schoon bedje 
met een lieve pop of een Winnie de Poeh muziekdoos, maar een kribbe met stro en luizen. 
Hoe zou dit geweest zijn? 
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We kunnen je niet meenemen naar de stal, maar als jij je ogen dicht doet, deze deksel 
opendoet en in deze doos ruikt komt de stal misschien iets dichterbij. 
God wordt mens zodat wij mogen ontdekken hoeveel Hij van ons houdt. 
 
Benodigdheden: 
 
- Kartonnendoos met stro van kippen en konijnen - geeft heerlijke stalgeur! 
 
 
 
11. Een kerstboom vol gebed 
 
In deze hoek staat de kerstboom. De  kerstboom heeft eigenlijk geen plaats in het 
kerstverhaal, maar deze week mag hij drager van onze gebeden zijn. We gaan deze boom 
de komende week versieren met onze gebeden. Onder de boom vind je kaarten in de vorm 
van witte duiven en kleurrijke ballen. Schrijf je gebed op deze kaarten en hang ze in de 
boom.  
 
Benodigdheden: 
 
- Kerstboom met lichtjes 
- Kaartjes in de vorm van witte duiven, kleurrijke ballen en sterren 
 
 
 
12. Cadeaus voor Jezus 
 
De wijzen uit het oosten namen cadeautjes voor Jezus mee. De cadeaus waren goud, 
wierook en mirre. Op deze tafel kan je: 
 
ruiken aan wierook - wrijf het eens tussen je vingers 
voelen hoe zwaar goud is - til het maar op 
ervaren hoe zacht mirre was - smeer het maar op je handen. 
 
De cadeaus van de wijzen waren uitingen van aanbidding en liefde. Hier op deze tafel mag 
je een tekening, gedicht of schilderij voor Jezus maken en na afloop zelf ophangen. Je hoeft 
geen Rembrandt of Picasso te zijn - laat het uit je hart komen. 
  
Benodigdheden: 
 
- Mooie koffer 
- Wierook 
- Schaal met zalf (als voorbeeld mirre) 
- Stuk ijzer geverfd met goudverf 
- Kwasten + verf + krijt + kleurpotloden 
- Tekenpapier + auqarelvellen 
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13. Hart van ijs 
 
Koning Herodes stond niet te juichen bij de geboorte van een nieuwe koning. Met een list 
probeerde hij te ontdekken waar Jezus geboren zou worden met als bedoeling om hem te 
doden. 
 
Hier in deze hoek hangt een hart van ijs dat langzaam smelt. Het hart van Herodes ging niet 
smelten door de geboorte van Jezus. Gods liefde kan echter wel het hardste hart doen 
smelten. 
 
Voel de druppels, raak het smeltende hart aan en bid voor iemand van wie jij denkt dat die 
de liefde van God hard nodig heeft. Bid dat ook bij deze persoon het hart mag smelten voor 
de liefde van God. 
 
 Benodigdheden: 
 
- Gebaksvorm in de vorm van een hart 
- Gaas in de vorm van een hart ter ondersteuning van het hart. 
 
Hang het hart op aan het plafond. Zorg  voor een emmer om het smeltwater op te vangen. 
Het is misschien een goed idee om meerdere ijsharten in de diepvries te hebben, zodat je 
een nieuwe kunt ophangen als de oude gesmolten is. 
 
 
 
14. Grote kaars versieren 
 
Op de vloer staat een grote kaars. We gaan deze kaars het komende jaar op de viering 
branden als symbool van Jezus’ aanwezigheid. We doen om ons eraan te doen denken dat 
Jezus het licht van de wereld is en Hij altijd bij ons is. 
 
Naast de kaars liggen repen gekleurd kaarsklei. Je mag de kaars met deze klei versieren, 
zodat het echt ‘onze’ kaars gaat worden. 
 
Benodigdheden: 
 
- Gekleurde vellen kaarsvet 
- Schaar 
 


