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Creatief het ‘Onze Vader’ bidden 
 
In de volgende vijfenveertig gebedsideeën gaan we biddend door het gebed ‘Onze Vader’. 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. 
 
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.  
 
Matthijs Vlaardingerbroek (www.creatiefgebed.nl) 
© Urban Expression 2010 
 
 
01. Onze Vader bidden 
 
Ga op een lekkere stoel zitten en lees het Onze Vader een aantal keer rustig door. Hier liggen twee 
versies van dit bekende gebed. Lees ze allebei en laat de woorden, die misschien voor jou overbekend 
zijn, op een nieuwe manier op je inwerken.  
 
Wat spreekt je aan? Welk gedeelte springt er voor jou uit. Schrijf dit in het aantekenboek dat naast de 
stoel ligt. 
 
Benodigdheden: 
 

- lekkere stoel 
- twee versies van ‘Onze Vader’ (zie bijlage) 
- aantekenboek en pen 

 
  
02. Onze Vader in de hemel (1) 
 
Er staat een groot houten bord met daarop de woorden ‘Onze Vader in de hemel’. Rondom de 
woorden is er veel ruimte op het bord. Mensen mogen met viltstiften woorden en zinnen op het bord 
schrijven wat voor hen ‘Onze Vader in de hemel’ inhoudt. Waar moet je dan aan denken? Wat maakt 
dit in je los? 
 
Benodigdheden: 
 

- groot houten bord van enkele meters 
- viltstiften 
 
 

03. Onze Vader in de hemel (2) 
 
Er liggen allemaal foto-kaarten op de tafel. Kies een foto-kaart die weergeeft wat ‘Onze Vader in de 
hemel’ voor jou betekent. Leg deze foto op de tafel. Neem een stickervelletje, schrijf hierop een korte 
uitleg waarom je deze foto koos en plak dit naast de foto. 
 
Benodigheden: 
 

- foto-kaarten  
- stickervellen 

 
De foto-kaarten kan je kopen via bijvoorbeeld de EO (kaarten op tafel) of via 
www.creatumbeeldwerk.nl  
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04. ‘Onze’ Vader (1) 
 
We delen ‘onze’ Vader met mensen uit alle landen van de wereld.  
Mensen die ‘onze’ Vader aanspreken in hun eigen taal en eigen manier. Mensen die onze broers en 
zussen zijn omdat we dezelfde Vader delen.  
 
Hier op tafel ligt een lijst met de naam van Jezus in ‘maar’ 22 talen. Probeer in elk van deze talen de 
naam van Jezus aan te roepen. Sommige van deze woorden kunnen we niet eens uitspreken. 
 
God is echt ‘onze’ Vader 
 
Benodigdheden: 
 
- document met namen van Jezus in 22 talen 
 
 
 
05. ‘Onze’ Vader (2) 
 
God is mijn Vader. Hij houdt van mij en is helemaal met mijn leven betrokken. God is ook de Vader 
van mijn broer of zus die vanwege zijn/haar geloof vervolgd wordt. Hij houdt net zoveel van hen die 
lijden als van mij. Hij is net zo zeer bij hen betrokken als bij mij. En ik?  
 
Gaan ze mij aan het hart of laten ze me koud, hoewel we dezelfde Vader hebben? 
 
Hier op tafel ligt het gebedsboek van Open Doors. Neem de tijd om te bidden voor onze broers en 
zussen die lijden vanwege hun geloof.  
 
Benodigdheden: 
 
- gebedsboek van Open Doors (Open Doors.nl) 
 
 
 
06. Hoe is God als Vader?  
 
In de bijbel toont God zich als een vader. Hij wil als een vader voor ons zijn. Maar wat is Hij voor een 
vader? Hoe ontdek je dat? 
 
Op tafel staan drie glazen; een glas met suikerwater, met zout water en met citroensap. Ook staat er 
een bakje met soepstengels. Neem een soepstengel, proef en ontdek welke smaak in welk glas is. 
 
Hoe ontdek je hoe God is? Op de tafel ligt een blad met als titel ‘Hoe is God als vader?’ met hierop 
acht teksten uit de bijbel over het vader-zijn van God. Lees de teksten door, onderstreep elke keer het 
woordje ‘vader’ als je dit leest en probeer vijf dingen te ontdekken over hoe God als vader is.  Hoe kan 
je checken of jouw beeld van God klopt? 
 
Benodigdheden: 
 

- drie glazen met suikerwater, zout water en citroensap 
- soepstengels 
- werkblad ‘Hoe is God als vader?’ 
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07. Jij bent mijn zoon / mijn dochter 
 
Soms vinden we het moeilijk om echt diep in ons hart te geloven dat wij een geliefd kind van de 
Hemelse vader zijn en dat Hij blij met ons is. Er zijn soms zoveel andere gedachten die ons 
schreeuwen en zeggen dat dit helemaal niet zo kan zijn!  
 
Ook Jezus had deze woorden nodig om te horen van zijn Vader in de hemel voordat hij zijn strijd zou 
aangaan met de slang in de woestijn. “Jij bent Mijn zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.” 
 
Op tafel staat een doos met daarop de woorden: “Jij bent Mijn kind in wie Ik mijn welbehagen heb”. 
Neem deze doos op je schoot. Lees de woorden een aantal keer door en laat ze op je inwerken. Wat 
zegt jouw hart op deze woorden? Boven in de doos zit een gleuf. Jij mag een gebed schrijven over 
deze woorden van God naar jou toe. 
 
Benodigdheden: 
 

- Doos met aan beide kanten de tekst ‘Je bent Mijn zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.’ ‘Je bent 
Mijn dochter in wie Ik mijn welbehagen heb.’  

- Papier en pen 
 
 
 
 
08. Ik heb mijn welbehagen in je 
 
Soms vinden we het moeilijk om echt diep in ons hart te geloven dat wij een geliefd kind van de 
Hemelse vader zijn en dat Hij blij met ons is. Er zijn soms zoveel andere gedachten die ons 
schreeuwen en zeggen dat dit helemaal niet zo kan zijn!  
 
Ook Jezus had deze woorden nodig om te horen van zijn Vader in de hemel voordat hij zijn strijd zou 
aangaan met de slang in de woestijn. “Jij bent Mijn zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.” 
 
Op tafel staat een cd speler en twee cd’s. Op een cd staat ‘mijn geliefde zoon’ en op de andere cd 
‘mijn geliefde dochter’. Kies een van de twee cd’s. Doe de koptelefoon op en speel de cd af. Laat de 
woorden over je heen komen en tot je doordringen.  
 
Benodigdheden: 
 

- CD speler 
- Ingesproken cd voor mannen met daarop de woorden: “Jij ben mijn geliefde zoon. Ik heb mijn 

welbehagen in jou… Jij bent mijn geliefde zoon. Ik ben zo blij met je… Jij bent mijn geliefde 
zoon. Ik houd van je…. Ik bemin je… Jij bent mijn geliefde zoon…” (Deze boodschap wordt een 
aantal keer rustig herhaald.) 

- Ingesproken cd voor vrouwen met daarop de woorden: “Jij ben mijn geliefde dochter. Ik heb 
mijn welbehagen in jou... Jij bent mijn geliefde dochter. Ik ben zo blij met je… Jij bent mijn 
geliefde dochter. Ik houd van je... Ik bemin je… Jij bent mijn geliefde dochter…” (Deze 
boodschap wordt een aantal keer rustig herhaald.) 
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09. Onze ‘Vader’ en mijn vader 
 
Omdat onze hemelse Vader onzichtbaar is, gaan we God onbewust al snel vergelijken met onze 
aardse vader. Vaak verwarren we hoe God als vader is met hoe onze eigen vader is. Dan denken we 
misschien wel dat God net zoals onze eigen vader is. Op sommige gebieden lijken ze op elkaar. In 
andere gebieden is God volledig anders dan onze vader.  
 
Op tafel ligt een blad. Kijk er eens na, vul eventueel de vragen in en neem de tijd om hier voor jezelf 
eens over na te denken. Praat hier met je Vader over. 
 
Benodigdheden: 
  

- werkblad ‘zoek de verschillen’ 
 
 
 

10. In de hemel 
 
Misschien heb je de afgelopen jaren iemand in je leven verloren die heel erg belangrijk voor je was. 
Mensen waar je God de Vader dankbaar voor ben. Op tafel ligt een leeg fotoalbum. Naast het album 
vind je uitgeknipte harten en sterren van gekleurd karton. Schrijf een dankgebed voor iemand op een 
ster of een hart en plak dit in het album 
 
Benodigdheden: 
 

- album 
- uitgeknipte harten en sterren van gekleurd karton 
- pen en prittstift    

  
 
 
11. Heilig 
 
Op tafel liggen vier gekleurde A4 kaarten met daarop de woorden: ‘Ik ben een heilig God’. Op de 
achterkant van elk van deze kaarten staat een zin: 

- Blijf op een afstand 
- Jij bent een zondig mens 
- Jij bent heilig 
- Kom maar dichterbij 

 
Welke van deze vier zinnen past voor jou bij de zin ‘Ik ben een heilig God’? Neem de tijd om hierover 
na te denken en te bidden. 
 
Op tafel staan vier grote glazen. Hiernaast liggen vier gekleurde fiches. Plaats de kleur van de fiche 
van de zin die voor jou het goede antwoord is een van de vier glazen. 
 
Benodigdheden: 
 

- vier gekleurde A4 kaarten met de zin ‘Ik ben een heilig God’ 
- op de achterkant van elke kaart staat een zin: 
      ‘Blijf op een afstand’ 
      ‘Jij bent een zondig mens’ 

            ‘Jij bent heilig’ 
            ‘Kom maar dichterbij’ 

- vier grote glazen en  vier kleuren fiches 
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12. Laat uw naam geheiligd worden 
 
Wanneer we Gods naam heiligen, eren we die naam en zetten we die naam apart. Schrijf een naam 
van God op een kaart. Schrijf hieronder wat deze naam voor jou betekent. Leg deze kaart in de 
gouden doos. Als je wilt mag je in deze gouden doos kijken en zien welke naam van God voor de 
ander wat betekent. 
 
Benodigheden: 
 

- kaarten 
- gouden doos 

 
 
13. Laat uw koninkrijk komen (1) 
 
Waar denk je aan bij de woorden ‘Laat uw koninkrijk komen’? Wat verwacht je dat er komt? Aan de 
muur hangt een hele grote gekleurde pijl. In deze pijl mag je schrijven wat je graag zou willen zien 
komen bij de komst van Gods koninkrijk. 
 
Benodigdheden: 
 

- grote gekleurde pijl 
- viltstiften 

 
 
14. Laat uw koninkrijk komen (2) 
 
Zo vaak zien we het koninkrijk van God niet. We zoeken ernaar. We willen dat meer van Gods invloed 
en koninkrijk zichtbaar zal worden in deze wereld. Maar soms is het moeilijk te vinden. Toch moedigt 
Jezus ons aan om hiervoor te bidden. 
 
Hier staat een grabbelton vol met zaagsel. In het zaagsel zitten ‘lege’ luciferdoosjes. In elk luciferdoos 
vind je een briefje met daarop de naam van een land.  
 
Neem de tijd om voor dit land te bidden. Bid dat Gods koninkrijk in alle facetten van dit land zal komen 
en zichtbaar mag worden. 
 
Benodigdheden: 
 

- grabbelton met zaagsel 
- luciferdoosjes met daarin namen van landen 
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15. Laat uw wil gedaan worden 
 
Laat uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Wat wil God? Wat is zijn wil? Op aarde als in de 
hemel? 
 
Hier staat een groot canvas, wat misschien nu nog leeg is. Pak een kwast en teken of schrijf met verf 
wat jij denkt wat Gods wil is op aarde als in de hemel. Leef je uit!  
 
Kunnen we met elkaar op dit canvas met verf al tekenend, schilderend en schrijvend zichtbaar maken 
wat wij denken wat Gods wil is? 
 
Benodigdheden: 
 

- groot canvas (minimaal 1x1 meter) 
- verf en kwasten 

 
 
16.  Een kunstwerk; de loodlijn van Gods wil 
 
Er hangt een loodlijn voor een leeg canvas. Al eeuwen gebruiken mensen een loodlijn om te kijken of 
een muur of een gebouw recht gebouwd is. De loodlijn staat hier voor Gods wil in ons leven. Stel dat 
jouw wil, en de keuzes die jij maakt, een muur zouden zijn. Hoe ziet die muur eruit? Wat zou de 
loodlijn duidelijk maken als je de loodlijn van Gods wil naast jouw leven zou leggen? 
 
Teken op het canvas in kleur een lijn die jouw wil en keuzes weergeeft. Draai hierna het canvas een 
kwart slag zodat een volgende persoon ook een lijn kan tekenen. Door voortdurend te draaien met het 
canvas en diverse kleuren te gebruiken, ontstaat er een kunstwerk van lijnen. 
 
Benodigdheden: 
 

- groot canvas 
- loodlijn 
- stiften / kwasten met verschillende kleuren 

 
 
17. Mijn wil versus Gods wil 
 
Op tafel staan aan de linkerkant twee blauwe doosjes. Op de grootste blauwe doos staat ‘mijn wil’. Op 
de kleine blauwe doos staat ‘Gods wil’. Je kunt de kleine doos van Gods wil verstoppen in de grote 
doos van ‘mijn wil’.  
 
Op tafel staan aan de rechterkant nog twee doosjes. Deze doosjes zijn rood. Op de grootste rode doos 
staat ‘Gods wil’. Op de kleine rode doos staat ‘mijn wil’. Je kunt de kleine doos van ‘mijn wil’ 
verstoppen in de grote doos van ‘Gods wil’. 
 
Voel je vrij om de kleine dozen in de grote dozen te verstoppen. Houd ze allebei even vast en voel wat 
deze dozen in je los maken… 
 
Kan je na afloop de vier doosjes weer op hun plek neerzetten? 
 
Benodigdheden: 

- kleine blauwe doos met daarop de woorden ‘Gods wil’  
- grote blauwe doos met daarop de woorden ‘mijn wil’  
- kleine rode doos met daarop de woorden ‘mijn wil’  
- grote rode doos met daarop de woorden ‘Gods wil’  
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18. Een vouwvliegtuigje en Gods wil 
 
Vouw een vliegtuigje van een velletje papier wat hier op tafel ligt. Gooi dit vliegtuigje door de 
gebedsruimte. Land het waar jij wil? Probeer het nog eens en probeer het op een bepaalde plek te 
laten landen.  
 
Het meeste van de tijd lijkt dit niet te lukken. Op dezelfde wijze werkt dit vaak ook zo met onze wil en 
Gods wil. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze wil een hele andere kant opgaat dan Gods wil? Hoe 
frustrerend kan dat zijn… 
 
We willen wel Gods wil doen, maar gaan elke keer weer de andere kant op! 
 
Raap het vliegtuigje weer op, ontvouw het en schrijf er een gebed op. Maak er dan weer een vliegtuig 
van en hang het met een knijper aan de blauwe paraplu.  
 
Benodigdheden: 
 

- A4tjes en pennen 
- een blauwe paraplu, touwtjes en knijpers 
 
De blauwe paraplu is aan het plafond vastgemaakt. Vanuit de paraplu hangen allemaal touwtjes. 
Aan elk touwtje hangt een knijper. De vliegtuigjes kan je op deze manier aan de knijper vastmaken 
en door de lucht laten ‘zweven’. 

 
 
 
19. Geef ons vandaag het brood  
 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Voor de mensen die in de tijd van Jezus leefden, 
was dit een echte zorg. Zou er brood zijn vandaag? In onze maatschappij zijn er maar weinig mensen 
die dagelijks God moeten bidden voor brood. Maar misschien zijn er andere dingen die je nodig hebt. 
Dit mag je ook aan God vragen. Tegelijkertijd kan je deze hoek gebruiken om juist te bidden voor hen 
die echt honger lijden.  
 
Hier op tafel liggen zakjes brooddeeg. Met dit brooddeeg kan je kleien. Neem een zakje brooddeeg en 
klei iets als vorm van gebed.  
 
Benodigdheden: 
 

- zakjes brooddeeg 
 
 
 

20. Geef ons brood 
 
Op de tafel ligt een bord met een brood daarop. Pak een stukje brood en bid voor mensen in de wereld 
die vandaag honger lijden.  
 
Benodigdheden: 
 

- brood 
- lijst met landen in de wereld waar honger heerst 
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21. Geef ons vandaag 
 
Wat heb je vandaag nodig? Waarschijnlijk is het geen brood, maar iets anders. Zoals je kunt zien, 
staat hier in de gebedsruimte een elektronische oven. Plaats een voorgebakken broodje in de oven en 
wacht…  
 
Bid tijdens het wachten voor wat je vandaag nodig hebt. Zoals je ziet, gaat een brood bakken niet 
vanzelf. Daar moet je zelf wat voor doen. Wat kan de Here God vandaag voor je doen? Vraag dit aan 
Hem. Wat kan jij doen om dit te helpen realiseren? 
 
Benodigdheden: 
 

- elektronische oven 
- voorgebakken broodjes 
 

 
 
 
22. Vergeef ons onze schulden 
 
Op de tafel staat een hart. Op dit hart staan de woorden: ‘hart van God’. In dit hart is een gat met 
daarachter een buis die schuin naar beneden gaat. Aan het einde van de buis staat naast de tafel een 
prullenbak.  
 
Op de tafel liggen allemaal lege schuldbekentenissen. Schrijf een zonde of een schuld die je hebt bij 
God op de lege schuldbekentenis. Maak van de schuldbetekenis een prop en gooi hem via het hart in 
de buis. Door de buis rolt de schuldbekentenis de prullenbak in. 
 
Als wij onze zonden belijden, dan geven we die aan God. Ze gaan als het ware door het hart van God, 
maar God houdt deze zonde niet vast. Hij laat ze los en denkt er nooit meer aan. 
 
Benodigdheden: 
 

- houten / zacht hart met rond gat 
- gekleurde pvc buis ( ca10 cm dikte) 
- schuldbekentenissen 
- prullenbak 
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23. Ik vergeef mijzelf 
 
Op tafel liggen twee A4’s en naast elke A4 een stapeltje kaartjes. Op de linker A4 staan de woorden: 
“Wanneer ik aan God vergeving heb gevraagd, vergeeft God mij…” Pak de stapel met kaartjes en kijk 
naar de antwoorden op deze stelling. Welk antwoord is voor jou waar? 
  
- meteen   - na 5 minuten 
- na een uur   - na een dag 
- na een week   - na een maand 
- God vergeeft mij niet 
 
Op de rechter A4 staan de woorden: “Nadat ik door God vergeven ben, vergeef ik mijzelf…” Pak de 
stapel met kaartjes en kijk naar de antwoorden op deze stelling. Welk antwoord is voor jou waar? 
 
- meteen (en voel mij niet meer schuldig) 
- na vijf minuten (en voel mij niet meer schuldig) 
- na een uur (en voel mij niet meer schuldig) 
- na een dag (en voel mij niet meer schuldig) 
- na een week (en voel mij niet meer schuldig) 
- na een maand (en voel mij niet meer schuldig) 
- ik kan mijzelf nooit vergeven 
- ik vergeet het om mijzelf te vergeten 
 
Is er een verschil tussen jouw reactie op beide stellingen? Waarom is dat? 
Neem tijd om hierover te denken en te bidden. 
 
Benodigdheden: 
 
- A4 met de tekst: “Wanneer ik aan God vergeving heb gevraagd, vergeeft God mij…” 
- A4 met de tekst: “Nadat ik door God vergeven ben, vergeef ik mijzelf…” 
- twee stapels met kaartjes 
 
 
 
24. Laat het los 
 
Zoals je kunt zien, hangt hier aan de muur een mooie poster met hierop allemaal stukken plakband. 
Deze stukjes plakband lijken op ons. Als wij vergeving aan onze Vader hebben gevraagd, dan laat 
God die zonde los en denkt daar nooit meer aan. Maar… heel vaak houden wij het nog vast.  
 
Als je vergeving hebt gevraagd, mag je aanvaarden dat je vergeven bent en mag je de schuld loslaten.  
 
Pak nu een plakbandje en trek het van de poster. Maak het los en zet jezelf ook los van je 
schuldgevoel. Je zult zien dat het lostrekken van de plakband de poster beschadigd. Zo is het ook met 
onze gevoelens. ‘Ik voel me nog zo schuldig. Ik voel me niet vergeven.’ Jezelf vergeven omdat God je 
vergeven heeft, is geen gevoel. Het is een daad van geloof. Je gevoel past zich later aan bij je keuze 
die je maakt om jezelf ook te vergeven. 
 
Met deze poster komt het niet meer goed. Hij gaat na afloop in de prullenbak. Jij bent echter vrij! 
 
Benodigdheden: 
 

- mooie poster 
- stukken plakband die niet helemaal op de poster zijn vastgeplakt, zodat je ze er gemakkelijk af 

kunt trekken 
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25. Zoals ook wij hebben vergeven 
 
Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Is dat ook zo? Hebben wij de ander 
vergeven die ons iets schuldig was?  
 
Hier op de tafel liggen lege schuldbetekenissen. Schrijf hierop de naam van degene die jou iets 
schuldig is. Schrijf daaronder de schuld. Misschien helpt dit jou om voor jezelf duidelijk te maken wat je 
tegen de ander hebt. Als je dit lukt en hier klaar voor bent, mag je deze schuldbetekenis in hele kleine 
stukjes verscheuren en hiermee de ander vergeven. Gooi de verscheurde stukjes in de glazen schaal. 
 
Benodigdheden: 
 

- schuldbekentenissen en pennen 
- glazen schaal 

 
 
26. Breng ons niet in beproeving 
 
God wil ons ver van beproeving en verleiding houden, maar soms lijken we langzaam maar zeker in 
beproeving en verleiding weg te glijden. Misschien zijn we al weg gegleden. God steekt zijn hand uit 
en vraagt ons zijn hand te grijpen. Als wij Hem willen vasthouden, mogen we weten dat Hij ons altijd 
vasthoudt.  
 
Hier op de grond ligt een grote gouden hand van hout. Je vindt hier ook een hamer en spijkers. Schrijf 
jouw beproeving of verleiding op een briefje. Vouw dit dubbel en sla dit briefje met een spijker vast in 
Zijn hand. Niemand gaat de briefjes lezen. Ook niet als we klaar zijn met de gebedsruimte.  
 
Jij mag door midden van de spijker jouw beproeving in Zijn hand plaatsen en als het ware jouw hand in 
de Zijne steken. 
 
Benodigdheden: 
 

- grote houten hand (kleur: goud of rood) of een houten bord met daarop een getekende 
afbeelding van een hand 

- spijkers en hamer 
- velletjes papier en pennen 

 
 
 
27. Het ravijn van de beproeving 
 
Er ligt een stuk dun touw van circa 2 meter op de grond. Kan jij over het touw van de ene kant naar de 
andere kant lopen? Probeer het maar eens… 
 
Zoals je ziet, kan je zonder vrees naar de overkant lopen. Er is gelukkig geen ravijn onder dit touw, 
maar een harde vloer. In ons dagelijks leven vinden we het soms moeilijker om, zonder in het ravijn 
van de beproeving te vallen, door de dag te komen.  
 
Lees de drie teksten die naast het touw op de grond liggen. Dank God voor deze beloften en loop al 
dankend nog een paar keer over dit touw. 
 
Benodigdheden: 
 

- dun touw van circa 2 meter 
- 3 A4 met daarop teksten over omgaan met beproeving (Leg deze A4tjes naast het touw) 
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28. De greep van het kwaad 
 
Het kwaad in de wereld toont zich zo vaak op allerlei verschillende manieren. Op grote schaal zoals bij 
oorlogen en hongersnoden, maar ook op een kleinere schaal in de levens van individuele mensen, 
maar daarom niet minder ‘kwaad’. De greep van het kwaad in levens om je heen en waarschijnlijk 
omdat we mensen zijn ook in ons eigen leven.  
 
Wat betekent de greep van het kwaad voor jou? Wil je hier iets over kwijt? Op tafel staat een grote 
zwarte hand. Uit de hand steken allemaal draden met daaraan knijpers. Je mag een reactie op de 
greep van het kwaad op een kaartje schrijven en deze aan een knijper bevestigen.  
 
Dit is misschien een sombere hoek, maar weet dat anderen in de komende tijd ook voor jouw kaartje 
zullen bidden. 
  
Benodigdheden: 
 

- grote zwarte hand of bord met daarop een afbeelding van een zwarte hand. In deze hand zijn 
tientallen gaatjes geboord waar allerlei zwarte draadjes uitkomen. Aan deze draadjes zitten met 
zwarte tape knijpers vastgemaakt. 

- kaartjes en pennen 
 

 
 
29. Red ons uit de greep van het kwaad 
 
Jezus leert ons dat we mogen bidden dat God ons zou redden uit de greep van het kwaad. Misschien 
heb je net jouw idee van deze greep op een kaartje in de vorige hoek geschreven.  
 
Hier vind je een dik zwart touw vol met knopen. Je mag met een bot mes een knoop van dit touw 
afsnijden. Je zult ontdekken dat dit niet eenvoudig gaat, maar dat, als je doorzet, het wel lukt. 
 
In het doorsnijden van de zwarte knoop mag je dit gebed van Jezus bidden: red ons uit de greep van 
het kwaad. 
 
Benodigdheden: 
 

- zwart touw met knopen 
- bot mes 
 

 
 
 
30. Want van U… 
 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Elke koning en koninkrijk heeft zijn eigen 
vlag met daarop het symbool of de symbolen waar dit koninkrijk voor staat. Jezus eindigt dit gebed met 
woorden ‘koninkrijk, kracht, heerlijkheid’. Hier op tafel staan allemaal stokjes met daar aan vlaggetjes 
van papier.  
 
Neem een vlaggetje en teken hierop wat het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid van God voor jou 
betekent.  
 
Benodigdheden: 
 

- zelfgemaakte vlaggetjes 
- stiften en kleurpotloden 
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31. Een ‘snel’ wapen voor God 
 
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. 
 
Elke koning en koninkrijk heeft een eigen wapen met daarop het symbool of de symbolen waar dit 
koninkrijk voor staat. Jezus eindigt dit gebed met woorden ‘koninkrijk, kracht, heerlijkheid’. Hier op tafel 
liggen vellen A4 papier met hierop een afbeelding van een leeg wapen. Op tafel staat ook een 
kookwekkertje.  
 
Kan jij binnen drie minuten een wapen maken waarin je kan zien wat voor jou deze woorden van Jezus 
weergeeft? 
 
Benodigdheden: 
 

- werkblad ‘teken het wapen van God’ 
- kookwekkertje 
- stiften en kleurpotloden 

 
 
 
32. Een wapen voor Jezus 
 
Een wapen dat weergeeft wie God voor ons is, is niet altijd gemakkelijk. Soms hebben wij meer kennis 
nodig om een duidelijk wapen van God te maken. In de tijd van Jezus vonden mensen het ook moeilijk 
om een duidelijk beeld van God te hebben. Wie is God nu eigenlijk? 
 
God stuurde Zijn zoon Jezus naar de aarde zodat iedereen die naar Jezus keek, kon zien wie God is. 
Jezus zei dit zelf ook: “Als je mij hebt gezien, dan heb je God gezien.” Als we goed naar Jezus kijken 
en wie Hij is, dan kunnen we heel ontdekken over wie de Here God is. 
 
Op tafel ligt een werkblad met hierop een leeg wapen. Naast dit lege wapen staan een achttal teksten 
uit het Evangelie van Johannes over wie Jezus is. 
 
Lees deze teksten een aantal keer goed door. Probeer om in dit wapen een nieuwe tekening van het 
wapen van God maken. 
 
Benodigdheden: 
 

- werkblad ‘teken het wapen van Jezus’ 
- stiften en kleurpotloden 

 
 
 
33. Een wapen van jezelf in Jezus 
 
Na een ‘snel’ wapen van God en een uitgebreider wapen van Jezus mag je ook een wapen van jezelf 
tekenen.  
 
Niet alleen een wapen van jezelf alleen, maar van wie je bent in Jezus.  
 
Wie ben jij in Jezus?  
 
Benodigdheden: 
 

- werkblad ‘teken het wapen van jezelf in Jezus’ 
- stiften en kleurpotloden 
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34. Wat is Gods kracht? 
 
Wat betekent Gods kracht voor jou? Is dit dat God wonderen kan doen? Een hele nieuwe aarde gaat 
scheppen? Machtige daden kan doen? Of is Gods kracht misschien Zijn geduld; dat Hij juist wacht met 
actie en rekening met ons houdt? Is het Zijn kracht om genade te schenken, als we Hem allemaal 
onrecht aangedaan hebben? Wat is Gods kracht?  
 
Hier op tafel zie je een afbeelding van een gespierde arm, benen over elkaar, een uitgestrekte hand, 
een hart, ogen, een mond, oren en hersenen. Kies een afbeelding die voor jou het duidelijkst Gods 
kracht weergeeft en schrijf hier iets op over Gods kracht.     
 
Benodigdheden: 
 

- (uitgeknipte) afbeeldingen van een gespierde arm, benen over elkaar, een uitgestrekte hand, 
een hart, ogen, een mond, oren, hersenen 

 
 
 
35. Wat is jouw kracht?  
 
Hier op tafel ligt een schaal vol kleine steentjes. Pak een steentje op en warm hem tussen je handen. 
Deze steen is klein, maar tegelijkertijd heel sterk. Je hebt heel veel kracht voor nodig om deze kleine 
steen te kunnen breken. Wat is jouw kracht? Waarin ben je heel sterk?  
 
Denk hier over na, terwijl je het steentje vasthoudt en dank God hiervoor. Je mag het steentje houden. 
Draag het bij je en dank God voor hetgeen Hij je gegeven heeft.  
 
Benodigdheden: 
 

- schaal met steentjes (Ikea) 
 
 
 
36. God geeft mij kracht 
 
Je hebt waarschijnlijk een steentje in je zak. Een steentje dat iets weergeeft van  jouw kracht. Niet 
iedereen vind het altijd gemakkelijk om iets te bedenken waar hij/zij sterk in is. Soms zijn er tijden dat 
je enkel zwakte ervaart. Je nederlagen na nederlagen leidt en je onwaardig en klein voelt.  
 
God wil ons Zijn kracht geven. Hij is sterk en overwinnaar. Als wij ons leven aan Hem verbinden, dan 
maakt Hij ons sterk met Hem. 
 
Hier op tafel ligt een stapel luciferstokjes. Pak een luciferstokje en knak het zachtjes. Laat het niet 
breken, maar knak het. Neem dit geknakte luciferstokje in je handen. Kijk ernaar en vertel de Vader 
over de geknakte delen in je leven. Neem hier de tijd voor. 
 
Op tafel ligt een berg grote spijkers en rode garen. Pak een spijker, leg de spijker naast de geknakte 
lucifer en bind de spijker met het garen aan de lucifer vast. De lucifer is niet veranderd. Toch is hij niet 
meer zo snel te knakken. Zijn kracht ligt nu in de verbondenheid met de spijker.  Ons kracht ligt in onze 
verbondenheid met God de Vader. Bind je in gebed aan Hem vast. 
 
Benodigdheden: 
 

- lucifers 
- grote spijkers 
- rood garen 
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37. De Heerlijkheid 
 
Hoe omschrijf je Gods heerlijkheid? Wat een mysterie is Gods heerlijkheid voor ons.  
 
Hier vind je een aantal teksten uit de bijbel van mensen die God in zijn heerlijkheid gezien hebben. 
Wat een impact had dit op hun levens. Als je wilt, mag je hier een gebed, een gedicht, een lied 
schrijven of een tekening of schilderij maken die voor jou iets weergeeft van Gods heerlijkheid 
 
Benodigdheden: 
 

- verwerkingsmateriaal zoals verf, kwasten, papier, stiften, pennen 
- werkblad ‘God laat zijn heerlijkheid aan mensen zien’ 

 
 
 
38. Bidden met vluchtig zand 
 
Op tafel staat een lage bak vol met wit zand. Je mag met je vinger een gebed in dit zand schrijven. 
Jouw gebed blijft niet lang in het zand staan, maar je mag weten dat tot in de eeuwigheid de Vader 
jouw gebed nooit zal vergeten. Jouw gebed zal tot in eeuwigheid een blijvende plek in zijn hart 
hebben. 
 
Benodigdheden: 
 

- lage houten bak met een laag wit zand 
 
 

 
39. Maak een gebedsketting 
 
In dit gebed zegt Jezus dat Gods koninkrijk, Gods kracht en Gods heerlijkheid nooit zullen stoppen of 
zullen afnemen. Er komt immers geen einde aan Zijn koninkrijk, Zijn kracht en Zijn heerlijkheid. Wat 
zeggen we deze woorden gemakkelijk, maar gaat de echte betekenis ons soms zo snel voorbij.  
 
Wat er ook gebeurt, aan Gods koninkrijk, kracht en heerlijkheid komt nooit een einde. Hoe kunnen we 
deze woorden beter tot ons laten doordringen?  
 
Hier op tafel staat een doos vol gekleurde kralen. Je mag hier een gebedsketting maken. Het mooie 
van een ketting van kralen is dat een ketting rond is en geen begin of einde heeft. Het laat ons op een 
eenvoudige wijze iets zien van de eeuwigheid.  
 
Kies een kleur kraal die voor jou Gods koninkrijk symboliseert. 
Kies een kleur kraal die voor jou Gods kracht symboliseert 
Kies een kleur kraal die voor jou Gods heerlijkheid symboliseert. 
 
Maak een ketting met deze kleuren kralen. Als je met je vingers langs de kralen gaat, kan je stilstaan 
bij het oneindige van God koninkrijk, kracht en heerlijkheid. 
 
Benodigdheden: 
 

- doos met allerlei gekleurde kralen 
- draad om een ketting mee te maken 
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40. God heeft de eindoverwinning 
 
Onze wereld is in de greep van het kwaad. Maar… uiteindelijk is overwinning voor God. Zijn koninkrijk, 
kracht en heerlijkheid gaan overwinnen en de aarde vullen. Het kwaad zal verdwijnen en voor God zal 
de overwinning zijn. Er zal geen dood meer zijn. Geen ziekte of zonde,  geen vervuiling of tranen, geen 
verwaarlozing, armoede, misbruik, angst of eenzaamheid. Aan al deze dingen zal een einde komen, 
maar aan Gods overwinning komt nooit een einde! 
 
Naar welke overwinning van God zie jij het meest uit? Naar welke overwinning van God kan je 
verlangen?  
 
Hier op tafel liggen medailles van goudkleurig karton. In onze tijd is een medaille het symbool van een 
overwinning. Denk maar aan de Olympische Spelen. Uiteindelijk krijgt God alle medailles. Maar welke 
medaille en overwinning wordt voor jou een extra feest? 
 
Neem een medaille en schrijf deze overwinning van God met een (dank)gebed op de medaille. Je mag 
de medaille om je nek hangen en als het moeilijk is, bedenken dat wat er ook gebeurt, Gods 
overwinning gaat komen. 
 
Benodigdheden: 
 

- medailles van goudkleurig karton die met een lint om de nek gehangen kunnen worden 
- pennen of viltstiften  
 

 
 
41. De kijkdoos van Gods overwinning 
 
Op tafel staat een kijkdoos. De buitenkant van de doos is vol geschreven met woorden die te maken 
hebben met de greep van het kwaad in onze wereld. Woorden zoals: dood, oorlog, 
kindermishandeling, verschillende ziektes, verschillende zondes. 
 
Als je naar de doos kijkt, kan je overweldigd worden door de greep van het kwaad in onze wereld. Het 
lijkt wel of het kwaad naar ons schreeuwt: “Kijk naar mij. Kijk hoe erg ik ben en hoe hopeloos de 
situatie is”. Jezus leerde zijn discipelen het gebed ‘Onze Vader’. In dit gebed herinnert Jezus ons 
eraan dat het kwaad te overwinnen is en dat de eindoverwinning volledig voor God zal zijn.  Dit zijn 
eigenlijk twee boodschappen die recht tegen elkaar ingaan.  
 
Door wat we horen in het nieuws lijkt het kwaad te roepen dat hij de overwinnaar is. In het Onze Vader 
leert Jezus ons dat God de Vader de overwinnaar is.  
 
Waar kijken wij naar? 
 
Pas de doos en kijk door de gaten eens naar binnen. Wat zie je? 
 
Benodigdheden: 
 

- een kijkdoos die aan de buitenkant vol geschreven is met zondes, ziektes en woorden die te 
maken hebben met de greep van het kwaad in onze wereld. De binnenkant van de doos is 
prachtig versierd. Hier staan de woorden: ‘Aan Gods overwinning komt nooit een einde. Van 
Hem is het koninkrijk, kracht en heerlijkheid voor eeuwig’. 
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42. Hoop 
 
Het is geweldig om te weten dat Gods overwinning uiteindelijk gaat komen en tot in de eeuwigheid 
gaat standhouden. Maar hopen we eigenlijk niet op meer? Zou het niet geweldig zijn als we zelf nu in 
onze tijd iets van die geweldige overwinning zouden zien? Als we niet hoeven te wachten op de 
eeuwigheid? We leven in hoop… 
 
Het symbool van hoop is een anker. Hier op tafel liggen allemaal uitgeknipte ankers van gekleurd 
karton. Schrijf op een anker wat jouw hoop is. Wat hoop jij te zien van Gods overwinning in jouw leven 
vandaag en de komende tijd? Van welke overwinning droom jij? 
 
Benodigdheden: 
 

- uitgeknipte ankers van gekleurd karton 
- pennen   

 
 
 
43. Beangstigend mysterie? 
 
God is eindeloos, zonder tijd. Aan Gods overwinning, maar ook aan verblijf in de hemel komt geen 
einde. De eeuwigheid gaat altijd door. Eeuw na eeuw na eeuw… Dit kunnen we niet vatten met onze 
gedachten. Het is een enorm mysterie. Tegelijkertijd kan dit mysterie voor christenen beangstigend 
zijn. De gedachte dat de hemel nooit meer stopt. Onbewust kan jij je hier verloren en beangstigend 
over voelen... 
 
Dan is daar Jezus die zegt: “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.  In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben”  (Johannes 14: 1 –3) 
 
Op tafel staat een houten klok zonder wijzers als symbool van de eeuwigheid, waar we onze manier 
van tijd niet meer zullen kennen. Schrijf je angsten, zorgen of vragen over de eeuwigheid in een gebed 
aan God. Je kunt de deur van de klok opendoen en je mag hier je gebed plaatsen. 
 
Benodigdheden: 
 

- klok zonder wijzers. Afhankelijk van wat voor klok het is, zou je of je gebeden zelf in de klok 
kunnen plaatsen of de klok in een glazen kastje kunnen plaatsen.  

- (glazen kastje)  
 
 
44. In je eigen woorden 
 
Het ‘Onze Vader’ is een heel bekend gebed. Soms zo bekend, dat we de betekenis van de woorden 
niet meer zo goed tot ons laten doordringen.  
 
Hier op tafel liggen allerlei strookjes papier. Op elk strookje staat in kleine letters een zin van het Onze 
Vader. Kan jij deze zin uit het ‘Onze Vader’ vertalen in je eigen woorden? Schrijf in grote letters jouw 
vertalen van deze zin op de strook en hang hem aan de muur, zodat ook anderen kunnen lezen wat jij 
geschreven hebt en we met elkaar een eigentijdse vertaling van het Onze Vader kunnen maken.  
 
Benodigdheden: 
 

- strookjes papier met hierop een zin van het Onze Vader.  
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Je kunt het Onze Vader in 12 zinnen verdelen en van elke zin meerdere strookjes maken. Dit geeft 
mensen de kans om een zin te kiezen waar ze gevoel bij hebben. 

 
 
45. Amen 
  
Het woordje ‘amen’ betekent ‘het zij zo’. Schrijf een gebed op een kaartje. Laat het op tafel liggen, 
zodat iemand anders het kan lezen en er met de stempel een ‘amen’ op kan plaatsen. Lees het gebed 
van iemand anders en plaats met de stempel een ‘het zij zo’ over het gebed. 
 
Benodigdheden: 
 

- stempel met daarop woorden: Amen, het zij zo 
- kaarten en pennen 

 


