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10 dagen van gebed



Tien dagen van gebed 
Dit boekje kunt u gebruiken tussen Hemelvaart en Pinksteren om 
zo heel bewust toe te leven naar Pinksteren. Sommigen zullen dit 
boekje gebruiken in plaats van het Bijbels dagboekje waaruit ze 
dagelijks lezen. Anderen willen dit boekje misschien ernaast 
gebruiken. 

Naast 10 korte medita�es bij teksten over gebed uit Handelingen 
geven we een aantal crea�eve vormen van gebed in dit boekje. 
Tevens is er ruimte om uw eigen gebedspunten op te nemen. 

Het is mooi om te beseffen dat mensen uit de Oosterkerk en 
Dorpskerk zo samen toeleven naar Pinksteren.

Ds. Menno Zandbergen & Ds. Gert de Ruiter

Stenen stapelen
Gedurende �en dagen elke dag een steen leggen, totdat er een 
stapel van 10 stenen ligt. Op elke steen kan een bemoediging, 
ontdekking over God (misschien uit het gelezen gedeelte of 
medita�e), gebeds- of dankpunt geschreven worden op de steen. 

In de Bijbel worden stenen opgestapeld om een altaar te maken 
of een gedenkmonument. Wat we op die stenen ze�en is om te 
gedenken of om God aan te bieden als offer. Waar wil je deze �en 
dagen aan herinnerd worden (gedenken). Wat wil je God 
aanbieden als dankoffer of voorbede? 

Na Pinksteren zou je die stenen kunnen achterlaten op allerlei 
plekken buiten, zodat ze als zwer�ei gevonden kunnen worden 
door mensen die ze zien liggen. Zo kunnen ook anderen 
bemoedigd worden. 

Wil je de stenen uitgebreid schilderen of decoreren? Dat kan ook. 
Op internet staan allerlei ideeën hoe je “happy stones” kunt 
maken.



























Crea�eve gebeds�ps
Eet een ijsje en bedenk (of praat met je huisgenoten over) wat 
jouw geloof verfrist en vernieuwt. Wanneer werd jouw geloof 
versterkt, vernieuwd of verdiept? Denk of praat hierover zolang je 
het ijsje eet. 

Knip uit verschillende kleuren papier stroken van ongeveer 7 bij 
20 cen�meter. Schrijf op elke strook een ander gebed. Je kunt 
gedurende de �en dagen telkens gebeden toevoegen. Maak van 
de stroken een slinger met gebeden. Hang deze slinger in je tuin, 
zodat je de slinger vanuit huis kunt zien. Telkens als de wind waait 
en de stroken bewegen, mag je bedenken dat Gods Geest waait 
en door jouw gebeden Zijn wonderbare werken doet. Hij luistert 
naar jouw gebed en verhoort gebeden naar Gods wil. 

Bidden is ook woorden van God ontvangen. Koop of maak een 
kaart met mooie Bijbeltekst en stuur die naar iemand. Die 
persoon ontvangt dan een woord van God. Je mag in je gebed aan 
God vragen welke Bijbeltekst past degene aan wie je de kaart wilt 
sturen. 

De discipelen kwamen samen om te bidden. Samenkomen is niet 
vanzelfsprekend in onze �jd. Maar je kunt wel samen bidden. 
Vraag een persoon (bel, app, mail, schrijf) of er iets is waarvoor hij 
of zij graag wilt dat jij bidt.
Schrijf een mooi gebed op dat je zelf wilt bewaren. Misschien kun 
je het later nog eens bidden. Je mag het gebed zelf bedenken, 
maar ook een gebed kiezen dat een ander bedacht hee�. Veel 
liederen zijn gebeden. Veel psalmen dus ook. Een gebed 
opschrijven is �jd nemen om die woorden tot je te laten 
doordringen. Als je wilt kun je het gebed ook heel sierlijk en mooi 
opschrijven, bijvoorbeeld zoals de techniek “Handle�ering” doet.



Een lied voor elke dag


