
Gebedsketting
 

“Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan
mij voorbijgaan. Maar laat het niet gebeuren zoals

Ik het wil, maar zoals U het wilt.” 
Matteüs 26:39b

 
Jezus bidt in de tuin van Getsemane: “Heer, niet
mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Als we bidden,

vragen we dat Gods wil mag gebeuren in ons
leven, maar ook in de levens van anderen.

Tijdens deze gebedsreis willen we een
gebedsketting maken van gebeden en

dankzeggingen aan God. Op de tafel liggen
allemaal gekleurde strookjes van papier. Je mag
een gebed op een van deze strookjes schrijven
om hem dan vast te maken met een nietje aan

de gebedsketting.



Emmausgangers
 

"Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood,
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu

werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij
werd onttrokken aan hun blik.” 

Lukas 24: 30, 31
 

"Jezus was opgestaan, maar zijn discipelen hadden Hem
nog niet gezien. Twee van hen gingen verdrietig terug
naar huis, een klein dorpje genaamd Emmaus. Jezus

kwam naast hen lopen, sprak met hen, legde hen alles
uit, maar... ze zagen niet dat het Jezus was.

Pas bij hen binnen bij het breken van het brood, zagen
ze wie het was. Ze zagen Jezus! Ook wij zouden Jezus
graag meer willen zien in ons leven. Als jij dit ook zou
willen, mag je een stukje van het brood breken en dit

opeten. Eigenlijk zeggen we op deze manier: "Ik wil ook
graag meer van Jezus in mijn leven zien"

 



Een fluistering van je naam
 

"Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich
om en zei: ‘Rabboeni!’ ”(dat betekent Meester) 

Johannes 20:16
 

Maria was vol verdriet in de tuin. Niet alleen
was Jezus dood, maar nu was zijn lichaam
ook nog eens gestorven. Door haar tranen
zag ze een tuinman. Misschien wist hij waar

het lichaam van haar Heer gebleven was.
De tuinman was Jezus die zachtjes haar naam

fluisterde... Haar hart sprong op. Het was
haar Heer, haar Rabboeni.

Hier staat een lekkere stoel. Ga zitten, doe je
ogen dicht, luister naar de muziek. De Heer is

vandaag ook hier en wil ook jouw naam
fluisteren.

 



Mijn vrede geef ik u
 

"Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten,
omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in

hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede' Johannes
20:19

 
De discipelen waren vol zorgen en angst. Maar

opeens stond Jezus daar bij hen in de kamer. Hij
leeft! Een van zijn eerste woorden waren: “Wees

niet bang. Mijn vrede geef ik u.” Ook vandaag wil hij
nog steeds zijn vrede aan mensen geven. Soms zijn
er zoveel dingen die ons en anderen bezighouden

en waardoor we geen vrede kunnen ervaren. Schrijf
al deze dingen op een wolkje en hang dit wolkje op.
Geef het als het ware aan Jezus en neem tijd om stil

te zijn om zijn vrede te ontvangen..
 



Avondmaal
 

“Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit
pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn

lijden aanbreekt.” 
Lukas 22:15

 
De avond voordat Jezus gevangen werd genomen,
vierde Hij het avondmaal met zijn vrienden. Je kan
dit lezen in het gedeelte van de bijbel wat hier bij

ligt. Hier in de stiltehoek vind je een glas wijn,
rode druivensap en matses. Voel je vrij om in de
stilte met Hem avondmaal te vieren. Natuurlijk

mag je dit ook samen met iemand anders doen.
 
 



 
Mag ik je wassen?

 
"Als Ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen

heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een
voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan,

moeten jullie ook doen."
Johannes 13:14,15 

 
De avond vlak voordat Jezus gevangengenomen

werd, nam hij een schaal water en een doek om de
voeten van zijn leerlingen te wassen.

Voor je staat een schaal met water. Hier mag je je
voeten laten wassen, Natuurlijk mag je ook bij

iemand anders de voeten 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.

 



Een palmtak voor de Koning
 

“Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de
weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en

spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor
hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen

luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend
hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de

hemel!’” 
Matteüs 21:8,9

 
Voordat Jezus gevangengenomen werd, kwam hij op
een ezel Jeruzalem binnen. Allemaal mensen, groot

en klein stonden hier te wachten op de nieuwe
koning en zwaaiden met palmtakken. Hier mag je
ook een palmtak maken. Op de bladeren mag je
schrijven, tekenen of plakken wie Jezus voor je is.

Daarna mag je het blad aan een tak hangen. 



Wat betekent Pasen voor jou?
 

“De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt!” 
Lukas 24:34a

 
Bidden is niet alleen maar praten. Bidden kan ook

tekenen of verven zijn. Aan deze tafel kan
je knutselend bidden. Probeer eens om in een

tekening of een schilderij vorm te geven wat Pasen
voor jou betekent. 

 



Vader, vergeef het hen
 

"Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’" 
Lucas 23:34

 
Jezus werd bespot, geslagen en bespuwd. De soldaten

legden een purperen mantel om zijn schouders. En Jezus...
Hij deed niets terug. Hij bad zelfs voor hen en vroeg de

Vader om zijn vijanden te vergeven. Bidden voor mensen die
je vervolgen, die je kwaad doen of juist bidden voor hen die
vervolgd worden. Soms vinden we dat heel moeilijk. In deze
hoek vind je een rode mantel, stukjes papier en spelden. Bid
voor iemand die jou kwaad doet of voor iemand met wie jij
het moeilijk vindt om mee om te gaan. Schrijf de naam op
een stukje papier, vouw het dubbel en speldt dit als gebed

op de mantel. ’
 



Gescheurde doek in de tempel
 

“Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in
de tempel scheurde middendoor.” 

Lucas 23:45
 

Op het moment dat Jezus stierf, scheurde het
voorhangsel in de tempel van boven naar
beneden, alsof God het zelf scheurde. Het
voorhangsel stopte mensen om in Gods

aanwezigheid te komen. Doordat het doek
scheurde, zei God: “Je bent welkom bij Mij. Kom
maar.” In deze hoek ligt een laken met allemaal
knipjes erin. Scheur een stuk van het laken af
en neem het mee. Weet dat je altijd bij God

mag komen en dat niks, maar dan ook niks je
kan stoppen om bij Hem te zijn.’

 



Spijker in het kruis
 

"Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is
volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest."

Johannes 19:30
 

In deze hoek staat een houten kruis met
§spijkers en een hamer. Iemand heeft eens
gezegd: “Het waren niet de spijkers die Jezus

aan het kruis hielden, maar Zijn liefde voor de
Vader en voor ons.” Jezus stierf aan een kruis

om ons te bevrijden van onze zonden,
gebondenheid en de dood. Je mag hier een

briefje met een spijker in het kruis slaan. Een
zonde die je op het kruis wilt achterlaten, een
angst die je aan hem wilt geven of iets anders
wat je bij Hem wilt brengen. Schrijf het op een
briefje, vouw het dubbel en spijker het aan het

kruis…
 



Belevingspad
 

"Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die Hij
twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad

en plaats waar hij van plan was heen te gaan."
Lucas 10:1

 
Wat zullen deze discipelen veel mensen

ontmoet hebben. Ga met ze mee op reis en
voel op  je blote voeten of sokken deze tocht.
Denk na over de verschillende mensen die de

discipelen onderweg ontmoetten. Wie kwamen
ze op hun reis tegen? Ervaar hoe jij kunt

vergeven, meeleven en dankbaar kunt zijn. 
 



Sta op de badmat en dank God voor je eigen huis en familie.



Sta op de schuursponsjes en denk na over mensen die ons de
verkeerde weg op wijzen en ons boos maken. Vraag God hen te

zegenen en ons te helpen om hen te vergeven.



Sta op de stenen en denk aan mensen die in moeilijke situaties
verkeren. Vraag God hen te helpen.



Sta op het touw en denk na over die tijden in je leven toen jij je
verward voelde. Vraag God je te helpen om duidelijk te denken,

zodat de dingen niet zo chaotisch lijken.



Sta op de pompommetjes en dank God voor alle mensen die je
kent, die vriendelijk en behulpzaam zijn. 



Sta op de noppenfolie en denk aan mensen die bang zijn en
bescherming nodig hebben. Vraag God om hen te beschermen.



Sta op de sponsjes en denk aan mensen en plaatsen die je een
gevoel van vrede geven. Bid dat God mensen helpt over de hele

wereld om vrede te kennen.


