
Samengesteld door 24-7 Prayer Nederland 

 

1. Koffer 
2. Ingepakte doosjes (boeken) met woorden erop: jaloezie, leugens, hoogmoed, hebzucht, 

kritiek, controle, pijnlijke herinneringen, achterdocht, onbegrip, wantrouwen, enz… 
3. Houten kruis of een kruiwagen  

 

Zonden en bitterheid die we meedragen kunnen een last zijn die de geloofsgemeenschappen van 
je dorp of stad ervan weerhouden om één in Christus te zijn. In deze koffer ligt deze ballast. 
Bedenk wat je wil belijden en pak het uit de koffer. Bid hier persoonlijk of in tweetallen voor. 
Brengt het bij het kruis / gooi het in de kruiwagen. Hiermee geef je het over aan Jezus. Er is 
vergeving, kracht en vrijheid door het kruis! 
 

 
 

 



 

 

 

 

1. Kaarsen en aanstekers of nep kaarsen  
2. Tafels om de kaarsen op te zetten       

 

● Demp lichten in de kamer: doe bijvoorbeeld het grote licht uit, maar laat een  kleine lamp 
of de beamer aan staan.  

● Vorm groepjes van 4-5 mensen die rondom de tafels met kaarsen gaan staan.  
● De leider van de bijeenkomst kan dit gebedsblok in gebed afsluiten en de aandacht van 

mensen vestigen hoe licht de ruimte is geworden door de kaarsen en dus door gebed. 
 

Denk aan de situaties in de wereld, in je leefomgeving, of in de levens van je familieleden of 
vrienden waar het licht van Christus nodig is. Bid voor deze situaties en steek bij elk gebed een 
kaars aan. Vraag God om je te helpen als je in deze situaties het licht van Christus wilt uitdragen. 

 



 

 

 

 

● Neem van tevoren contact op met de kerkelijke gemeentes in jouw stad, dorp of wijk (denk 
ook aan de kerken die niet aan de week van gebed mee doen ;-) Vraag hen om concrete 
gebedspunten voor de gebedsbijeenkomst.  

● Vraag hen bijvoorbeeld:  
* Waarvoor kunnen jullie danken?  
* Wat zijn de noden van de kerk?  
* Waar willen de gemeentes zich voor inzetten in de maatschappij?  

 
● Maak een lijstje per kerkelijke gemeente met de dank en -gebedspunten die zijn 

opgegeven. Vorm kleine groepjes (één per gemeente) om voor deze kerken te bidden.  
● Vraag de Heilige Geest jullie te leiden. 

 



 

 

 

 

1. Groot stuk karton in de vorm van een wolk om gebeden op te plakken 
2. Papier in de vorm van wolkjes om de dromen op te schrijven       
3. Schaar 
4. Tape 
5. Pennen 

 

● De leider van de bijeenkomst kan als afsluiting een aantal dromen voorlezen en het bij God 
opdragen. 

 

Soms is het moeilijk om groot te dromen omdat we ons klein voelen of de situatie waar we ons 
bevinden te moeilijk is. Maar grote dromen in de handen van onze God kunnen de wereld 
veranderen. 
 

● Wat zijn je grote dromen over de kerken in je stad of dorp? 
● Wat is je droom over de eenheid van de gemeentes?  
● Wat zou je willen veranderen in de rol van de kerk in je woonplaats? 
● Waar wil je dat de kerk zal dienen?  

 
Als je wilt, kun je je grote droom op een wolkje schrijven en 
op de grote wolk plakken. Bid voor je      droom en voor de 
dromen van de andere deelnemers. Op deze manier kunnen 
we onze dromen met elkaar delen en bij God brengen. 
 
 
 

 



 

 

 

 

1. Papieren borden 
2. Bestek 
3. Stiften of kleurpotloden 
4. Tafels en stoelen 
5. Optioneel: foto's of verhalen over 

voedselprogramma's, voedselbanken, enz. 
 

● Dek de tafels en leg de stiften en potloden in het midden. Als het niet mogelijk is deel de 
lege borden uit aan de deelnemers. 

● Nodig mensen uit om aan tafels te gaan zitten. 
 

Veel mensen in de wereld hebben vandaag alleen eenvoudig, heel weinig of helemaal geen eten. 
Kijk naar het lege bord voor je en denk na over hoe het zou voelen als je vandaag niets te eten zou 
hebben. 
 
Bid voor de miljoenen mensen over de hele wereld, en velen in ons land, die niet genoeg eten 
hebben. Schrijf je gebed op of teken voedsel op het papieren bord dat voor je ligt. 
 
 

 

 



 

 

 

 

● Een aantal paraplu’s (minder dan de hoeveelheid deelnemers) 
 

● Vraag een aantal mensen de paraplu’s te pakken en te openen.  
● Vertel: 

Paraplu's beschermen ons tegen de regen. Kun je je een moment herinneren wanneer je 
onder de harde regen stond zonder paraplu of andere bescherming? Hoe voelde dat?  

 
● Vraag de deelnemers met de paraplu’s de rest van de deelnemers uit te nodigen onder de 

paraplu te komen staan.  
 

Denk aan mensen die gevlucht zijn, geen huis hebben of gewoon in nood zijn en bescherming van 
anderen nodig hebben. Bid in de kleine groepjes onder de paraplu’s voor deze mensen. Bid dat het 
ons lukt om aan deze mensen de liefde van Christus te laten zien. Bid voor meer gastvrijheid in de 
kerken van je stad of dorp. 
 

 



 

 

 

 

● Bijbel (hardcopy of smartphone) 
 

Vorm kleine groepjes van 4 personen. 
 

Lees langzaam, vers voor vers, om de beurt Psalm 119:137-144 
Bid een (dank)gebed dat op dit vers betrekking heeft - mits de persoon in kwestie zich daar prettig 
bij voelt. 

 



 

 

 

 

1. Kaartjes in de vorm van vlaggetjes 
2. Pennen 
3. Touw.  
4. Knijpers 

 

● Hang het touw op: langs de muur of dwars door de ruimte. 
● Knip vlaggetjes uit van verschillende kleuren. 
● Leg de vlaggetjes, pennen en knijpers klaar. 

  

● Schrijf op één zijde van een vlaggetje wat voor goede dingen je van God of mensen      
mocht ontvangen het afgelopen jaar. Dank Hem voor zijn goedheid en gulheid. 

● Denk erover na hoe en aan wie je kunt uitdelen wat je hebt ontvangen. Schrijf dit op de 
andere kant van het vlaggetje. Bid dat God je daarbij zal helpen. 

● Maak het vlaggetje vast aan het touw. 
 

 
 
 
 
 
 


