
…….………Lees en zeg …………… 
Ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft liefgehad  

en zich voor ons gegeven heeft als offer,  
als een geurige gave voor God. 

Efeze 5:2 
 

Eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan  
in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.  

Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 
Efeze 5:8, 9 

 

Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen 
maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed,want we 

leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te 
begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot 

uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar 
psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel 
met heel uw hart oor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd 

voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 
Efeze 5:15-20 ………………………………… 

Komt er een lied in je op? Of bedenk je zelf een lied? Een mooie 
zin? Schrijf het op. Zing het uit. Dit lied/deze woorden zijn voor jou. 

 

Ga terug naar huis. Mocht deze wandeling je inderdaad vrede of 
licht hebben gegeven, deel dit dan met anderen. 

Markeer dit moment, deze gedachten. En vier feest!  
Van God die mens werd, om te redden en om eeuwig licht en 
vrede te geven. Ik wens je de (geboorte van) Jezus in je hart. 

Als Verlosser en Heer. De Koning is geboren! 
 

Gezegend die Zijn komst begroet, 
En knielen wil voor Hem! 

Uit: Wij trekken in een lange stoet… Sela 
 

Gelukkig Kerstfeest! 
 

Op weg naar Kerst 
Gebedswandeling 

 

 

 
 

Dit heb je nodig: een pen, evt. extra papier en wandelschoenen. 
 

Tussen lees- en doe-opdrachten staat steeds een periode van 5 
minuten. Dit is een indicatie, voel je vrij om dit zelf in te delen. 

 
De ‘Op weg naar Kerst’ Gebedswandeling duurt  

ongeveer 45 minuten tot een uur. 



.……………………………….. 
Doe: 

Start met je wandeling. 
Na ongeveer 5 minuten 

………………Lees ……………… 
 

Dit is niet zomaar een wandeling. Dit is een gebedswandeling die  
je helpt om open te staan voor een ontmoeting met Jezus, die als 
het Licht der Wereld deze kersttijd en jouw hart kan verlichten.  

 
Is daar een ‘recept’ voor? Nee. Want uiteindelijk gaat het om het 

gesprek tussen jou en God en aangezien jij uniek bent is jouw 
wandeling ook uniek. Zoals we zo vaak met kerst zingen: 

 
En onder millioenen hebt Gij ook mij in ’t oog. 

Liedboek voor de kerken Gezang 117:3 

………………………………… 
God nodigt je uit om Hem te ontmoeten. 

Nu, hier, op deze plek. 
 

Doe: 

Zet je beide voeten stevig op de grond. En als je durft: je armen 
mogen wijd, je handen en je gezicht ontvangend naar boven. 

…….………Lees en zeg …………… 
 

Heer, hier  ben ik. Ik wil bij U komen. Ik wil bewust stilstaan bij het 
gebeuren dat U ook voor mij als Kind bent geboren, als Gods Zoon 

mij bent gegeven. U bent Heer van mijn leven. Ik noem U mijn 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Jesaja 9:6 

………………………………… 
Lees dit vaker dan één keer. Misschien ervaar je dat dit niet alleen 

in je hoofd komt, maar ook je ziel raakt. 
 

 ………………………………..  
Doe: 

Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen. 

Matteüs 2:2 
 

Wandel verder terug en bedenk wat je inmiddels hebt 
achtergelaten en losgelaten en er voor waardevols voor in de 

plaats hebt gekregen. 
 

Probeer dit nog eens fysiek te onderstrepen. Bijvoorbeeld door 
lekker met je armen te zwaaien, hard te schreeuwen, een stukje 

hard te rennen of iets anders dat bij je past. 
 

Na ongeveer 5 minuten 
 

Doe: 
Ga met je gezicht naar het licht staan. Adem rustig door je neus in 

en adem langzaam door je mond uit. 

…….………Lees en zeg …………… 
‘Eer aan God’ en ‘vrede op aarde voor alle mensen die U liefhebt’. 

 
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren. (Fil. 4:7). Mijn vrede geef ik jullie, 
zoals de wereld die niet geven kan. (Joh. 14:27). Streef dan naar wat 

boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.  (Kol. 3:1). Wie 
het leven lief heeft en gelukkig wil zijn moet geen laster of leugens over 

zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede 
doen, en voortdurend vrede nastreven. (1 Petrus 3:10, 11). 

.……………………………….. 
 

Vrede op aarde is niet hetzelfde als een perfect gelukkig aards 
leven. Het gaat om harmonie met God, om Zijn liefde en recht. 

Ook in donkere dagen. God vraagt je Hem te volgen. In zijn 
voetsporen te treden. Dan zal Hij je leiden en waar je ook uitkomt, 

het zal er goed zijn. Durf je ‘vrediger’ te gaan leven? 
 



………………………………… 
Doe: 

Kijk naar een plek verder vooruit op jouw route. Richt je daarop als 
je verder loopt. Als het verdwijnt zoek je een ander punt.  

Stel jezelf de vragen: 

 Wat moet ik ervoor doen om op die bestemming te komen? 

 Wat doet het met mijn blikveld? 

 Wat doet het met mijn richting? 

 Welke dingen leiden jou af bij het volgen van Jezus? 

 Welke zaken staan tussen jou en Jezus in en wil je loslaten? 

Doe dit nu door de onderwerpen hardop uit te spreken en 
laat ze meewaaien met de wind. Laat ze bewust los. 

 
Na ongeveer 5 minuten 

…….………Lees en zeg …………… 
Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te 
treden. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen  
nieuw gebod voor maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. 

Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. 
1 Johannes 2:6, 7 

………………………………… 
Koppel deze tekst aan je ervaring van zojuist. 

Welke wijsheden heeft het lopen met een richtpunt je opgeleverd 
en welke als je denkt aan het volgen van Jezus? …..…………Schrijf…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………....................... 

GEBRUIK EVENTUEEL HET EXTRA PAPIER DAT JE HEBT MEEGENOMEN 

.……………………………….. 
Doe: 

Loop verder in je eigen tempo. Probeer zo min mogelijk te denken. 
Voel de grond onder je voeten. Ervaar de wind. Luister naar de 

geluiden van de natuur. Ervaar de zon, de wolken of de regen en 
ontvang het uit Gods hand. 

 
Na ongeveer 5 minuten: 

 
Doe: 

Ga met je gezicht naar het licht staan. Adem diep in  
Door je neus en adem langzaam uit door je mond. 

…….………Lees en zeg …………… 
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 

vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. 
Lucas 2:12 

 

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, 
die één bent met Christus Jezus, verlangt. 

1 Tessalonicenzen 5:18 
 …..…………Schrijf…………….. 
 

Vertel God hardop waar je Hem dankbaar voor bent. 
Treed in detail. God wil graag dat je je leven met Hem deelt.  

Schrijf je dankgebeden op. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………....................... 

GEBRUIK EVENTUEEL HET EXTRA PAPIER DAT JE HEBT MEEGENOMEN 



………………………………… 
Doe: 

Raap iets op uit de natuur dat je mooi vindt, en bekijk het van alle 
kanten. Dit is jouw dankbaarheidsvoorwerp. Neem het mee en leg 
het thuis op een plek waar je het vaak ziet, als herinnering aan dit 

moment van dankbaarheid. 
 

Doe: 

Loop verder en overdenk nog eens de dingen waar je dankbaar 
voor bent. Bedenk de dingen die je laten lachen in het leven. Wees 

je bewust van jouw lach. God heeft het goede met je voor. 
Hij is wijs, soeverein, heilig, alwetend, trouw, liefdevol,  

Rechtvaardig, genadig, almachtig en alomtegenwoordig. 
 

Na ongeveer 5 minuten: 
Sta even stil en sluit je af voor alles wat om je heen gebeurt.  

Sluit je ogen en kom tot rust. 

…….………Lees en zeg …………… 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht 

beschenen. 
Jesaja 9:1b 

 

Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 

Johannes 8:12 
 

Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het 
ware licht al schijnt en dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw 
leven. Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, 
bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander liefheeft blijft 

in het licht en komt niet ten val. 
1 Johannes 2:8-10 

 …………………………………  
Lees dit vaker dan een keer. Misschien ervaar je dat dit niet alleen 

In je hoofd komt, maar ook je ziel raakt. 

 

………………Vertel…………… 
 

Vertel God met welke dingen je worstelt, 
Waarbij je Zijn licht in de duisternis nodig hebt. 

 

Wil zelf Uw fakkel dragen in onze duisternis… 
Gezang 117 Liedboek voor de kerken 

 

…om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot 
rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij (Johannes) het volk 

gereedmaken voor de Heer. 
Lucas 1:17 

 

Misschien zijn er mensen in je omgeving waar je (nog) moeite mee 
hebt of aan wie je vast zit. Misschien heb je ook wel ‘last’ van 
jezelf. Breng de namen voor Jezus’ kribbe. Bij elke naam die je 

noemt vraag je God of Hij je wil helpen deze persoon los te laten, 
te vergeven en zelfs lief te gaan hebben. Als je dat moeilijk vindt, 

vraag dan of God je wil helpen het te wensen. 

………………………………… 
 

Doe: 

(indien van toepassing: Keer om en begin terug te lopen) 
 

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht 
Jesaja 9:1 

…….………Lees en zeg …………… 
 

Ronddolen. Daar zit iets hopeloos in. 
Lopen zonder ergens te komen,  

dingen proberen zonder dat het lukt. 
Met Jezus in je leven heb je een schitterend licht, een richtpunt.  

 


