
Gebedsdobbelsteen 

De Heere Jezus bad in de hof van Gethsémané. Ook wij mogen bidden.  

Bidden is praten met God. Maar wat is er veel om voor te bidden en danken! En wat zeg 

je eigenlijk tegen Hem als je bidt? Bidden is heel belangrijk, want op die manier maak je 

echt contact met God.  

 

Het is soms fijn om eerst even goed na te denken waarover je wilt bidden, voordat je je 

handen vouwt. Misschien dat deze gebedsdobbelsteen jou daar bij kan helpen! Op de 

verschillende zijden van deze dobbelsteen staan kleine teksten, die de basis kunnen 

vormen voor jouw gebed. Gooi de dobbelsteen (bijvoorbeeld bij het avondgebed, voor je 

slapen gaat), en lees hardop voor wat er op de bovenste zijde staat. Wat vind je van 

deze tekst? En welke gebeden zouden hier nog meer bij passen? Hier kun je ook samen 

fijn over praten. Vouw nu je handen, en bid tot God.  

 

 

Print onderstaande plaat uit en knip netjes langs de lijnen (voor een steviger resultaat: 

plak de uitgeknipte vorm op een kartonnen papier en knip nogmaals langs de lijnen). 

Vouw de vouwstrookjes en plak de dobbelsteen in elkaar. 

 

Er is ook een lege gebedsdobbelsteen toegevoegd. Die mag je ook gebruiken. 

Deze kun je printen en er vervolgens door jou bedachte gebedspunten op schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dank u God, dat 

U van mij houdt.  

Vandaag evenveel 

als gisteren en 

eergisteren.  

Amen 

Ik leef op de wereld, niet voor 

mijzelf alleen. Ik mag zingen, 

werken, spelen, huilen, lachen 

en delen met anderen om mij 

heen. Heer, soms vind ik dat 

moeilijk en soms juist fijn. 

Maar dank U wel Heer, dat U 

mijn helper wilt zijn. 

Amen  

Trouwe God, 

Dank U wel voor het eten, 

dat wij iedere dag van U 

krijgen. Wilt U het 

zegenen. En ook de 

mensen die er zo hard 

voor gewerkt hebben.  

Amen 

Liefde is leven, dicht bij Jezus 

Liefde is geven, meer en meer 

Liefde is groot, liefde is klein 

Liefde is samen gelukkig zijn 

Amen 

Ik dank U Vader, 

dat U deze aarde zo knap 

hebt gemaakt.  

U geeft ons alles wat 

nodig is om er samen iets 

moois van te maken. 

Amen 



 

 


