
Bid suggesties
Brief aan een vriend. Schrijf een brief aan Jezus over jezelf, je leven, je succes en je mislukkingen, stel Hem 

vragen.
Kniel voor de Koning: Zoek een plek waar je alleen kan zijn. Kniel voor God en aanbid Hem.
Ouders: Bid voor je ouders en als het kan met hen
Alleen voor anderen: Je mag een keer niet voor jezelf bidden, alleen voor anderen.
Nieuws 10: Kijk, luister of lees het nieuws. Kies 10 dingen uit waar je voor kan bidden. 
5/5: Bidt voor 5 mensen in de volgende 5 plaatsen: familie, vrienden, omgeving, kerk en de 

wereld
7-up: Neem 7 minuten de tijd. Vraag God waar Hij wil dat je voor gaat bidden. Luister en bidt 

voor de dingen die in je gedachten opkomen.
Dank U, dank U, dank U: Dat is het,.. dank God voor alles wat je kan bedenken. 
180 graden draaien: Wie ken je die zijn leven moet veranderen en Jezus leren kennen? Bidt voor hen.
2/3 team: Kom samen met iemand anders en God (jullie tweeen en God maakt 3) en bidt voor 

elkaar
gebedswiel: Kom samen met een groepje vrienden, maak een cirkel en bidt voor de persoon aan 

beide kanten van je.
Vasten: Sla een maaltijd over en gebruik deze tijd, en gebruik deze tijd om tijd met God te 

besteden.
Op straat: Maak een wandeling door je eigen buurt met je ogen open. Bidt voor al je buren 

(degene die je kent en degene die je niet kent)
I love Jezus: Vertel Jezus dat je van Hem houdt, niet alleen voor wat Hij gedaan heeft en doet, maar 

ook voor wie Hij is.
Zing!: Gewoon doen, zing je gebed naar God. Het maakt niet uit of je heel mooi kan zingen of 

niet, God houdt van jouw creativiteit. Maak het een blij lied.
Rijk en beroemd: Wie is jouw favoriete beroemdheid? Het kan een filmster zijn of een zanger, een 

sporter, een politicus of iemand die heel rijk is. Bidt voor hen, zij hebben Jezus nodig en 
echte Liefde.

Onbekend en arm: Je kent waarschijnlijk bijna geen mensen die heeeeel erg arm zijn, maar God wel en Hij 
geeft om hen. Bidt voor mensen die eenzaam, ziek, bang zijn en die geen eten of drinken 
hebben. Zij hebben Jezus ook nodig en hun dagelijkse menselijke behoeftes.

Favoriete land: Kies een land in de wereld en bidt er voor. Probeer er een te kiezen waar niet heel veel 
mensen voor zouden bidden. Gebruik je fantasie en doe een beetje onderzoek naar het 
land. Wat hebben de mensen daar nodig en wat speelt zich daar op het moment af.

Mijn zonde: Ga een stukje lopen en heb een eerlijk gesprek met God over je zonde. Open je hart en 
vertel God eerlijk wat er voor zonde in je leven zijn en ontvang zijn vergeving. Als je 
thuid komt van je wandeling mag je weten dat je vergeven bent en schoon.

Het milieu: Er gebeurd van alles in het milieu wereldwijd. Bidt voor het milieu. Wat zou God 
moeten doen? Wat zouden mensen moeten doen? Wat kan jij doen?

EHBO!!: Ziektes en noden zijn er overal in de wereld. Bidt voor medische doorbraken, bidt voor 
nieuwe medicijnen voor ziektes, en dat deze medicijnen eerlijk over de wereld worden 
verdeeld. 

Rouw,..: Ken je iemand die een dierbare heeft verloren? Verlies is een pijn die blijft. Neem 
alsjeblieft de tijd om te bidden voor die mensen die hun ouders, partner, familie en 
vrienden hebben verloren.

Mijn lichaam: Kijk eens goed naar je hele lichaam. Dank God voor alles, (ja alles) dat nog werkt aan  je 
lichaam. Deze lijst wordt korter hoe ouder je wordt. 


