
 

Samen met Jezus door Getsemane 
 
Een wandeling met vijf gebedsstappen om te 
werken aan je vertrouwen in Hem! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jezus sloot zich niet op in zijn gebedskamer, het meest intense gebed dat we van 
Hem kennen vond in de buitenlucht plaats. Ook wij mogen de natuur in om ons hart 
bij God te luchten. Daarnaast houden frisse lucht en een beetje beweging je 
scherp.  
Onderstaande gebedswandeling is gericht op de gebeden die Jezus bad in 
Getsemanee. We kunnen daar niet alleen van leren, we kunnen ze ook in gebed 
doorleven en zo groeien in ons vertrouwen in Hem. Je kunt deze oefening in een 
uur doen, de gebedsoefening bestaat uit een voorbereidingsmoment met 
Bijbelstudie thuis en vijf gebedsstappen die je vertrouwen in Jezus doen groeien. 
Heel veel zegen en laat op Churchbook weten wat het je heeft gebracht!  

 

Voorbereiding op de gebedswandeling: (15 min) 

1. Lees vooraf Mattheus 26:36-44 Markus 14:32-39, Lukas 22:39-43 en noteer wat 
steekwoorden die je zijn opgevallen. Neem die notie en pen en papier mee 
naar buiten. 

2. Neem je smartphone of camera mee zodat je dingen kan fotograferen die je 
raken, maar ook zodat je een herinnering kunt creëren van dit gebedsmoment. 

3. Voordat je gaat lopen: bid en vraag de Heilige Geest om zijn leiding. 
 
 

1. Hij weet wat je voelt (10 min) 

 “Hij voelde zich onrustig en angstig worden” (Markus 14:34) 

In Hebreeën 4:14-16 worden we aangemoedigd om zonder schroom naar Gods 
troon te gaan omdat Jezus met onze zwakheden kan meevoelen. In Getsemannee 
was Jezus angstig en verdrietig, wat betekent het voor jou dat je tot Iemand bidt 
die weet wat jij voelt en in jouw schoenen heeft gestaan? 

Welke gevoelens en gedachten houden jou vandaag bezig? Wil je ze benoemen en 
met Hem daarover praten? Neem daar gerust de tijd voor en probeer je voor te 
stellen dat Hij naast je loopt. 

2. Hij ziet wat jij niet ziet (10 min)  

“Blijf wakker en bid!” (Mattheus 26:41) 

De discipelen sliepen tijdens het belangrijkste moment wat ze met Jezus konden 
meemaken. We worden in de Bijbel telkens weer gewaarschuwd om ons 
geloofsleven niet in slaap te laten sukkelen. Vraag God om je geestelijke alertheid 
aan te scherpen en om je te laten zien wat je de afgelopen tijd gemist hebt van 
wat Hij aan het doen is in je leven 

3. Hij weet wat het beste voor je is (10min)  

“Laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren! (Lukas 22:42)” 

Jezus onderwierp zijn wil aan dat van de Vader, en dat is maar goed ook voor jou 
en mij. Ook wij mogen telkens weer leren om te ontdekken wat Vader van ons wil 



en hoe we Hem kunnen gehoorzamen. Vraag Hem wat Hij de komende tijd van jou 
verlangt en waarin je Hem mag gaan gehoorzamen. Maak aantekeningen als je iets 
te binnen schiet. 
 

4. Hij weet wat je nodig hebt (10 min) 

“Uit de hemel verscheen een engel om Hem kracht te geven” (Lukas 22:43) 

De Vader stuurde Jezus een engel om Hem kracht te geven in zijn diepste nood. 
Hij kan zijn engelen ook naar jou sturen om je de kracht te geven die je nodig 
hebt. Benoem het grootste obstakel in je leven waar je Gods kracht voor nodig 
hebt. Vraag de Heilige Geest om je op dit moment te vullen met alles wat je nodig 
hebt om hetgeen je te dragen hebt aan te kunnen. Bid telkens weer: ‘vul me met 
Uw Geest. Schenk me de hemelse kracht die ik nodig heb.’ 
 

5. Hij ging waar jij niet heen hoef te gaan (5min) 

“Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan!” (Johannes 18:8) 

Na Getsemannee ging Jezus naar Golgotha. Wat een zegen dat jij en ik niet voor 
onze zonden hoeven te sterven. Eindig je gebed met dankzegging dat Hij voor jou 
de weg is gegaan die jij niet meer hoef te gaan! 

 

Amen en wel thuis! 

 
#OpwegmetJezus 

 


