
Een bijbelse wandeling met een wandelstok door
de Veluwse bossen.

Tijdens deze wandeling gaan we met een wandelstok uit de 
natuur op stap door de prachtige bossen van Klein Bylaer. In 
de volksmond 't Paradijs genoemd. Daarbij staan de bijbel  
Jezus en het christelijke geloof centraal. 

We lezen uit de bijbel. Genieten van de
natuur, bidden, en bespreken samen vragen
als: Wie is God voor jou? Hoe ervaar jij God
in je leven? Welk bijbelboek spreekt jou
aan? Wat zou jij aan God willen vragen? En
waar denk jij aan bij een wonder? 

Wandelen met een wandelstok.
De wandelstok waarmee we lopen heeft tijdens deze 
wandeling een symbolische rol. We lezen niet alleen 
bijbelverhalen waar de wandelstaf een belangrijke rol speelt 
maar maken het ook persoonlijk. We bespreken vragen als: 
Wat zegt de tekst “Uw stok en uw staf beschermen mij’ jou? 
(ps. 23). En wat zou jij zeggen als je in de schoenen van 
Mozes stond? Vragen en symbolen gaan hand in hand tijdens 
deze unieke wandeling.

Bijbel
Tijdens de wandeling staat er een bijbelgedeelte of bijbels 
persoon centraal. Het bijbelgedeelte wordt tijdens de 
wandeling in delen voorgelezen. Denk daarbij aan het leven 
van Mozes, Abraham of David. Maar ook de Psalmen, 



spreuken, Hooglied of de reizen van Paulus geven genoeg 
gespreksstof. 

Gebed
Tijdens deze wandeling is naast bijbellezen ook ruimte voor 
gebed . Dit kan zowel door momenten van stil gebed als ook 
samen hardop bidden.

't Paradijs
Klein Bylaer wordt ook wel 't Paradijs genoemd. Het is een 
mooi natuurgebied ten westen van Barneveld. Het verhaal 
gaat dat de Barnevelders dit gebied zo mooi vonden dat ze 
het 't Paradijs noemden. Deze bijnaam is tot op de dag van 
vandaag op diverse plekken nog terug te vinden. Het is een 
afwisselend landschap met bossen, stukjes weiland en 
heidevelden. Hier tussen door lopen sprengen, vennetjes en 
beken. Een prachtig gebied om een mooie wandeling te 
maken. 

Programma: 

Start: 
Iedere deelnemer zoekt een stok uit die je
bij jezelf vind passen. Hierbij denken we
samen na over de vraag wie ben ik? We
openen de wandeling met een gebed en
lezen het eerste deel van het gekozen
Bijbelverhaal.
We verdelen ons in tweetallen. Ieder
tweetal trekt een kaartje met daarop een persoonlijke vraag. 

Wandeling: 
Onderweg bespreek je samen met je wandelmaatje het 
gelezen bijbelgedeelte. De vraag op jullie kaartje kan daarbij 
leidend zijn. Afhankelijk van de gesprekken stoppen we om de

https://www.google.nl/maps/search/landgoed+klein+bylaer/@52.1483795,5.5377055,2632m/data=!3m1!1e3


10 min. voor een wisselmoment. 

Rustmomenten. 
Tijdens de wisselmomenten lezen we een stukje uit de bijbel 
of is er ruimte voor een kort gebed. Tevens wisselen van 
wandelmaatje en krijgt u een nieuwe vraag mee. 

Afsluiting:
We sluiten de wandeling af met een gezamenlijk gebed en 
blikken gezamenlijk terug op bijzondere verhalen en 
gedachtes. Als afsluiting verzamelen we woorden en wensen 
en herinneringen op een blanke wandelstok.
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