
Nederlandse vertaling van de tekst van Maryam in het filmpje van Kerk in Nood 2017 

Maryam uit Irak vraagt om gebed  

Maryam woont in een vluchtelingenkamp in Erbil, in het noorden van Irak 

 

Dit is wat zij vertelt in het filmpje: 

 

 

 

0:20. Hallo. Mijn naam is Maryam Waleed Behnam. 

0:25. Vorig jaar kon ik niet zo goed Engels spreken. 

0:31. Maar dit jaar weet ik meer. Ik kan het nu best wel OK. 

0:39. Dit is mijn vader, Waleed. 

0:43. Mijn vader is dierenarts, die de zieke dieren behandelde. 

0:56. Dit is mijn zus, Zomorrod. 

0:58. Soms kibbel ik met mijn zusje, want dat is wat alle zussen   

 doen als ze samen zijn. 

1:08. De ene dag hebben we ruzie en de volgende dag maken  

 we het weer goed. 

1:33. En dit is mijn moeder, Alice. 

1:39. Thuis kookt mijn moeder en maakt ze schoon. Ze is niet lui. 

1:47. Ze is een geweldige moeder. We zijn haar heel dankbaar.  

 Ze verwaarloost ons nooit. 

2:02. Ik was aan het bidden tot God dat Hij ons terug zou brengen 

 naar mijn huis, en dat ik mijn hele leven  gelukkig zou zijn, 

2:10. voor mijn familie, dat we goede dagen hebben, mijn moeder, 

 zus, vader en ik. 

2:17. Jezus zei tegen ons dat niet alle dagen goed zullen zijn.  

 We zullen goede dagen hebben en slechte dagen.  



  

 

Maryam met haar vader, moeder en jongere zusje Zomorrod 

 

 

 

Bid jij ook voor Maryam? De Rozenkrans is het sterkste gebed voor vrede! 

 

Voor meer informatie en voor het filmpje van Maryam:  www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl  

Ga naar de campagnepagina van Kinderen bidden voor oorlogsKinderen 

2:24. Ik wil dat wie mij nu ziet bidt voor mij en voor mijn  

 familie. 

2:32. Dat we vrede hebben in ons land. 

2:35. Dus, ik zal voor jullie bidden, en jullie voor mij. 

2:39. Zo zullen we als vrienden zijn zonder dat we elkaar 

 kennen. 

2:46. Dus tot ziens. 

http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl/

