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Uitgave van stichting Kinderen bidden voor Kinderen



InleidingInleiding

22

ZoZo´́n 2000 jaar geleden woonde Maria in het land Isran 2000 jaar geleden woonde Maria in het land Israëël. l. 

Zij was een heilig meisje. God koos haar uit om Moeder Zij was een heilig meisje. God koos haar uit om Moeder 

te worden van zijn Zoon Jezus. te worden van zijn Zoon Jezus. 

Nu is Maria in de hemel en Nu is Maria in de hemel en 

Moeder van alle mensen. Moeder van alle mensen. 

Zij bidt steeds voor al haar Zij bidt steeds voor al haar 

kinderen op aarde, ook voor jou!kinderen op aarde, ook voor jou!



Hoe ziet Maria er uit?Hoe ziet Maria er uit?

33

Dat weten we niet, want 2000 jaar geleden waren er Dat weten we niet, want 2000 jaar geleden waren er 

nog geen fotocameranog geen fotocamera’’s. s. 

Heel veel schilders hebben Heel veel schilders hebben 

geprobeerd ons een beeld te geprobeerd ons een beeld te 

geven van wat we wel weten geven van wat we wel weten 

over Maria. Kijk verder over Maria. Kijk verder ……



Maria als kindMaria als kind

44

Als kind was Maria al vol van God.Als kind was Maria al vol van God.

Steeds heeft zij vol vertrouwen Steeds heeft zij vol vertrouwen ‘‘jaja’’ 

gezegd tegen Gods plannen met haar.gezegd tegen Gods plannen met haar.

Deze schilder probeert dat te laten zien.Deze schilder probeert dat te laten zien.



Gods plan voor MariaGods plan voor Maria

55

God had grote plannen met Maria! God had grote plannen met Maria! 

Hij koos haar uit om de Moeder Hij koos haar uit om de Moeder 

van zijn Zoon te worden.van zijn Zoon te worden.

God stuurt de engel GabriGod stuurt de engel Gabriëël naar Maria. l naar Maria. 

Hij zegt: Hij zegt: ““Wees gegroet, Maria.Wees gegroet, Maria.””

Dan vertelt hij wat God wil.Dan vertelt hij wat God wil.



Maria wil wat God wilMaria wil wat God wil

66

Maria begrijpt niet hoe het kan,Maria begrijpt niet hoe het kan, 

maar zij vertrouwt op God.maar zij vertrouwt op God. 

Wat God wil is goed.Wat God wil is goed.

Daarom zegt Maria: Daarom zegt Maria: ““Ja, dat is goed.Ja, dat is goed.””

Daarom zie je op veel tekeningen Daarom zie je op veel tekeningen 

Maria samen met het Kind Jezus.Maria samen met het Kind Jezus.



Het KerstverhaalHet Kerstverhaal

77

Je kent vast wel het verhaal over de geboorte van Jezus!Je kent vast wel het verhaal over de geboorte van Jezus!



Maria, Moeder van JezusMaria, Moeder van Jezus

88



Moeder van Gods ZoonMoeder van Gods Zoon

99



Vol liefde voor GodVol liefde voor God

1010

Zie je hoe de ogen Zie je hoe de ogen 
getekend zijn?getekend zijn?



Vol liefde voor mensenVol liefde voor mensen

1111
= liefde. Zo teken jij dat toch ook?= liefde. Zo teken jij dat toch ook?



Jezus en Maria zijn heiligJezus en Maria zijn heilig

1212

Zij stralen de Liefde van God uit. Zij stralen de Liefde van God uit. 
Dat wordt getekend door een heiligenkrans om hun hoofd. Dat wordt getekend door een heiligenkrans om hun hoofd. 

De kleuren goud en geel lijken op licht. De kleuren goud en geel lijken op licht. 



Jezus en Maria zijn heiligJezus en Maria zijn heilig

1313

ZoZo´́n krans van licht heet een aureooln krans van licht heet een aureool



Maar Maria is geen GodMaar Maria is geen God

1414

Zie jij het verschil tussen de aureool van Jezus en Maria?Zie jij het verschil tussen de aureool van Jezus en Maria? 
(tip: het heeft te maken met het Goddelijk getal 3)(tip: het heeft te maken met het Goddelijk getal 3)

Voor Jezus Voor Jezus gebruiken gebruiken schilders Goddelijke symbolen schilders Goddelijke symbolen 



Met Maria naar JezusMet Maria naar Jezus

1515

Maria wijst de mensen de weg naar Jezus. Maria wijst de mensen de weg naar Jezus. 
Doe maar wat Hij goed vindt, zegt Maria tegen ons. Doe maar wat Hij goed vindt, zegt Maria tegen ons. 

Daarom laten deze schilders Maria naar Jezus wijzen.Daarom laten deze schilders Maria naar Jezus wijzen.



Maria is nu in de hemelMaria is nu in de hemel

1616



Koningin van hemel en aardeKoningin van hemel en aarde

1717

Maria is heiliger dan alle heiligen.Maria is heiliger dan alle heiligen. 
Je raadt het al: daarom is die kroon getekend! Je raadt het al: daarom is die kroon getekend! 



Jezus is de KoningJezus is de Koning

1818

ZoZo´́n kroon hadden Jezus en Maria natuurlijk niet op aarde. n kroon hadden Jezus en Maria natuurlijk niet op aarde. 
Een schilderij is anders dan een foto.Een schilderij is anders dan een foto.

Een schilder Een schilder 
laat zien wat laat zien wat 
hij belangrijk hij belangrijk 
vindt om over vindt om over 
Jezus en Maria Jezus en Maria 
te te ´́vertellenvertellen´́..



Maria wil ons helpenMaria wil ons helpen

1919

Vanuit de hemel, dichtbij God, helpt Maria ons. Vanuit de hemel, dichtbij God, helpt Maria ons. 

Maria brengt Gods zegen. Dat betekenen Maria brengt Gods zegen. Dat betekenen de stralen vanuit haar handen.de stralen vanuit haar handen.



Maria bidt voor onsMaria bidt voor ons

2020

God luistert heel graag naar de God luistert heel graag naar de 
Moeder van zijn Zoon.Moeder van zijn Zoon.

Jezus heeft Maria gevraagd ook onze Jezus heeft Maria gevraagd ook onze 
Moeder te zijn.Moeder te zijn.

In de hemel bidt Maria voor al haar In de hemel bidt Maria voor al haar 
kinderen op aarde.kinderen op aarde.



Maria vraagt ons te biddenMaria vraagt ons te bidden

2121

In In FatimaFatima (Portugal) kwam (Portugal) kwam 
Maria vanuit de hemel Maria vanuit de hemel 
naar 3 herderskinderen.naar 3 herderskinderen.

Dit gebeurde in 1917. Er zijn veel tekeningen over gemaakt. Dit gebeurde in 1917. Er zijn veel tekeningen over gemaakt. 



Maria vraagt ons te biddenMaria vraagt ons te bidden

2222

In Lourdes (Frankrijk) In Lourdes (Frankrijk) 
zag Bernadette Maria.zag Bernadette Maria. 
Dit gebeurde in 1858. Dit gebeurde in 1858. 

Rechts zie je een tekening in Rechts zie je een tekening in glasglas--inin--loodlood..

De bron bij de grot De bron bij de grot 
wordt vaak geschilderd, wordt vaak geschilderd, 
want sommige zieken want sommige zieken 
worden erdoor beter. worden erdoor beter. 



Bidt de RozenkransBidt de Rozenkrans

2323

In In FatimaFatima, Lourdes en andere plaatsen vroeg Maria om dit gebed , Lourdes en andere plaatsen vroeg Maria om dit gebed 
te bidden voor vrede op aarde. te bidden voor vrede op aarde. 



Bidt de RozenkransBidt de Rozenkrans

2424

Op veel schilderijen zie je daarom Maria met een rozenkransOp veel schilderijen zie je daarom Maria met een rozenkrans

Maria wil graag dat wij Maria wil graag dat wij 
ook in de hemel komen. ook in de hemel komen. 

De Rozenkrans De Rozenkrans is een heel is een heel 
sterk gebedsterk gebed..

Het verbindt ons met het Het verbindt ons met het 
leven van Jezus en Maria.leven van Jezus en Maria.



Maria Maria 
door de ogen van schildersdoor de ogen van schilders

2525

Al 2000 jaar wordt Maria afgebeeld. Al 2000 jaar wordt Maria afgebeeld. 
Zo lief, mooi, heilig mogelijk. Zo lief, mooi, heilig mogelijk. 



Maria Maria 
door de ogen van schildersdoor de ogen van schilders

2626

Door schilders van vroeger, en van nuDoor schilders van vroeger, en van nu



Maria Maria 
door de ogen van schildersdoor de ogen van schilders

2727

in kleur en als kleurplaatin kleur en als kleurplaat



Maria Maria 
door de ogen van kinderendoor de ogen van kinderen

2828

Tekenwedstrijd 2014 van Kinderen bidden voor KinderenTekenwedstrijd 2014 van Kinderen bidden voor Kinderen



Maria Maria 
door de ogen van kinderendoor de ogen van kinderen

2929

De winnende tekeningenDe winnende tekeningen



Onze hemelse MoederOnze hemelse Moeder

3030

Maria is nu Moeder van alle mensen. Maria is nu Moeder van alle mensen. 
Jezus heeft ons zijn eigen lieve mama gegeven. Jezus heeft ons zijn eigen lieve mama gegeven. 

Maria houdt heel veel van al haar kinderen op aarde.Maria houdt heel veel van al haar kinderen op aarde. 
Zij wil ons graag helpen. Ook jou! Zij wil ons graag helpen. Ook jou! 

Vraag haar maar om voor jou te bidden. Vraag haar maar om voor jou te bidden. 
Dat doe je in het Weesgegroet.Dat doe je in het Weesgegroet.
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