
Kinderen bidden Kinderen bidden 

voor Kinderenvoor Kinderen

Mariakapel Mariakapel …………..
Datum Datum ……....
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Bidden met MariaBidden met Maria



We bidden voor:We bidden voor:

…………....
…………....
…………....
…………....

33

…………....
…………....
…………....
…………....



44

God kent jouGod kent jou

God kent jou vanaf het begin God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binneninhelemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
want Hij ziet de dingen want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet.die een ander niet ziet.



55

God kent jouGod kent jou

En weet je wat zo mooi isEn weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je bij Jezus voel je jeje vrijvrij
om helemaal jezelf te zijn om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou,  want Hij houdt van jou,  
ja, Hij houdt van jouja, Hij houdt van jou
ja, Hij houdt van jou  en mijja, Hij houdt van jou  en mij



66

God kent jouGod kent jou

God kent jou vanaf het begin God kent jou vanaf het begin 
helemaal van buiten en van binneninhelemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet Hij kent al je vreugde en al je verdriet 
want Hij ziet de dingen want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet.die een ander niet ziet.



77

Maria vraagt de RozenkransMaria vraagt de Rozenkrans



Voor vrede op aardeVoor vrede op aarde

88



99

Zegenen van rozenkransenZegenen van rozenkransen



1010

ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



1111

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



1212

Wij groeten uWij groeten u, , MariaMaria,,

1.1. dochter van God de Vaderdochter van God de Vader
Wees Gegroet MariaWees Gegroet Maria……

2.2. Moeder van God de ZoonMoeder van God de Zoon
Wees Gegroet MariaWees Gegroet Maria……

3.3. Bruid van God, de Heilige GeestBruid van God, de Heilige Geest
Wees Gegroet MariaWees Gegroet Maria……



1313

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.vol van genade, de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende onder de vrouwen,de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.nu en in het uur van onze dood.
Amen.Amen.



1414

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



1515

Eerste Blijde GeheimEerste Blijde Geheim

De engel GabriDe engel Gabriëël brengt de l brengt de 
blijde boodschap aan Mariablijde boodschap aan Maria

De engel vertelt haar: De engel vertelt haar: ””Lang is Hij verwacht, Lang is Hij verwacht, 
word Moeder van Jezus, word Moeder van Jezus, 
vertrouw op Gods macht.vertrouw op Gods macht.””
Ave Ave aveave aveave Maria (2x).Maria (2x).



1616

Eerste Blijde Geheim



1717

ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



1818

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



1919

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.vol van genade, de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende onder de vrouwen,de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.nu en in het uur van onze dood.
Amen.Amen.



2020

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



2121

Tweede Blijde GeheimTweede Blijde Geheim

Maria bezoekt haar nicht Maria bezoekt haar nicht 
ElisabethElisabeth

Haar nicht krijgt een baby, Haar nicht krijgt een baby, 
maar is al wat grijs.maar is al wat grijs.
Maria wil helpen, Maria wil helpen, 
gaat naar haar op reis.gaat naar haar op reis.
Ave Ave aveave aveave Maria (2x).Maria (2x).



2222

Tweede Blijde Geheim



2323

ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



2424

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



2525

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.vol van genade, de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende onder de vrouwen,de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.nu en in het uur van onze dood.
Amen.Amen.



2626

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



2727

Derde Blijde GeheimDerde Blijde Geheim

Jezus wordt geboren Jezus wordt geboren 
in een stal te Bethlehemin een stal te Bethlehem

Te Bethlehem in een armoedige stalTe Bethlehem in een armoedige stal
wordt Jezus geboren, wordt Jezus geboren, 
de Heer van 't heelal.de Heer van 't heelal.
Ave ave ave Maria (2x).Ave ave ave Maria (2x).



2828

Derde Blijde Geheim



2929

ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



3030

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



3131

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, vol van genade, 
de Heer is met u.de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende de gezegende 
onder de vrouwen,onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.nu en in het uur van onze dood. Amen.



3232

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



3333

Vierde Blijde GeheimVierde Blijde Geheim

Jezus wordt in de tempel Jezus wordt in de tempel 
aan God opgedragenaan God opgedragen

Maria draagt Jezus nu op aan de Heer,Maria draagt Jezus nu op aan de Heer,
zijn leven, zijn sterven, zijn leven, zijn sterven, 
aan God alle eer.aan God alle eer.
Ave ave ave Maria (2x).Ave ave ave Maria (2x).



3434

Vierde Blijde Geheim



3535

ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



3636

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



3737

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, vol van genade, 
de Heer is met u.de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende de gezegende 
onder de vrouwen,onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.nu en in het uur van onze dood. Amen.



3838

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



3939

Vijfde Blijde GeheimVijfde Blijde Geheim

Jezus wordt in deJezus wordt in de
tempel teruggevondentempel teruggevonden

Na drie dagen zoeken zien zij Hem pas weerNa drie dagen zoeken zien zij Hem pas weer
in in ’’t huis van zijn Vader, t huis van zijn Vader, 
van God onze Heer.van God onze Heer.
Ave ave ave Maria (2x).Ave ave ave Maria (2x).



4040

Vijfde Blijde Geheim
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ONZE VADER,ONZE VADER,

die in de hemel die in de hemel zijtzijt,,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Rijk Uw Rijk komekome,,
Uw Wil geschiede op aarde Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel.zoals in de hemel.



4242

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen zoals ook wij aan anderen 
hun schuld vergevenhun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring, en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. maar verlos ons van het kwade. 

Amen. Amen. 



4343

Wees gegroet Maria, Wees gegroet Maria, 
vol van genade, vol van genade, 
de Heer is met u.de Heer is met u.
Gij Gij zijtzijt de gezegende de gezegende 
onder de vrouwen,onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot.de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons zondaars,bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.nu en in het uur van onze dood. Amen.



4444

EER AAN DE VADER,EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, en de Zoon en de heilige Geest, 
zoals het was in het begin zoals het was in het begin 
en nu en altijd en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.Amen.



4545

SlotgebedSlotgebed

Wij zoeken uw bescherming, Wij zoeken uw bescherming, 
heilige Moeder van God; heilige Moeder van God; 
luister naar onze gebeden luister naar onze gebeden 
en red ons altijd van alle gevaren, en red ons altijd van alle gevaren, 
o gezegende Maagd Maria. o gezegende Maagd Maria. 
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Thuis biddenThuis bidden

Bid je mee?Bid je mee?

Via website: 
Bid voor een kind



4747

Kijk opKijk op
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nlwww.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

voor informatie en fotovoor informatie en foto’’ss



4848

Kaarsje opsteken bij MariaKaarsje opsteken bij Maria

Wanneer? Wanneer? 
Kom je ook? Kom je ook? 



4949

SlotliedSlotlied



Ave Maria, wij roepen tot UAve Maria, wij roepen tot U

refreinrefrein
Ave Maria, wij roepen tot UAve Maria, wij roepen tot U
Moeder vol genadeMoeder vol genade
De Heer is met UDe Heer is met U



Moeder Maria, neem ons bij de handMoeder Maria, neem ons bij de hand
En toon ons de weg dieEn toon ons de weg die

leidt naar leidt naar ´́t vaderland t vaderland 

Ave Maria, wij roepen tot UAve Maria, wij roepen tot U
Moeder vol genadeMoeder vol genade
De Heer is met UDe Heer is met U



Wees ons een voorbeeld, Wees ons een voorbeeld, 
sterk in het geloof.sterk in het geloof.

Leer ons te vertrouwenLeer ons te vertrouwen
op wat God belooft.op wat God belooft.

Ave Maria, wij roepen tot UAve Maria, wij roepen tot U
Moeder vol genadeMoeder vol genade
De Heer is met UDe Heer is met U
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Bedankt en tot de volgende keer!Bedankt en tot de volgende keer!

Kinderen bidden voor KinderenKinderen bidden voor Kinderen


