Kinderen bidden voor kinderen
Bidden met Maria

Gebedsviering met kinderen
St. Josephkerk, 7 oktober, 9.30u
Voorganger:
Zang:
Piano:

Coen van Loon, diaken
Kinderkoor Tilimbom o.l.v. Louise Janssen
Bastiaan Heeren

De rozenkrans is
een ketting van gebeden,
die je met Maria verbindt.
Het is ook een overzicht van
alle fases van de weg van de hoop
die zij heeft doorgemaakt:
haar tedere moederliefde in Bethlehem,
haar angsten tijdens de vlucht naar Egypte,
de stilte en de arbeid
in de werkplaats in Nazareth,
haar innig gebed in de tempel,
haar emoties tijdens de prediking van haar Zoon,
haar lijden aan de voet van het kruis
en haar vreugde bij zijn verrijzenis.
Kortom:
het verloop van twee levens,
eigenlijk een,
want de Heer leefde in haar
en zij in Hem.
Mgr. Franciscus Xaverius Nguyen Van Tuan

Er is een crèche voor de allerkleinsten waar enthousiaste mensen met veel
liefde op uw kind passen. Vaak is een viering voor kinderen tot ongeveer 6
jaar nog te lang. Aan het eind van de viering komen ze weer terug de kerk
in om het slot mee te maken.
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WOORD VAN WELKOM
Binnenkomst met de rozenkrans. De kinderen mogen zich achter in de kerk
verzamelen om samen met de pastor de rozenkrans naar binnen te dragen.
 OPENINGSLIED GOD GROET U ZUIV’RE BLOEME

KRUISTEKEN EN INLEIDING OP DE VIERING
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GEBED OM VERGEVING
Kinderen: Vergeef ons, Heer, dat wij allemaal wel eens ruzie maken en dan
vergeten dat we bij elkaar horen
Instrumentaal
Allen:

Vergeef ons, Heer, dat we het niet altijd in de gaten hebben als
anderen verdriet hebben.

Kinderen: Vergeef ons, Heer, dat we vaak boos blijven op iemand, omdat we
onze zin niet kunnen krijgen.

Allen:

Vergeef ons, Heer, dat wij u zo weinig danken voor alle fijne dingen
die wij elke dag mogen ontvangen.

Pastor:

Moge op voorspraak van Maria, de Heer ons genadig zijn, ons
vergeven en ons helpen kwetsbaar en dienend in het leven te staan.
Amen

Allen:
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 GLORIA EER ZIJ DE GOD VAN DE HEMEL

OPENINGSGEBED

DIENST VAN HET WOORD
BERNADETTE ZAG MARIA IN EEN GROT

Bernadette Soubirous

Bernadette woonde in de bergen op de grens van Frankrijk en Spanje. Ze
woonde in een klein dorpje, dat Lourdes heette. Haar ouders waren heel arm.
Het huis waar ze woonden was koud en vochtig. Om wat geld te verdienen
zorgde Bernadette als klein meisje voor de schapen van iemand uit het dorp. Ze
was al veertien jaar en wilde eigenlijk naar school en in de kerk wilde ze haar
eerste communie doen. Maar het kwam er alsmaar niet van….
Op een dag ging zij met haar zus en een vriendin hout sprokkelen bij een oude
rots in de buurt. Om bij die rots te komen moesten zij door een klein beekje. Het
water was ijskoud. Toen Bernadette bezig was haar kousen uit te doen om in het
water te gaan, hoorde ze een windstoot die haar naar de grot onder de rots deed
opkijken.
Ze schrok heel erg want daar zag ze een zacht licht met een meisje erin dat
helemaal in het wit was gekleed. Die jonge vrouw glimlachte naar haar en
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maakte een kruisteken. Er kwam zo’n rust vanuit die vrouw dat Bernadette niet
meer bang was. Ze ging op haar knieën zitten en begon te bidden. Haar zus en
haar vriendin zagen niets en later plaagden zij Bernadette volop die daar zo stil
op haar knieën had gezeten.
Daarna verscheen deze dame in het zachte licht nog
achttien keren aan Bernadette. Ze vertelde veel
dingen aan Bernadette. De mensen vonden het
maar raar en haar moeder wilde niet meer dat ze
naar die grot onder de rots ging. Maar andere
mensen waren nieuwsgierig en als Bernadette weer
naar de grot ging, liepen ze achter haar aan. Op den
duur waren er wel honderden mensen die wilden
zien wat er met Bernadette bij de grot gebeurde.
De politie werd boos over al die onrust. Wat was er toch met dat meisje aan de
hand? Bernadette moest op het bureau komen. ‘Zo’, zei de politiecommissaris, ‘jij
ziet dus Maria, onze lieve vrouwe?’ ‘Dat heb ik niet gezegd’, zei Bernadette. ‘Ik
zag een jonge vrouw. Ze droeg een wit kleed met een blauwe gordel. Ze had een
witte sluier op het hoofd en een gele roos op elke voet. Ze had een rozenkrans in
haar handen.’ De agent wilde Bernadette niet geloven.
Als het meisje voor de negende keer verschijnt, zegt ze tegen Bernadette: ‘Ga
drinken en was u aan de bron.’ Als Bernadette vervolgens met haar hand in de
grond graaft ontstaat er een bron die nu nog bestaat. Ook nu nog, 150 jaar later,
bezoeken ieder jaar weer duizenden zieke mensen Lourdes om van dat water te
drinken en ondergedompeld te worden in het water uit deze bron.
Over die eerste keer zegt Bernadette het zelf zo:
“Toen ik weer opkeek, zag ik het meisje dat me met veel gratie toelachte
en me scheen uit te nodigen om te naderen. Ik was nog steeds bang... Dan
kwam de gedachte in mij op om te bidden. Ik haalde mijn rozenkrans die ik
gewoonlijk bij me had, uit in mijn zak. Ik knielde neer en wilde een kruisteken
maken maar ik kon mijn hand niet aan mijn voorhoofd brengen. Ze viel weer
neer. Het meisje ging wat opzij en keerde zich naar me toe. Nu hield zij ook een
rozenkrans in de hand. Zij maakte het kruisteken als om te bidden.
Mijn hand beefde. Ik probeerde opnieuw een kruisteken te maken en het ging.
Daarna had ik geen vrees meer. Ik bad mijn rozenkrans. Het meisje liet de
kralen door haar vingers glijden, maar zij bewoog haar lippen niet.
Terwijl ik de rozenkrans bad, keek ik toe zoveel ik kon. De verschijning droeg
een wit kleed dat tot aan haar voeten reikte. Een witte sluier bedekte haar hoofd
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en viel langs haar schouders en armen tot op haar voeten. Op haar voeten zag ik
een gele roos. De gordel van haar kleed was blauw en hing ook af tot op haar
voeten. De ketting van de rozenkrans was geel, de kralen wit, dik en ver van
elkaar verwijderd. Het meisje was levendig, zeer jong en omgeven door licht.
Zodra ik mijn rozenhoedje had beëindigd, groette zij me al glimlachend. Zij gleed
terug in de nis en verdween plotseling".
Steeds meer mensen kwamen vanaf dat moment naar Lourdes. Het is nu een
grote stad geworden. Elke dag weer komen er zieken en andere mensen om er
de rozenkrans te bidden, de grot te bezoeken en Maria te vragen hen te helpen
met moeilijke dingen.
 TUSSENZANG TE LOURDES OP DE BERGEN
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LEZING UIT HET EVANGELIE VOLGENS MARCUS
Marcus 5, 21-24; 35-43
Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote
menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge,
die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn
voeten neer. Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar
de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij
ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem
heen.
Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de
synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog
lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees
niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan,
behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het
huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid
stonden te huilen en te weeklagen.
Hij ging naar binnen en zei tegen
hen: ‘Waarom maken jullie zo’n
misbaar en huilen jullie? Het kind
is niet gestorven, het slaapt.’ Ze
lachten hem uit. Maar hij stuurde
hen allemaal naar buiten en ging
met de vader en moeder van het
kind en de leerlingen die bij hem
waren de kamer van het kind
binnen. Hij pakte de hand van het
kind vast en zei tegen haar: ‘Talita
koem!’ In onze taal betekent dat:
‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen
stond het meisje op en begon
heen en weer te lopen. Ze was
twaalf jaar. Iedereen was met
stomheid geslagen. Hij drukte hun
op het hart dat niemand dit te
weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.
Zo spreekt de Heer. Wij danken God.
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 KLEINE DOCHTER VAN JAIRUS

OVERWEGING EN GESPREK MET DE KINDEREN
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GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven.
Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden.
Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader.
Van daar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.
VOORBEDE
De kinderen hebben kaarten geschreven en getekend voor de kinderen van het
Ronald Mc. Donaldhuis. Zij brengen deze kaarten nu naar voren.
Pastor:

Maria, moeder van Jezus,
vol vertrouwen komen wij vandaag
met onze dankbaarheid en vragen tot u.
Wij geloven in uw voorspraak bij de Heer.

Kind:

Maria, wij willen u danken omdat u ons helpt in God te geloven.
Wij leren u kennen als moeder van Jezus en door mensen als
Bernadette uit Lourdes.
We zouden u heel graag onze liefde en vriendschap geven, omdat u
ons vertelt over uw Zoon Jezus.
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 ACCLAMATIE

Kind:

Maria, we bidden vandaag voor alle kinderen die ziek zijn en lange
periodes in het ziekenhuis moeten liggen.
Wij hebben kaarten gemaakt om hen beterschap te wensen.
Wij bidden voor de ouders die vaak lange tijd in het Ronald
Mc Donaldhuis moeten verblijven.
 ACCLAMATIE

Kind:

Maria, oktober noemen wij Mariamaand, uw maand.
U bent de moeder van Jezus en daarom
bidden wij voor alle moeders, moeders
die voor hun kinderen zo belangrijk zijn.
Laten we ook bidden voor de vele
kinderen die op zeer jonge leeftijd in de
fabrieken en op het land moeten werken.
Dat zij naar school kunnen gaan, een
warm en gelukkig gezin mogen hebben,
kunnen spelen en dansen en blij zijn.
 ACCLAMATIE

Kind:

Maria,
door dik en dun stond u naast uw Zoon Jezus.
U was er altijd voor Hem.
Wij bidden voor alle mensen die binnen onze geloofsgemeenschap
een belangrijke rol vervullen. Dat zij in u een voorbeeld zien.
We bidden voor alle vrijwilligers, die steeds weer mee helpen om
samen een inspirerende Kerkgemeenschap te zijn en te blijven.
 ACCLAMATIE
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Pastor:

Laat ons ook bidden voor de intenties waarvoor ons gebed gevraagd
is. We noemen de namen van …..
En in stilte voegen wij hier de namen van mensen aan toe, aan wie
wij nu in stilte denken.
…….
Voor al die gebeden steken wij een kaarsje aan
 ACCLAMATIE

Pastor:

Maria, wij willen u danken. U bent een vrouw van alle tijden.
Wij danken u voor uw dienstbaarheid en belangeloze inzet.
U bent een voorbeeld voor velen.
Op uw voorspraak vragen wij God ons gebed te verhoren.
Amen.

ONZE VADER
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.
WEES GEGROET MARIA
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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 VREDESWENS WIJ WENSEN VREDE ZIJ MET U

Pastor:

De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen:

En met Uw geest.

Pastor:

Wenst elkaar de vrede.

COLLECTE
MEDEDELINGEN
SLOTGEBED
ZENDING EN ZEGEN
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 SLOTLIED: BESTE ALLEMAAL, GA TERUG NAAR JE WONING

14

Na afloop van de viering is iedereen van harte welkom in het parochiecentrum
voor wat drinken en wat lekkers. Kinderen kunnen een rozenkrans en een boekje
“kinderen van God bidden met Maria” krijgen, waarin de uitleg van de rozenkrans
staat.

We zien jullie graag terug op:
Zondag
28 oktober
11.00u
Zaterdag 10 november 19.00u
Zondag
2 december
11.00u
Zondag
24 december 18.00u

gezinsviering*
St Maartenviering met lampionnen
1ste adventsviering
kerstviering

* Deze viering stond eerder per abuis aangekondigd voor 21 oktober.

We hebben Maria nodig om de weg te vinden naar de
vreugde en de vrede van de kinderen Gods.
Zij wil dat we in de wereld leven met het diepste besef
van “de liefde die de Vader ons betoond heeft”.
Henri Nouwen
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