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GEBEDE N
A. M. D. G.
ijn lieve engel, bewaar en help
mij altijd goed.
God heeft U aan mij gegeven,
als een helper in dit leven.
Mocht ik verkeerde wegen
gaan, haal me daar dan vlug
vandaan.
Leid mij veilig aan Uw hand,
zodat ik niet in moeilijkheid
beland.
AMEN
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p onze wereld is vrede
nodig
Help ons bidden
Wij danken U, Maria
Zorg dat heel de wereld
blij en gelukkig is
AMEN
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n Jezus zei:
"Laat de kinderen tot mij komen
en verhindert ze niet, want voor
hen is het koninkrijk Gods."
AMEN
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AMEN
Waar droefheid is, vreugde.
Waar duisternis, licht,
Waar wanhoop is, hoop,
Waar twijfel is, vertrouwen,
Waar ruzie is, eensgezindheid,
Waar onrecht is,
vergeving schenken,
Waar haat heerst,
laat mij liefde zaaien,
od,
laat mij helpen aan Uw vrede,
olg ik u na, Maria,
dan zal ik niet wijken van de goede weg.
Denk ik aan u, Maria,
dan zal ik niet verdwalen.
Houdt gij mij bij de hand, Maria,
dan zal ik niet vallen.
Beschermt gij mij, Maria,
dan heb ik niets te vrezen.
Gaat gij met mij mee, Maria,
dan is de weg naar God niet lang.
Helpt gij mij beminnen, Maria,
dan zal ik in God mijn vreugde vinden.
AMEN

1-5

AMEN
n de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest.
k 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, gekruisigd is, gestorven
en begraven, die nedergedaald is ter helle, de
derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren
is ten hemel en zit aan de rechterhand van
God, zijn almachtige Vader, vandaar 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 vergiffenis van de zonden;
De verrijzenis van het lichaam;
Het eeuwig leven.
AMEN

AMEN
Door Christus onze Heer.
Zegen mij Heer, bewaar mij
van alle kwaad en laat mij
rusten in vrede.
oede Vader, ik aanbid U en
dank U voor al uw weldaden,
in het bijzonder, dat Gij mij
deze dag hebt bewaard.
oede Vader, ik aanbid U en ik
dank U voor al Uw weldaden.
Maak van mij een christen naar
Uw hart. Geef dat ik vandaag
met geloof en liefde, met
vreugde en eenvoud, ten
dienste mag staan van allen om
U te behagen.
Door Christus onze Heer.
AMEN
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AMEN
En leid ons niet in bekoring, maar
verlos ons van het kwade.
En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven aan onze
schuldenaren.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Uw Rijk Kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de
hemel.
nze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij Uw naam.

voor het licht ten eind zal gaan,
U roepen wij, o Schepper, aan,
dat Gij in uw barmhartigheid
voor ons een gids en wachter zijt.
Geef dat als ons de slaap omhult,
de droom van U ons hart vervult,
opdat het, als de dag verrijst,
in dankbaarheid uw glorie prijst.
Maak ons bestaan gezond en goed
en geef ons innerlijke gloed,
houd met uw helder licht de wacht
in ‘t grauwe duister van de nacht.
Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Zoon van God, met ons
begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
Gij die regeert in eeuwigheid.
AMEN

AMEN
Dank u wel, lieve God
en mij beschermen in de
nacht?
ook bij het spelen erbijj zijn
Wilt u mij helpen op school,
ilt u bij mij zijn als ik opsta,
ieve Heer, de nacht komt weer,
En wij knielen voor U neer.
Om U eerst nog dit te zeggen,
Voor we ons ter ruste leggen.
Alle dingen deze dag,
Zijn o Heer, van U gegeven.
Spelen, leren, onze lach,
Heel de wereld, heel ons leven,
Is in Uw hand geborgen,
Wil vannacht ook voor ons
zorgen.
AMEN
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AMEN
ieve Heertje
'k ga nu slapen
want de dag is weer voorbij
maar ik vraag U eerst
eerbiedig
lieve Jezus zegen mij
zegen ook mijn lieve ouders
zegen allen die ik min
onder Uwe trouwe hoede
slaapt uw kindje rustig in.
ees gegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle
vrouwen, en gezegend is de
vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze
dood.
AMEN
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AMEN
Hij beware ons voor
onheil
en geleide ons tot
eeuwig leven.
e Heer schenke ons zijn
zegen,
oede God, help ons af en toe
even stil te zijn en dan te weten
dat U altijd heel dicht bij ons
bent.
AMEN
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AMEN
Zoals het was in het begin en
nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen.
er aan de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest.
ij zult de Heer uw God
beminnen uit geheel uw hart,
geheel uw ziel en geheel uw
verstand;
Gij zult uw naaste beminnen als
uzelf.
AMEN
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AMEN
eilig Hart van Jezus,
Ik geloof in uw liefde
voor mij.

eer, zegen vandaag ons huis
en bescherm ons tegen gevaar.
Hopelijk voelt ieder zich bij
ons thuis en staan wij door U
voor anderen klaar.
AMEN
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AMEN
om, Heilige Geest, vervul de
harten van uw gelovigen en
ontsteek in hen het vuur van uw
liefde.
ieve God, leer mij vrijgevig te
zijn:
Te geven zonder de kosten te
tellen,
Te werken zonder beloning te
verwachten,
Behalve dat ik weet dat ik Uw
wil doe.
AMEN

AMEN
zachtmoedig en nederig
van hart, maak mijn hart
aan het Uwe gelijk.
ezus,
ovenal bemin één God;
Zweer niet ijdel, vloek noch spot;
Heilig steeds de dag des Heren;
Vader, moeder zult gij eren;
Dood niet, geef geen ergernis;
Doe nooit wat onkuisheid is;
Mijd het stelen en bedriegen;
Evenals de achterklap en 't liegen;
Wees steeds kuis in uw gemoed;
En begeer nooit iemands goed.
AMEN
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AMEN
Dankzij jou, heb
ik veel.
ankzij jou, leef ik
Heer,
oede God,
Zorg dat wij nog lang
leven!.
Zorg voor ons!
Help mij nog deze nacht.
AMEN
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AMEN
Lieve Jezus, ik wil vragen:
Wilt U altijd bij mij zijn
Nu en straks en alle dagen
Want ik voel me soms nog
klein.
ezus, vriend van alle kinderen,
Wees ook een vriend voor mij,
Neem mijn hand en houdt mij
stevig en voor altijd aan uw zij.
aat nu, Heer, volgens uw woord
uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil
aanschouwd dat Gij hebt bereid
voor de volken:
Het licht dat voor alle heidenen
straalt, de glorie van Israël uw
volk.
Bewaar ons, Heer, als wij
waken; bescherm ons, als wij
slapen; dan zullen wij waken
met Christus en rusten in vrede.
AMEN

