Je kan de kleine teksten uitknippen en lezen, alleen of in familie.
Sommige gebeden zijn een beetje moeilijk om te begrijpen dus aarzel
niet een volwassene te vragen om enkele woorden uit te leggen.

HET TEKEN VAN HET KRUIS
In de naam van de Vader
De hand op het voorhoofd.
Ik zou God willen schrijven over al mijn dromen.
Ik zou God willen drukken op al mijn ideën.
Ik zou willen dat de hand van God
op al mijn gedachten rust.
In de naam van de Zoon,
De hand op het hart.
Ik zou God willen zeggen,
Ik zou God willen zingen,
Met al de woorden van mijn liefde.
Ik zou God willen planten
In al de tuinen van mijn zachtheid.
In de naam van de Heilige Geest,
De hand die de oversteek maakt
En de tocht
van de ene schouder
naar de andere schouder.
Ik zou zelf God willen schrijven
op alles.
Ik wil me kleden met God
van boven tot onder
en van de ene schouder naar de andere.
Ik zou willen dat de grote wind van de Geest
van de ene schouder naar de andere blaast
van de ene kant van de wereld naar de andere
tot aan de uiteinden van de aarde.

Ik wil het stil maken om te bidden …
Nu wil ik het echt stilmaken
om te bidden,
maar het is niet zo makkelijk om echt stil te
worden...
Om echt stil te worden,
kan ik aandachtig naar een ding kijken,
ik kan ook de ogen sluiten.
als er een geluid gemaakt wordt,
dan beweeg ik niet,
ik draai het hoofd niet om.
zo wordt ik echt verantwoordelijk voor mijn
stilte...

Ik sluit mijn kleine ogen
Ik sluit mijn kleine mond,
Maar ik open heel groot mijn hart
Om u te ontvangen, Heer!

De stilte is kwetsbaar.
maar ik heb ertoe besloten,
ik ga het echt stil maken,
voor mij en voor de anderen.
Een mooie stilte in Gods aanwezigheid,
Dat is al een gebed!
Ik aanvaard het om niets te voelen, Heer!
Ik aanvaard het om niets te zien, niets te horen...
Zonder enige gedachte, zonder beelden,
In de duisternis,
zie mij hier heel eenvoudig
Om u zonder afleiding te ontmoeten,
In de stilte van het geloof

Consagración personal al Sagrado Corazón de Jesús
Sagrado Corazón de Jesús, vengo, corro a Tí, porque Tú eres mi único refugio, mi única pero segura
esperanza. Eres la curación de todas mis penas y sufrimientos, el alivio de todas mis miserias, la
reparación de todos mis errores, la certeza de todas mis peticiones, la infalible e inagotable fuente de luz,
fuerza, paz y bendición.
Estoy seguro que nunca Te cansarás de mí y que siempre me querrás, ayudarás y protegerás. Porque me
amas con un amor infinito.
Señor, ten piedad de mí y haz de mí, en mí y para mí, todo lo que quieras, porque yo me entrego a Tí con la
plena confianza de que nunca me abandonarás. Amén.
Novena al Sagrado Corazón del Santuario de Beauvoir

Vingergebed
Ik kijk naar de vijf vingers van mijn hand.

Seigneur Dieu
Tu es si grand.

Als ik bid, is de duim het dichtst bij mijn hart.
hij doet me denken te bidden voor mijn naasten
ik bid u God voor mijn ouders.

Tu aimes les enfants
Tu aimes les parents

De wijsvinger, die steek ik op als ik wil spreken
De Bijbel vraagt me te bidden voor hen die praten in de wereld:
De presidenten, de Paus, de priesters...
Vandaag, maak ik het stil voor de priester van mijn parochie ...

Tu aimes nos a mis
Tu aimes jour et nuit

Soms wordt de middenvinger gebruikt om iemand te
vervloeken. Jezus zegt om te bidden voor onze vijanden in
plaats van ze te vervloeken.
Ik bid voor hen van wie ik niet genoeg hou ....

Pour ton a mour
Merci.
Amen

De vierder vinger, de ringvinger, is de zwakste van de vijf
vingers. Hij moedigt me aan te bidden voor de zwaksten in mijn
omgeving:ik bid voor een vriend(in) die ziek is.
De pink, de kleinste,
herinnert me eraan dat ik klein ben
Ik moet niet vergeten voor mij te bidden.
Opdat ik altijd de weg van Jezus mag gaan

Heer,
Dank u voor het leven, voor wat Gij mij geeft, voor uw schepping.
Dank U voor al die kleine dingen in mijn leven die me vreugde geven.
Dank u voor de liefde die u voor ons heeft.
Ik prijs u, Heer, dat wij kostbaar mogen zijn in Uw ogen. Ik ben nochtans maar weinig in uw
ogen, maar Gij aanvaard mij zoals ik ben, ook met mijn fouten.
Ik ben vol vreugde als ik aan uw goedheid denk. Gij hebt werkelijk het mooiste gedaan door
naar de aarde te komen en voor mij te sterven.
Wat een vreugde te weten dat Gij niet dood zijt gebleven, maar dat Gij verrezen zijt en dat
Gij voor eeuwig leeft.
Dank u, mijn God, voor de vrede die Gij mij geeft, Dank u dat Gij mij met u verzoend hebt.
Amen.

Uw liefde doen kennen
Heer,
Zonder u, zouden we niet veel zijn in deze wereld....
Zonder belang, zonder toekomst...
Maar iedere dag,
stelt U ons voor uw kinderen te zijn!
Kinderen die U nog meer lief heeft,
dan de beste vader
of de liefste mama van de wereld ...
Kinderen geroepen om op U te gelijken
Wij danken u voor die immense Liefde
waarmee Gij ons omringd.
Help ons om uw liefde te doen kennen,
Uw liefde die Gij zo vrijgevig schenkt
aan ieder van ons....
Opdat allen U zouden leren liefhebben
en hun broeders zouden liefhebben
tot in het diepst van hun hart
zodat de wereld groeien mag
naar vrede, licht, liefde,
naar een overvloed van leven.

De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij in grazige weiden rusten,
Hij voert mij naar vredig water,
daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
Hij leidt mij op het rechte spoor,
omwille van zijn naam.
Al moet ik door dalen van duisternis
en dood,
ik ben voor geen onheil bang,
want U bent bij mij:
uw knots en uw staf
geven mij nieuwe moed.
Voor mijn ogen dekt U de tafel,
zodat ook mijn belagers het zien;
met olie zalft U mijn hoofd,
mijn beker is tot de rand gevuld.
Ja, uw goedheid en liefde blijven mij
volgen,
alle dagen van mijn leven.
Zo mag ik telkens weer wonen in het
huis van de Heer,
tot in de lengte van dagen.
Psalm 23

Ik stel mijn vertrouwen in U, God
onze Vader!
Ik stel mijn vertrouwen in U, zelfs al
zie ik u niet....
Anderen hebben me het gezegd
en ik heb het zelf ook ervaren:
U bent het eeuwige Leven!
Als een kleine motor in mij die me
iedere keer weer doet opstarten...
Als een hand die me meeneemt...
Als armen die mij dragen...
Ik stel mijn vertrouwen op U, God
onze Vader!
Ik me op u verlaten, ik kan rusten bij u,
Zonder schrik te hebben dat u me in
verderf zal storten,
Zonder schrik te hebben dat u me zal
verlaten!
God Onze Vader,
Ik weet dat Gij altijd daar zijt,
Zorg dat ik dat nooit vergeet....

Ik wil tot u bidden Heer
Ik maak het stil in mij om U beter te horen,
Ik wil bij U binnentreden,
U liefhebben en me laten beminnen.
Mij in vertrouwen aan U overgeven.
Mij naar u keren met hoop.
De anderen liefhebben uit liefde voor U,
In U geloven omdat u het goede met mij voorhebt.
Ik wil U ontmoeten als een vriend.
U mijn vreugde toevertrouwen en ook mijn zorgen.
U af en toe ter hulp roepen
En u danken ieder moment van mijn leven.
Mij tot u keren van bij het opstaan tot aan het slapen gaan,
Mij met een teken van het Kruis herinneren
Dat u het licht bent dat mijn bestaan verlicht.
Ik wil u om vergeving vragen.
Ik weet dat ondanks al mijn fouten,
mijn verlangen om beter te worden en niet te hervallen
volstaat opdat Gij uw armen voor mij opent
En de deuren van Uw huis.
Emmanuelle/September 2009

Gebed voor aanbidding en voor Sacramentsdag
"Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld" (Joh 6,51).
Christus is onze vrede, het "brood' dat
God de Vader voor ons heeft gemaakt,
opdat de wereld het leven zou hebben
en wel in overvloed (cfr. Joh 10,10)...
De Eucharistie is het sacrament van de gave
die Christus van zichzelf gemaakt heeft,
Het is het Sacrament van de liefde en van de
vrede, die vol leven is.
"Levend Brood, dat leven geeft!"
Heer Jezus,
tegenover U, onze Pasen en onze vrede
verbinden wij ons er toe om ons geweldloos
te verzetten tegen alle geweld tussen mensen.
Knielend aan uw voeten, O Christus,
willen wij vandaag het brood delen,
het brood van hoop met onze broeders die de
hoop verloren zijn,
het brood van vrede met onze broeders die
gemarteld worden door de ethnische
zuiveringen en door de oorlog;
het brood van het leven met onze broeders die
bedreigd worden iedere dag door de wapens
van destructie en van de dood.
Samen met onschuldige slachtoffers zonder
verdediging,
O Christus,
willen wij het levende brood van uw vrede
delen.
"Voor hen offeren wij en ook zij offeren dit offer
van dankzegging op",
opdat U, O Christus,
geboren uit de Maagd Maria,
Koningin van de Vrede,
met ons zou zijn,
met de Vader en de Heilige Geest,
bron van leven, liefde en vrede.
Amen!
Heilige Paus Johannes Paulus II

Heer,
Ik dank u dat u bij ons gekomen
bent.
U bent geboren in Bethleem, wat
betekend 'huis van het brood'
U bent een kind geworden en u
begrijpt me.
Ik dank u dat ik met u spreken mag
en u ontmoeten kan door naar het
Brood des Levens te kijken.
Ik ontvang u in mijn hart als ik de
Eucharistie ontvang.
Ik wil, net als Juliana, u leren kennen
en de anderen te helpen.
Amen.

Heer,
Ik wil u danken voor dit grote mysterie
van uw lichaam aanwezig in het Brood en
de Wijn.
U bent zo vol liefde voor ons dat u
gestorven bent op het kruis om ons te
redden.
Mijn hoofd begrijpt het misschien niet
helemaal
maar mijn hart weet dat U daar aanwezig
bent.
Ik dank u dat u daar voor ons bent.
Ik aanbid u en beschouw u in het Brood
van het Leven.
Ik wil me overgeven aan de grote
goedheid die u me wil geven.
Dank u, Heer!
Amen.

