
Ave Maria 

Wij zijn in de maand mei. Daarom komen we samen bij deze kapel. 

Mogen wij vragen dat jullie fijn meevieren 

Mogen wij jullie vrage 

Met deze woorden zou de engel Gabriël Maria begroet hebben toen hij haar kwam melden dat ze de moeder 

van Jezus zou worden. Vandaag zeggen wij hier ook ‘Ave Maria’ of ‘Dag Maria’. 

Schuldbelijdenis 

 

Mama, ik heb al eens tegen jou gelogen. 

Ik heb oprecht spijt en ik zal proberen nooit meer tegen jou te liegen. 

Vergeef je mij? 

 

Mama, soms plaag ik broer of zus. 

Dat heb jij niet graag en ik doe jou er verdriet mee. 

Vergeef je mij? 

 

 

Moeder Maria 

Soms wil ik niet geloven in jouw zoon Jezus en dat maakt jou verdrietig. 

Vergeef je mij? 

 

Lezing: een vertelmoment 

Wim is een jongetje van 3 jaar. Hetleven zit nog vol verrassingen. 

Luister even naar zijn verhaal. 

Wim in de Ardennen 

Verhaal over een kleine jongen en zijn mama. 

 

Voorbeden 

 

Lieve mama, ik wil vragen aan de Goede God dat je vrolijk en gezond blijft. 

Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Lieve mama, ik zou willen vragen aan de Goede God dat wij mogen opgroeien tot een flinke jongen of een flink 

meisje waar jij heel trots op kan zijn. 



Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Lieve mama, ik zou willen vragen aan de Goede God dat ik kort bij jou mag blijven en genieten van jouw goede 

zorgen en troostende handen. 

Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

Lieve moeder Maria, wij willen aan jou vragen dat je grote mensen helpt om beter na te denken en dat ze de 

oorlog willen stoppen. 

Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

De rijkdom van een moeder 

De rijkdom van een moeder 

dat blijven toch haar kinderen 

en niemand op deze wereld 

zal deze liefde hinderen. 

 

Ze geeft niet om zilver of goud 

ze geeft niks om geld 

het is alleen de kinderliefde 

die in haar leven telt. 

 

Een liefdevolle moederhart 

zal altijd blijven geven 

hoe oud een moeder zelf ook wordt 

de liefde blijft haar hele leven. 

 

De rijkdom van een moeder 

bewaard gebleven in haar hart 

dat geeft ze aan haar kinderen 

voor ieder kind een deel apart. 

 

Slot 

Aan het einde van dit gebedsmoment bidden we samen een weesgegroet. 


