
Gebedskubus 

 
Kleur de tekeningen of 

vlakken. 

Knip de kruisvorm op de 

buitenlijn. 

Plooi en kleef vast tot een 

kubus. 

Zo krijg je een gebedskubus of 

gebedsteerling. 

 

MORGENGEBED 

 

Goede God, 

Dank U voor deze nieuwe dag. 

Help mij om er een mooie dag van 

te maken, door mij in te zetten thuis 

en op school. 

Zegen al de mensen waar ik van 

hou. 

 

 

 

 

 
ONZE VADER 

Onze Vader, die in de Onze Vader, die in de Onze Vader, die in de Onze Vader, die in de hemel hemel hemel hemel zijt,zijt,zijt,zijt,     

uw naam worde geheiligd,uw naam worde geheiligd,uw naam worde geheiligd,uw naam worde geheiligd,    

uw rijk kome,uw rijk kome,uw rijk kome,uw rijk kome,    

uw wil geschiedeuw wil geschiedeuw wil geschiedeuw wil geschiede    

op aarde op aarde op aarde op aarde zoals zoals zoals zoals in de hemel.in de hemel.in de hemel.in de hemel.    

Geef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks broodGeef ons heden ons dagelijks brood    

en vergeef ons onze schulden,en vergeef ons onze schulden,en vergeef ons onze schulden,en vergeef ons onze schulden,    

zoals zoals zoals zoals ook wij vergeven aan onze ook wij vergeven aan onze ook wij vergeven aan onze ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren,schuldenaren,schuldenaren,schuldenaren,    

en en en en breng breng breng breng ons niet in ons niet in ons niet in ons niet in beproevingbeproevingbeproevingbeproeving,,,,    

maar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwademaar verlos ons van het kwade    

 

 
BIJ HET ETEN 

 

 

Lieve Heer, 

Dank U, voor het eten. 

Help ons ook denken aan hen die 

honger moeten hebben. 

Dank U voor hen die voor ons eten 

hebben gezorgd.  

 

 

 
ALS HET MOEILIJK IS 
 
Lieve God,  
vandaag is een moeilijke dag. 
Geef mij de kracht om deze dag 
goed door te komen. 
Leer me zien hoe het beter kan. 
Amen.  

 

  
AVONDGEBED 
 
Dankjewel God, voor deze dag. 
Ik mocht spelen, leren, genieten. 
Vergeef me wat fout ging. 
Bescherm mij deze nacht. 
Zegen alle mensen die ik graag zie. 

 
 

 

 
 

 

  
Jezus,  
Jij leert ons  
om elkaar lief  
te hebben  
en goed te zijn voor elkaar. 
Help mij  
jouw weg naar geluk  
te volgen,  
niet alleen vandaag  
maar ook al de dagen  
die nog komen. 

 

 
 

 


