
ADVENTSKALENDER voor kinderen  

WEES-VOOR-ELKAAR-EEN-LICHTJE 

Zet iedere dag een lichtje bij de dag en bid het gebedje of je kunt naar het filmpje kijken via de QR-code. 

ADVENT 

 

29 november 

 

30 november 
Goede God, helpt U ons te 
blijven dromen van de goede 
dingen. 

1 december 
Goede God, dank U voor het 
eten dat wij ieder dag 
hebben, en help ons anderen 
ook te eten te geven. 

2 december 
Lieve Jezus, leer ons te 
blijven vertrouwen op U. 
 

 

3 december 
Goede God, help ons dat wij 
de dingen die we beloven 
ook doen. 

4 december 
Lieve Jezus, help ons te 
geloven in goede mensen om 
mij heen en goedheid in 
mijzelf. 

5 december 
Goede God, leer mij te 
ontdekken hoe ik een 
steentje kan bijdragen aan 
een mooiere wereld. 

6 december 

 

7 december 
Lieve Jezus, U bent een 
vriend voor mij. Leert U mij 
ook vriend te zijn voor 
anderen. 

8 december 
Moeder Maria, wilt U op 
letten en mij beschermen 
voor boze dingen op mijn 
pad? 

9 december 
Goede God, geef mij de 
kracht om de pijn van 
anderen meehelpen te 
dragen. 

10 december 
Lieve Jezus, dank U voor 
mensen die kunnen luisteren 
naar het verdriet en de 
verhalen van anderen. 

11 december 
Goede God, helpt U mij op te 
komen voor kinderen die 
gepest worden. 

12 december 
Lieve Jezus, laat mij een 
werktuig van uw liefde zijn 
en vrede brengen waar ruzie 
is. 

13 december 

 
14 december 
Goede God, toen ik gedoopt 
werd maakte U een begin 
met mij. Leert U mij dat 
nooit te vergeten. 

15 december 
Lieve Jezus, helpt U mij zo te 
leven dat anderen van mij 
kunnen houden. 

16 december 
Goede God, ik wil bidden  
voor alle mensen die ziek zijn 
en die zich eenzaam voelen. 

17 december 
Lieve Jezus, leer mij niet op 
anderen neer te kijken die 
niet veel hebben of niet zo 
veel kunnen. 

18 december 
Wees 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. 

19 december 
Goede God, laat mij als een 
engel zijn voor anderen. Dat 
ik met goede woorden 
anderen blij maak.  

20 december 

 

21 december 
Lieve Jezus, geeft u mij 
woorden om te zeggen dat ik 
van mensen houd. 

22 december 
Moeder Maria, laat mij blij 
zijn om de kleine dingen die 
ik krijg en niet naar het grote 
verlangen. 

23 december 
Goede God, voor de 
kinderen die geboren 
worden. Dat ze een veilig 
thuis mogen krijgen. 

24 december 
Lieve Jezus, leer mij te blijven 
verlangen naar vrede. Lieve 
Jezus, leer mij bidden. 

25 DECEMBER 

 
Als je de qr -code niet kunt lezen dan zijn de filmpjes te zien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=sOm67u3Qyog, https://www.youtube.com/watch?v=WGygJBl7KmM, 

https://www.youtube.com/watch?v=5UcAlj6IAko, https://www.youtube.com/watch?v=S9h_JFHbSoc,   

https://www.youtube.com/watch?v=GSPK4Xixuc8, https://www.youtube.com/watch?v=CBuzXXvavl4 

https://www.youtube.com/watch?v=sOm67u3Qyog,
https://www.youtube.com/watch?v=WGygJBl7KmM,
https://www.youtube.com/watch?v=5UcAlj6IAko,
https://www.youtube.com/watch?v=GSPK4Xixuc8,

