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                              Mariamaand
                          In de maand mei hebben we extra  
                      aandacht voor Maria, de moeder van Jezus 
en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak 
een kaarsje branden bij Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes 
brengen. 

Maria onder het kruis 
Heilig Evangelie volgens Johannes (19:25-27)

Maria, de moeder van Jezus, staat bij het kruis. Het is heel 
moeilijk voor haar om haar zoon Jezus zo te zien lijden. 
Maria is niet alleen. Er is ook een leerling van Jezus bij; 
Johannes en nog drie andere vrouwen. Jezus ziet zijn 
moeder, en bij haar de leerling Johannes. Dan zegt Hij 
tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is je zoon.’ Tegen Johannes 
zegt hij: ‘Dat is je moeder.’

Dit is een moeilijk moment, voor Jezus, want Hij gaat dood. 
En voor Maria, want ze ziet haar zoon sterven. Het is 
eigenlijk een beetje gek wat hier gebeurd. Wij denken dat 
als Jezus sterft, Hij alleen denkt aan pijn, verdriet, aan dood 
gaan. Maar nee, dat is niet zo. Hij kijkt ook nog naar zijn 
moeder en Hij kijkt naar zijn leerling Johannes. Jezus wil dat 
Johannes voor Maria zorgt. Maria is weduwe en heeft alleen 
Jezus. Hij wil ook dat Maria voor Johannes zorgt.



Hemelse moeder
Wij zijn, net als Johannes, leerlingen van Jezus. We zijn 
kinderen van God en wij zijn broeders en zusters van 
elkaar. Door dit verhaal weten wij: als Maria de moeder 
van Johannes is, dan is zij ook onze moeder. We mogen 
Maria dus zien als onze moeder in de hemel. We 
kunnen haar alles vertellen en vragen. Als je dus een 
kaarsje opsteekt mag je echt zeggen: “Maria u bent 
onze moeder in de hemel en ik vind het fijn om even bij 
u te komen.”
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Ave Maria
bit.ly/rkkids-ave- 
maria-kinderkoor

*Weesgegroet*
 
 

Wees gegroet, Maria, 
vol van genade,

de Heer is met U,
gij zijt de gezegende
onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus,
de Vrucht van uw 

schoot.
Heilige Maria, Moeder 

van God,
bid voor ons, 

zondaars,
nu en in het uur van 

onze dood.
Amen

 

Extra materiaal voor
de Maria maand

rkkids.nl/meimaand-mariamaand

http://bit.ly/rkkids-slaaplied-meezingvideo
http://bit.ly/rkkids-slaaplied-meezingvideo
https://bit.ly/rkkids-oefenlijstje

