
NNoovveeeenn  ttoott  HHeett  WWoonnddeerrddaaddiiggee   
KKiinnddjjee  JJeezzuuss  vvaann  PPrraaaagg   

 

 
 

““HHoo ee   mmee eerr   ggii jj   MMii jj   vv eerree eerr tt ,,   
ddeess   tt ee   mm ee eerr   zzaa ll   IIkk   uu  zzee gg eenn eenn ””   

 

““VVaasstteennaavveennddvveerrssiiee””     
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HHee tt   wwoo nn dd ee rr dd aa dd ii gg   KK ii nn dd jjee   JJ ee zz uu ss   vv aa nn   PP rr aa aa gg  
 
De verering van Het Kindje Jezus van Praag begon in het klooster 
van de Ongeschoeide Karmelieten in Praag, rond het jaar 1628. 
De paters van dit klooster ontvingen dit prachtige beeldje uit 
handen van Prinses Polyxena von Lobcowicz. Het beeldje is van 
Spaanse herkomst en stamt uit de tweede helft van de 16e eeuw. 
Het was binnen haar Spaans-Boheemse adellijke familie een 
huwelijksgeschenk dat van moeder op dochter overging. Maar 
Polyxena had geen dochters. Wel droeg zij de Ongeschoeide 
Karmelieten een warm hart toe. Bij de overhandiging ervan moet 
Polyxena gezegd hebben: 
 

“Eerwaarde paters, hierbij schenk ik u mijn kostbaarste bezit; 
houdt het beeldje in ere, opdat het u goed moge gaan.” 

 

Het beeldje werd een bron van zegen en al gauw werden de 
eerste wonderen aan Het Kindje Jezus toegeschreven. In 1631, bij 
de bezetting van Praag door de Saksische legers, wordt het 
klooster in Praag geplunderd en verdwijnt het beeldje. Zeven jaar 
later wordt het ernstig beschadigde beeldje door pater Cyriel 
teruggevonden tussen het puin achter het altaar. Als deze heilige 
pater enige tijd later in vurig gebed is neergeknield voor het 
beeldje hoort hij plotseling duidelijk deze woorden: 
 

“Hoe meer gij Mij vereert, des te meer zal Ik u zegenen.” 
 

Hij zal het ook zijn die, samen met zijn medebroeders, met hart 
en ziel de verering van Het Kindje Jezus van Praag verder zal 
verspreiden. Door de vele gebedsverhoringen, gunsten en 
wonderbaarlijke genezingen, heeft deze verering zich sindsdien 
over de hele wereld verspreid, tot in onze dagen. Het originele 
beeldje is 48 cm hoog en gemaakt van was. Het Kindje draagt een 
rijkversierde mantel en een gouden kroon. Zijn rechterhand heft 
het zegenend omhoog en in zijn linkerhand houdt het een 
wereldbol met kruis vast.  
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HH ee tt   bb ee ee ll dd jj ee   ““HH ee tt   KK ii nn dd jj ee   JJ ee zz uu ss   vv aa nn   PP rr aa aa gg ””   
ii ss   oo mm   tt ee   gg ee vv ee nn   oo ff   oo mm   tt ee   kk rr ii jj gg ee nn   

  
Het is een goede traditie om het beeldje “Het Kindje Jezus van 
Praag” cadeau te krijgen of het zelf aan iemand cadeau te geven, 
die je een warm hart toe draagt. Het is dus niet de bedoeling om 
het beeldje voor jezelf te kopen. De diepere intentie daarvan is 
om aan de ontvanger geluk te schenken door het beeldje van 
“Het wonderdadig Kindje Jezus van Praag”. 
 

VV ee rr ee rr ii nn gg   ii nn   BB ee rr gg ee nn   oo pp   ZZ oo oo mm   
 
In de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom vindt de verering 
plaats voor “Het wonderdadige Kindje Jezus van Praag” in de 
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Een geschonken 
replica beeldje heeft een prominente plaats in deze kerk 
gekregen. Het beeldje heeft - zoals in Praag - gebedsmantels in 
alle liturgische kleuren van de R.-K. Kerk, alsmede een bijzondere 
gebedsmantel voor “Vastenavend”; dit is de naam voor Carnaval 
in Bergen op Zoom. De afbeelding hiervan vindt u op de voor- en 
de achterzijde van dit boekje. 
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NNoo vv ee ee nn   tt oo tt   hh ee tt   

WWoo nn dd ee rr dd aa dd ii gg   KK ii nn dd jjee   JJ ee zz uu ss   vv aa nn   PP rr aa aa gg   
  

BB ii dd   ee ll kk ee   dd aa gg   hh ee tt   RR oo zz ee nn kk rr aa nn ss gg ee bb ee dd   

  

EE vv ee nn tt uu ee ee ll   kk uu nn tt   uu   nn aa   hh ee tt   bb ii dd dd ee nn   vv aa nn   hh ee tt   

RR oo zz ee nn kk rr aa nn ss gg ee bb ee dd   oo pp   bb ll aa dd zz ii jj dd ee   11 77   hh ee tt   gg ee bb ee dd   nn aa aa rr   

pp aa tt ee rr   CC yy rr ii ee ll   bb ii dd dd ee nn   oo ff   hh ee tt   ss ll oo tt gg ee bb ee dd   oo pp   bb ll aa dd zz ii jj dd ee   11 88   

  

GG ee ll oo oo ff ss bb ee ll ii jj dd ee nn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AA rr tt ii kk ee ll ee nn   vv aa nn   hh ee tt   GG ee ll oo oo ff   

 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria,  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

die nedergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden,  

die opgestegen is ten hemel,  

zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

dn het eeuwig leven.  

Amen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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OO nn zz ee   VV aa dd ee rr   
 

V. Onze Vader, 

die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd;  

uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

A. Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

 en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
 

WW ee ee ss   gg ee gg rr oo ee tt   
 

V. 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. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

DD oo xx oo ll oo gg ii ee   //   LL oo ff pp rr ii jj zz ii nn gg   
 

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 
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GG ee hh ee ii mmeenn   vv aa nn   dd ee   RRoo zz ee nn kkrr aa nn ss   
 

EE ee rr ss tt ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: De engel Gabriël brengt 

          de blijde boodschap aan Maria. 

- Licht: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 

- Droeve: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 

- Glorievolle: Jezus verrijst uit de doden. 
 

TT ww ee ee dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 

- Licht: Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana. 

- Droeve: Jezus wordt gegeseld. 

- Glorievolle: Jezus stijgt op ten hemel. 
 

DD ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 

- Licht: Jezus kondigt het Rijk Gods aan. 

- Droeve: Jezus wordt met doornen gekroond. 

- Glorievolle: De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
 

VV ii ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 

- Licht: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. 

- Droeve: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel opgenomen. 
 

VV ii jj ff dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 

- Licht: Jezus stelt de Eucharistie in 

 tijdens het Laatste Avondmaal. 

- Droeve: Jezus sterft aan het kruis. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel gekroond. 
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EEEERR SSTTEE  DDAAGG   

  DDee  aa aannkkoo nndd iigg ii nngg  vvaa nn  ddee  HHeeeerr     
 

Ziehier de Maagd die een kind 

zal ontvangen en op de wereld brengen 

en men zal hem de naam 

Emmanuel geven. 

 

Goddelijk Kindje Jezus, Zoon van God, 

ontvangen van de Heilige Geest 

en geboren uit de Maagd Maria, 

zegen en bescherm de kinderen 

die moeten geboren worden 

en ondersteun de toekomstige moeders. 

Vergroot in de zielen het respect voor het Leven, 

het geduld, het vertrouwen, de edelmoedigheid. 

Goddelijk Kindje Jezus, 

zegen mij en ken mij de genade toe. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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TTWWEE EEDD EE  DD AAGG   

  HHeett   bb eezz ooeekk  vvaa nn  MMaarr iiaa  aaaa nn  EEll ii ssaabb eetthh    
 

Gij zijt gezegend onder de vrouwen  

en gezegend is de vrucht van uw schoot.  

 

Goddelijk Kindje Jezus, 

nog in de schoot  

van de H. Maagd Maria, Uw Moeder,  

hebt U een bezoek gebracht aan Elisabeth. 

Zo hebt U Uw voorloper,  

de heilige Johannes de Doper, 

geheiligd in de schoot van zijn moeder,  

en vervuld met de H. Geest. 

Leer ons oog en hart te hebben  

voor onze medemensen. 

Leer ons hen graag te bezoeken  

en te helpen waar we kunnen. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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DDEERRDD EE  DD AAGG   

DDee  gg eebb oooorrtt ee  vvaa nn  JJeezzuu ss    
 

Nu is alles in vervulling gegaan 

wat de Engel heeft aangekondigd 

aan de Maagd Maria. 

 

Goddelijk Kindje Jezus, geboren te Bethlehem, 

in de armoede, de koude, 

in een kribbe. 

Zegen ons en kijk met zachtheid en liefde toe 

op de kinderen die worden geboren 

in de onzekerheid en de armoede 

Ondersteun de moeders en zend hen 

hulp, ondersteuning en vertroosting.  

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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VVIIEERR DDEE  DD AAGG   

DDee  aaaa nnbb iidddd iinngg  vvaa nn  ddee  WWiijj zzeenn    

uuiitt   hheett   OO oosstt eenn    
 

Hier komen de Wijzen 

uit het Oosten ... 

 

Goddelijk kindje van Betlehem, 

U glimlacht naar de Wijzen, 

geleid door de sterren 

en vanuit het Morgenland gekomen 

om U te aanbidden. 

U, "de Redder", aan Israël beloofd. 

Help ons om de weg te volgen 

die naar U leidt om U aan te bieden: 

het goud van onze liefde, 

de wierook van onze gebeden 

en de myrre van onze aanvaarding 

van onze moeilijkheden 

en onze beproevingen. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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VVIIJJFFDD EE  DD AAGG   

JJeezzuu ss  wwoorrddtt   iinn  ddee  tteemmppeell     

aaaann  GG oodd  ooppgg eeddrr aaggeenn    
 

Laat uw dienaar gaan in vrede, 

want mijn ogen hebben Uw Redding gezien 

 

Toen Maria, Uw Moeder en Jozef 

naar de tempel gingen 

om U voor te stellen aan de Vader, 

verheugde het aanschouwen 

de oude Siméon. 

Bezield door de Heilige Geest, 

nam hij U in zijn armen 

en herkende hij in U de 

"beloofde Redder." 

Laat ons waakzaam 

blijven voor Uw oproepen en 

uw genade. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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ZESDE DAG 

JJoozzeeff   vvlluucchhtt   mmeett     

MMaarriiaa  eenn  JJeezzuu ss  nnaaaarr   EEgg yyppttee    
 

Sta op en neem het Kind en Zijn Moeder 

met u meer om te vluchten naar Egypte. 

 

Goddelijk Kindje Jezus, 

weggekropen in Haar armen, 

om te vluchten voor de woede van Herodes, 

Heb medelijden voor de kinderen 

die verplicht zijn om te vluchten 

en zich te verbannen om te ontsnappen 

aan de machtige boosaardigheid 

van de hovaardigen der wereld. 

Laat onze harten toegankelijk 

voor elke menselijke wanhoop. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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ZZEEVV EENN DDEE  DD AAGG   

HHeett   vveerr bboorr ggeenn  ll eevveenn  vv aann  JJ eezzuu ss  iinn  NNaazzaarr eetthh    
 

Het Kind groeit op en wordt sterker 

en vervult zich met wijsheid. 

 

Goddelijk Kindje Jezus, 

met uw ouders teruggekeerd 

naar jullie nederige huis te Nazareth, 

om er eenvoudig te leven  

in gebed en overpeinzing,  

met het werk en de liefdadigheid, 

geplaatst in het hart der kinderen. 

Dat onze Heer, onze God zou gekend, 

geliefd en gediend worden 

en dat er vrede en vreugde zou heersen. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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AACCHHTTSSTT EE  DD AAGG   

JJeezzuu ss ’’   ll eevveenn  mmeett   JJoozzeeff   eenn  MMaarr iiaa     
 

Goddelijk Kindje Jezus 

vermeerder steeds in ons 

de liefde en de verering 

voor de Heilige Kerk. 

 

Goddelijk Kindje Jezus 

ik hou ervan om mij U in Uw huis 

te Nazareth in te beelden. 

Ik kan het mij voorstellen... 

lachend ... 

beminnelijk ... 

en dikwijls in gebed met de 

Heilige Maagd en de Heilige Jozef. 

Plaats in mijn hart de zuiverheid en 

de zachtheid. 

Bevrijd mij van de droefenissen 

en ontmoedigingen. 

Goddelijk Kindje Jezus, leid uw Kerk 

en help ons om trouw te blijven 

aan Uw onderricht. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer zij de Vader. 
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NNEEGGEE NNDD EE  DD AAGG   

JJeezzuu ss  bbeemmiinntt   aall llee  kkiinndd eerr eenn    
 

Goddelijk Kindje Jezus 

trek nooit "Uw Hand" weer van mij 

dat zo prachtig handelt. 

 

Goddelijk Kindje Jezus,  

Zoon van God 

en Zoon van Maria, 

schenk mij een kinderlijk hart, 

schenk mij tederheid tegenover hen allen 

die bedroefd zijn, 

die twijfelen, 

die wenen. 

Buig U over hen allen 

die lijden in hun hart en geest. 

Zegen alle kinderen ter wereld. 

 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 
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GG ee bbeedd   ttoo tt   HH eett   HHee ii ll ii gg   KK ii nndd jjee   JJ eezzuu ss   

(naar pater Cyriel, Ongeschoeide Karmeliet uit Praag)  

  

O Goddelijk Kindje Jezus,  

wij geloven dat U de Zoon van God bent,  

geboren voor ons welzijn en om ons te verlossen.  

Tot U nemen wij onze toevlucht als wij in nood verkeren.  
 

(korte stilte voor intentie).  
 

Bij wie kunnen wij beter schuilen dan bij U?  

Met heel ons hart en onze ziel  

willen wij van U houden en U trouw volgen.  

Sta ons bij op onze aardse levensweg  

en wijk nooit van onze zijde.  

Wij hebben oprecht spijt van onze fouten  

en vragen Uw hulp om ons leven te beteren.  

Schenk ons Uw barmhartigheid  

en wees ons nabij  

in gelukkige, verdrietige en angstige dagen.  

Vol verlangen hopen wij eens  

opgenomen te mogen worden  

bij U in de hemel en daar Uw Moeder Maria, 

de Heilige Jozef en alle engelen en heiligen te begroeten.  

Amen. 

 

HEILIG KINDJE JEZUS VAN PRAAG, 

LEER ONS U STEEDS MEER TE BEMINNEN.  
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen.  
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  SSlloottgg eebb eedd    
 (uit het gebed van Paus Benedictus XVI bij 

zijn bezoek aan Praag 2009) 

  

Heer Jezus,  

wij zien U hier als kind  

en geloven dat U de Zoon van God bent,  

die mens geworden is,  

ontvangen door de H. Geest,  

in de schoot van de Heilige Maagd Maria.  

Zoals eens in Bethlehem aanbidden wij U,  

samen met Maria en Jozef,  

de engelen en de herders  

en herkennen wij in U de enige Verlosser.  

Behoed onze gezinnen,  

zegen alle kinderen in de wereld.  

Laat de liefde die U ons heeft gebracht  

en ons leven gelukkiger maakt,  

voor eeuwig heersen.  

U bent God 

en U leeft met God de Vader,  

in de eenheid van de H. Geest,  

in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

 

HEILIG KINDJE JEZUS VAN PRAAG,  

LEER ONS U STEEDS MEER TE BEMINNEN.  
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 
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