
  Lia-Stap 1 

Bidden voor het slapengaan, doen jullie dat ook? 

** Laat de audio-opname beluisteren  “Lia en Ruxandra bidden Het Onze Vader in het 

Roemeens”. Wat hoor je? Welke taal zou het zijn? Wat doen Lia en Ruxandra?  Bidden jullie 

ook? Hoe? Wanneer?  

Onze Vader Tatăl nostru  

Onze Vader Tatăl nostru 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw naam worde geheiligd,  

Uw Koninrijk kome, 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel als 

ook op de aarde  

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven aan onze 

schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de Boze .  

Want van U is het Koninkrijk, en de 

kracht, en de heerlijkheid, tot in 

eeuwigheid.  

Amen. 

Tatăl nostru care eşti în ceruri,  

sfinţească-se numele tău,  

vie împărăţia ta,  

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe 

pământ.  

Pâinea noastră cea de toate zilele,  

dă-ne-o nouă astăzi  

şi ne iartă nouă greşelile noastre  

precum iertăm şi noi greşiţilor noştri  

şi nu ne duce pe noi în ispită  

ci ne izbăveşte de cel rău.  

Că a ta este împărăţia şi puterea şi 

mărirea,  

acum şi pururea şi în vecii vecilor.  

Amin.
1
 

 

 

** Vertel dat Lia en Ruxandra op hun knieën naast het bed zitten bij het bidden en dat ze 

op het einde , bij het uitspreken van “Amen” een kusje gooien naar de icoon van Christus. 

Toon foto’s van biddende kinderen/mensen.  Laat de kinderen luisteren én kijken naar een 

filmpje op Youtube waarin jonge kinderen uit de Koran zingend reciteren (“a child recites the 

Quran”). Wat zijn de reacties? Is er herkenning bij moslimkinderen? 

** Vraag aan de kinderen om in hun moedertaal te bidden en ook te tonen hoe ze 

bidden.  Zoek het gebed op of bevraag bij de ouders. Hang de tekst van het gebed op in de 

onthaalhoek of in het religieus hoekje.  Bid het samen met het kind en nodig de kinderen van 

de klas uit dezelfde houding aan te nemen als het betreffende kind.  

** Laat hen de afbeelding met de iconen zien uit de Roemeense kamer. Laat de 

kinderen beschrijven wat ze zien. Links onderaan zie je de H. Stefanus (naam van de papa, 

Stefan), rechts de H. Nicolaas (naam Nicoleta). Indien het Sinterklaastijd is kan je dieper 
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ingaan op de Heilige Nicolaas en het leven van de heilige Nicolaas. In het midden staat de 

icoon van Christus. De overige beelden zijn Mariabeelden.  Laat de kinderen in een kerk in de 

buurt op zoek gaan naar heiligenbeelden. Sta stil bij de vraag wat een heilige is. Je kan ook 

stilstaan bij de naamheiligen van namen van kinderen uit de klas. H. Nicolaas is de 

naamheilige van Nicoleta , de mama van Lia en Ruxandra. De H. Stefanus, van Stefan, de 

papa van Lia en Ruxandra. Zoek op welke kinderen naamheiligen hebben in de klas. 

* Verrijk je religieus hoekje met een icoon of heiligenbeelden. Gooi met de kinderen een 

kusje naar het icoon na het gebed, zoals Lia en Ruxandra doen.  ***Laat hen een icoon 

schilderen/tekenen 

 


