
Noveen tot Het Wonderdadige Kindje Jezus 
van Praag 
Afgelopen augustus heeft het beeldje van het Kindje 
Jezus van Praag in de dagkapel van de Nicolaaskerk te 
Baarn veel belangstellenden getrokken. Het beeldje is 
nu opnieuw bij ons te zien bij het Maria-altaar voorin 
de kerk en van 16 tot en met 24 december wordt u in 
de gelegenheid gesteld de kerstnoveen tot het Kindje 
Jezus thuis mee te bidden. De negen-dagen-teksten in 
dit boekje zijn met toestemming van uitgeverij 
Carmelitana/Gent gebruikt.  
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  Noveen tot Het Wonderdadige      
Kindje Jezus van Praag 

 
16 t/m 24 december 

 

 
 

“Hoe meer gij Mij vereert, des te meer zal Ik u 
zegenen” 
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Het Kindje Jezus van Praag 
De maand december en de kersttijd zijn een mooie gelegenheid om 
het noveengebed tot het Kindje Jezus onder uw aandacht te 
brengen. Het is echter ook interessant om iets van de achtergrond 
van deze devotie te kennen alvorens met bidden te beginnen. 
 

De geschiedenis van                                          
Het Kindje Jezus van Praag 

De verering van Het Kindje Jezus van Praag begon in het klooster 

van de Ongeschoeide Karmelieten in Praag, omstreeks 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 2e 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 het beeldje verdwijnt. 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 zal verspreiden. Door 
de vele gebedsverhoringen, gunsten en wonderbaarlijke 
genezingen, heeft deze verering zich sindsdien over de hele wereld 
verspreid, tot in onze dagen.  
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Polyxena overhandigt het beeldje 
aan de Ongeschoeide Karmelieten in Praag 

 
Het beeldje is 48 cm hoog en gemaakt van was. Het Kindje draagt 
een rijk versierde mantel en een gouden kroon. Zijn rechterhand 
heft het zegenend omhoog en in zijn linkerhand houdt het een 
wereldbol met kruis vast. 
 

UITNODIGINGSGEBED                                                                               
TE BIDDEN VOORAFGAAND AAN IEDERE NOVEENDAG 

 
 In de naam van de Vader en de Zoon 
 en de Heilige Geest. Amen. 
 
 God, kom mij te hulp. 
 Heer, haast U mij te helpen. 
 Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
 Zoals het was in het begin, en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 En het Woord is vlees geworden, 
 en Het heeft onder ons gewoond (Joh. 1, 14). 
 Onze Vader……… 
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EERSTE DAG 
 

 
 

De aankondiging van de Heer 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

voor ons eeuwig geluk bent U neergedaald uit de 
heerlijkheid van de Vader. 

Ontvangen van de Heilige Geest, hebt U als mensenkind 
geboren willen worden uit de Maagd Maria (Lc. 1, 26-38). 
Eeuwig Woord van God, U hebt het bestaan van een slaaf 

aangenomen om ons vrij te maken (Fil. 2, 7). 
U hebt de Wil van de Vader volbracht, in alles, tot het uiterste 

toe. 
 

Leer mij Uw voorbeeld te volgen van nederigheid en 
gehoorzaamheid, van dienstbaarheid en liefde voor allen. 

 
Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 

 
Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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TWEEDE DAG 
 

 
 

Het bezoek van Maria aan Elisabeth 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

door de tussenkomst van de H. Maagd, 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 (Lc. 1, 39-45). 
 

Leer mij oog en hart te hebben voor mijn medemensen in 
nood, vooral voor zieken en eenzamen. 

Leer mij hen graag te bezoeken en te helpen waar ik kan. 
Laat mij daarbij denken aan Uw woorden: “Al wat gij gedaan 
hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij 

voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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DERDE DAG 
   

     
 

De geboorte van Jezus 
Lief Goddelijk Kindje Jezus,   

bij Uw geboorte te Bethlehem, in een stal, werd U door Uw 
Moeder in doeken gewikkeld en in een kribbe neergelegd. 

Door engelen werd U aangekondigd aan de herders, die U als 
eersten kwamen bezoeken (Lc. 2, 1-20). 

 
Laat mij nooit vergeten dat U arm bent geboren, om mij mijn 

Rijkdom in U te laten vinden. 
Leer mij te worden als een kind: eenvoudig, onschuldig, vol 
vertrouwen op de vaderlijke Voorzienigheid van God en de 

liefdevolle zorgen van Moeder Maria. 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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VIERDE DAG 
 

 
 

De besnijdenis en naamgeving van Jezus 

Lief Goddelijk Kindje Jezus, 
acht dagen na Uw geboorte werd U besneden, in 

gehoorzaamheid aan de Wet van Mozes. U ontving de 
heerlijke naam “Jezus” die betekent “God bevrijdt” (Lc. 2, 21). 
Door heel Uw leven en Uw lijden, door Uw dood en verrijzenis, 

bent U de Verlosser van de wereld geworden. Deze taak had 
Uw Vader in de hemel U opgelegd. En U bent er edelmoedig 

trouw aan gebleven tot op het Kruis. 
 

Leer mij zoals U, edelmoedig en trouw de Wil van God te 
volbrengen en het geluk van mijn medemensen te bevorderen, 

thuis, op school, op het werk, in goede en in kwade dagen. 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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VIJFDE DAG 
 

 
 

De aanbidding van de Wijzen uit het Oosten 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

door een ster hebt U de Wijzen de weg naar U gewezen. Zij 
knielden in aanbidding voor U neer en boden U mysterievolle 

geschenken aan: goud, wierook en mirre (Mt. 2, 1-12).                                   
Ook ik wil U aanbidden als mijn Heer en mijn God. 

 
Ik bid U, geef dat ik ieder jaar het grote feest van Uw 

Openbaring beter mag begrijpen. 
Leer mij alles wat de wereld biedt dankbaar uit Uw hand te 

ontvangen en te delen met anderen. 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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ZESDE DAG 
 

 
 

Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

door Uw Moeder werd U in de tempel aan God, Uw Vader, 
opgedragen; 

door de vrome Simeon omhelsd en bezongen 
als “het Heil voor alle volken en een Licht dat voor de 

heidenen straalt” (Lc. 2, 30-32). 
 

Laat mij altijd leven in Uw Licht en beseffen dat ook ik  
toebehoor aan God.  

Help mij om heil, geluk en licht uit te stralen naar alle mensen 
die ik ontmoet. 

 
Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 

 
Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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ZEVENDE DAG 
 

 
 

Jozef vlucht met Maria en Jezus naar Egypte 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

de goddeloze koning Herodes stond U naar het leven,        
maar Uw trouwe aardse vader Jozef vluchtte met U en Uw 

Moeder naar Egypte. Daar hebt U in ballingschap geleefd tot 
aan de dood van Herodes (Mt. 2, 13-15). 

 
Ik dank U voor mijn veilige thuishaven en vraag Uw milde 

zegen over ons gezin, onze familie en onze naasten. 
Ik bid U, ontferm u over alle daklozen, vreemdelingen en 

vluchtelingen. 
Help mij om voor hen altijd goed, gastvrij, vriendelijk en  

behulpzaam te zijn. 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13  
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ACHTSTE DAG 
 

 
 

Het verborgen leven van Jezus in Nazareth 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

na Uw terugkeer uit Egypte, hebt U zich in Nazareth gevestigd, 
om er dertig jaren lang te wonen, stil en verborgen, 

nederig en onderdanig aan Uw ouders. 
U deelde in hun arbeid en gebed en nam toe                                  

“in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen”          
(Lc. 2, 51-52). 

 
Leer mij nederig en onopvallend te leven en trouw Uw heilige 

Wil te vervullen. 
Help mij om mijn dagelijkse bezigheden te bezielen door 

gebed en door het bewustzijn van Uw aanwezigheid. 
 

Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 
 

Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel, blz. 13 
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NEGENDE DAG 
 

  
 

Jezus tussen de Schriftgeleerden in de tempel 
Lief Goddelijk Kindje Jezus, 

op twaalfjarige leeftijd werd U naar de tempel in Jeruzalem 
geleid en bleef daar achter. Met grote droefheid werd U door 
Jozef en Maria gezocht en met grote vreugde na drie dagen 

teruggevonden, “temidden van de Schriftgeleerden, naar wie 
U luisterde en aan wie U vragen stelde” (Lc. 2, 43-46). 

 
Leer mij te luisteren naar het Woord van Uw Evangelie en van 

Uw Kerk, naar de goede raad van mijn biechtvader en van 
wijze mensen. 

Help mij om, waar het past, een woord van bemoediging, van 
steun of troost te spreken. 

 
Help mij, Heer, en breng mij tot rust. 

 
Wees gegroet, Maria….  + gebed pater Cyriel,  blz .13 
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Gebed tot Het Heilig Kindje Jezus 
(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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Slotgebed  
(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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KELTISCHE ZEGENBEDE 

(In de Advent- en Kersttijd kan eventueel deze 
zegenbede worden gebeden) 

 
      Moge de engel 
      die de boodschap van vrede 
      in de wereld bracht, 
      niet aan ons huis voorbijgaan. 
 
      Moge het Kind 
      dat zijn goddelijkheid 
      verborg achter zijn armoede, 
      in ons hart woning vinden. 
 
      Bedenk altijd 
      dat God naar ons toekwam 
      in de gestalte van een kind, 
      en dat wij bij Hem welkom zijn 
      als wij zelf kind durven te zijn. 
      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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Het Noveengebed 
Noveen (ook wel novene) komt van het Latijnse woord 

“novem” hetgeen negen betekent. Het getal negen heeft een 
bijbelse betekenis: 

“Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal 
waar ze verblijf hielden: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, 

Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon 
van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. 

Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met 
de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn 

broeders (Hand. 1, 13-14).” 
 

Zo beschrijft Lucas in de Handelingen van de Apostelen hoe  
Jezus’ beste vrienden samen, gedurende negen dagen, 

onafgebroken bidden na zijn Hemelvaart. Vlak daarvoor drukt 
Jezus hen nog op het hart: “ga niet uit Jeruzalem weg, maar 
blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij 

hebben vernomen” (Hand. 1, 4), en inderdaad op de tiende 
dag ontvangen zij de Heilige Geest (Hand. 2, 1-4). 

 Het is Pinksteren! 
 

Een noveen bid je met een bijzondere intentie of om je op iets 
voor te bereiden. Het noveengebed bestrijkt negen 

opeenvolgende dagen. Het is de gewoonte om op de eerste 
dag een noveenkaars te ontsteken. Dat is een kaars die negen 

dagen lang, dag en nacht blijft branden. 
 

Het noveengebed is door de Kerk nooit geformaliseerd, d.w.z. 
er is geen “officiële” versie van, maar het noveen is wel deel 

van het levende geloof van de kerkgemeenschap. 
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