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Achtergrondinformatie Vredesboom met vredestekens 
 

Vredesboom met vredestekens 
Bidden voor Vrede is van alle tijden en blijft helaas nog steeds heel actueel. Een zinvol en heel mooi 
hulpmiddel voor kinderen is hierbij de vredesboom. 
Tijdens de kinderwoorddienst maken de kinderen verschillende vredestekens die in de boom worden 
gehangen. Is er een wekelijkse kinderwoorddienst, werk dan met één vredesteken per keer. Bij een 
eenmalige kinderwoorddienst kunnen alle vredestekens tegelijk gebruikt en verdeeld worden onder de 
kinderen.  
Plaats de vredesboom op een centrale plaats in de kerk. 
Uiteraard is dit project ook geschikt voor school of thuis. 
 
 
 
 
 

Vredestekens 
vredesteken achtergrond informatie/verwijzing naar: 

 
 
 

Wit vlaggetje met duifje met olijftakje in hand met V-teken 
De witte vlag is een internationaal symbool van vrede, wapenstilstand 
en overgave. Daarnaast is wit in een aantal landen een koninklijke kleur. 
De vlag is vooral bekend als vlag van overgave. Soldaten die een witte 
vlag dragen of ermee zwaaien mogen niet worden aangevallen. 
De witte duif: in het Oude Testament wordt verteld hoe Noach na de 
zondvloed een duif losliet en hoe deze terugkeerde met een olijftakje in 
de bek, symbool van verzoening tussen God en mensen en van nieuw 
leven na de dood; sindsdien is dit het symbool van de vrede geworden. 
De witte duif is in het christendom vooral symbool van de Heilige Geest. 
In het verhaal van Jezus doop in de Jordaan wordt verteld dat de Heilige 
Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. 
V-teken: Victory – als teken van overwinning. In deze betekenis werd het 
teken vooral bekend door Winston Churchill. Vrede of vriend: wordt in 
deze zin wereldwijd gebruikt door vredesbewegingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om te bidden nemen we een gebedshouding aan: we zijn niet zomaar 
wat aan het zeggen: nee, we zijn in gesprek met God. Want bidden is 
praten met God of met Jezus, Maria, heiligen, etc. Het helpt ons om 
geconcentreerd te bidden wanneer wij de handen vouwen en 
eventueel ook een rozenkrans of tientje in de hand nemen.  
Met gevouwen handen vormen we vijf kruisen: het teken van het 
Christendom – de verwijzing naar de kruisdood van Jezus. 

http://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/kinderen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krans met kring kinderen hand in hand, hierin wereldbol. 
Vooruitlopend op het jaarlijkse “1 miljoen kinderen bidden voor 
vrede” op 18 oktober, het symbool voor de wereldvrede: de aarde 
met daar omheen kinderen van allerlei nationaliteiten die hand in 
hand bidden voor (wereld)vrede. 
 
We bidden in oktober speciaal voor kinderen die lijden onder 
oorlogsgeweld ver weg maar ook dichtbij, denk daarbij aan de 
vluchtelingen. 
 

 Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje/kaartje dat 
binnen de katholieke kerk als herinnering aan bepaalde 
gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, 
priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. 
 
Maria afgebeeld als Koningin van de vrede, verwijst naar het feest 
dat is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van 
Maria: ‘Koningin van de Vrede, bid voor ons.’ 
Het gaat terug op een belofte die Maria op 26 mei in 1432 zelf gedaan 
zou hebben aan een Italiaanse vrouw. 
 
Een litanie (uit het Grieks: ektinia) is een gebed in een christelijke 
eredienst om God (of Maria, of een of meer heiligen) aan te roepen 
en te smeken om genade, een geschenk of een genezing. 
 

 
 
 
 
 

De rozenkrans is een ‘ketting’ en bestaat uit 59 kralen en begint met 
een kruisteken. Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool 
stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De Rozenkrans die wij 
bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de 
eeuw, aan Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap het 
“Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. 
De psalmen werden dus vervangen door een “Wees Gegroet” wat het 
makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen 
te bidden of deze niet konden lezen. Zie ook de biddenboekjes serie, 
hier te downloaden. 
 
Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) moeten we 
nadenken over het leven van Jezus, dat is samengevat in 20 
geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we de 
gebedssnoer vier keer helemaal bidden, als je dat doet heb je de hele 
“rozenkrans gedaan”. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we 
een “rozenhoedje”. Lees hier verder voor meer informatie over de 
rozenkrans. 
 
Een tientje van de rozenkrans is goed haalbaar voor kinderen om te 
bidden. Om hen daarbij te helpen maken we zelf allerlei tientjes: 
armbandjes, sleutelkoorden, bandjes om aan een sleutelring te 
hangen, boekenleggers, etc. Kijk bij downloads voor de 
werkbeschrijvingen. 

 

https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/serie-bidden-met-kinderen-boekjes.html
https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rozenkrans-bidden.html
https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/downloads-materialen-kinderactiviteiten.html

