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Na de gebruikelijke groet, maak
je het kruisteken terwijl je zegt

DE PRIESTER

1

In de Naam van de Vader, en
de Zoon en de Heilige Geest

Mijn laatste biecht was...
dagen/maanden/jaren geleden

De Heer zij in je hart opdat
je met een berouwvol hart
je zonden belijdt.
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Mag ook een schatting zijn
Mijn zonden zijn…
Belijd vervolgens jouw zonden,
te beginnen met de ergste.
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De priester geeft je raad

Daarna legt hij je een boete op,
vaak is dat een kort gebed.

Geef uitdrukking
aan jouw berouw:
bv. God, wees mij
zondaar genadig,
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of een andere akte
van berouw.
Met de absolutie vergeeft de
priester je in de naam van Jezus:
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...Ik ontsla je van je zonden
in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest.
Aan het einde word
je uitgenodigd om
in vrede te gaan

KINDEREN
Deze vragen helpen je te weten waarvoor je tegen Jezus “sorry” kunt
zeggen.
• Ben ik vergeten om te bidden of heb ik het niet gedaan omdat ik er
geen zin in had?
• Ben ik ’s zondags naar de Heilige Mis geweest?
• Heb ik de naam van God zonder eerbied gebruikt?
• Heb ik mijn best gedaan om in de kerk niet verstrooid of druk te zijn?
• Heb ik thuis geholpen?
• Denk ik alleen aan mijzelf of ben ik onaardig tegen mijn ouders, broers
en zusjes?
• Doe ik wat mijn ouders of de juf/meester mij zeggen?
• Wil ik alles voor mezelf houden of deel ik met anderen? Laat ik iedereen mee doen of sluit ik anderen buiten?
• Ben ik ongeduldig? Ben ik kwaad geworden?
• Wil ik altijd mijn eigen zin doorzetten?
• Doe ik goed mee in de les? Maak ik mijn huiswerk?
• Heb ik ruzie gemaakt? Heb ik het daarna weer goedgemaakt?
• Heb ik iemand gepest?
• Heb ik iemand pijn gedaan door te roddelen?
• Heb ik naar foto’s of films gekeken die ik niet mocht zien?
• Heb ik gejokt of gelogen? Heb ik anderen de schuld gegeven? Heb ik
geklikt?
• Heb ik iets gestolen? Heb ik iets expres kapot gemaakt?
• Geef ik een goed voorbeeld? Haal ik anderen over om iets slechts te
doen?
• Ben ik jaloers geweest?
• Bid ik voor andere mensen?

