
We doen een ‘noveen’. Wat is dat? 

 

Wat is een noveen?  

Een noveen is een extra daad van toewijding, een speciale inspanning voor God. De noveen is 

te vergelijken met het bidden van de Rozenkrans, of het bidden van de Kruisweg. Het woord 

is afkomstig van het Latijn : noveni = telkens negen of novem = negen. Eigenlijk bid je samen 

met Maria en de apostelen, die tussen Hemelvaart en Pinksteren negen dagen al biddend bij 

elkaar waren. 

Hoe doe je een noveen? 

Bepaal een intentie, iets waar je in het bijzonder voor wilt bidden. Soms kan dat genezing 

zijn, of het slagen voor je rijbewijs, of een goede voorbereiding op de Eerste Communie.  

Vaak vraag je de voorspraak van een heilige. Je vraagt aan die heilige of hij of zij met je 

meebidt in de hemel.  

Kies een tijdstip van de dag om je noveen te bidden. Het werkt het beste om elke dag op 

ongeveer op hetzelfde tijdstip te bidden. Dan raak je eraan gewend, en vergeet je het niet. 

Elke dag krijg je van ons een gebed om te bidden. 

Noveenkaars. 

De Noveenkaars symboliseert (of representeert) het “Licht van Christus”. Het is 
een kaars die negen dagen en nachten brandt met jouw speciale intentie. Als jij 
slaapt, bidt de kaars door voor jouw intentie. 
 
Op de kaars staat vaak de heilige afgebeeld, die je gevraagd hebt mee te bidden. 
 
Mooi, als jullie samen een noveenkaars aansteken. Dat kan in huis, maar ook in een 
van de vele kerken en kapelletjes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Waarvoor bidden we deze noveen? 

Volwassenen en kinderen bidden dat we ons steeds beter kunnen inzetten voor meer 
rechtvaardigheid en minder armoede onder de mensen, en voor meer zorg voor de aarde.  
 
De volwassenen bidden op voorspraak van de heilige Franciscus: Hoe kunnen we beter met 
Moeder Aarde omgaan? Franciscus is een heilige met een bijzonder respect voor de natuur, 
de schepping, de aarde.  
 
De kinderen bidden een noveen rond de Heilige Martinus. Sint Maarten heeft een bijzonder 
oog voor arme mensen, eenvoudige mensen, kinderen. Martinus is een soldaat van de 
keizer, maar hij houdt helemaal niet van dikdoenerij.  
We leren Maarten elke dag een beetje beter kennen. En elke dag bidden we op zijn 
voorspraak dat we ons niet laten leiden door méér rijkdom en bezit, maar andere dingen 
doen, die goed zijn voor iedereen. 
 

Hoe werkt het?  

Elke dag is er een post op de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch.  
Eerst zie je een afbeelding met opdrachten, verhalen filmpjes. Zo leer je Maarten beter 
kennen.  
Daarna komt het gebed. Bid dit gebed bij de noveenkaars, of bij een klein kaarsje thuis. 
 
Veel plezier, veel devotie! 
 

 
 

 

 

 


