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MMaarriiaa,,  lliicchhtt  iinn  ddee  nnaacchhtt

11..  MMaarriiaa,,  ssttrraalleenndd  vvaann  iinnnneerrlliijjkk  lliicchhtt

Lied
1. Wij komen u groeten, Maagd der Armen.

Gij wenkt al uw kind’ren naar het Licht. 
Gij wilt elk verkillend hart verwarmen,
uw blik is zo zacht op ons gericht.

R. Ave, ave, ave Maria. (bis)
2. Een edele bron hebt gij gegeven, 

de dorstigen die er drinken gaan 
schenkt gij Jezus: Bron van ’t eeuwig leven, 
als gave van God voor ons bestaan. 

3. Gij komt alle leed op aard’ verzachten. 
Gij draagt elke zieke diep in ’t hart. 
Gij zijt onze hoop in bange nachten, 
gij heelt elke wonde, elke smart. 

Gebedsleider:
Januari 1933, zeven uur ’s avonds. Aan het keukenvenster tuurt Mariette
naar buiten en wacht ze op de thuiskomst van haar broertje. Maria verschijnt
haar als een licht in de nacht. Mariette herkent in de mooie glimlachende
Dame onmiddellijk de Moeder van Jezus. Zoals Bartimeüs, de blinde aan de
rand van de weg, staat ook zij op en begeeft ze zich op weg. Laten we luis-
teren naar dit mooie stukje Evangelie.
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Lector:
Uit het Evangelie volgens Marcus. Mc 10, 46-52
In die tijd kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho. Maar toen ze,
vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde
bedelaar langs de weg, Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Zodra hij hoorde dat
het Jezus de Nazarener was begon hij luidkeels te roepen: “Jezus, Zoon van
David, heb medelijden met mij!” Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar
hij riep nog veel harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” Jezus
bleef staan en zei: “Roept hem eens hier.” Ze riepen de blinde toe: “Heb
goede moed! Sta op, Hij roept u.” Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind
en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”
De blinde antwoordde Hem: “Rabboeni, maak dat ik zien kan!” En Jezus
sprak tot hem: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” Terstond kon hij zien en hij
sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Gebedsleider:
Aangetrokken door de geruchten over Jezus, gaat Bartimeüs op weg naar
het Licht van het Leven, omdat hij vertrouwen heeft. Hij gooit zijn mantel
weg, en loopt naar Hem die het Licht van de wereld is. Wanneer hij Hem
persoonlijk heeft ontmoet, volgt hij Hem in geloof. 

Alleen Mariette heeft de Maagd der Armen gezien. Velen zijn naar Banneux
gekomen op grond van geruchten, en ook zij komen naar hier in vertrouwen.

Gebedsleider:
Laat ons bidden opdat de Heer de ogen van velen mag openen voor de te-
kenen van hoop en van redding. Dat Hij hen toegang verlene tot het Licht van
de wereld dat als enige hen kan bevrijden van de duisternis der angst.

Heer, met hen die bezorgd zijn om de toekomst, roepen wij:
Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.

Heer, met de armsten die vrezen voor een escalatie van hun miserie, roe-
pen wij: Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.
Heer, met de zieken die vragen om verlichting en genezing, roepen wij: 

Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.
Heer, met alle slachtoffers van geweld, roepen wij:

Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.
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Heer, met allen die leven in de nacht van de twijfel, roepen wij:
Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.

Heer, met allen die alleen zijn en hopeloos, roepen wij:
Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.

Heer, met allen die leven in verslaving en zonde, roepen wij:
Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons.

Gebedsleider:
Verbonden met alle pelgrims die bescherming zoeken bij de Maagd der
Armen, roepen wij haar aan.

Aanroepingen elke aanroeping wordt door allen herhaald
Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade.
Maagd der Armen, red de naties.
Maagd der Armen, sterk de zieken.
Maagd der Armen, verlicht het lijden.
Maagd der Armen, bid voor ieder van ons.
Maagd der Armen, wij geloven in u.
Maagd der Armen, geloof in ons.
Maagd der Armen, wij zullen veel bidden.
Maagd der Armen, zegen ons (†).
Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God, wij danken u.

Gebedsleider:
In de Verschijningskapel kunnen wij zien hoe de Maagd der Armen straalde
van het licht. Wij gaan verder terwijl we een tientje van de rozenkrans bid-
den.

Lied
1. Daar bloeid’ ene lielie met zuiverlijke pracht,

voor eeuwen en tijden in ’t diepst van Gods gedacht.
Zij was toch zo schone, zij bloeide toch zo blank!
Er looft haar naar waarde noch mens noch eng’lenzang!

2. Vandaag is die lelie zo menig eeuw verbeid,
op aarde ontsproten in reine heerlijkheid.
’t Zijt gij, o Maria, o lelie eeuwig schoon,
Gods bruid en Gods dochter en Moeder van Gods Zoon!
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3. Al d’ engelenkoren begroeten heden d’ aard.
Zij heeft hun, o wonder, een koningin gebaard!
O hemelse lelie, gij zijt onz’ eeuw’ge roem,
gij zijt van de wereld de vlekkeloze bloem!

22..  ««  IIkk  bbeenn  hheett  LLiicchhtt  ddeerr  wweerreelldd  »» Joh 8, 12

Gebedsleider:
Zoals Bartimeüs, willen wij Jezus volgen en zijn Woord aanhoren.

Lector:
Uit het Evangelie volgens Johannes. Jn 8, 12
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben het licht der wereld. Wie Mij
volgt, dwaalt niet rond in de duisternis maar zal het licht des levens bezitten.”

Psalm 26

R. De Heer is mijn licht en leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leisman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.

R. De Heer is mijn licht en leidsman.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.

R. De Heer is mijn licht en leidsman.

Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.
Ik reken erop nog tijdens mijn leven
de weldaden van de Heer te ervaren.

R. De Heer is mijn licht en leidsman.
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Laat ons bidden. Heer God, door de heilige Maagd Maria hebt Gij uw Zoon
als licht voor de volkeren getoond. Verleen ons dat wij het voorbeeld van de
Moeder van Christus volgen, om ons geloof te versterken in Hem en Hem te
erkennen als enige Redder. Nu, en in eeuwigheid. Amen.

Gebedsleider:
Zoals Mariette vervolgen wij onze weg al biddend.

33..  ««  GGiijj  wwoorrddtt  kkiinnddeerreenn  vvaann  hheett  LLiicchhtt  »» Joh 12, 36

Lector:
Uit het Evangelie volgens Johannes. Joh 12, 35b-36
In die tijd zei Jezus tot de menigte: « Wie in de duisternis loopt, weet niet
waarheen hij gaat. Zolang gij het licht hebt, gelooft in het licht opdat gij kin-
deren van het licht moogt zijn. »

Gebedsleider:
Het boek Genesis leert ons dat God het licht schiep, lang voordat Hij de zon
en de maan maakte, die de dag en de nacht verlichten. Dit eerste licht  is
een weer spiegeling van zijn liefde. Jezus, het Licht der wereld, wil ons de
schoonheid laten zien die ontsnapt aan de ogen van ons lichaam. Naarmate
wij ons meer laten aanwakkeren door zijn liefde, zoveel te meer zullen wij
kinderen van het Licht zijn.

Lied
1. Gebenedijd zijt gij! En onder alle vrouwen, 

’t zij wie of waar dat zij, eerbiedig aan te schouwen. 
Gebenedijd zijt gij!

R. O Moedermaagd,  die Jezus draagt,
eerbiedig aan te schouwen.
Gebenedijd zijt gij!

2. Gebenedijd zijt gij! Naast u en is er gene
van zond’ en schulden vrij, o Onbevlekt’ allene. 
Gebenedijd zijt gij!
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Gebedsleider:
Wij gaan nu verder tot aan de Bron, terwijl we een tientje bidden.

44..    ««  GGiijj  zziijjtt  hheett  lliicchhtt  ddeerr  wweerreelldd  »» Mt 5, 14

Gebedsleider:
Maria leidt ons naar de bron, de bron van het Leven, de bron van het Licht,
Jezus, haar Zoon. Laten wij Hem naderbij treden : laten wij onze handen in
het water steken als teken dat wij Hem helemaal toebehoren.

Laat ons bidden.
Heer, met Maria loven wij U voor allen die ons over U gesproken hebben,
en zij die – soms zelfs zonder het te weten – in ons het geloof hebben doen
ontkiemen of groeien.

R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! (bis)

Heer, met Maria verheerlijken wij U
voor allen die zieken verzorgen
en allen die hen wat tederheid bezorgen!

R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! (bis)

Heer, met Maria verheerlijken wij U
voor alle vrijwilligers die het lijden verlichten 
en levensvreugde brengen.

R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! (bis)

Heer, met Maria verheerlijken wij U
voor allen die stervenden begeleiden
en hen helpen te geloven in het eeuwig leven.

R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! (bis)

Heer, met Maria verheerlijken wij U
voor allen die werken aan verzoening tussen mensen en volken 
en die vrede brengen in de wereld.

R. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum ! (bis)
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Gebedsleider:
De Heer zendt ons uit om getuigen te zijn van zijn Licht, met de woorden uit
het Evangelie volgens Mattheüs.

Lector: Mt 5, 14-16
Jezus zei: « Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze
onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat
ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor
het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader ver-
heerlijken die in de hemel is. »

Slotlied
1. Gegroet, Maagd der Armen, Maria gegroet,

gij zijt vol erbarmen, zo minzaam, zo goed.
R. Ave, ave, ave Maria.  (bis)
2. Gij kiest voor uw zending een klein en arm kind. 

Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind.
3. “Ik ben Maagd der armen, geloof mij, bid veel, 

dan valt aan de wereld erbarming ten deel”.
4. “Ik kom op de wereld verzachten uw pijn, 

en wil voor de mensen een Moederke zijn”.
5. “Ziet gij hier dit water, het is mij gewijd, 

en voor alle volkren heb ik het bereid”.
__________

7



8


