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Nederlands

Bidweg
I. God, de Vader

aan de Verschijningskapel

Gebedsleider:

Op 15 januari 1933 om zeven uur ’s avonds kijkt Mariette uit naar de thuiskomst van
haar broertje Julien, die er sinds ’s morgens met vrienden op uitgetrokken is. Door
het venster ziet ze een lichtende gestalte van een ‘mooie Dame’ in de tuin. Die mooie
Dame lacht haar toe en doet teken. Maar moeder verbiedt Mariette om naar buiten te gaan. Ze denkt dat het misschien om een heks gaat. Mariette is er echter van
overtuigd dat ze Onze-Lieve-Vrouw heeft gezien.
Die avond komt God onzichtbaar in het leven van Mariette binnen. God neemt het
initiatief om Onze-Lieve-Vrouw te zenden, de moeder van zijn Zoon Jezus, naar een
niet zo diepgelovige familie, zoals vele families in onze tijd.
Net zoals in de tijd van Jezus, openbaart God zich nog steedsaan kleine mensen.
Mariette, afkomstig uit een eenvoudige familie, is bijna 12 jaar oud. De nederigen
en de armen hebben altijd Gods voorkeur. In Fatima, in Lourdes, in Beauraing, in
Banneux,… wordt Maria naar hen gezonden.



Uit het Evangelie volgens Lucas.
Lc 10, 21
Toen jubelde Jezus het uit, gedreven door de Heilige Geest, en zei: ‘Ik dank U, Vader,
Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt gehouden voor wijzen en
verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden.’
Lofgebed
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, Gij hebt de wereld geschapen voor ons
geluk.
Gezegend zijt Gij voor uw goedheid.
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Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, Gij hebt U doen kennen door uw Woord,
door de profeten en door uw Zoon.
Gezegend zijt Gij voor uw goedheid.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, Gij hoort het roepen van uw kinderen.
Gezegend zijt Gij voor uw goedheid.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, in Jezus toont Gij uw liefde voor het menselijk geslacht en Gij redt ons.
Gezegend zijt Gij voor uw goedheid.
Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, Gij hebt met ons een Verbond gesloten
en Gij leidt ons op de weg van het leven.
Gezegend zijt Gij voor uw goedheid.
Oratie
God, Gij hebt de volkeren in hun verscheidenheid verenigd in het belijden van uw
Naam. Geef ons de bereidheid en het vermogen te doen wat Gij ons vraagt, opdat
allen die tot uw Koninkrijk zijn geroepen, één zijn in het geloof dat in hen leeft. Door
Christus, onze Heer. Amen.
Lied
1. Maria, poort van Gods genade,
gij hebt gedragen en gevoed
die hemel en aarde niet omvatten,
gij dienstmaagd des Heren: wees gegroet!
2. Leer ons in deemoed met u waken,
in aandacht bij Gods heilig Woord,
dat wij het aanhoren en bewaren,
o Zetel der Wijsheid, zoals gij.

II. God, de Zoon
Gebedsleider:

bij de eerste steen

Maria leidt altijd naar Jezus, omdat Hij de Eniggeboren Zoon van God is en de enige
Redder. Zij leidt ons naar de noodzakelijke ontmoeting met Christus. Door Christus
is het Rijk van God aangebroken. Hij was het, dat het uitverkoren volk sinds eeuwen
verwachtte. Hij is de vervulling van de belofte.
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Uit het Evangelie volgens Lucas.
Lc 10, 23-24
Daarop richtte Jezus zich tot zijn leerlingen en zei: “Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Ik verzeker jullie: vele profeten en koningen hadden willen zien wat jullie
zien, maar zij hebben het niet gezien, en willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord.”
Gebedsleider

Jezus prijst zalig diegenen die Hem als hun Redder erkennen. De verlossing is aangebroken! De onzichtbare wereld van God is bereikbaar en toegankelijk. Het Rijk
Gods is aangebroken.
Dit geluk – te geloven in Jezus – kunnen we zelfs ondervinden in de beproevingen,
want Hij is Emmanuël, God met ons, in alle omstandigheden!
Lofgebed
« Heden is u een Redder geboren ». Samen met de herders van Betlehem belijden
wij:
Jezus, Gij zijt de Verlosser van de wereld!
« Vandaag is dit huis heil den deel gevallen ». Samen met Zacheüs belijden wij:
Jezus, Gij zijt de Heer!
« Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven ». Samen met Maria en Martha bij het graf van Lazarus, belijden wij:
Jezus, Gij zijt de Verrijzenis en het Leven!
« Sta op, uw geloof heeft u gered ». Samen met de dankbare melaatse belijden wij:
Jezus, wij danken U!
« Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs ». Samen met de rouwmoedige
misdadiger aan het kruis belijden wij:
Jezus, Gij zijt onze hoop!
Oratie
Heer, sterk in ons het ware geloof, opdat wij U erkennen als Licht en Redder van de
wereld, en zo mogen komen tot de vreugde van de eeuwige glorie. Gij die leeft en
heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Lied
3. Gegroet, gij Moeder van genade,
u prijzen alle volken groot.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
Gezegend die Gods Woord hebt geloofd.
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4. O Vrouw, in glorie opgenomen,
beeld en belofte van ons heil,
gezegende, bid opdat wij groeien
in Christus de Heer tot volkomenheid.

III. God, de Heilige Geest

bij de tweede steen

Gebedsleider:

Sommige gebeurtenissen in de wereld en in ons leven lijken vaak ondragelijk. We begrijpen ze niet, en vinden niet de kracht om ze te dragen. Elk lijden is een mysterie.
Jezus legt het ook niet uit, maar Hij toont zich bereid om zijn lijden met liefde te
dragen, ten einde toe. Laat ons luisteren hoe Hij erover spreekt tot zijn leerlingen.



Uit het Evangelie volgens Johannes.
Joh 16, 10.12.13a
Ik ga heen naar de Vader, en jullie zullen Me niet meer zien. Eigenlijk heb Ik jullie nog
veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn.
Gebedsleider:

Wanneer Jezus deze wereld verlaat, belooft Hij de Heilige Geest. De leerlingen zullen geconfronteerd worden met het mysterie van het lijden, de kruisiging en de dood
van hun Heer en Meester. Maar ze zijn er niet klaar voor. Ze hebben tijd nodig om
het te begrijpen…
De Heilige Geest zal de passie en de vernederende dood van Jezus aan het Kruis verklaren. De leerlingen begrijpen het pas na de verrijzenis en de uitstorting van de
Heilige Geest met Pinksteren.
Door mens te worden – met alle lijden van dien – toont Jezus Gods medelijdende
liefde. Die liefde, verpersoonlijkt in de Heilige Geest, zal de gelovigen leiden naar de
volle waarheid.
Jezus houdt rekening met de twijfelende voortgang van ons geloof, met onze traagheid. Door de Heilige Geest onthult Hij langzaam het mysterie van ons leven, op ons
eigen ritme en al naargelang wij kunnen begrijpen en dragen. Zo verloopt ook onze
persoonlijke verlossing langs Gods medelijdende liefde. Eens zullen wij de zin begrijpen van het kruis dat wij te dragen hebben.
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De Maagd der Armen nam met Mariette ook de tijd en toont zich een meesteres: ze
laat drie weken verlopen tussen de vierde en de vijfde verschijning. In die tussenperiode werkt de Heilige Geest in de harten om de boodschap van Banneux te leren:
« Ik kom het lijden verlichten ».
Lied
1. Maria, mijn hemelse moeder, zo rein en zo trouw en zo goed,
aan u geef ik lijden en vreugde en zeg u mijn Weesgegroet.
R. Ave Maria, Maria.
2. Maria, zo graag kom ik even, behoeftig en arm als ik ben;
Gij schenkt toch het licht en het leven, o help mij dat ik Hem ken!
3. Maria, wanneer ik nu blijde om Jezus aan and’ren mij geef,
ik weet dat gij mij steeds geleidde en dank u, zolang ik leef.
Lofgebed
Moeder Maria, kijk met liefde naar verscheurde gezinnen en schenk hen de genade
wegen van vergeving te vinden.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Moeder Maria, kijk met liefde naar allen die lijden onder de eenzaamheid, en schenk
hen hoop op uitkomst.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Moeder Maria, kijk met liefde naar allen die ontmoedigd of hopeloos zijn en schenk
hen de vreugde van het geloof.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Moeder Maria, kijk met liefde naar allen met pijn in het hart en schenk hen de genade te kunnen vergeven aan wie hen kwetsten.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Moeder Maria, kijk met liefde naar allen die huis, noch voedsel, noch warmte hebben en laat hen mensen ontmoeten die gevoelig zijn voor hun armoede.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Moeder Maria, kijk met liefde naar hen die werk zoeken maar er geen vinden en
schenk hen alternatieven in hun nood.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
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Moeder Maria, kijk met liefde naar terminaal zieken en geef hen de kracht de ontmoeting met God te aanvaarden.
Maagd der Armen, kom het lijden verlichten!
Oratie
Goede Vader, door zijn dood aan het Kruis en door het medelijden van zijn Moeder,
heeft uw Zoon voor ons de Heilige Geest, de Vertrooster, verkregen. Moge uw Geest
zich in de Kerk en over alle naties overvloedig uitspreiden, door Christus, onze Heer.
Amen.

IV. Met Maria, groeien in geloof

bij de bron

Gebedsleider

Mariette heeft Maria geizen, de getuige van de onzichtbare wereld. Zij heeft in haar
leven veel geleden, maar zij heeft zich steeds gesterkt geweten door de belofte van
de Maagd der Armen: « Ik zal voor je bidden! » Hetgeen Mariette gezien en gehoord
heeft, gaf haar kracht om stand te houden.
Wij kennen niet dezelfde genade als Mariette, maar we weten wat Jezus tegen SintThomas zei:
« Omdat gij gezien hebt, Thomas, gelooft ge. Zalig wie niet gezien en toch geloofd
Joh 20, 29
hebben. »
Door het geloof zijn we verbonden met de onzichtbare wereld van God. Het leven
in het Rijk Gods begint hier en nu. Door het geloof treden wij nu reeds binnen in het
eeuwige leven met God. Daarom zijn we verheugd ons geloof te belijden:
Gelooft gij in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?
Heer, ik geloof, versterk ons geloof!
Gelooft gij in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, geboren uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan
Gods rechterhand?
Heer, ik geloof, versterk ons geloof!
Gelooft gij ook in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van
de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven?
Heer, ik geloof, versterk ons geloof!
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Wij steken nu onze handen in het water als teken van ons voornemen om het geloof van ons doopsel
opnieuw en met meer moed op te nemen.

Aanroepingen tot de Maagd der Armen
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.
Slotgebed
Moge de Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw
liet geboren worden uit water en Heilige Geest, en die ons de vergeving van onze
zonden schonk, ons door zijn genade bewaren voor het eeuwige leven in Christus,
onze Heer. Amen.
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 volk’ren heb ik het bereid”.
6. Wij danken u, Moeder, gij zijt toch zo goed,
“Tot weerziens, Maria”, klinkt blij onze groet.
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U wil graag op de hoogte blijven
van wat er in Banneux gebeurt?
Het Heiligdom gee een tweemaandelijks
jdschri uit in het Nederlands.
Bent u nog geen vaste lezer?
Voor een bijdrage van 14 € per jaar
(17 € voor Nederland)
ontvangt u “Boodschap voor alle na es”
een jaar lang (6 nummers).
Bel nu: 015-43.05.37
vanuit Nederland: 0032-15-43.05.37
of stuur een berichtje naar
boodschap.banneux@telenet.be
of schrijf naar het secretariaat
van het .jdschri :
Ter Doncklaan 33
B-2812 Muizen.

U kan er terecht voor een jaarabonnement,
een gra.s proefnummer,
of voor een geschenkabonnement
aan een missionaris
of aan een vriend(in).

