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Heiligdom van Banneux      Gebedsweg 2022 

Kom, Maria roept je!  

1. De oproep om te luisteren en op weg te gaan  

(voor de kapel van de verschijningen) 

Op zondagavond 15 januari 1933 zit 
Mariette bij het keukenraam te wachten 
op haar broer Julien. Plotseling ontdekt 
ze een lichtende gestalte in de tuin, een 
“Mooie Dame”. Met een handgebaar 

wordt Mariette uitgenodigd naar buiten 

te komen. Maar haar moeder beslist 
anders en doet de deur op slot. Overtuig 
dat het de Maagd Maria is, begint het 
kind de rozenkrans te bidden.  

Drie dagen later gaat Mariette om zeven uur ‘s avonds zonder iemand iets 
te zeggen naar buiten. Zij knielt op het tuinpad en bidt de rozenkrans, in de 
hoop dat de Mooie Dame weer komt. Maria komt inderdaad, en het kind 
raakt in extase. Ongerust gaat haar vader naar het dorp om hulp te halen. 
Als hij samen met een buurman terugkomt, zien zij Mariette plotseling de weg 
op lopen richting Tancrémont. Op de vraag “Waar ga je heen?” antwoordt 
ze eenvoudig: “Ze roept me!” 

Sinds 1933 roept Maria pelgrims op om op weg te gaan en naar Banneux te 
komen. Ook voor de aartsvader Abraham begint zijn hele geloofsavontuur 
met een oproep om te luisteren en op weg te gaan: 

De HEER zei tegen Abram: “Trek weg uit 
uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar 
het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een 
groot volk van u maken. Ik zal u zegenen 
en uw naam groot maken, zodat u een 
zegen zult zijn.” 

(Gn 12,1...2)  

  Uit het Genesis :  
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Zoals Abraham luisterde naar God en op weg ging, zo mogen wij luisteren 
naar wat Maria tot ons zegt. Als wij ons in deze tuin bevinden, een plaats die 
gezegend is door de komst van de Maagd der Armen, dan is dat omdat wij 
reeds gehoor hebben gegeven aan haar oproep en bereid zijn haar te volgen 
tot aan de bron.  
►Laten wij, net als Mariette , een tientje van de rozenkrans bidden, en daarbij 

onze intenties en de intenties die aan ons zijn toevertrouwd, bij Maria neer-
leggen. 

►Terwijl we het volgende lied zingen gaan wij, via de Verschij-
ningskapel, op weg naar de bron. 

1. ’t Klinkt zo zacht mij in d’oren, het blijde weesgegroet, 
simpel zuiver en zoet, Als ’t lied der eng’lenkoren. 

R. Ave Marie! Ave Maria! Kon, o moeder, mijn zingen  
diep in uw harte dringen. Ave Maria! Maria! 

2. In de hemelse vrede, laat mij dan ‘t wees gegroet, 
 Moeder, zingen voorgoed, door alle eeuwigheden. 

2. De oproep tot vertrouwen  
(bij de eerste steen) 

Mariette heeft haar vertrouwen gesteld in de Mooie Dame die haar uitno-
digt haar te volgen. Zoals de jonge Samuël op God vertrouwde, zo staat Ma-
riette helemaal open voor de boodschap die de Maagd Maria haar in Banneux 
toevertrouwt. 

 Uit het eerste boek Samuël :  

Toen kwam de HEER bij hem staan en riep,  
net als de vorige keren: “Samuël, Samuël!” 
En Samuël antwoordde: “Spreek, uw die-
naar luistert.” Samuël groeide op. De HEER 

was met hem en liet niet één van zijn 
woorden onvervuld.                  (1 S 3,10.19) 

Mariette nam de woorden van Maria dankbaar aan, en het is aan haar ver-
trouwen te danken dat wij nu de Verschijningskapel hebben, maar ook de 
bron, die Maria voorbestemd heeft voor haarzelf, voor alle volkeren, en voor 
de zieken. 

Kapelaan Jamin, de kapelaan van het dorp Banneux, had meer moeite om  
in de verschijningen te geloven. Hij worstelde met een crisis in het geloof. 
Toen hij via Mariette om een teken vroeg, antwoorde Maria heel eenvoudig: 
“Geloof in mij, ik zal in u geloven.”  

 

 



- 3 - 

 
►Laten we dankzeggen voor al diegenen die op God hun vertrouwen hebben 

gesteld: 

L. Voor het vertrouwen van Abraham, de vader der gelovigen,  
              A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen van de jonge Samuël en van alle profeten, 
              A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen van Marie die “ja” antwoorde, 
              A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen van de apostelen die Jezus’ oproep volgden, 
              A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen van de heiligen die, ieder op hun eigen wijze, het 

Woord van God hebben zichtbaar gemaakt,      A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen van Mariette die ons de boodschap van Maria heeft 

doorgegeven,           A. Lof zij u, Heer. 

L. Voor het vertrouwen dat zovele pelgrims stellen in Maria’s voorspraak, 
             A. Lof zij u, Heer. 

 ► We lopen nu in stilte verder naar de tweede steen. 

3. De oproep tot bidden  
(bij de tweede steen) 

Als wij deze gebedsweg volgen, wanneer wij naar Banneux komen, 
dan is dat in antwoord op Maria’s drievoudige oproep om veel te 
bidden. Overal waar Maria verschijnt, nodigt zij ons uit om veel en 
voortdurend te bidden, om volhardend te zijn in het gebed.  

 Uit het eerste boek der Koningen:  

In een tijd van droogte klom Elia naar de top 
van de Karmel, boog zich ter aarde en legde 
zijn hooft tussen zijn knieën. Vervolgens zei hij 
tegen zijn dienaar: “Ga nog wat hoger en kijk 
in de richting van de zee.” De dienaar ging naar 
boven en zei: “Ik zie niets.” Daarop zei Elia: “Ga 

nog eens en nog eens, tot zevenmaal toe.” En bij de zevende maal zei 
de dienaar: “Ja, Ik zie een kleine wolk uit zee opstijgen, zo groot als de 
palm van een hand.” En geleidelijk aan werd de lucht zwart, de wind 
stak op en er viel een zware stortregen. 

 (1 K 18, 42...45) 
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Elia bidt met volharing dat de Heer regen zal geven na drie jaar droogte, en 
zijn gebed wordt verhoord. De Kerk ziet in deze kleine wolk een voorafbeel-
ding van de Maagd Maria, die door Jezus de wereld een regen van zegeningen 
en genaden schenkt. 

Maria had een ernstige blik op haar gezicht toen ze vroeg 
om veel te bidden. Zij was zich ten volle bewust van de uiterst 
zorgwekkende economische, politieke, sociale, morele en 
spirituele situatie. 

►Laten we bidden voor de situaties die we vandaag meema-
ken en die voor velen een bron van zorg zijn. 

L. Bidden we voor de slachtoffers van oorlogen, spanningen en conflicten die 
vaak door de media worden genegeerd, of het nu gaat om Jemen, Oost-
Congo, Soedan, Syrië of Oekraïne.                A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

L. Bidden we voor de mannen en vrouwen die door de klimaatverandering be-
roofd worden van hun middelen van bestaan, van hun huizen, van de infra-
structuur die nodig is om een samenleving goed te laten functioneren. 

                A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

L. Bidden we voor de miljoenen migranten, mensen die over de wegen van deze 
wereld zwerven op zoek naar een thuis. Bidden we voor hen die in de handen 
vallen van handelaars en smokkelaars.       A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

L. Bidden we voor onze samenleving en de vele gezinnen waar verdeeldheid 
heerst door onzekerheid, depressies of verslavingen. Bidden we voor al die-
genen die zich alleen voelen met hun vragen en problemen. 

      A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

L. Bidden we voor de mensen die leven in armoede en met de last van onrecht-
vaardige verdeling. Bidden we voor hen die leven in ellende, verlatenheid, in 
wanhoop of opstandigheid.                          A. Wij bidden U, verhoor ons Heer. 

 

 

 

 

► We lopen nu in stilte verder naar de bron.  



- 5 - 

 

       L. Prijs de HEER, roep luid zijn naam,°  
           verkondig zijn daden onder de volken, 
           U, kinderen van zijn dienaar Abraham. 

       A. Aandachtig blijft Hij zijn verbond,° 
           voor duizend generaties geldt zijn belofte: 
           dat verbond, gesloten met Abraham, als een verbond dat blijft. 

       L. Toen zij nog gering in aantal waren,°  
           met weinigen en vreemdelingen daar, 
           liet Hij niemand hen tiranniseren. 

       A. Toen zond Hij een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht, 
           tot het moment dat zijn woord uitkwam,°  
           het woord van de HEER zijn onschuld bewees. 

       L. Daarna komt Israël naar Egypte,° 
           en God maakte daar zijn volk zeer vruchtbaar, 
           groter in aantal nog dan zijn vijanden. 

       A. Mozes, zijn dienaar zond Hij uit, en Aäron die Hij had uitverkoren, 
           om tekens te stellen daar in Egypte,°  
           wonderen te doen in het land van Cham. 

       L. Hij bezwoer de Rietzee, en zij viel droog:  
           Hij loodste hen door de watervloed als door een woestijn. 

       A. De rots brak hij open en water welde op 
            tot een stromende rivier in een uitgedroogd land. 

       L. Indachtig bleef Hij zijn heilige woord aan Abraham, zijn dienaar, 
           gegeven Hij liet zijn volk met gejuich vertrekken,° 
           met gejubel vertrokken zijn uitverkorenen. 

Mozes had er reeds van gedroomd, naar zijn idee, zijn Hebreeuwse broeders 
te bevrijden, maar hij had gefaald. Pas ne de ontmoeting met de Heer in het 
brandende braambos wordt Mozes, in Gods handen, het instrument van bevrij-
ding voor zijn volk. 
► Danken wij de Heer voor al zijn werken, met woor-

den uit psalm 105 en 106:  

4. De oproep tot actie  
(bij de bron) 

 Uit het boek Exodus:  
De Heer zei tegen Mozes: “Ik heb de ellende 
van mijn volk in Egypte gezien, de jammer-
klachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik 
ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te be-
vrijden. Ga er dus heen. U moet mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte leiden.”        (Ex 3,7...10)  
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Mozes besefte dat hij zijn volk alleen met Gods hulp kon bevrijden. Onze lief-
de voor onze naaste moet dus haar bron hebben in Christus. We moeten ons 
eerst laten vormen voordat we iets kunnen doen. 

- Heilige Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, Bron van genade. 
  Heilige Maagd der Armen, red de naties. 

- Heilige Maagd der Armen, sterk de zieken. 
  Heilige Maagd der Armen, verlicht het lijden. 

- Heilige Maagd der Armen, bid voor ieder van ons. 
  Heilige Maagd der Armen, geloof in ons. 

- Heilige Maagd der Armen, wij zullen veel bidden. 
  Heilige Maagd der Armen, zegen ons. (†) 

- Heilige Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, 
                                                   Moeder van God, wij danken U. 

We hebben onze relatie met God koud laten worden. God heeft de roep van 
zijn volk gehoord. Maar horen wij de roep van de armen? Laten we niet toe-
staan dat er een muur ontstaat tussen de armen en onszelf - door onverschil-
ligheid, machteloosheid, of afwijzing… 

In navolging van haar Zoon roept Maria ons op tot bekering. Maria roept ons 
op om te handelen, om ons in te zetten. “Wat hij u ook beveelt, doe het 
maar.” (Joh 2,5) Maria stelde zich direct ten dienste van het bruidspaar en de 
gasten te Kana.  

Laten wij de tijd nemen om onze handen in het water te steken, om uitdruk-
king te geven aan ons verlangen om ons met Jezus te verenigen, om Hem te 
ontdekken en Hem vervolgens te dienen in de armen. 

►Terwijl wij onze handen in het water steken, bidden we de aanroepingen 
van Banneux.  

Maria leidt ons naar de bron, naar haar Zoon. 
Daar roept zij ons op onze handen in het water te 
steken - een concreet gebaar dat enige inspanning 
vergt om onze terughoudendheid te overwinnen. 
Mariette moest het ijs breken om dit te doen.  

      A. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. 
           Zoals het was in het begin, en nu en altijd,°  
           tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
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5. De oproep tot evangelisatie  
(achter de bron) 

Net als Mariette laten wij ons leiden naar de bron van Banneux waarin wij 
Jezus, de Bron van genade, herkennen. Laten we Mariette bedanken dat ze 
de boodschap niet voor zichzelf hield, maar met ons deelde. 

 Uit het evangelie van Johannes: 
Op de eerste dag van de week ging Maria van 
Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker 
was, naar het graf. Ze zag Jezus staan, maar wist 
niet dat het Jezus was. Jezus zei: “Maria! Ga naar 
mijn broeders en zeg hun: ‘Ik stijg op naar mijn 

Vader die ook jullie Vader is.’”   (Jn 20,1.14.16-17)  

Maria Magdalena is de apostel der apostelen. Zij krijgt de opdracht om het 
goede nieuws te verkondigen: “Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!  

Zoals Mariette en Maria Magdalena mogen wij deze ervaring, deze leven ge-
vende ontmoeting met de verrezen Christus, niet voor onszelf houden. Wij zijn 
gezonden om daarvan te getuigen in ons dagelijks leven. 

► Zingen we de verrezen Christus toe:  

 

  
1. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. 
     Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
     Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht, 
     heeft Hij ons licht aangeheven. 

2. Nu zend uw Geest als een vuur, als een stem in ons midden, 
    dat wij van harte elkander verstaan en beminnen, 
    en zo voortaan eren Gods heilige Naam 
    en Hem in waarheid aanbidden 
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Heer Jezus,  
U die uw kerk uw aanwezigheid beloofde  
tot het einde der tijden, 
U stuurt ons als boodschappers  
om de blijde boodschap aan de armen te brengen  
en om de gebrokene te genezen.  
Leid onze stappen en geef ons de juiste woorden. 
 

Maria, u was samen met de apostelen in gebed 
toen zij de heilige Geest ontvingen  
die hen uitstuurde om de wonderen van God  
in elke taal te verkondigen,  
bid ook voor ons als wij vertrekken, 
naar de kruispunten van de wereld, 
als getuigen van de Liefde van een God die redt en bevrijdt. 
Amen. 

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 arm en klein kind. 
Gij hebt in uw wijsheid de armoe bemind. 

R. Ave, ave, ave Maria (bis) 

3. “Ik ben Maagd der Armen, geloof mij, bid veel, 
dan valt aan de wereld erbarming ten deel.” 

R. Ave, ave, ave Maria (bis) 

► Laten we deze tijd van gebed afsluiten door ons samen te wenden 
tot Hem die ons uitzendt: 

 

  

Wegzending (Ps 67,2-3.8) 

  God, wees ons barmhartig en zegen ons,  
  toon ons het licht van uw aanschijn;  
  opdat men op aarde uw wegen mag kennen,  
  in alle landen uw heil. 
  Moge God ons blijven zegenen, 
  zodat men ontzag voor Hem heeft 

  tot aan de einden der aarde. 


