
Gebeden tot OLV 

met het Gouden Hart 

in Beauraing en vieringen 
 

 
 

O Maria 

mijn moeder en vorstin 

gij zijt de alvermogende 

de alschone 

amen 

 

 
“Gebed met aflaat, op 25 maart 1960 toegekend door Mgr Charue, 

bisschop van Namen” 
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Uitnodiging 
 

Beauraing, winter 1932-1933. Iets buitengewoons. In 

buitengewone omstandigheden. Het is al koud en donker. De 

tweede wereldoorlog staat voor de deur. In de duisternis verschijnt 

een licht. 33 maal, van 29 november tot 3 januari, verschijnt Onze 

Lieve Vrouw aan 5 kinderen: Fernande, Gilberte en Albert Voisin 

en Andrée en Gilberte Degeimbre.  

Mgr Charue, bisschop van Namen heeft de verering van Onze 

Lieve Vrouw van Beauraing goedgekeurd op 2 februari 1943 en 

zes jaar later, op 2 juli 1949, het bovennatuurlijke karakter van de 

feiten. Twee genezingen zijn als miraculeus erkend.  

Sedert 1932 zijn miljoenen pelgrims de Maagd met het Gouden 

Hart komen vereren. U, die langs Beauraing komt, blijf hier toch 

enkele ogenblikken stilstaan, welke ook uw godsdienstige of 

morele overtuiging moge zijn. Hier gebeurt iets! Hier wordt een 

boodschap gegeven van rust, vrede en geluk! In het Heiligdom, op 

de plaatsen die tot bezinning uitnodigen, wordt u gevraagd na te 

denken, en de grens te verleggen tussen het essentiële en het 

bijkomstige, tussen begrijpen en verwerpen. Hier kunt u een 

Gouden Hart vinden. 

 De directie van het heiligdom in Beauraing 

Boodschappen  

Maria zegt wie ze is:  

"Ik ben de Onbevlekte Maagd."  

"Ik ben de Moeder Gods, de Koningin des Hemels."  

"Ik zal de zondaars bekeren."  

"Bemint u mijn Zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor 

mij."  

 

Zij vraagt:  

"Altijd wijs te zijn!"  

"Een kapel. Dat men hier op bedevaart komt."  
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"Bidt, bidt veel! Bidt altijd!."  

 

De boodschap van Beauraing is er een van gebed, vooral het 

rozenkransgebed, van oprecht christelijk leven, opoffering en 

devotie voor het Onbevlekt Hart van Maria. 
 

 

Noveen aan OLV van Beauraing 

 

EERSTE DAG: Heilige Maria, troon van wijsheid.  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 2 december 1932.  

"Op vier meter afstand van de centrale hekken gekomen, 

vallen de kinderen gezamenlijk op hun knieën. Albert neemt 

het woord, op aandringen van de omstanders:  

- Bent U de Onbevlekte Maagd? De Maagd knikt bevestigend 

met haar hoofd.  

De jongen vervolgt, na een moment van stilte:  

- Wat wilt U van ons? Dat jullie altijd braaf (= wijs) zullen 

zijn!  

De meisjes antwoorden:  

- Ja, we zullen altijd braaf (= wijs) zijn."  

 

Bezinning.  

Uitgesproken in het licht van Onze-Lieve-Vrouw, nodigen de 

eerste woorden van de boodschap ons uit tot de wijsheid van 

God zelf: de Wijsheid waarvan de Bijbel ons zegt "dat zij haar 

vreugde vindt in het verblijven bij de mensen" (Spr 8,31). De 

wijsheid is de diepe gave van het geloof, die het leven van de 

mens bevrucht. God doet de wijsheid graag ontkiemen vanaf 

de kindertijd. "De wijsheid maakt ons ontvankelijk om aan 

God de plaats te geven die Hem toekomt, en om te helpen 

volbrengen wat Hij ons vragen zal." Gilberte Degeimbre, de 

jongste zienster (9 jaar en een half), antwoordt op een 

bepaalde dag: "Awel! Ik, ik heb altijd gedacht dat wijs zijn wil 



 4 

zeggen dat je alles aan de Goede God moet toevertrouwen."  

 

Gebed.  

Heer, wij bidden U: stort in onze harten het licht van de 

wijsheid die de Maagd Maria uitstraalde, opdat wij U in 

waarheid zouden kennen en opdat we U trouw zouden 

beminnen. Door Christus, onze Heer. Amen.  

 

Zalig zijt gij, heilige Maria, wijze Maagd: gij hebt in U het 

Woord van de waarheid gedragen.  

Zalig zijt gij, voorzichtige Maagd: gij hebt het beste deel 

gekozen.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons.  

  

TWEEDE DAG: Heilige Maria, poort van de Hemel.  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 17 december 1932.  

"De kinderen bidden, rechtstaand. Plots, zonder dat een woord 

gezegd wordt, vallen ze op hun knieën. Na een tientje van de 

rozenkrans, gebeden op luide, scherpe toon, vraagt één van 

hen aan de verschijning:  

- In naam van de priesters, wat wilt U dat we voor U doen? 

Een kapel.  

De zieners stemmen toe.  

- Ja, we beloven het U. Ja, we zullen voor U een kapel doen 

bouwen."  

 

Bezinning.  
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"Het christenvolk komt graag samen in een 

Mariabedevaartplaats om er samen als Kerk Jezus Christus te 

vieren, het Levend Brood, “gebroken brood voor een nieuwe 

wereld”.  

 

Gemeenschappen worden, verzameld rond Maria, omgevormd 

door de Geest en vervolgens uitgezonden in de wereld, zoals 

de Apostelen op Pinksteren.  

 

Maria, dochter uit het volk van Israël, is de bakermat van een 

nieuw volk. Zij belichaamt de voortzetting van het verbond 

van God met de mensen, en de ontvankelijkheid voor de 

vernieuwing via haar Zoon, Jezus Christus.  

 

Gebed.  

Vol van hoop smeken wij U, Heer. Op voorspraak van de 

Maagd Maria door wie de Redder in de wereld is gekomen, 

moge de gave van uw genade over ons neerdalen en moge de 

poort van de hemel zich voor ons openen. Door Christus, onze 

Heer.  

 

Zalig zijt gij, Maagd Maria, poort die schittert van licht: door 

U is Christus, het licht van de wereld, tot ons gekomen.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons.  

 

DERDE DAG: Heilige Maria, oorzaak van onze 

blijdschap.  
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Lezing: Beauraing, de verschijningen: 21 december 1932.  

"De kinderen beginnen het rozenhoedje te bidden. Ze zijn nog 

maar net aan het derde tientje begonnen, als ze plots op hun 

knieën vallen. Ze ondervinden er geen enkele hinder van…  

 

Tijdens deze verschijning vragen Gilberte Degeimbre en 

Albert Voisin aan de Maagd om zich bekend te maken. Ze 

formuleren hun vraag elk op hun manier:  

- Zeg ons wie U bent! - Zeg ons uw naam!  

Zij had zichzelf tot dan niet bekendgemaakt. Ze antwoordt nu:  

- Ik ben de Onbevlekte Maagd."  

 

Bezinning.  

De Kerk zingt in het getijdengebed: "Wat Eva, die 

ongelukkige, van ons heeft afgenomen - dat geeft Gij ons weer 

terug door uw zalige nazaat. O vrijgekochte naties, klap in de 

handen voor het leven dat jullie is gegeven door de Maagd." In 

hen die door het doopsel broeders worden van Jezus, ziet 

Maria geliefde kinderen van haar moederlijk Hart. Zij omgeeft 

hen met de nodige zorgen: wat mogen wij al niet verwachten 

van de bescherming vanwege haar wiens liefde zo krachtig is?  

 

Gebed.  

Als wij Maria eren, almachtige en eeuwige God, dan is het 

Uzelf die wij prijzen, Uzelf die wij loven.  

Haar geboorte bracht vreugde in de wereld; zij heeft ons het 

Blijde Licht geschonken, Jezus Christus.  

Haar nederig leven verlicht alle kerken.  

 

De Heer heeft in U wonderdaden tot stand gebracht en elk 

geslacht prijst U zalig, O Maagd Maria. Ik kom tot U, in 

vertrouwen. Neem de intentie van mijn noveen aan. Gij wilt 

mij helpen: voor de glorie van God en mijn welzijn hier op 
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aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade… 

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons.  

 

VIERDE DAG: Onze-Lieve-Vrouw van het Cenakel  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 30 december 1932.  

"Fernande Voisin, die gestopt was met bidden tijdens de 

verschijning, verklaart dat de Maagd haar het volgende gezegd 

heeft:  

- Bidt, bidt veel.  

Andrée Degeimbre en Gilberte Voisin hebben, net zoals 

Femande, het hart van de Maagd gezien, op het ogenblik dat 

ze afscheid nam en haar armen opende."  

 

Bezinning.  

Vanaf de eerste verschijningen, alvorens tot hen te spreken, 

doet Onze-Lieve-Vrouw de kinderen knielen, door een 

inwendige drang en bijna altijd gelijktijdig. Ze vallen letterlijk 

op hun knieën. "Ze vallen neer", zei men in Beauraing.  

 

De Maagd geeft het voorbeeld in het gebed door haar houding 

en de rozenkrans die ze draagt. Zij zet de kinderen aan tot 

vrome toewijding. Zij is de biddende Maagd. Zij was het die 

haar hart geopend had bij het  

Magnificat; door aan te dringen bij Jezus te Kana, heeft ze van 

Hem bekomen dat Hij er de eerste van de tekenen verrichtte, 

waardoor de leerlingen hun geloof in Hem bevestigd zagen; in 

het Cenakel bidt ze met de Kerk.  

 

"Daar waar er hoop is, daar ontstaat het gebed. Daar waar er 

gebed is, daar wordt de hoop hernieuwd." Johannes-Paulus II, 

Beauraing, 18 mei 1985.  
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Gebed. 

Wees ontvankelijk, Heer, voor de gebeden van uw volk. 

Moge, op voorspraak van de Maagd Maria, moeder van uw 

Zoon, niemand vergeefs beroep op U doen, dat niemand zijn 

bede zonder enig effect ziet. Door Christus, onze Heer.  

 

Maagd Maria, onze hoop, wees gegroet. Ik kom tot U, in 

vertrouwen. Neem de intentie van mijn noveen aan. Gij wilt 

mij helpen: voor de glorie van God en mijn welzijn hier op 

aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade…  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons. 

 

VIJFDE DAG: Heilige Maria, Koningin en Moeder van 

Erbarmen.  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 3 januari 1933.  

De ondervraging door de artsen na elke verschijning is steeds 

weer een beproeving… Gilberte Voisin verschijnt voor de 

artsen na 'de kleine Gilberte'. De Maagd heeft haar gezegd:  

- Ik zal de zondaars bekeren. Vaarwel.  

De twee kinderen hebben ook elk een persoonlijk geheim 

ontvangen.  

 

Bezinning.  

"God is rijk aan erbarmen. Hij heeft ons met Christus ten 

leven gewekt. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het 

geloof; niet aan uzelf, Gods gave is het; niet aan uw prestaties, 

niemand mag zichzelf prijzen.  

Het is God die ons heeft gemaakt, geschapen in Christus 

Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God 

voor ons al bereid heeft." Ef. 2, 4-5,8-10.  
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Gebed.  

Wees ontvankelijk voor ons gebed, Heer, en leer ons 

barmhartig te zijn voor onze medemens, opdat wij, op onze 

beurt, kunnen rekenen op uw erbarmen. Wij vieren uw 

barmhartigheid met de Maagd Maria.  

Omdat wij in haar de Koningin zien vol goedheid voor de 

zondaars, en vol erbarmen voor de armen, geef ons dat wij 

haar bescherming mogen ondervinden. Door Christus, onze 

Heer.  

 

Moeder van erbarmen, die altijd naar de beden van uw 

dienaren luistert, smeek voor hen vergiffenis van zonden af. 

Gij verwelkomt al diegenen die bij U een toevlucht zoeken: 

luister naar hen die tot U roepen in hun beproevingen.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan.  

 

Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en mijn welzijn 

hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons.  

 

ZESDE DAG: Heilige Maria, Moeder van God.  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 3 januari 1933.  

"De erevoorzitter van de rechtbank van Dinant, G. Lamotte, 

ondervraagt Albert Voisin:  

- De Maagd was mooier dan gewoonlijk, antwoordt hij.  

Andrée Degeimbre is dan aan de beurt. Men had haar horen 

snikken tijdens de verschijning. Toen zij op de  

knieën was gevallen, heeft de Maagd haar het volgende 

gezegd:  
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- Ik ben de Moeder van God, de Koningin van de Hemelen. 

Bidt altijd. Vaarwel.  

Zij herhaalt deze woorden al wenend. De Maagd heeft haar 

geen enkel geheim toevertrouwd."  

 

Bezinning.  

Naar aloude traditie van de Romeinse liturgie, wordt het 

Hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God, gevierd op 

1 januari. Op die dag wordt het aandeel gevierd van Maria in 

het Mysterie van het heil: Wonderlijk en onuitsprekelijk 

Mysterie in wie God, Vader van barmhartigheid, zijn Zoon 

gezonden heeft - uit de hemel in de schoot van Maria - opdat 

Hij voor ons worde "Woord van zaligheid en Levensbrood".  

 

Gebed.  

Heer God, de Maagd Maria heeft uw eigen Zoon eerst 

verwelkomd in haar hart, alvorens Hem te ontvangen in haar 

schoot: geef ons dat we Christus in geloof verwelkomen en 

Hem uitdragen door steeds uw wil te doen. Door Christus, 

onze Heer.  

 

Wij groeten U, heilige Moeder, gij hebt de Koning ter wereld 

gebracht die hemel en aarde regeert, in alle eeuwen.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons. 

 

ZEVENDE DAG: Heilige Maria, leerling van de Heer.  

Lezing: Beauraing, de verschijningen: 3 januari 1933.  
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Er wordt met spanning uitgekeken naar de ondervraging van 

Fernande Voisin: de Maagd is haar verschenen in ongewone 

omstandigheden.  

- Ik ben blijven wachten, zegt ze, want ik had geen 

verschijning gekregen. Plots zag ik een grote, ronde bol, onder 

de tak van de meidoorn. Deze spatte uiteen met veel lawaai bij 

aankomst van de Maagd. Ik heb wat gebeden. Zij bewoog niet. 

Zij hield haar handen gevouwen, toen ze me vroeg:  

- Bemint U mijn Zoon? Ja.  

- Bemint U mij? (terwijl ze zichzelf aanwees) Ja. Dan zei ze 

me:  

- Offer U dan op voor mij. Uiteindelijk zij ze: "Vaarwel", 

terwijl ze haar armen opende.  

Fernande heeft geen persoonlijke boodschap ontvangen van de 

Maagd, maar ze heeft het gouden hart weer  

gezien.  

 

Bezinning.  

Is het uit minzame goedheid? Maria, die van het nederige 

geloof van Fernande de bevestiging kreeg van de liefde voor 

haar Zoon, heeft deze liefde doen neerstralen op haar eigen, 

zichtbare persoon. De liefde is de eigenlijke definitie van God. 

Christus zelf brengt dit tot uiting. Wij kennen Jezus via het 

Evangelie: het Evangelie lezen, overwegen, leert ons Hem te 

kennen, met Hem te leven, en uiteindelijk Hem te beminnen.  

"Als iemand Mij liefheeft, zegt Jezus, zal hij mijn woord 

onderhouden." Joh 14,23  

God liefhebben, Jezus beminnen, houden van Maria, het 

betekent deze genegenheid overbrengen op al diegenen die ze 

zelf liefhebben. En vervolgens een gezegde van Augustinus, 

wordt, in aanwezigheid van de beminde, het lijden zelf - de 

opoffering - met plezier opgedragen als uiting van die liefde. 

(Joset, sj.)  
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Gebed.  

Heilige Vader, gij hebt wonderdaden tot stand gebracht in de 

moeder van uw Zoon. Gij hebt haar een moederlijke rol 

gegeven in de Kerk. Door haar woorden waarschuwt gij ons; 

door haar voorbeeld zet gij ons op weg om Christus te volgen; 

door haar gebed, geeft gij ons vergiffenis.  

 

Gij zijt gezegend, Maagd Maria, door de allerhoogste God, 

meer dan alle vrouwen van de wereld: nooit zal de glorie die 

gij van Hem gekregen hebt uit het geheugen van de mensen 

gewist worden.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons. 

 

ACHTSTE DAG: Heilige Maria, Hulp van de Christenen.  

Lezing: "Als liefhebbende Moeder en almachtige Koningin, 

kan de heilige Maagd Maria haar kinderen in nood niet in de 

steek laten. Zij komt hen te hulp op de manier die voor hen het 

beste is. De woorden die de kinderen van Beauraing haar 

toeschrijven, komen overeen met de aansporingen die elders al 

gehoord werden waar Maria verschenen is.  

 

Het is niets anders dan de onderrichting uit het Evangelie, die 

steeds weer opnieuw moet aangeleerd worden: niets anders 

dan de leer herhaald door de Kerk. Deze leer kan samengevat 

worden in deze woorden: bekering en boete, gebed en 

terugkeer naar Jezus en de Eucharistie.  
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Hoezeer is Maria, tederheid en hoop van ons leven, voor ons 

een liefhebbende en wonderbaarlijke Moeder, tot in de 

beproeving toe! Ziedaar hetgeen voor ons nogmaals herhaald 

wordt door het gouden hart van Onze-Lieve-Vrouw van 

Beauraing."  

Mgr. A.M. Charue, bisschop van Namur, 1943.  

 

Bezinning. 

Het Evangelie van de bruiloft van Kana (Joh 2,1-11) herinnert 

ons aan de hulp die de Maagd blijft brengen aan de Kerk. De 

Kerk is op de bruiloft vertegenwoordigd door de leerlingen die 

door haar tussenkomst hun geloof in Jezus bevestigd zien. 

Maria, Moeder van Jezus, voedt het geloof van de christenen 

en komt tegemoet aan hun noden.  

 

Gebed.  

Heilige Vader, gij hebt van de Moeder van uw Zoon de 

Onbevlekte Maagd gemaakt, de moeder en de hulp van uw 

christenvolk.  

 

Geef aan uw Kerk dat ze leeft onder uw bescherming, geef 

haar de vreugde om steeds in vrede te leven. En dat haar hulp 

mag gevoeld worden in al onze moeilijkheden.  

 

Nooit zal uw lof onze lippen verlaten, Moeder van Christus. 

Ze zullen zich eeuwig de macht van de Heer herinneren.  

 

Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons. 
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NEGENDE DAG: Heilige Maria, Moeder van de Kerk.  

Lezing: "Het tweede Vaticaans Concilie heeft willen tonen 

welk een bijzondere plaats aan de zalige Maagd Maria, 

Moeder van God, toegekend wordt in het mysterie van 

Christus en van de Kerk. Wij verklaren Maria 'heilige Moeder 

van de Kerk, dat wil zeggen van heel het volk Gods. Het 

goddelijke moederschap is het belangrijkste fundament van de 

banden tussen Maria en de Kerk. Zij is de Moeder van Hem 

die, sinds het eerste ogenblik van de Menswording in haar 

maagdelijke schoot, zich verenigd heeft met de Kerk die zijn 

mystiek lichaam is."  

Paulus VI, 1964.  

 

Bezinning.  

Er zijn veel verbanden te vinden tussen de Kerk en de Maagd 

Maria. De Kerk viert echter voor alles de moederlijke rol die 

Maria vervult in de Kerk en voor de Kerk, volgens het 

liefdeplan van God: zij heeft het ontstaan van de Kerk 

voorbereid; ze heeft zich helemaal verenigd met de gave die 

Christus van zichzelf gedaan heeft aan de mensheid; zij is het 

model geworden van de Kerk in gebed. In haar onbevlekt Hart 

uit zich voor allen het licht van de hoop.  

 

Gebed.  

Heilige Vader, om de Maagd Maria te vieren, richten we tot U 

onze lofzang. Opgenomen in de glorie van de hemel, begeleidt 

en beschermt zij de Kerk met haar moederlijke liefde, op weg 

naar het vaderland, tot de dag van de glorierijke wederkomst 

van de Heer.  

 

Zalig zijt gij, Maria, vol van genade, zalige moeder en maagd: 

door uw liefde, uw hoop en uw geloof schittert gij als een 

model voor de Kerk.  
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Ik kom tot U, in vertrouwen. Neem de intentie van mijn 

noveen aan. Gij wilt mij helpen: voor de glorie van God en 

mijn welzijn hier op aarde.  

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade...  

Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, bid voor ons. 

 

Andere gebeden voor de noveen:  

 

a. Lofzang van Maria (Lc 1,46-55))  

 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.  

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:  

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  

de Machtige, groot is zijn Naam!  

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen  

voor ieder die Hem erkent.  

Hij doet zich gelden met krachtige arm,  

vermetelen drijft Hij uiteen;  

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,  

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;  

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  

maar rijken gaan heen met ledige handen.  

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,  

zijn milde erbarming indachtig;  

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,  

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd  

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
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b. Gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing  

 

1. Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing,  

 

Onbevlekte Maagd,  

steeds zegevierend in de strijd voor God, bekeer de zondaars. 

Gij hebt het ons beloofd. Laat hen de onbegrensde macht van 

uw onbevlekt hart ondervinden; breng degenen die buiten 

Gods genade wandelen  

en dreigen voor immer verloren te gaan, terug in vriendschap 

met God.  

 

Moeder met het gouden Hart,  

zie neer op onze ellende en troost ons in onze smarten. Toon 

dat Gij de gezondheid der zieken en de troosteres der 

bedrukten zijt.  

 

Koningin van de hemel,  

met uw glanzend diadeem, ons geloof, onze liefde en onze 

dankbaarheid roepen U uit tot koningin over onze harten en 

vorstin over de wereld.  

 

Wij willen helpen om uw rijk uit te breiden; in onszelf door 

onze offervaardigheid en door een beter beoefenen van uw 

deugden; in onze omgeving, door meer gebeden en ons 

apostolaat. Uw rijk moge komen, Koningin van de wereld, 

opdat het Rijk van Jezus, uw Zoon en onze Heer, zich kan 

vestigen. Amen.  
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2. Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing,  

 

Onbevlekte Maagd,  

breng al de intenties die wij U vandaag toevertrouwen, over 

naar Jezus, uw Zoon.  

 

Moeder met het gouden Hart,  

uitstraling van de tederheid van de Vader, aanschouw met 

liefde de mannen en vrouwen van onze tijd, en vervul hen met 

de vreugde van uw aanwezigheid.  

 

U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de 

oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in 

ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven 

de weergave wordt van deze barmhartigheid.  

 

Heilige Moeder Gods,  

buig U neer over onze ellende; troost ons in ons leed; geef 

kracht en sterkte aan allen die lijden.  

 

Koningin van de hemel,  

die gekroond staat met licht, help ons te groeien in geloof, 

hoop en liefde, en wij zullen altijd blijven dankzeggen.  

 

U hebt Jezus ter wereld gebracht; mogen wij door het gebed, 

door het verkondigen van zijn Woord,  

en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde, Hem 

doen geboren worden in alle harten.  

Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een JA weze op de 

vraag die U ons vandaag stelt:  

"Bemint U mijn Zoon? Bemint U mij?" Dan zal het Rijk van 

Jezus tot stand komen in de wereld. Amen.  
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3. Maria 

Je vraagt aan ons : 

“Houden jullie van mijn Zoon, 

houden jullie van mij ?” 

Ja, Maria 

je weet dat 

ik probeer te houden 

van jouw Zoon 

en van jou zelf, 

mij te openen 

voor zijn Hart 

en jouw hart. 

Maar ik ben 

arm en zwak, 

broos en wispelturig. 

Bid tot de Geest van Liefde 

die me zal doen uitroepen :  

“Heer, ik weet wel 

dat Gij mij bemint, 

ik wil mij 

voor uw Liefde openen.” 

Dan zal ik 

waarlijk kunnen zeggen : 

“Gij weet alles, 

Gij weet dat ik 

U liefheb !” 

 

4. Maria, Moeder met het gouden Hart. 

U spreekt tot elk van ons persoonlijk. 

U kent onze vreugde, ons verdriet, 

onze bezigheden, onze wensen. 

Wij willen ze in uw gouden Hart leggen.  

Help ons om een hart te hebben 
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dat luistert zoals het uwe, 

en een levendig geloof, 

opdat we zouden kunnen doen 

wat God van ons vraagt. 

Bedankt om elke dag ons te begeleiden. Amen 

 

5. De door Maria gekozen tuin.  

Maria,  

je hebt ervoor gekozen om in een tuin te verschijnen 

in het hart van ons leven. 

In deze tuin is de meidoorn sindsdien, 

zoals de brandende braamstruik, 

Een plaats van ontmoeting met de hemel. 

Daar breng je ons bij Jezus. 

Je nodigt ons uit om inniger met jouw Zoon verbonden te 

zijn. 

Dank dat je voor ons je armen opent, dag en nacht, 

En dat je ons leert “ja” te antwoorden 

Op de vraag “Beminnen jullie mijn Zoon?” 

 

6. Heilige Maag Maria,  

u die in uw jonge jaren  

het liefdesplan van God mocht ontvangen,  

wij bidden tot u voor alle jongeren  

en met name voor diegenen  

die naar u toe komen in dit Heiligdom.  

U bent verschenen aan Andrée (14 jaar) en Fernande (15 jaar) 

en hebt tot hen gesproken.  

U hebt aan Fernande gevraagd:  

“Bemint –u mijn zoon?”  

Help ons om de jongeren bij Jezus te brengen  

en maakt dat ze de liefde van God in hun leven vinden.   
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7. Maagd met het gouden hart,                     

jij die gezegd hebt : 

“Ik zal de zondaars bekeken”, 

Help ons de oneindige Barmhartigheid 

van onze God te ontdekken. 

Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, 

Opdat heel ons leven moge getuigen 

Van de Barmhartigheid van de Vader. 

Amen 

 

8. Algoede Vader, 

Gij hebt gewild dat uw enige Zoon 

Kind werd van Maria, de Moeder met het gouden Hart. 

Wij vertrouwen u al onze kinderen toe. 

Vul hun hart met uw liefde. 

Zuiver hen van wat slecht is. 

Genees hun kwetsuren. 

Geef dat wij voor hen 

Getuigen mogen zijn van uw genegenheid en vreugde. Amen 

 

9. Onbevlekte Maagd, wij loven u 

Moeder van God, wij bidden u 

Koningin van de Hemelen,  

wij verheerlijken u. 

 

10. “Vader, dat ze allen één mogen zijn”(Joh. 17, 21) 

Heer, Bron van de Eenheid 

en van de eensgezindheid 

van de harten,  

wij bidden u: 

dat op voorspraak 
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van de Maagd 

met het gouden Hart, 

onze woorden, onze gedachten 

en onze daden 

een teken mogen zijn 

van deze Eenheid 

 

11. Gebed van de Paus aangepast voor Beauraing i.v.m. de 

coronacrisis 

O Maria, U verlicht als een baken ons levenspad, als een 

blijvend teken van redding en hoop. Aan u, Heil van de 

zieken, vertrouwen wij ons toe, aan u die staande bij het Kruis, 

met uw rotsvast geloof, Jezus nabij bleef in zijn pijn. U, 

Koningin met het gouden hart, weet wat we nodig hebben. We 

vertrouwen erop dat u zult voorzien in wat nodig is, zoals u 

eens deed op de bruiloft van Kana in Galilea. Mogen zo 

vreugde en feest na deze tijd van beproeving terugkeren. 'Help 

ons, Moeder van Goddelijke Liefde, O.L.V. van Beauraing, 

om ons één te maken met de Wil van de Vader en te doen wat 

Jezus zegt, Hij die ons lijden en verdriet op Zich nam om door 

het Kruis ons te brengen tot vreugde van de Verrijzenis. 

Amen. 'Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o 

Heilige Moeder van God. Veracht onze smeekbeden niet - wij 

die op de proef worden gesteld – en verlos ons van elk gevaar, 

o glorierijke en gezegende Maagd. 

 

12. Heilige Maagd Maria, 

U vraagt in Beauraing: 

'Hou je van mijn zoon? Hou je van mij?" 

Met heel mijn hart, verzeker ik u, 

wil ik zowel jouw Hart 

als het zijne liefhebben. 
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Ik ben arm en zwak, 

de last is zo zwaar. 

Maar ik weet dat Jezus, 

zachtmoedig en nederig van hart, 

hem met mij draagt ; en mijn juk, 

verenigd met het zijne, wordt veel lichter. 

Jij zorgt, oh mijn moeder, voor allen die hopen. 

"Kom, zeg jij, en mijn hart 

zal voor jouw hart zorgen”. 

Ik laat het aan jou over, vol vertrouwen. 

Ik groet je, Maria, lieve vrouw. 

Bid nu voor mij, zodat ik echt liefheb. 

Amen. 
 

Rozenhoedje 

 

“In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen.” 

 

“Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden. 
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Ik geloof 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 eeuwig leven. Amen.” 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 

 

Groeten wij Maria, de Onbevlekte Maagd.  

 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 
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Groeten wij Maria, de Moeder van God.  

 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

Groeten wij Maria de Koningin des Hemels. 

 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

 

 

Tijdens dit rozenhoedje overwegen wij het Gouden Hart van 
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Maria. Van 29 december 1932 tot 3 januari 1933 schittert 

plotseling in de nacht een Gouden Hart. 

 

1 . Een Gouden Hart is een hart, dat liefheeft. 

 

Op 3 januari 1933 stelt Maria de vraag: “beminnen jullie mijn 

Zoon“? De liefde, die wij voor Christus hebben is 

onafscheidelijk verbonden met de liefde van Christus voor 

ons. De eerste liefde is geladen, vol van een liefde ontvangen 

van de Vader, vol van een liefde, die ons gegeven is. Maria 

zegt vervolgens: “Houden jullie van mij”? Het gaat niet om 

twee verschillende liefdes. Maria beminnen is haar Zoon 

beminnen. De Zoon beminnen en de moeder beminnen in één 

geheel. Instemmen met die liefde is zich opofferen: ”Offer u 

dan voor mij op” ( 3 januari 1933 ). 

Laat ons bidden, opdat ook wij op onze beurt “Ja” kunnen 

zeggen op de vraag van Maria. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
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Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

2. Een Gouden Hart is een hart, dat vergeeft. 

 

In Beauraing, belooft Maria de zondaars te bekeren,  

hen de weg naar haar Zoon te wijzen “Ik zal de zondaars 

bekeren” zegt Zij tegen Gilberte Voisin op 3 januari 1933. 

In Beauraing leidt Maria de pelgrims naar Jezus; de duizenden 

“Wees gegroet“, die naar Haar opstijgen, vragen Haar voor 

ons “arme zondaars, nu en in het uur van onze dood” te 

bidden. 

Bidden wij voor de bekering van de zondaars. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 

 

10 x: 

“Wees gegroet Maria 
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vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen.” 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

 

 

3. Een Gouden Hart is attent voor iedereen. 

 

Het is een hart, dat ons vergezeld in onze vreugden, onze 

smarten, onze twijfels, onze beproevingen en ons hoop en 

kracht geeft in ons leven van alledag. 

Bidden wij voor hen, die twijfelen en die het moeilijk hebben. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 
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10 x: 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

 

 

4. Een Gouden Hart is een hart, dat bidt. 

 

“Bidt, bidt veel, bidt altijd” vraagt Maria de laatste avonden 

van de verschijningen. 

Bidden is een verbinding tot stand brengen met het hart van 

God om de gehele volheid van liefde te ontvangen, om een 

Gouden Hart te ontvangen, want God trekt zich nooit terug, 

maar Hij overlaadt hen, die zich aan Hem toevertrouwen en 

Hij vervult hen van zijn tegenwoordigheid. 

Bidden wij voor de contemplatieven en voor hen, waarvoor 

het bidden een bijzondere roeping is. Bidden wij ook voor 

hen, die niet meer bidden. 
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"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

 

5. Een Gouden Hart is een hart, dat schittert. 

 

In de nacht, plotseling, schittert een Gouden Hart. Vervuld van 

liefde fonkelt en schittert dit hart als met duizend lichtjes en 
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deelt het zijn licht uit als een bron van vreugde. 

Bidden wij dat ons leven een getuigenis mag zijn van liefde en 

vreugde. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het 

kwade. Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria 

vol van genade. 

De Heer is met u.Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, 

Moeder van God, 

Bid voor ons zondaars, 

nu en in het uur van onze dood. Amen." 

 

 “Eer aan de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 

 

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

Amen." 
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Litanie  

 

Heer, ontferm U over ons.  

Christus, ontferm U over ons.  

Heer, ontferm U over ons.  

Christus, aanhoor ons.  

Christus, verhoor ons.  

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.  

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.  

God, heilige Geest, ontferm U over ons.  

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.  

Heilige Maria, bid voor ons.  

Heilige Moeder van God, bid voor ons. 

Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.  

Moeder van Christus bid voor ons. 

Moeder van de Kerk, bid voor ons. 

Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.  

Allerreinste Moeder, bid voor ons.  

Zeer kuise Moeder, bid voor ons. 

Maagdelijke Moeder, bid voor ons. 

Onbevlekte Moeder, bid voor ons. 

Beminnelijke Moeder, bid voor ons.  

Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons. 

Moeder van goede raad, bid voor ons.  

Moeder van de Schepper, bid voor ons. 

Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.  

Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons. 

Eerwaardige Maagd, bid voor ons. 

Lofwaardige Maagd, bid voor ons. 

Machtige Maagd, bid voor ons. 

Goedertieren Maagd, bid voor ons. 

Getrouwe Maagd, bid voor ons. 
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Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.  

Zetel van Wijsheid, bid voor ons. 

Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.  

Geestelijk vat, bid voor ons. 

Eerwaardig vat, bid voor ons. 

Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons. 

Mystieke roos, bid voor ons.  

Toren van David, bid voor ons. 

Ivoren toren, bid voor ons. 

Gouden huis, bid voor ons. 

Ark van het verbond, bid voor ons.  

Deur van de hemel, bid voor ons.  

Morgenster, bid voor ons.  

Heil van de zieken, bid voor ons. 

Toevlucht van de zondaren, bid voor ons. 

Troosteres van de bedroefden, bid voor ons. 

Hulp van de christenen, bid voor ons. 

Koningin van de engelen, bid voor ons.  

Koningin van de aartsvaders, bid voor ons. 

Koningin van de profeten, bid voor ons. 

Koningin van de apostelen, bid voor ons.  

Koningin van de martelaren, bid voor ons.  

Koningin van de belijders, bid voor ons.  

Koningin van de maagden, bid voor ons.  

Koningin van alle heiligen, bid voor ons.  

Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.  

Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons. 

Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.  

Koningin van de vrede, bid voor ons.  

 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,  

spaar ons Heer.  

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,  
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verhoor ons Heer.  

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,  

ontferm U over ons.  

 

O.L. Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars, U hebt het 

ons beloofd. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, zegen onze gezinnen. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, genees de zieken. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, bescherm ons. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, geef ons de vrede. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, verkrijg ons de nodige roepingen 

voor de kerk. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, dank u voor alle bedevaarders die 

u naar uw gouden hart toetrekt. 

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria 

Heilige Moeder van God, Koningin van de hemel en aarde! 

Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de 

hemelse Vader. Wij verkiezen U opnieuw tot onze Moeder en 

voorspreekster bij de troon van Uw goddelijke Zoon. Neem de 

onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten 

gevaar is als wij er zelf over beschikken en dat nergens 

veiliger geborgen is dan in Uw handen. Verkrijg voor ons 

oprecht berouw over onze zonden en alle genaden die wij 

nodig hebben 

om eens het eeuwig leven te bezitten.  

Maria zegen dit huis, waar Uw naam geëerd wordt, Eer en 

roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de 

vrouwen, de Koningin des hemels! Amen. 
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Loflied OLV van Beauraing 

 

Refrein:  

Maria, wij juichen U blij tegemoet,  

Blijf onze Koninginne, voorgoed, voorgoed.  

Wij zweren getrouwheid aan U, aan uw Zoon;  

Geef ons uw moederzegen tot loon, tot loon.  

 

Gij daald' in stille avond genadig bij ons neer;  

Vanwaar toch mocht geschieden  

Die gunst ons en die eer. Refrein:  

 

Ons onbezonnen kind'ren, onachtzaam voor Gods wet;  

Komt Gij vol kommer manen  

Tot boete en gebed. Refrein:  

 

Ons harte heeft, 0 moeder, U moederwenk verstaan;  

Wij willen biddend, boetend  

Met U door 't leven gaan. Refrein:  

 

Bekeer naar Uw belofte de zondaars tot uw Zoon;  

Wil allen, nu en eeuwig,  

Verzaam'len rond uw troon. Refrein: 
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Het geloofsparcours voor het jubileumjaar 2012-2013 

 

Het Heiligdom van Beauraing stelt een geloofsparcours voor 

ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de verschijningen. 

Ze bestaat erin naar de bovenkerk te gaan die weldra tot 

basiliek zal verheven worden, er de kruisweg te doen, er te 

bidden voor de intenties van de paus, deel te nemen aan een H. 

Mis in het heiligdom of in de parochie van Beauraing, en het 

sacrament van verzoening ontvangen. 

 

Wat is een basiliek? 

 

De titel van basiliek is een eretitel die door de paus toegekend 

wordt aan een belangrijke kerk om de band ervan te 

onderstrepen met Rome. Een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de 4 basilieken van Rome (basilicae maiores) en de 

andere basilieken (basilicae minores). De basiliek heeft als 

specifieke tekens de ‘parasol’ (officieel conopeum) en het 

‘tinnen klokje’ (tintinnabulum) die gewoonlijk terug te vinden 

zijn in het koor. De basiliek is symbool van de bevoorrechte 

band met het Vaticaan. 

 

Geloofsparcours 

 

• Opstappen naar de toekomstige basiliek 

• Er de kruisweg overwegen die men beneden links vindt 

(zie hieronder) 

• Bidden voor de intenties van de paus en de Kerk in de 

toekomstige basiliek  
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• Deelnemen aan de Heilige Mis opgedragen in één van de 

kerken van het Heiligdom of de parochiekerk van 

Beauraing 

• Het sacrament van de biecht ontvangen, in het Heiligdom 

of elders 

 

Kruisweg in de toekomstige basiliek 

Enkele algemene overwegingen: 

 

Elke weergave van de staties is ofwel geopend naar de hemel 

toe (God komt ons redden), ofwel naar de aarde toe of naar de 

zijkant (wij zijn dan uitgenodigd in te treden in het mysterie 

van de Verlossing). Eén enkele weergave is volledig gesloten, 

de 14de statie: Jezus is dood, Hij wacht op de Verrijzenis. 

 

De staties zijn gegroepeerd per drie, behalve de laatste die 

helemaal alleen is uiterst rechts van de kerk bovenaan: de 

nodige tijd moet genomen worden om te wachten op de 

Verrijzenis. 

 

De staties hebben een achtergrondkleur: 

 wit   : het geofferde lam, Christus 

 goud  : de glorie 

 rood  : het bloedoffer van Christus 

 groen  : de hoop 

 pruim  : het fruit is rijp 

 

De staties bevatten enkele symbolen: de eenzaamheid van 

Jezus, de diepte van de blikken, de grootte van de handen, 

Jezus plat op de grond , ... 
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De staties bevatten twee niveau’s: 

 

- het mysterie van binnen in reliëf: Christus, Christus en 

zijn Moeder, Christus en Simon van Cyrene, ... 

- het mysterie aan de buitenkant van zij die het niet 

begrijpen: de menigte die Jezus de dood in schreeuwen. 

 

Meditaties: 

 

1. Jezus is gevangen genomen en veroordeeld: hij is 

overgeleverd aan de mensen. Iedereen is verenigd tegen hem. 

Vandaag nog, wordt Jezus gevangen genomen in zijn werk 

van liefde: men zaait haat en geweld. En ik, wat doe ik om de 

vrede en de eendracht te laten heersen in mijn hart en rondom 

mij?  

 

2. Jezus draagt zijn kruis. Heer, ik wil mijn kruis dragen met 

u, dat wil zeggen: ik wil het leven aannemen zoals het komt, 

met liefde, het leven met zijn vreugdes maar ook met zijn 

moeilijkheden, zijn beproevingen, zijn kruis.  

 

3. Jezus valt voor de eerste maal. Uw kruis is zwaar, Jezus: 

het doet u vallen. Leer me nu nog geraakt te worden door uw 

val, want het is het gewicht van mijn zonde die zo zwaar is en 

die u doet bezwijken.  

 

4. Jezus ontmoet Maria op weg naar Calvarie. Gedurende 

heel het openbare leven van Jezus, drie jaar lang, was Maria 

daar, discreet, dienstbaar. Nu is het uur gekomen van de 

ontmoeting van de Moeder en haar Zoon, op de weg van de 

dood. Maagd Maria, leer ons het geheim van jouw 

ontmoetingen kennen.  
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5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Ik 

hoef het kruis, het lijden niet te zoeken: ze komen zo ook wel 

op me af, zonder erom te moeten schreeuwen, zoals voor 

Simon van Cyrene. Maar ik moet wel bereid zijn het kruis van 

anderen te dragen. 

 

6. Veronica neemt in een doek het bebloede aangezicht van 

Jezus op. Heer Jezus, ik ben vandaag geroepen om te worden 

als Simon of als Veronica. Ik wil in mijn leven meer de 

tekenen van uw gezicht vertegenwoordigen. Leer mij om weer 

het gezicht te krijgen dat u me hebt gegeven in mijn doopsel.  

 

7. Jezus valt voor de tweede maal. Vele mensen vallen, 

overweldigd door ziekte en door fysiek lijden, zonder reden, 

door een soort noodlot. Heer, uw pijnlijke val is verbonden 

met al deze vallen. Gij hebt u weer opgericht, met moed en 

doorzettingsvermogen. Help alle lijdende mensen recht te 

kruipen en geef hen moed en vertrouwen, ondanks alles.  

 

8. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. 

Jezus is niet verblind door eigen lijden: hij bemoedigt zijn 

omgeving. Jezus, geef ons de kracht om te volharden in de 

hoop in alle omstandigheden, om zo met u troosters van de 

bedroefden te worden op onze weg, barmhartige Samaritanen. 

 

9. Jezus valt voor de derde maal. Deze val doet ons 

herinneren aan alle mislukkingen en breuken in onze wereld. 

Uw fysisch lichaam, Jezus, is gebroken: het is het Lichaam 

van uw Eucharistie waarvan u toestaat dat het gebroken wordt 

en overgeleverd tot het einde toe...  

 

10. Jezus wordt van zijn klederen ontdaan. Jezus, gij wordt 

van alles ontdaan, zelfs van uw kledij, opdat wij ons kunnen 
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kleden met u. Laten wij nieuwe kledij aantrekken, die van de 

nieuwe mens die door de genade van God geheiligd wordt.  

 

11. De kruisiging. Jezus, gij wordt aan het kruis genageld. Gij 

wordt zo één met het kruis. Enkele woorden van de 

gekruisigde: de kreet van angst (« Mijn God, mijn God, 

waarom hebt gij mij verlaten? »), de kreet van vergeving 

(« Vader, vergeef het hun ,want ze weten niet wat ze doen »), 

de kreet van overgave (« Vader, in uw handen beveel ik mijn 

geest »). 

 

12. Jezus sterft aan het kruis. Alles is volbracht. De lans 

heeft uw hart doorboord ; les de dorst van de zondaars aan de 

bronnen van water en bloed. Uw kruis, Jezus, is teken van 

liefde en van heil. Uw kruis siert onze huizen; uw kruis is 

ingeprent in ons leven. Onze trots is in het kruis van Christus.  

 

13. Jezus wordt van het kruis afgehaald. Uw levenloos 

lichaam wordt neergelegd in de armen van uw Moeder. Gij zijt 

de dood ingegaan, in totale overgave van uwzelf: deze 

overgave aan uw Vader, die perfecte gehoorzaamheid aan de 

liefde van uw Vader, die gij geleerd hebt tijdens uw 

mensenleven. 

 

14. Jezus wordt in het graf gelegd. Jezus wordt in een graf 

gelegd, afgesloten door een zware steen. Maar hij zal eruit 

komen op de dag van de Verrijzenis en zal dan zelf een 

levende steen worden, de hoeksteen van het nieuwe bouwwerk 

dat de Kerk is.
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Kruisweg in de Rozenkransbasiliek 

 

We staan stil bij de weg die Jezus van Nazaret ten einde toe 

gegaan is. Met Jezus willen ook wij de weg van bevrijding en 

verlossing gaan. Bij elke statie verwijzen we naar de 

keramieken van Max Van der Linden. 

 

V. Jezus heeft ons God leren kennen als een barmhartige en 

liefdevolle Vader. Wij mogen altijd een beroep op Hem doen 

als wij het moeilijk hebben, het niet meer zien zitten of 

gewoon maar iets willen vragen. 

Ook vandaag willen we ons tot Hem richten met onze beden. 

 

A. Vader, wij bidden U, laat het kruis ons kracht geven om 

met vreugde 'ja' te zeggen tegen het leven zowel bij voor- als 

tegenspoed. 

  

Wij bidden Heer kom bij ons 

en luister wat wij vragen. 

Wij bidden Heer kom bij ons 

vandaag en alle dagen.  

 

Vader, wij bidden U, 

laten wij ons omringd weten met mensen die ons helpen 

om in moeilijke dagen ons kruis te helpen dragen 

 

V. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 

 

A. Amen. 
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EERSTE STATIE 

Jezus wordt ter dood veroordeeld 

 
V. De eerste keramiek geeft een zicht op Jeruzalem: zijn 

wallen, torens en koepels, en vier bijbelse verwijzingen:  

1. een schoof aren - "Als de graankorrel niet in de aarde valt 

en sterft. . ."  

2. het laatste avondmaal -  

3. Pilatus wast zijn handen: "Ik ben onschuldig"  

4. "Ecce Homo": de menigte eist zijn kruisiging. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. O God U zie ons aan in uw liefde;  

U wilt tot ons spreken in barmhartigheid. 

Wilt U daarom het roepen horen van allen die veroordeeld 

worden. Heer God luister naar hen die klagen. U hebt toch ook 

hen geschapen? Geef ons de genade van uw Zoon. Hij werd 

veroordeeld, opdat wij zouden leven: Jezus Christus, onze 

Heer. 

 

Stabat Mater: 

A. Met de tranen in haar ogen 

stond de Moeder diepbewogen, 

naast het kruis waar Jezus hing. 
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TWEEDE STATIE 

Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

 
V. Op de tweede keramiek wordt Petrus' verloochening, door 

de haan uitgebeeld, en vier houtsoorten.  

1. Het hout van de zonde: Adam en Eva uit het paradijs 

verjaagd.  

2. Het hout van de dood: Judas verhangt zich uit wanhoop.  

3. het kruishout versierd met groene bladeren: het kruis leidt 

naar het leven.  

4. het hout van het dagelijkse leven: Jezus en Jozef als 

timmerlieden te Nazareth. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Vader, 

Waar wij ook kijken: we zien onrecht en geweld om ons heen. 

En ook wat wijzelf doen verduistert uw Naam. 

Wij bidden U dat ons leven een keer neemt en dat wij door het 

kruis van Jezus kracht ontvangen om in uw spoor te leven. 

Opdat wij mens zijn gaande achter Jezus uw Zoon. Nu en elke 

dag van ons leven. 

 

Stabat Mater: 

A. Door haar pijnlijk zuchtend harte, 

overstelpt van wee en smarte. 

’t scherpe zwaard van droefheid ging. 
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DERDE STATIE 

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis 

 
V. De hand door de zon omkranst is de hand van de Vader: het 

lijden van zijn Zoon is een zegen voor de mensheid. Jezus valt 

door de zonden, voorgesteld door de hoofdzonden: afgunst, 

ontucht, onmatigheid, hoogmoed, luiheid, gierigheid en 

gramschap. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Eeuwige God, 

Mensen die gevallen zijn, wilt U oprichten. 

Wie aarzelt wilt U uitdagen om het erop te wagen. Uw Zoon 

hebt U geroepen om op te staan. Til ook ons op. Zodat we uit 

ons gedeukte bestaan treden. Schenk ons de Geest van Jezus 

Christus, uw Zoon, onze Heer. 

 

Stabat Mater: 

A. Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, 

moest de zegenrijke klagen 

om Gods eengeboren Zoon.  
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VIERDE STATIE 

Jezus ontmoet zijn moeder 

 
V. De blauwe, golvende achtergrond zinspeelt op een vers van 

de klaagliederen (2,13): "Uw wonden zijn groot als de zee". 

Rechts: de opdracht in de tempel. Simeon geeft het zwaard aan 

Maria: "Uw eigen ziel zal door een zwaard worden 

doorboord". Links het hart van Onze Lieve Vrouw van zeven 

weeën, symbool van totaal lijden. Een volksmenner houdt het 

volk tegen: men wil alle blijken van sympathie de pas 

afsnijden. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Heer onze God, 

zie toch neer op alle mensen 

die opzien naar uw Zoon, Jezus Christus; 

zie ook neer op al die moeders,  

die lijden om hun kind; 

erbarm U over hen die in de schaduw leven: daar waar geen 

hoop meer is, alleen nog maar wanhoop. 

Zie hen toch aan...opdat zij getroost worden.  

 

Stabat Mater: 

A. Ach, hoe schreide en hoe kreet zij, 

en wat folteringen leed zij, 

bij ’t aanschouwen van die hoon. 
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VIJFDE STATIE 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 

 
V. Rechts: de bijbelse gegevens: de zon staat op haar hoogst, 

Simon van Cyrene wordt opgeëist, Hij komt van het veld met 

zijn twee zonen; de ploeg blijft achter op het veld. Links: heel 

de Kerk draagt het Kruis samen met de Meester; de 

onschuldige gevangene, de familie weergegeven door moeder 

en kind, de priester, de zuster en Maria. Uiterst links: Paulus 

schrijft aan de Kolossenzen: "Ik mag in mijn lichaam 

aanvullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de 

Christus". Deze geladen zin is in verband gebracht met een 

Ziekbed. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. O God, 

mens te zijn: medemens, 

zo wilt U dat we zijn. 

Ieder is waardevol, een kind van U. 

Help ons vandaag 

met open ogen mensen te beschermen waar dat nodig is; help 

ons waardig mens te zijn en zó verder te leven in de Geest van 

Jezus Christus uw Zoon, onze Heer. 

 

Wij danken U voor al die mensen, kennissen, hulpverleners 

die van alles doen om het lijden van mensen te verlichten. 

Maar ondanks al die betrokkenheid en medeleven is er de 
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afstand. De afstand die maakt dat mensen zich alleen voelen. 

Geef dat er mensen zijn die bruggen slaan om die 

eenzaamheid te verlichten. 

 

Stabat Mater: 

A. “Wie kan nu zijn tranen houen, 

en de Moeder hier aanschouwen, 

in haar bitter zielewee;
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ZESDE STATIE 

Jezus ontmoet Veronica. 

 
V. Het gelaat van Christus afgedrukt op de zweetdoek van 

Veronica. Hoe meer men geeft en zich geeft, des te meer drukt 

Christus zijn stempel op ons leven. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Heer u bent een God van mensen, 

in Jezus Christus uw Zoon hebt U 

uw liefste bedoeling 

in onze wereld ingebracht. 

Door zijn lijden en zijn kruis, 

wordt voor ons een weg ten leven geopend. 

Geef dat dan ook iets van die trekken van uw Zoon in ons 

leven zichtbaar mag zijn. Opdat uw Koninkrijk zichtbaar mag 

worden door Jezus Christus,onze Heer. 

 

Stabat Mater: 

A. Wie voelt niet zijn hart verscheuren, 

die de Moeder zo ziet treuren, 

lijdend met haar Jezus mee?  

 



 48 

ZEVENDE STATIE 

Jezus valt een tweede maal 

 
V. Christus volbrengt de profetieën van de lijdende dienaar, 

aangekondigd door Jesaja: "Zoals een schaap dat stom is voor 

zijn scheerders, heeft Hij zijn mond niet geopend". 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. O God, 

Wij zien deze mens, die gevallen is en tot het uiterste ging. Hij 

die van U is en tegelijk ook zo dichtbij ons. U bent aanwezig 

in hem. Open dan onze ogen voor allen die net als Hij vallen 

en niet meer kunnen opstaan. 

Maak ons één met hen en houdt ons op zijn goede weg. Laten 

we daarbij eensgezind mogen zijn en diep verbonden met 

elkaar.  

Door Jezus Christus onze Heer,  

 

Stabat Mater: 

A. Zij zag Jezus voor de zonden 

van zijn volk bedekt met wonden 

van de wrede geseling. 
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ACHTSTE STATIE 

Jezus troost de wenende vrouwen 

 
V. In het midden: de vrouwen wenen over Jezus. Links: het 

antwoord: "Als men zo doet met het groene hout, wat zal er 

dan met het dorre gebeuren?" Rechts: wie geënt blijft op het 

groene hout zal veel vruchten dragen". 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. O God, die als een moeder troosten kan. Hoe zeer kan de 

pijn van ons leven ons beletten om te zien hoe anderen lijden. 

Wij bidden U: verlos ons van onszelf. 

Breng ons bij de kern van het lijden van Jezus. Geef ons 

ondanks alles de moed, groot te zijn van hart en handen. Voor 

allen die geknakt zijn door het leven.  

 

Stabat Mater: 

A. Laat mij met u medewenen  

mij met 's Heren leed verenen,  

tot het uur van mijnen dood. 
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NEGENDE STATIE 

Jezus valt voor de derde maal 

 
V. De naderende dood, uitgebeeld door het kruis, de nagels, de 

doornenkroon en de kelk. "Laat deze beker mij voorbijgaan", 

zo bidt Jezus in Getsemane. De drie schaduwbeelden: de 

Farizeeën ontplooien een schriftrol om zich te rechtvaardigen. 

Het witte graf en het geraamte: "Wee U, schriftgeleerden en 

Farizeeën, huichelaars! Gij lijkt op gekalkte graven". 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. O God, 

Drie maal gevallen. Tot in het uiterste deelt U onze menselijke 

uitputting en vernedering. En toch: U geeft kracht aan wie 

lamgeslagen werd. U biedt hoop aan wie moedeloos is en wilt 

warmte geven aan wie koud werd door het leven. Draag ons in 

uw liefde, zodat wij niet vallen. En groeien in geloof, hoop en 

liefde: 

en wij mensen worden naar het beeld van uw Zoon, Jezus 

Christus. 

 

Stabat Mater: 

A. Geef, o Moeder, bron van liefde  

dat ik lijd wat u doorgriefde  

geef mij dat ik met u klaag. 
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TIENDE STATIE 

Jezus wordt van zijn klederen beroofd 

 
V. De naadloze tuniek, waarover de soldaten hebben 

gedobbeld. In het midden: Jezus wordt van zijn klederen 

beroofd om ons te bekleden met zijn genade in het Doopsel, 

weergegeven door de doopvont, de paaskaars en de kinderen 

die hun doopgeloften hernieuwen. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Grote God, 

wil mij kennen in mijn naaktheid, 

wil mij ontmoeten in mijn schuld, 

wil dicht bij mij zijn. 

daar waar de diepste ontluistering is van mijn bestaan. 

Wil mij vangen in uw trouw 

wanneer mijn armen te kort zijn 

en mijn tijd van leven voorbij is. 

Dat hoop en bid ik om Jezus' wil. 

 

Stabat Mater: 

A. Geef, o Moeder, bron van liefde  

dat ik lijd wat u doorgriefde  

geef mij dat ik met u klaag. 
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ELFDE STATIE 

Jezus wordt aan het kruis genageld 

 
V. Christus op het Kruis genageld, gevolgd door Franciscus 

van Assisi, die de vijf wonden in zijn lichaam droeg. De beker 

gevuld met bloed laat zeven kanalen ontspringen: de 

sacramenten die hun kracht halen uit het lijden en de 

verrijzenis. Rechts: de reacties van de toeschouwers. – op het 

paard: de Romeinen, die onverschillig blijven - de vlag, de 

stok en de gebalde vuist: de joden hebben hun slag thuis 

gehaald - twee Farizeeën in witte klederen: de witgekalkte 

graven verheugen zich geniepig - Maria wendt haar blik van 

de kruisiging af, maar zij kan haar niet omzeilen, gezien het 

mysterie van het Kruis reeds begon in de stal van Bethlehem. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Levende God, 

Aan het kruis werd Hij, uw beminde  

aan handen en voeten genageld. Maar ook bespot en 

gemarteld. Afgeschreven. 

Wees dan bij allen die afgeschreven werden en voor wie geen 

hoop meer is. Voor wie de toekomst vervlogen is. Laat o 

Levende God het lijden van uw Zoon hen kracht geven. En 

laat het ons opwekken om hem te volgen. 

 

Stabat Mater: 

A. Heil'ge Moeder, hoor mijn bede, deel mij Christus' wonden 

mede, diep ze drukkend in mijn hart. 
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TWAALFDE STATIE 

Jezus sterft aan het kruis 

 
V. In het midden: het kruis van Jezus verstrengeld met dat van 

de moordenaars: "Hij is tot de booswichten gerekend". Op de 

achtergrond: Jeruzalem als een witgekalkt graf, een 

gekruisigde maakt de stad onrein. Rechts: de goede 

moordenaar voor wie de engelen de hemel openen. De zon 

gaat onder: Jezus sterft. Johannes neemt nota van de laatste 

woorden. Eén van die woorden was: "Vrouw, ziedaar uw 

zoon". Maria neemt heel het godsvolk onder haar mantel. 

Achter Johannes: een priester viert de heilige Eucharistie: "Dit 

is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed", een verwijzing naar het 

offer van Calvarie. 

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.  

 

V. O God U bent een God van het leven. Want dwars door de 

ongerijmdheid van het sterven van Jezus, doorbreekt U het 

zinloze van lijden en dood. 

U baant de weg opdat de Geest van Jezus ons kan bezielen.  

Bevrijd ons uit het donker van onze schuld. Opdat wij mogen 

leven in Zijn licht. 

 

A. Onze Vader ... 

 

Stabat Mater: 

A. Zij zag haren Liev'ling sterven, alle troost zijns vader 

derven, tot de geest uit 't lichaam ging.  
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DERTIENDE STATIE 

Jezus wordt van het kruis afgedaan 

 
V. De Pieta: Maria alleen in haar leed en haar geloof. Haar 

geloof is weergegeven door de engelen die het stoffelijk 

overschot aanbidden met blauwe vleugelen. 

 

A. Salve Regina, mater misericordiae:  

vita, dulcedo, et spes nostra, salve.  

Ad te clamamus exsules filii Hevae.  

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.  

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad 

nos converte.  

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.  

 

V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.  

 

V. God, Vader van Jezus Christus, die ook onze Vader wil 

zijn. 

"Het is volbracht", 

Maar dit leven kan voor U geen einde hebben. 

Want deze liefde is zo oneindig, 

dit mens-zijn zo volledig, 

dat het uw instemming heeft. 
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Wil dan ook ons behoeden 

en binden aan Hem 

die U toonde aan mensen, 

Jezus Christus, onze Heer. 

 

Stabat Mater: 

A. Laat mij met u medewenen, 

mij met 's Heren leed verenen 

tot het uur van mijnen dood.  
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VEERTIENDE STATIE 

Jezus wordt in het graf gelegd 

 
V. De vrouwen, Jozef van Arimathea, Maria en Nicodemus 

brengen Jezus' lijk naar het graf; de engel met opgeheven 

vinger verkondigd dat hij zal verrijzen. Het geraamte verwijst 

naar het lot van alle mensen, de dood. De verrezen Christus, 

met zijn glorievolle wonden, verzekert ons: als wij het Kruis 

opnemen, zullen we deel hebben aan zijn verrijzenis. Uiterst 

rechts: Onze Lieve Vrouw van Beauraing deelde Maria mee: 

"Ik ben de Koningin van de hemel". 

 

V. Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.  

A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. God, eeuwige God, 

Zoals Jezus Christus onder ons is gekomen in doeken, is Hij 

ook weer gegaan in het graf. U hebt de macht van de dood en 

het verderf gebroken. Geef ons het vertrouwen dat uw leven er 

voor allen is die U volgen. 

Door Jezus Christus onze Heer. 

 

Stabat Mater: 

A. Staan bij ’t kruis aan uwe zijde,  

en er klagen, met u lijden,  

niets wat ik zozeer verlang. 
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V. O God, nu mogen wij leven met een nieuwe horizon. Geef 

dat we ons oude leven achter mogen laten en het nieuwe uit 

uw handen mogen ontvangen door uw Zoon Jezus Christus, 

die ons heeft leren bidden 

 

A. Onze Vader ... 

 

V. Ontferm U over ons. Heer ontferm U over ons. 

A. God, wees ons, zondaars, genadig. 

 

Slotgebed: 

God, Gij hebt uw Zoon gezonden als antwoord op onze 

liefdeloosheid. Gij hebt Hen niet ontzien, geen lijden heeft Hij 

geweigerd. Daarom hebt Gij Hem weer tot leven gewekt. Nu 

verblijft Hij midden onder ons. In elke liefdesdaad wordt Hij 

weer zichtbaar. Laat ons dan terugkeren naar het leven van 

elke dag, om daar in vreugde en eenvoudige dienst aan mekaar 

te laten zien dat Hij nog steeds tussen ons verblijft: tot heil van 

de wereld, als onze Redder en onze Heer. Amen.
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KRUISWEG IN DE ROZENKRANSBASILIEK 

 
KOM EN VOLG MIJ 

Een ontmoeting met Jezus op de kruisweg 

V. We staan stil bij de weg die Jezus van Nazaret ten einde toe 

gegaan is. Met Jezus willen ook wij de weg van bevrijding en 

verlossing gaan. 

Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je 

gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud 

wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en 

je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Daarna zei hij: ‘Volg 

mij.’ 

“Jezus, ik wil Jou ontmoeten. Leid me op je weg. Maria, leer 

mij voortdurend het woord van Jezus voor ogen te houden, 

wanneer ik mij op de kruisweg van mijn leven bevind. Help 

mij, dat ook ik, net zoals jij, graag instem en zeg:” Mij 

geschiede.” Help mij alles op te volgen, wat Jezus mij zeggen 

zal. 

Vader, hier ben ik. Ik wil in het geheim van je Zoon 

binnentreden, opdat Jij mij vandaag als je kind kan herkennen, 

dat tot Jou terugkeert. Amen.” 

V. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 

EERSTE STATIE 

Jezus wordt ter dood veroordeeld. 

 
V. De eerste keramiek geeft een zicht op Jeruzalem: zijn 

wallen, torens en koepels, en vier bijbelse verwijzingen: 1. een 

schoof aren - "Als de graankorrel niet in de aarde valt en 
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sterft. . ." - 2. het laatste avondmaal - 3. Pilatus wast zijn 

handen: "Ik ben onschuldig" - 4. "Ecce Homo": de menigte 

eist zijn kruisiging. 

het eerste kruis 

JE VEROORDELING AANVAARDEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Luister naar Jezus, hoe Hij je zegt: “Men heeft over Mij 

een oordeel geveld en Mij uiteindelijk veroordeeld. Het volk, 

dat mijn onderrichtingen gehoord heeft, is het met de 

wereldlijke en religieuze machthebbers eens om Mij te 

veroordelen. Zelfs mijn vrienden en mijn leerlingen zijn 

gevlucht. Tot voor kort waren zij nog vol lof over Mij, 

verbaasden zij zich over mijn wonderen, verdrongen zij elkaar 

om Mij aan te raken en beloofden zij Mij hun trouw. Nu 

schreeuwen zij allen tegen Mij en eisen zij van Pilatus mijn 

kruisiging. Pilatus, die een vreemdeling is, zou Mij willen 

vrijlaten. Maar mijn eigen mensen dwingen hem Mij te 

veroordelen. 

 

Het eerste kruis nodigt je uit bij Mij steun te zoeken. Wanneer 

de mensen je veroordelen, neem dan je toevlucht tot Mij. 

Want ook Mij hebben ze geoordeeld en veroordeeld. Een 

oordeel van een ander kan je niets doen en laat je niet alleen 

achter. Het brengt je dichter bij Mij en leidt je binnen in mijn 

heerlijkheid. Die veroordeling is voor jou een deur waarlangs 

je Mij kan ontmoeten. Als je dit voor ogen houdt, kan niemand 

je nog veroordelen. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 
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genadig. 

Zang:  

(Op de melodie van ’ Naast het kruis met wenend' ogen’ 

(Stabat Mater ) 

Jezus aan de mens gegeven  

wordt door hen tot dood gedreven:  

liefdegave niet aanvaard. 

 

TWEEDE STATIE 

Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders 

 

 
V. Op de tweede keramiek wordt Petrus' verloochening, door 

de haan uitgebeeld, en vier houtsoorten. - 1. Het hout van de 

zonde: Adam en Eva uit het paradijs verjaagd. - 2. Het hout 

van de dood: Judas verhangt zich uit wanhoop. - 3. het 

kruishout versierd met groene bladeren: het kruis leidt naar het 

leven. - 4. het hout van het dagelijkse leven: Jezus en Jozef als 

timmerlieden te Nazareth. 

   het tweede kruis 

HET KRUIS VAN ELKE DAG OPNEMEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Ik had Mij kunnen verweren of wensen dat men Mij zou 

verdedigen. Ik had kunnen protesteren en zeggen: “Ik ben 

onschuldig, waarom moet Ik lijden?” En toch heb Ik het kruis 
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zonder morren om Mij genomen. 

 

Elk ogenblik van je leven is een kruis. Je kunt dit kruis 

aannemen of het verwerpen. Je kan ervoor vluchten of het 

aanvaarden. Ik heb het opgenomen. Zo weet jij waar Ik te 

vinden ben. Je kracht ligt niet in de vlucht. Elk ogenblik sta je 

voor de keuze of je Me navolgt of niet. 

 

Dit is het tweede kruis. Slechts weinigen zien dit in. Velen 

zoeken buitengewone kruisen. Zoek het niet te ver: aanvaard 

elke dag als jouw kruis. Als je dit kruis opneemt, zal je veel 

genaden verkrijgen en zal je geloof snel verdiepen. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

Zang:  

Spot en hoon en geselingen,  

’t kruis en veel vernederingen:  

alles is de mens Hem waard. 

 

DERDE STATIE 

Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis 

 

 
V. De hand door de zon omkranst is de hand van de Vader: het 

lijden van zijn Zoon is een zegen voor de mensheid. Jezus valt 

door de zonden, voorgesteld door de hoofdzonden: afgunst, 

ontucht onmatigheid, hoogmoed, luiheid, gierigheid en 
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gramschap.  

het derde kruis 

DE MOED HEBBEN OM TE VALLEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Niemand valt graag. Iedereen wil met beide voeten in het 

leven staan, doorzetten en succes hebben. En Ik die God ben, 

val krachteloos onder mijn kruis. Allen hebben vroeger mijn 

wonderen gezien en hebben zich toen over Mij verwonderd.  

Nu zien ze Mij, gegeseld en bespot, onder mijn kruis vallen. 

 

Heb de moed om te vallen en je val niet goed te praten, maar 

hem toe te geven. Waarom heb je angst om te vallen? Waarom 

kom je er niet toe je medemensen in de ogen te zien, wanneer 

je een fout begaan hebt, wanneer anderen gelijk hadden? En 

als zonden je plagen, waarom heb je dan schrik om deze te 

bekennen? Je leidt natuurlijk niet graag gezichtsverlies. 

Bedenk echter: als je valt, nader je eigenlijk tot Mij. Heb geen 

angst, want vallen betekent niet het einde. Waarom neem je 

het dan zo tragisch op, waarom schaam je je? Je valt om 

dichter tot Mij te komen, opdat Ik je zou kunnen oprichten. En 

wanneer je beseft dat ook Ik gevallen ben, zal je naar mijn 

gelaat opkijken, als je valt. Wij zullen dan samen de zonde en 

de nederlaag overwinnen.  

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Moe, bezwaard door mensenzonden  
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valt Hij krachteloos ten gronde,  

maar Hij gaat ten einde toe. 

 

VIERDE STATIE 

Jezus ontmoet zijn Moeder 

 

 
V. De blauwe, golvende achtergrond zinspeelt op een vers van 

de klaagliederen (2,13): "Uw wonden zijn groot als de zee". 

Rechts: de opdracht in de tempel. Simeon geeft het zwaard aan 

Maria: "Uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord 

worden". Links het hart van Onze Lieve Vrouw van zeven 

weeën, symbool van totaal lijden. Een volksmenner houdt het 

volk tegen: men wil alle blijken van sympathie de pas 

afsnijden. 

    het vierde kruis 

GELIEFDE MENSEN VERDRIET MOETEN AANDOEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Het is onmogelijk, iemand die je liefhebt, nooit pijn te 

doen. Ik had deze ontmoeting met mijn moeder uit de weg 

kunnen gaan. Want weet je wat het betekent, een geliefde 

mens te ontmoeten, die jij verdriet moet aandoen? Men moest 

niets meer van Mij hebben, Ik werd door iedereen veracht. 

Mijn moeder wist echter beter. Zij zag mijn lichamelijke en 

innerlijke pijn, en keek Mij in de ogen. 

Het is een kruis, geliefde mensen in de ogen te moeten kijken, 
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wanneer je door iedereen bespot wordt. Het is een kruis, 

mensen te moeten ontgoochelen, die jou liefhebben. Je kan 

hen daardoor echter niet behoeden. Verwerp dit kruis niet. Je 

zal Mij vinden, als ook jij het meemaakt, dat je geliefde 

mensen verdriet aandoet. 

Je ziet wel, hoe je problemen hen pijn en verdriet berokkenen, 

en dat maakt je opstandig, maar doe zoals mijn moeder. Want 

zij heeft tijdens mijn lijdensweg begrepen, wie Ik ben. In haar 

moederhart verdrong zij toen haar eigen wensen, waardoor het 

geloof in haar hart ten vollen kon zegevieren. 

En, je zal een echte vriend pas daaraan erkennen, als hij je nog 

blijft steunen, ook wanneer niemand nog iets om je geeft. Op 

dat ogenblik ben jij voor hem belangrijk. Aanvaard dus het 

kruis waarmee je geliefde mensen pijn aandoet. Aanvaard het 

kruis waarmee je anderen droevig stemt. Zo zal je Mij en mijn 

moeder ontmoeten. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Moeder langs de weg van ’t lijden  

blijft een beeld voor alle tijden:  

voor de liefde nooit te moe. 

 

VIJFDE STATIE 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen 
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V. Rechts: de bijbelse gegevens: de zon op haar hoogst, Simon 

van Cyrene wordt opgeëist, Hij komt van het veld met zijn 

twee zonen; de ploeg blijft achter op het veld. Links: heel de 

Kerk draagt het Kruis samen met de Meester; de onschuldige 

gevangene, de familie weergegeven door moeder en kind, de 

priester, de zuster en Maria. Uiterst links: Paulus schrijft aan 

de Kolossenzen: "Ik mag in mijn lichaam aanvullen wat nog 

ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus". Deze geladen 

zin is in verband gebracht met een Ziekbed. 

het vijfde kruis 

TOELATEN DAT ANDEREN JOU HELPEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Niemand had nog achting voor Mij. Verwond en bebloed, 

diep ontroerd door de blik van mijn moeder, had ik helpende 

handen nodig, die Mij wilden ondersteunen. Maar er kwam 

slechts iemand, die men ertoe gedwongen had. Ik snakte naar 

hulp uit liefde en medelijden, maar men heeft Simon moeten 

bevelen om Mij te helpen. 

 

Niemand hebben, die bereid is uit liefde voor jou en met jou te 

lijden, is een kruis.  

Als je dit kruis aanvaardt, ben je in je lijden niet langer alleen, 

want Ik ben bij jou. 

En, heb de moed om je door anderen te laten helpen. Ik heb dit 

ook gedaan, alhoewel Ik almachtig ben. Laat toe dat anderen 
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je bijstaan, dat zij zich om jou bekommeren. Dit is een kruis 

voor jou, maar je kan dit kruis niet uit de weg gaan. Begrijp 

toch, dat dit kruis een deur naar Mij is. Neem je kruis op en 

volg Mij na. Zo ben je bij Mij. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Vraag je ooit ‘wie is mijn naaste’?  

Simon die zich huis-toe haastte:  

medemens in grote smart. 

 

ZESDE STATIE 

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af met een doek. 

 

 
V. Het gelaat van Christus afgedrukt op de zweetdoek van 

Veronica. Hoe meer men geeft en zich geeft, des te meer drukt 

Christus zijn stempel op ons leven. 

het zesde kruis 

LIEFDE ONTVANGEN ZONDER DEZE TE KUNNEN 

VERGOEDEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 
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V. Ik was alleen, bezat niets meer, was op weg om gekruisigd 

te worden. Toen drong Veronica zich uit de menigte naar Mij 

toe en reikte Mij een doek aan. Weet je wat er toen in Mij 

omging? Ik werd door dit gebaar diep ontroerd en was vol 

dankbaarheid, maar Ik bezat niets meer, waarmee Ik haar kon 

bedanken. Ik had niets anders dan mijn lijden en pijnen, niets 

anders dan de afdruk van mijn bloedend aangezicht. 

Het is een kruis te moeten toezien, hoe mensen je bijspringen, 

zonder dat je de gelegenheid hebt om het hen te vergoeden. 

Wees moedig en doe datgene, wat Ik je voorgedaan heb. Til er 

niet zwaar aan, dat je hen iets schuldig bent. Men moet niet 

alles willen vergoeden. Maak dit goed door jezelf te geven. 

Leer eens te aanvaarden dat anderen je helpen, zonder daarbij 

direct aan wederdienst te denken. 

Zo zal je Mij ontmoeten en zal je ook de Vader beter 

begrijpen. Want je kan ook de Vader niet teruggeven, wat Hij 

je schenkt. Hij is als een bron, waaruit gratis liefde opborrelt. 

Als jij zo probeert te zijn, zal je een kind van de Vader zijn. 

Het is een kruis voor jou, dat je Gods liefde niet kan 

vergoeden. Neem ook dit kruis aan. Voel je eenvoudig als een 

kind, dat mag genieten van de liefde en goedheid van vader en 

moeder. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

Zang: 

Wie God in ’t gelaat durft kijken  

houdt een beeld dat nooit zal wijken 

diep gegrift in mensenhart. 

ZEVENDE STATIE 

De tweede val van Jezus onder het kruis 
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V. Christus volbrengt de profetieën van de lijdende dienaar, 

aangekondigd door Jesaja: "Zoals een schaap dat stom is voor 

zijn scheerders, heeft Hij zijn mond niet geopend". 

het zevende kruis 

HERVALLEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Ik ben al een keer gevallen. Maar Ik viel een tweede keer. 

Ik wist dat mijn moeder hierover ontsteld zou zijn, dat mijn 

tegenstanders Mij definitief de rug zouden toekeren. Iedereen 

was verontwaardigd over mijn zwakte en men vroeg zich af:  

“Is dit nu de Zoon van God?” Ik heb dit kruis op Mij 

genomen. Mijn Vader wilde hiermee aantonen, dat Hij in Mij 

sterker was dan elke ergernis. 

Als je een eerste keer valt, vind je nog wel een uitvlucht, maar 

als je een tweede keer struikelt, zal iedereen je met de vinger 

wijzen en zeggen dat je niet deugt. Je zal je tegen dit kruis 

verzetten, zal alles weer goed willen maken en je willen 

rechtvaardigen. Je wil daarmee slechts je eigen sterkte op het 

voorplan schuiven. En toch, denk eraan, dat je altijd opnieuw 

zult vallen, maar dat Ik je zal oprichten. Zo zal men van jou 

getuigen: “Kijk, iemand heeft hem er bovenop geholpen.” 

Je zevende kruis bestaat eenvoudig hierin, dat je je zwakheden 

toegeeft. Heb geen angst om onderweg te vallen, maar kijk 
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naar Mij op als je valt. Als je dit kruis aanneemt, zal je Mij 

daarin terugvinden, want enkel het menselijk aspect lijdt hier 

een nederlaag, de geest wordt erdoor verrijkt. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Waarom wil een God dit wagen,  

zoveel lijden voor ons dragen:  

liefde zijn tot in de dood? 

 

ACHTSTE STATIE 

Jezus ontmoet de wenende vrouwen 

 

 
V. In het midden: de vrouwen wenen over Jezus. Links: het 

antwoord: "Als men zo doet met het groene hout, wat zal er 

dan met het dorre gebeuren?" Rechts: wie geënt blijft op het 

groene hout zal veel vruchten dragen". 

het achtste kruis 

ANDEREN TROOSTEN TERWIJL JE ZELF LIJDT 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Vrouwen hebben naar Mij geluisterd en geloofden in mijn 

onderricht. Ik won hun sympathie en heb hun kinderen 
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gezegend. Zij keken naar Mij met de ogen van hun hart. Zij 

weenden, omdat zij voelden dat met dit oordeel over Mij 

meteen ook het oordeel over het leven uitgesproken werd. Hun 

bedroefde harten sprak Ik troost toe. 

 

Ook dat is een kruis, je eigen lijden overwinnen om daarachter 

de vrijheid te aanschouwen. Geen leed is uiteindelijk tragisch. 

Tragisch is niet te willen inzien, dat achter elke dood de 

verrijzenis wacht, achter elke ziekte de genezing, achter elk 

afscheid het weerzien. Het is tragisch, als je in je hart 

zelfmedelijden laat opkomen. Over de schaduw van je eigen 

lijden spring je pas dan heen, wanneer je het lijden van 

anderen ziet en hen troost, daar waar je zelf naar troost 

uitkijkt. Op dat ogenblik zal je troost vinden bij God. Als je 

zelf gekwetst bent en leed draagt, maar je troost anderen, zal je 

Mij ontmoeten en Ik zal een houvast voor jou zijn. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

’t Geknakte riet zou Hij niet breken  

’t groene hout wordt dodenteken:  

mensen wenen, diep in nood. 

 

NEGENDE STATIE 

Derde val van Jezus onder het kruis 
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V. De naderende dood, uitgebeeld door het Kruis, de nagels, 

de doornenkroon en de kelk. "Laat deze beker mij 

voorbijgaan", zo bidt Jezus in Getsemane. De drie 

schaduwbeelden: de Farizeeën ontplooien een schriftrol om 

zich te verrechtvaardigen. Het witte graf en het geraamte: 

"Wee U, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Gij lijkt 

op gekalkte graven".  

het negende kruis 

EEN TOTALE NEDERLAAG LIJDEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Ik viel een derde maal onder mijn kruis. De mensen 

dachten dat het nu met Mij uit was. En juist toen iedereen 

dacht dat Ik het niet meer aankon, sprak Ik mijn laatste 

krachten aan, greep Ik het kruis en sleepte het op Golgotha. 

 

Men kan ook dan nog verder, wanneer niemand het nog voor 

mogelijk houdt. Het ogenblik komt, waarop men je zal 

zeggen: “Van jou verwachten we niets meer. Maar geef je 

daarom de moed op? 

 

Wees niet bang. Want er is nog een deur en achter deze deur 

zal je Mij opnieuw vinden. Als je ten einde krachten bent, ben 

Ik er voor jou. Als je dit kruis opneemt, zal Ik je door mijn 

aanwezigheid en genade sterken. In mijn Naam zal je bergen 
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verzetten. Ik ben altijd bij jou en heb de wereld overwonnen. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

God vernederd, plat ter aarde  

om de hoogste levenswaarde:  

aan de mens gegeven-zijn. 

 

TIENDE STATIE 

Jezus wordt van zijn klederen ontdaan. 

 

 
V. De naadloze tuniek, waarover de soldaten hebben 

gedobbeld. In het midden: Jezus van zijn klederen beroofd om 

ons te bekleden met zijn genade in het Doopsel, weergegeven 

door de doopvont, de paaskaars en de kinderen die hun 

doopgeloften hernieuwen. 

het tiende kruis 

AANVAARDEN DAT ALLES JOU ONTNOMEN WORDT 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Ik liet toe dat men mijn kleren uittrok, dat men Mij ook het 

allerlaatste en intiemste ontnam. Ik liet toe dat men mijn 

schaamtegevoel met de voeten trad en mijn intimiteit kwetste. 
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Jij wil toch zo graag iets voor jou alleen hebben, een stukje 

wereld, dat alleen jou toebehoort en waartoe niemand toegang 

heeft. Je denkt dat je daar recht op hebt.  

Maar het ogenblik komt, waarop je niets meer voor jezelf kunt 

redden. Er zijn situaties, waarin je van alles afstand moet 

doen, waar niets jou nog toebehoort, waarbij jou het laatste 

ontnomen wordt. Jij moet ook onder dit kruis door. Schenk 

alles aan God. Mijn Vader en Ik zijn de enigen waarop je kan 

terugvallen. 

Aanvaard dit kruis en niemand zal je nog kunnen onteren. Laat 

mijn Vader jou een nieuw kleed aanreiken. Vertrouw Hem je 

diepste wezen toe, Hij zal je ziel volkomen wit wassen.  

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

Zang:  

’t Naakte lot, niet om te keren,  

dobbelspel om Jezus’ kleren,  

pijn verzacht door zure wijn. 

 

ELFDE STATIE 

Jezus wordt aan het kruis genageld 

 

 
V. Christus op het Kruis genageld, gevolgd door Franciscus 

van Assisi, die de vijf wonden in zijn lichaam droeg. De beker 

gevuld met bloed laat zeven kanalen ontspringen: de 
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sacramenten die hun kracht halen uit het lijden en de 

verrijzenis. Rechts: de reacties van de toeschouwers. - de 

Romeinen, die onverschillig blijven - de vlag, de stok en de 

gebalde vuist: de joden hebben hun slag thuis gehaald - twee 

Farizeeen in witte klederen: de witgekalkte graven verheugen 

zich geniepig - Maria wendt haar blik van de kruisiging af, 

maar zij kan haar niet omzeilen, gezien het mysterie van -het 

Kruis reeds begon in de stal van Bethlehem. 

het elfde kruis 

OP JE KRUIS VASTGENAGELD ZIJN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Zolang je het kruis draagt, heb je nog altijd de mogelijkheid 

om het af te werpen. Maar zodra men jou op het kruis nagelt, 

kan je het niet meer ontlopen. Je probeert tevergeefs eraan te 

ontkomen. Geef dit zinloos verzet op en kom tot Mij. Sterven 

met Mij betekent overwinnen. Heb geen angst!  

 

Onthoud dit elfde kruis. Want je bent niet zomaar en voorgoed 

op één of ander kruis genageld, je bent hierdoor juist aan Mij 

genageld. En daar ben Ik blij om. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Handen, voeten vastgeslagen,  

’t kruis zal Jezus’ lichaam dragen:  

Liefdesmonument onthuld. 

 



 75 

TWAALFDE STATIE 

Jezus sterft aan het kruis 

 

 

V. In het midden: het Kruis van Jezus verstrengeld met dat 

van de moordenaars: "Hij is tot de booswichten gerekend". Op 

de achtergrond: Jeruzalem als een witgekalkt graf, een 

gekruisigde màakt de stad onrein. Rechts: de goede 

moordenaar voor wie de engelen de hemel openen. De zon 

gaat. onder: Jezus sterft Johannes neemt nota van de laatste 

woorden~ Eén van die woorden was: "Vrouw, ziedaar uw 

zoon". Maria neemt heel het godsvolk onder haar mantel. 

Achter Johannes: een priester viert de heilige Eucharistie: "Dit 

is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed", een verwijzing naar het 

offer van Calvarie. 

het twaalfde kruis 

OP JE KRUIS STERVEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Ik sterf. Ik ga uit de wereld om op een nieuwe manier te 

leven. Door mijn kruisdood vervulde Ik de wil van mijn 

Vader. Daarom zei Ik in mijn stervensuur: “Vader, in uw 

handen beveel Ik mijn Geest.” Zo volbracht Ik het plan van 

mijn Vader. 

 

Jij denkt dat de dood een eindpunt is en daarom heb je er angst 
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voor en valt het je moeilijk om over de dood na te denken. 

Maar zolang je de dood niet accepteert, weegt hij als een last 

op je schouders. Als je de dood aanvaardt, behaal je een 

overwinning en nader je tot Mij. 

 

Ik ben ver van jou, zolang je de dood afwijst en Mij smeekt 

om je daarvoor te sparen. Begrijp dat de weg naar Mij slechts 

over de dood heen leidt. Want de dood vernietigt alles wat 

zondig en vergankelijk in jou is. Ik echter maak de dood zelf 

ongedaan. De dood bevrijdt je van al je kruisen, Ik echter 

bevrijd je van de dood. Het is het begin van het volle leven. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

Zang:  

En het kruis omhoog geheven  

wordt een nieuwe boom ten leven:  

teken van Gods groot geduld. 

 
DERTIENDE STATIE 

Jezus wordt van het kruis afgedaan 

 

 
V. De Pieta: Maria alleen in haar leed en haar geloof. Haar 

geloof is weergegeven door de engelen die het stoffelijk 

overschot aanbidden met blauwe vleugelen. 

het dertiende kruis 



 77 

DE VRUCHTEN VAN JE INZET NIET KUNNEN OOGSTEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Pas toen Ik dood was, traden mijn vrienden op het 

voorplan. Jij bent een zaadje voor de toekomst. Je wil echter 

onmiddellijk de vruchten van je werk zien. Mijn volgelingen 

sterven dikwijls in hopeloze situaties en met schande beladen, 

en niet zij, maar anderen oogsten wat zij gezaaid hebben. Ja, 

anderen profiteren van hun inzet. 

 

Voor jou komt het er nu op aan, een zaadje voor een nieuwe 

wereld te willen zijn. Dat is je kruis. Maar Ik zal je daartoe het 

nodige vertrouwen schenken. Pas na je dood zal men je van je 

kruis afnemen, pas dan zal jou eer ten deel vallen.  

In eeuwigheid zal geen kruis nog op je schouders drukken. 

Je voor iets inzetten en de vruchten van je inzet niet kunnen 

plukken, dat is het dertiende kruis. Het vraagt moed het zaad 

uit te zaaien zonder nadien zelf te kunnen oogsten.  

Doch Ik ben de vrucht van al je ontzeggingen en Ik zal je tot 

heropstanding leiden. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

 

Zang:  

Leven heeft zij Hem gegeven,  

velen heeft Hij doen herleven.  

Leven, dood op moeders schoot. 

 

VEERTIENDE STATIE 

Jezus wordt in het graf gelegd 
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V. De vrouwen, Jozef van Arimathea, Maria en Nicodemus 

brengen Jezus' lijk naar het graf; de engel met opgeheven 

vinger verkondigd dat hij zal verrijzen. Het geraamte verwijst 

naar het lot van alle mensen, de dood. De verrezen Christus, 

met zijn glorievolle wonden, verzekert ons: als wij het Kruis 

opnemen, zullen we deel hebben aan zijn verrijzenis. Uiterst 

rechts: Onze Lieve Vrouw van Beauraing deelde Maria mee: 

"Ik ben de Koningin van de hemel". 

 

het veertiende kruis 

MENSELIJK GEZIEN ZONDER HOOP LEVEN 

V. Wij aanbidden U Christus en loven U. 

A. Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt. 

 

V. Mijn vrienden dachten dat ze Mij de grootste eer bewezen, 

toen ze mijn lichaam in het graf legden. Zij waren bezorgd om 

mijn lichaam, maar vergaten wat Ik hun gezegd had: “Op de 

derde dag zal Ik verrijzen.” 

Het is een kruis om te verlangen om hier een belangrijk 

iemand te zijn. Want dit verlangen verhindert je juist echt 

belangrijk te zijn, belet je een licht te zijn voor anderen. Hoe 

kan je een licht zijn, zolang je ervoor terugschrikt je sombere 

zelfzucht nu met Mij te begraven; zolang je wel tot Mij wil 

oversteken, maar de bruggen achter jou niet wil opblazen? Pas 

dan kan Ik je leven veranderen. 
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Begraaf nu je eigen wensen en neem het veertiende kruis op 

jou. Na dit kruis wacht je de verrijzenis. Ik ben je deze weg al 

voorgegaan en wacht nu op jou. Begrijp je dan niet, dat Ik 

door mijn dood niet uit de wereld gegaan ben, maar dat de 

wereld Mij pas nu echt gegeven is? Ook jij zal zijn zoals Ik. 

Laat de dood voor wat hij is. Beschouw het graf niet langer als 

een droevig einde, maar veeleer als een geboorte en een nieuw 

begin. Laat je hoogmoed afsterven en het morgenrood van het 

paasfeest zal je toeschitteren. 

 

V. Ontferm U over ons.  

A. Heer ontferm U over ons. God, wees ons, zondaars, 

genadig. 

Zang: 

Graan gaat in de koude aarde,  

stil geborgen in Gods gaarde:  

eens weer overvloed van brood. 

DANKGEBED NA DE KRUISWEG: 

A. Vader, ik dank Je voor deze kruisweg. Ik heb de kruisen 

leren kennen, die ik dagelijks om mij moet nemen, om je Zoon 

na te volgen. Nu weet ik hoe men, niettegenstaande alles, kan 

aanvaarden, afstand kan doen, kan vergeven en beminnen. Nu 

weet ik hoe men sterft, alvorens te sterven en hoe men het 

volle leven verkrijgt. 

 

Dank Je, omdat ik nu in je Koninkrijk mag binnentreden. Ik 

verzaak aan mijn eigen wil en aanvaard jouw wil. Ik erken Je 

als mijn Vader, ik ben je kind en je vreugde. Vader, zorg dat 

ik vandaag al werk maak van mijn heropstanding.  

V. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. 

A. Amen. 
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Lof met persoonlijke zegen 

 

Uitstellen van het Allerheiligste 

 

Wij zoeken U als wij samenkomen 

 

Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

Wij breken brood en delen het samen, 

hopen dat het wonder geschiedt, 

hopen dat wij op Hem gaan gelijken 

die ons dit teken als spijs achterliet. 
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Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven: 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

 

V. Op 18 mei 1985 bracht paus Johannes-Paulus II een 

bezoek aan Beauraing. Hij heeft de nadruk gelegd op het 

belang van het gebed voor roepingen. Sindsdien bidt men elke 

avond aan het einde van het dagelijks rozenhoedje voor de 

“roepingen die zo nodig zijn in de Kerk”. Ter gelegenheid van 

de 80ste verjaardag van de verschijningen stelde het 

Heiligdom van Beauraing voor te bidden voor de intenties van 

de heilige paus wiens reliek vereerd kan worden in de crypte 

onder dit priesterkoor. Bidden we de litanie om heilige 

priesters.  

 

Heer, ontferm U over ons.  

Christus, ontferm U over ons.  

Heer, ontferm U over ons.  

Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.  

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.  

God, heilige Geest, ontferm U over ons.  

God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.  

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.  

 

Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters.  

Jezus, die uw apostelen met de heilige Geest hebt gezalfd, 

geef ons heilige priesters 

Jezus, die uw offer hebt toevertrouwd aan de handen van de 

priesters, geef ons heilige priesters 

Jezus, die aan de priesters de verkondiging van Gods woord 

hebt opgedragen, geef ons heilige priesters 

Jezus, die aan uw priesters de macht hebt gegeven om de 
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zonden te vergeven, geef ons heilige priesters 

Jezus, die hun macht gegeven hebt om te zegenen,  

geef ons heilige priesters 

Jezus, middelaar tussen God en mensen,  

geef ons heilige priesters 

Jezus, opperste herder van onze zielen,  

geef ons heilige priesters 

 

Dat Gij aan de kerk vele en heilige priesters wilt schenken,  

wij bidden U, verhoor ons.  

Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge 

mensen mag ontluiken, wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij hun heilige roeping ongeschonden mogen bewaren,  

wij bidden U, verhoor ons 

Dat uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen 

eerbiedigen en bevorderen, wij bidden U, verhoor ons 

Dat onze priesters werkelijk het zout der aarde mogen zijn,  

wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn, 

wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij gaarne om U en uw gelovigen arm, miskend en lijdend 

willen zijn, wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij een grote eerbied hebben voor uw aanwezigheid in de 

Eucharistie, wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de heilige Maagd 

Maria, wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij de sterkte van de martelaars, het licht van de belijders 

en de zuiverheid van de maagden mogen bezitten,  

wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij het volk, dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van 

het eeuwig heil mogen voeren, wij bidden U, verhoor ons 

Dat zij oprecht het geloof van uw kerk verkondigen,  

Dat Gij al uw priesters moogt heiligen,  
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wij bidden U, verhoor ons 

 

Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt,  

spaar ons Heer.  

Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, 

verhoor ons Heer.  

Lam Gods, dat de zonden van deze wereld wegneemt, 

ontferm U over ons.  

 

Jezus, geef aan uw kerk heilige priesters.  

En uw volk zal gered worden.  

 

Laat ons bidden,  

Jezus Christus, eeuwige hogepriester, die U eens tot redding 

van de wereld op het kruis geofferd hebt.  

 

Wij smeken U, geef aan de wereld heilige priesters, ware 

herders voor onze zielen, bezield met oprechte liefde voor U 

en met grote ijver voor hun zending, opdat zij ons brengen tot 

U en tot het eeuwig leven.  

Amen.  

 

Korte overweging van pater Berndsen over de zegen met 

het H sacrament 

 

ZEGEN met Aanroepingen.  

 

Heer wij bidden U 

Gij Zijt de Christus, de Zoon van de levende God,  

Heer wij bidden U; 

Gezegend die komt in de naam van de Heer,  

Heer wij bidden U; 

Hosanna, de zoon van David, Heer wij bidden U; 
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heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der heerscharen,  

Heer wij bidden U. 

 

Lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw: 

 
Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Gij zijt mijn Heer en mijn God,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Gij, Christus, zijt de Koning der glorie,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Gij zijt de eeuwige Zoon der glorie,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

wij geloven, dat Gij eens als rechter zult komen,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof;€ 

Heer, wij hopen op U,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, wij beminnen U van ganser harte,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Gij zijt de verrijzenis en het leven,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 



 85 

Red ons, Jezus, wij vergaan,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Jezus, zoon van Maria, heb medelijden met ons,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, haast U ons te helpen,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof 

Hart van Jezus, ontferm U over ons,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Hart van Jezus, verhoor ons,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, indien Gij wilt, kunt Gij mij genezen,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, maak uw volk zalig en zegen uw erfdeel,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Zoet Hart van Jezus, ontferm U over ons en over onze 

dwalende broeders en zusters,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, die Gij Liefhebt, is ziek,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer doe ons zien,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer, doe ons horen,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof; 

Heer doe ons gaan,  

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof;  

Heer, spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond zijn, 

Heer, wij geloven, maar vermeerder ons geloof. 

 

Lied: Zingt voor het heilig hemels brood, 

dat ons versterkt in alle nood, 

dat ons doet leven na de dood; alleluia, alleluia. 

 

Jezus, zoon van David, ontferm U over ons; 
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Jezus, Vader van de armen, heb medelijden met ons,  

ontferm U over ons; 

Kom, Jezus, Trooster van de bedrukten, ontferm U over ons; 

Wees onze toevlucht, o Jezus, ontferm U over ons; 

Op U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet 

beschaamd worden, ontferm U over ons; 

Spaar heer, spaar uw volk, ontferm U over ons; 

geloofd zij Jezus Christus, in het Allerheiligst sacrament, 

ontferm U over ons. 

 

Lied: Zingt voor de liefde, die ons bindt, 

die in ons hoofd haar woning vindt, 

die in ons hart haar rijk begint; alleluia, alleluia. 

 

Heer, ik geloof in U. 2x (eerste maal voorganger, tweede maal 

door pelgrims) 

Heer, vermeerder mijn geloof. 2x  

Heer, ik vertrouw op U. 2x  

Heer, versterk mijn hoop. 2x  

Heer, ik bemin U. 2x  

Heer, geef mij steeds meer liefde. 2x  

Heer, die gij lief hebt is ziek. 2x 

Heer gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. 2x  

Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij genezen. 2x  

 

1.  
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God, open mij de ogen.  

God, open mij de ogen.  

Heer-God, gij hebt door uw engel Rafaël 

de ogen van de oude Tobit genezen.  

God, open mij de ogen.  

Heer, Gij hebt de blindgeborene genezen.  

God, open mij de ogen.  

Heer, Gij hebt het joodse volk de wil van de Vader doen 

kennen.  

God, open mij de ogen.  

 

2. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Looft Hem om zijn grote macht.  

Looft Hem naar zijn grote kracht.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Heer, genees mijn doofheid.  

Heer, genees mijn doofheid.  

Heer, Gij hebt de doofstomme doen horen en spreken.  

Heer, genees mijn doofheid.  

Heer, Gij hebt woorden gesproken van waarheid en leven. 

Heer, genees mijn doofheid.  

 

3. Alleluja, alleluja, alleluja.  
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Looft Hem met bazuingeschal  

Looft de Heer van het heelal.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Heer, wijs mij uw weg.  

Heer, wijs mij uw weg.  

Heer, Gij hebt het joodse volk door de woestijn geleid.  

Heer, wijs mij uw weg.  

Heer, Gij hebt de rijke jongeling de weg gewezen.  

Heer, wijs mij uw weg.  

Heer, Gij hebt tot uw leerlingen gezegd: Kom en volg mij.  

Heer, wijs mij uw weg.  

Heer, Gij hebt tot de lamme gezegd: Sta op en wandel.  

Heer, wijs mij uw weg.  

 

4. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Loof Hem, laat de harpen slaan.  

Looft Hem, grijpt de citers aan.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Heer-God, doe mij leven.  

Heer-God, doe mij leven.  

Gij die door de profeet Elisa een kind ten leven wekte;  

Heer-God, doe mij leven.  

 

Gij die door Elisa de Syriër Naäman van zijn melaatsheid hebt 

genezen;  

Heer-God, doe mij leven  

Gij, die de jongeling van Naïm hebt opgewekt;  

Heer-God, doe mij leven.  

 

5. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Looft Hem dansend, groot en klein.  



 89 

Looft Hem rinkend met de tamboerijn.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Heer, leer ons de aarde delen. 2x  

Heer, behoud ons leefmilieu. 2x  

Heer, bewerk eenheid onder de volken. 2x  

Heer, geef vrede aan onze wereld. 2x  

Heer, heb medelijden met mij. 2x  

Heer, leer mij bidden. 2x  

Heer, laat mij zien. 2x  

Heer, laat mij horen. 2x 

Heer, laat mij spreken. 2x  

Heer, laat mij gaan. 2x  

 

6. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Looft Hem fluitend met de fluit.  

Looft Hem op cimbaal en luit.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Heer, breng de kerken tot eenheid. 2x  

Heer, breng eenheid onder de volken. 2x  

Heer, zegen de gezinnen. 2x  

Heer, zegen de vriendschapsbanden. 2x  

Heer, zegen de kloostergemeenschappen. 2x  

Heer, zegen dit en ons eigen land. 2x  

Heer, geef uw zegen aan deze stad. 2x  

Heer, zegen de nieuwe, komende tijd. 2x  

 

7. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Spant uw snaren Hem ter eer.  

Alleluja, looft de Heer.  

Alleluja, alleluja, alleluja.  
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O.L. Vrouw van Beauraing, wees onze voorspraak. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, maak ons offerbereid. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, leer ons veel te bidden. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, genees de zieken. 2x  

 

8. Alleluja, alleluja, alleluja.  

Looft Hem zingend, al wat leeft.  

Looft Hem al wat adem heeft,  

Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

Lied: Tantum ergo 
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V. Panem de coelo praestitisti eis. 

A. Omne delectamentum in se habentem. 

V. Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis 

tuae memoriamreliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis 

et sanguinis tui sacramysteria venerari, ut redemptionis tuae 

fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in 

saecula saeculorum. 

A. Amen. 

 

Zegen met het allerheiligste 
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Aanroepingen na de zegen  

 

Gezegend zij God 2x 

Gezegend zij zijn Heilige Naam 2x 

Gezegend zij Jezus Christus, ware God en ware mens. 2x 

Gezegend zij de Naam van Jezus. 2x 

Gezegend zij Zijn Goddelijk Hart. 2x 

Gezegend zij Zijn kostbaarst Bloed. 2x 

Gezegend zij Jezus in het Allerheiligst Sacrament des altaars. 

2x 

Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster. 2x 

Gezegend zij de Hoogverheven Moeder Gods, de 

Allerheiligste Maagd Maria. 2x 

Gezegend zij Haar Heilige en Onbevlekte Ontvangenis. 2x 

Gezegend zij haar glorievolle tenhemelopneming. 2x 

Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder. 2x 

Gezegend zij de Heilige Jozef, Haar zeer zuivere Bruidegom. 

2x 

Gezegend zij God in Zijn Engelen en Heiligen. 2x 

 

Sluiting van de viering 

 

In de geschiedenis van de erkende mariale verschijningen is 

Beauraing de enige plaats waar Maria zich zo volledig 

uitgesproken heeft over de vier dogmatische waarheden over 

haar. (haar onbevlekte ontvangenis, haar maagdelijkheid, haar 

goddelijke moederschap en haar tenhemelopneming). 

Wellicht kunt u dadelijk nog even naar de meidoorn gaan met 

de vraag ? « Spreek… » 

Maria lijkt tot ons te zeggen : Ja, luister… ik heb je iets te 

zeggen, aan jou in het bijzonder. Misschien dat een woord op 

een geheimvolle manier tot ons hart gericht wordt … 
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misschien zal Maria je zeggen hoe je op een persoonlijke 

manier kunt antwoorden op de boodschap van 3 januari 1932 : 

« Bid… veel … altijd », « laat je bekeren », « bemin tot het 

uiterste … ». Je zult een diepe vrede ervaren bij haar, want ze 

is er om je te helpen, jij « in het bijzonder », je te 

begeleiden…  

De eerste op weg …. Onbevlekte Maagd, Moeder van God, 

Koningin van de Hemelen.  

Zingen wij nu samen tot haar… 

 

Lied: Maria wij juichen u blij tegemoet (iedereen staat met 

zijn gezicht naar het beeld van OLV gekeerd) 

 

Refrein:  

Maria wij juichen u blij tegemoet  

Blijf onze koninginne voorgoed, voorgoed  

Wij zweren getrouwheid aan u en uw Zoon  

Geef ons uw moederzegen tot loon, tot loon.  

 

Gij daalde in stille avond  

genadig bij ons neer.  

Vandaar toch mocht geschieden  

Die gunst ons en die eer? Refrein: 

 

Ons, onbezonnen kind’ren 

onachtzaam voor Gods wet  

komt gij vol kommer manen  

tot boete en tot gebed. Refrein: 

 

Ons harte heeft, 0 moeder  

uw moederwenk verstaan.  

Wij willen biddend, boetend  

met u door 't leven gaan. Refrein: 
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Bekeer naar uw belofte  

de zondaars tot uw Zoon  

Wil allen, nu en eeuwig  

verzaam'len rond uw troon. Refrein: 
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Mariawake met handoplegging 

Maria, licht in de duisternis (Avondwake bij Maria) 

 

Begroeting 

V. Lieve Moeder met een gouden hart u bent hier verschenen 

als een Licht in de duisternis. Maagd Maria, hier in Beauraing, 

opende u uw armen en zei ons: “Kom! Mijn Hart zal voor 

jouw hart zorgen”. 

Heilige Maria, Moeder van God en Koningin van de hemel, U 

hebt aan de wereld het ware Licht geschonken: Jezus Uw 

Zoon - Gods Zoon. U hebt U zelf geheel en al aan de roeping 

van God overgegeven. U bent zo tot bron geworden van de 

goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons Jezus zien. Breng ons 

bij Hem. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook 

wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en 

bronnen van levend water te midden van een dorstende 

wereld.  

U hebt ons gevraagd te bidden, veel te bidden, altijd te bidden.  

V. De Heer zal bij u zijn. 

A. De heer zal u bewaren. 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens 

Matteus 11: 25 – 30  God werkelijk kennen 
  

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel 

en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandige 

verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 

hebt onthuld. 

26 Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 

27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan 

de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet 

alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil 

openbaren. 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
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lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk 

rust vinden, 

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

V. Zo spreekt de Heer. 

A. Wij danken God 

 

V. Kom, mijn Hart zal voor jouw hart zorgen is het jaarthema. 

Maria, openbaart aan degenen die beproefd worden dat God 

aanwezig is in het hart van hun leven, dat zijn liefde alle 

duisternis overwon. Hij nodigt iedereen uit om zich in de 

armen te laten nemen van Maria. Laat je lief hebben met haar 

moederhart dat helemaal aan Jezus toebehoort. Laat je in 

vertrouwen overgeven aan haar zachtaardige glimlach vol 

belofte. Dan zal Vrede en Licht zorgen voor degenen die 

gekwetst of bedroefd zijn door de ontberingen die men 

tegenkwam in deze wereld. 

 

Handoplegging  

V. Ik ga u persoonlijk zegenen door onze handen op uw hoofd 

te leggen. "De handoplegging is een gebaar van God aan de 

mens - het is feitelijk God zelf die Zijn eigen Geest geeft.  

 

Handoplegging is een vorm van zegening en dus een kostbaar 

moment." De Heilige Geest schenkt hoop, vertrouwen, sterkte, 

kracht bij angst voor de dood en helpt u om het lijden moedig 

te dragen.  

 

Kaars aansteken  

We brengen ons licht naar Maria. De kaars is een teken dat U 

hier bent. “Moeder met het gouden hart, luister naar alles wat 

in mijn hart leeft. Buig over mijn nederigheid, troost me in 
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mijn pijn, geef me kracht en troost!” 

 

We offeren een kaars, omdat we weten dat alles wat we nodig 

hebben, van U komt. We beloven dat we 'verlicht' verder 

willen leven.  

 

Lied: U rozenkrans bemin ik 

U rozenkrans bemin ik  

Reeds van mijn vroegste jeugd.  

Ik zal U nooit verlaten  

In droefheid of in vreugd.  

Tot het ogenblik, van mijn laatste snik  

Bij dag, bij nacht blijft gij  

O rozenkrans bij mij.  

 

O rozenkrans U eer ik  

Verheven hemelpand  

Dat we aan Maria danken  

Aan hare moederhand.  

Moeder van de Heer, U zij dank en eer  

Voor 't grote liefde blijk  

Aan hemelgunsten rijk.  

 

Maria ene bede  

O weiger mij die niet  

Gij geeft mij 'n krans op aarde  

Die nimmer mij verliet.  

Schenk mij nog een krans, schitterend en vol glans  

Schenk mij dat liefde blijk  

Eens in het hemelrijk.  

 

Rozenhoedje met blijde geheimen 
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Lector: “In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 

Geest. Amen.” 

 

“Ik geloof in God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

en geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader, 

vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden. 

Ik geloof 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 eeuwig leven. Amen.” 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 
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Amen." 

 

Groeten wij Maria, de Onbevlekte Maagd.  

 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

Groeten wij Maria, de Moeder van God.  

 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

Groeten wij Maria de Koningin des Hemels. 

 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

 

O.L.Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars en genees de 

zieken. 
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We bidden vandaag de blijde geheimen met meditaties over 

het jaarthema “Kom, mijn Hart zal voor jouw hart zorgen”: 

 

1. De Engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan 

Maria.  

De engel Gabriël trad bij Maria binnen en zei: “Verheug u, 

begenadigde, de Heer is met u". 

Maria volgen is vol vertrouwen luisteren naar het Woord van 

God, die beter weet dan wie ook wat waar is. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

Zing : Avé, avé, avé Maria. Avé, avé, avé Maria 

 

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.  

Elisabeth, vervuld met de heilige Geest, riep met luide stem: 

"Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht 

uw schoot.!” 
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Het Woord van God wordt in ons hart ontvangen, we worden 

uitgenodigd, in navolging van Maria, om het te verkondigen 

door naastenliefde in de praktijk te brengen. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

Zing : Avé, avé, avé Maria. Avé, avé, avé Maria 

 

3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.  

De engel zei tegen de herders: “Heden is ons een Redder 

geboren, Christus de Heer”. 

Maria nodigt ons uit haar te volgen en om de aanwezigheid 

van God te zien in de eenvoud, de soberheid en in ontvangen 

en gegeven liefde. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
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schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

Zing : Avé, avé, avé Maria. Avé, avé, avé Maria 

 

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.  

Zoals is voorgeschreven in de wet: " Elke eerstgeboren zoon 

moet aan de Heer worden toegewijd". 

Maria volgen is doorgaan met vertrouwen in het leven, met 

zijn momenten van vreugde, verwondering, dankzegging, 

maar ook beproevingen. De Heer is nooit de bron van onze 

tegenslagen, maar degene die ons helpt er doorheen te komen. 

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 
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zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

Zing : Avé, avé, avé Maria. Avé, avé, avé Maria 

 

5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden.  

Jezus zei tegen Maria en Jozef: "Wisten jullie niet dat Ik bij 

mijn Vader moest zijn ?" 

Christen zijn is doorgaan, het voorbeeld te volgen van 

Maria, in vertrouwen en volharding, ook al begrijpen we niet 

altijd de betekenis van gebeurtenissen. En de beproeving, 

God brengt verlichting.  

 

"Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 

Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen." 

 

10 x: 

"Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gij 

zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de 

vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen." 

 

“Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
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Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der 

eeuwen. Amen.” 

Zing : Avé, avé, avé Maria. Avé, avé, avé Maria 

 

Priester: 

O.L. Vrouw van Beauraing, dank u voor alle bedevaarders die 

u naar uw gouden hart toetrekt. (2x) (eerste maal voorganger, 

tweede maal door pelgrims) 

O.L. Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars, U hebt het 

ons beloofd. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, zegen onze gezinnen. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, genees de zieken. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, bescherm ons. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, geef ons de vrede. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, verkrijg ons de nodige roepingen 

voor de kerk. (2x) 

O.L. Vrouw van Beauraing, wees onze voorspraak. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, maak ons offerbereid. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, leer ons veel te bidden. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, bekeer de zondaars. 2x  

O.L. Vrouw van Beauraing, genees de zieken. 2x  

 

Bidden we samen het gebed van het jaarthema 

Heilige Maagd Maria, 

U vraagt in Beauraing: 

'Hou je van mijn zoon? Hou je van mij?" 

Met heel mijn hart, verzeker ik u, 

wil ik zowel jouw Hart 

als het zijne liefhebben. 

Ik ben arm en zwak, 

de last is zo zwaar. 

Maar ik weet dat Jezus, 

zachtmoedig en nederig van hart, 
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hem met mij draagt ; en mijn juk, 

verenigd met het zijne, wordt veel lichter. 

Jij zorgt, oh mijn moeder, voor allen die hopen. 

"Kom, zeg jij, en mijn hart 

zal voor jouw hart zorgen”. 

Ik laat het aan jou over, vol vertrouwen. 

Ik groet je, Maria, lieve vrouw. 

Bid nu voor mij, zodat ik echt liefheb. 

Amen. 

 

Slotgebed  

Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat 

alle geslachten Maria, de moeder van Zijn Zoon, zalig prijzen. 

Vragen wij Hem ootmoedig: Heer, verhoor ons op haar 

voorspraak.  

God, wonderbaar zijn Uw werken; Gij hebt de onbevlekte 

Maagd Maria naar lichaam en ziel in Christus' glorie doen 

delen; laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid. 

Gij hebt ons Maria gegeven als moeder; schenk op haar 

voorspraak aan zieken genezing, aan bedroefden vertroosting, 

aan zondaars vergiffenis, en aan ons allen heil en vrede. Dank 

zij U is Maria vol van genade; schenk ons allen de blijdschap 

van Uw overvloedige genade. Maak Uw Kerk één van hart en 

één van ziel in ware liefde, en laat alle gelovigen eensgezind 

volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van 

Jezus. Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de Hemel; 

neem de overledenen voor altijd op in de vreugde van Uw 

Rijk, samen met alle heiligen. 

 

Wegzending en zegen 
V.  De Heer zal bij u zijn.  

A.  De Heer zal u bewaren.  

V.  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.  

A.  Amen.  
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V.  Gaat nu allen heen in vrede.  

A.  Wij danken God.  

 

Loflied van O.L.V. van Beauraing: 

Refrein:  

Maria wij juichen u blij tegemoet  

Blijf onze koninginne voorgoed, voorgoed  

Wij zweren getrouwheid aan u en uw Zoon  

Geef ons uw moederzegen tot loon, tot loon.  

 

Gij daalde in stille avond  

genadig bij ons neer.  

Vandaar toch mocht geschieden  

Die gunst ons en die eer? Refrein: 

 

Ons, onbezonnen kind’ren 

onachtzaam voor Gods wet  

komt gij vol kommer manen  

tot boete en tot gebed. Refrein: 

 

Ons harte heeft, 0 moeder  

uw moederwenk verstaan.  

Wij willen biddend, boetend  

met u door 't leven gaan. Refrein: 

 

Bekeer naar uw belofte  

de zondaars tot uw Zoon  

Wil allen, nu en eeuwig  

verzaam'len rond uw troon. Refrein: 
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