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Vraag en u zal gegeven worden. 

Klop en u zal worden open gedaan. 
God hoort en verhoort. 

Zijn wegen zijn niet altijd onze wegen. 

 
Van oudsher is de rozenkrans het gebedssnoer voor Katholieken  

om door Maria aandacht te vragen voor de noden van onze wereld. 

Aandacht te vragen voor onze persoonlijke noden. 
 

Maria, breng wat in ons leeft tot bij uw Zoon. 

Maria, help ons de weg van ons leven te gaan. 
Maria, help ons onze weg te accepteren. 

Maria, help ons bij te dragen, op onze plek, met onze mogelijkheden, 

aan de vrede in de wereld. 
 

Moge het rozenkransgebed rijke vrucht voortbrengen. 

 
 

Vicaris Wiel M.F. Wiertz, 

pastoor van Zeeuws-Vlaanderen 
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GEZONGEN LITANIE VAN MARIA (NA ELK TIENTJE) 
 

 

Voor elk couplet    
  Voorzang:  Hoor ons roepen,  o Moeder van God

        Allen:  Hoor ons roepen, o Moeder van God 

 
Na elk couplet       

Allen:  Hoor ons roepen, o Moeder van God 

           

 

1.  

U prijzen de hemelse scharen,         

U prijzen de koren der engelen,  

U prijzen de zalige geesten,  

U prijzen de kerk en haar kind’ren, 

U prijzen de mensen op aarde,  

   

 

Allen:  Maria, wij roepen tot U.    
           Maria, wij roepen tot U.  

           enz. 

 

  

2.  

Gij zijt toch de Moeder van Christus, 

De Moeder van onze Verlosser, 

De Moeder van alle genade, 

De reinste, de zuiverste Moeder, 

De liefst’ en beminnelijkste Moeder, 

 

3.  

Gij Oorzaak van blijdschap en vreugde, 

Gij Toevlucht van zondige mensen, 

Gij Troost ons in droefheid en zorgen, 

Gij helpt ons in al onze noden, 

Gij schijnt als een ster in het duister, 

  

4.  

Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen, 

Gij Zetel der godd’lijke wijsheid, 

Gij Roos vol van zoete geheimen, 

Gij Poort van de hemelse tempel, 

Gij Loot uit de wortel van Jesse, 

 

5.  

Vorstin van het rijk zonder einde, 

Gij troont in het hoogste der hemels, 

Gij heerst over eng’len en mensen, 

Gij Voorspraak bij God onze rechter, 

Verkrijg ons het eeuwige leven.   
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LITANIE VAN DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS  
 
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. 
 
Jezus, Zoon van de levende God,         ontferm U over ons.  
Jezus, Glans van de Vader,               ontferm U over ons. 
Jezus, verblindende Luister van het eeuwig licht,    enz. 
Jezus, Koning van de heerlijkheid,           
Jezus, Zon van de gerechtigheid,  
Jezus, Zoon van de Maagd Maria, 
Beminnelijke Jezus,  
Bewonderenswaardige Jezus, 
Jezus, sterke God,  
Jezus, Vader van de komende tijden, 
Jezus, Verkondiger van Gods raadsbesluiten, 
Allermachtigste Jezus, 
Allergeduldigste Jezus,  
Allergehoorzaamste Jezus,  
Jezus, zacht en ootmoedig van hart, 
Jezus, Minnaar van de zuiverheid, 
Jezus, onze Minnaar,  
Jezus, God van de vrede, 
Jezus, Bron van het leven, 
Jezus, Toonbeeld van de deugden, 
Jezus, IJveraar voor de zielen, 
Jezus, onze God, 
Jezus, onze Toevlucht, 
Jezus, Vader van de armen, 
Jezus, Schat van de gelovigen, 
Jezus, goede Herder, 
Jezus, waarachtig Licht, 
Jezus, eeuwige Wijsheid, 
Jezus, eindeloze Goedheid,        
Jezus, onze Weg en ons Leven,      
Jezus, Vreugde van de Engelen,      
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Jezus, Koning van de Aartsvaders,         ontferm U over ons. 
Jezus, Meester van de Apostelen,        ontferm U over ons. 
Jezus, Leraar van de Evangelisten,         enz. 
Jezus, Sterkte van de Martelaren, 
Jezus, Licht van de Belijders, 
Jezus, Zuiverheid van de Maagden, 
Jezus, Kroon van alle Heiligen, 
 
Wees genadig,         spaar ons, Jezus. 
Wees genadig,            verhoor ons, Jezus. 
 
Van alle kwaad,         verlos ons, Jezus. 
Van alle zonden,         verlos ons, Jezus.  
Van uwtoorn,        enz. 
Van de listen van de duivel,       
Van de geest van onkuisheid,      
Van de eeuwige dood, 
Van de verwaarlozen van uw inspraken, 
Door het geheim van uw heilige menswording, 
Door uw geboorte,  
Door uw kindsheid,  
Door uw goddelijk leven, 
Door uw arbeid, 
Door uw doodsstrijd en uw lijden, 
Door uw kruis en uw verlatenheid, 
Door uw smarten, 
Door uw dood en uw begrafenis,  
Door uw verrijzenis, 
Door uw hemelvaart, 
Door de instelling van uw allerheiligste Sacrament, 
Door uw vreugden, 
Door uw heerlijkheid, 
 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,     spaar ons, Jezus  
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Jezus 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons 
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Jezus, aanhoor ons.  
Jezus, verhoor ons. 
 
 
Laat ons bidden. 
Heer Jezus Christus, U hebt gezegd: "Vraag en gij zult verkrijgen; zoek en 
gij zult vinden; klop en u zal opengedaan worden", wij smeken U, ontsteek 
in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U met heel ons hart, 
met woord en daad beminnen en nooit ophouden U te loven. Heer, maak 
dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen, 
want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van 
uw liefde bevestigd hebt. U, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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LITANIE VAN MARIA VAN LORETO 
 
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,      enz. 
Moeder van Christus,        
Moeder van de Goddelijke genade,     
Allerreinste Moeder,        
Zeer kuise Moeder, 
Maagdelijke Moeder, 
Onbevlekte Moeder,  
Beminnelijke Moeder, 
Bewonderenswaardige Moeder, 
Moeder van goede raad,  
Moeder van de Schepper, 
Moeder van de Zaligmaker,  
Moeder van de Kerk, 
Allervoorzichtigste Maagd, 
Eerwaardige Maagd,  
Lofwaardige Maagd, 
Machtige Maagd, 
Goedertieren Maagd, 
Getrouwe Maagd, 
Spiegel van gerechtigheid, 
Zetel van wijsheid,  
Oorzaak van onze blijdschap, 
Geestelijk vat,  
Eerwaardig vat, 
Heerlijk vat van Godsvrucht, 
Mystieke roos, 
Toren van David,          
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Ivoren toren,         bid voor ons. 
Gouden huis,         bid voor ons. 
Ark van het verbond,        enz. 
Deur van de hemel, 
Morgenster, 
Heil van de zieken, 
Toevlucht van de zondaars,  
Troosteres van de bedroefden,  
Hulp van de christenen, 
Koningin van de engelen, 
Koningin van de aartsvaders, 
Koningin van de profeten, 
Koningin van de apostelen,  
Koningin van de martelaren,  
Koningin van de belijders, 
Koningin van de maagden, 
Koningin van alle heiligen, 
Koningin zonder erfsmet ontvangen, 
Koningin in de hemel opgenomen, 
Koningin van de heilige rozenkrans, 
Koningin van de gezinnen, 
Koningin van de vrede, 
 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,        spaar ons Heer 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,    verhoor ons Heer 
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons 
 
Bid voor ons heilige Moeder van God. 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
Laat ons bidden. 
Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen 
verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij 
door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is 
gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige 
vreugde genieten. Door Christus, onze Heer. Amen.  
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LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF  
 

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 Jozef, roemrijke afstammeling van David. bid voor ons. 

Heilige Jozef, licht van de aartsvaders.   enz. 

Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God.  
Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd.   

Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God.  

Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus. 
Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin. 

Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef. 

Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef. 
Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef. 

Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef. 

Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef. 
Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef. 

Heilige Jozef, spiegel van geduld. 

Heilige Jozef, beminnaar van de armoede. 
Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden. 

Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven. 

Heilige Jozef, beschermer van de maagden. 
Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen. 

Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen. 

Heilige Jozef, hoop van de zieken. 
Heilige Jozef, patroon van de stervenden. 

Heilige Jozef, schrik van de duivels. 

Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk. 
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Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,        spaar ons Heer 

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

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons 
 

God heeft de heilige Jozef aangesteld tot heer over Zijn Huis,   

en tot beheerder van al Zijn bezittingen.      
 

Laat ons bidden. 

Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een 
trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef, dat uw 

Kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit 

mysterie. Door Christus onze Heer. Amen. 
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AAN MARIA  
(wijze: Gekomen is uw lieve mei) 

 

U bent gelovend voorgegaan, Maria 
U nam uw Zoon als redder aan, Maria 

Ook al wat U niet verstond 

Elke pijn, die God U zond, ave, ave Maria 
U zag uw Heer als vaste grond, Maria 

 

U kent in ons de twijfeling, Maria 
Bij wat ons vaak te boven ging, Maria 

Zet ons op het goede spoor 

Ga ons in geloven voor, ave, ave Maria 
En help ons alle duister door, Maria 

 

Het is voor U ons mooiste lied, Maria 
Wij vragen U, vergeet ons niet, Maria 

U, die klein bleef en gewoon, 

Toon ons uw geluk als loon, ave, ave Maria 
O, maak ons zeker van uw Zoon, Maria 

 

 

AAN U, KONINGINNE 
Aan U, Koninginne, de groet voor de strijd 

Aan U, onze Schutsvrouw, de wapens gewijd 

Aan U, onze Moeder, zo zacht en zo goed 
Ons streven, ons strijden, ons leven, ons bloed 

Maria aan U, Maria aan U, 

Ons streven, ons strijden, Maria aan U 
 

Nu voorwaarts ten strijde met krachtige moed 

De lucht is zo helder, de zon is zo goed 
De trommen, ze roepen, ze roepen ten slag 

Aan ons de victorie, aan ons zij de dag 

Maria voor U, Maria voor U, 
Aan ons de victorie, Maria voor U  
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DAAR BLOEID’ ENE LELIE  
Daar bloeid’ ene Lelie met zuiverlijke pracht,  

voor eeuwen en tijden in ‘t diepst van Gods gedacht.  

Zij was toch zo schone! Zij bloeide toch zo blank!  
Er looft haar naar waarde noch mens noch eng’lenzang!  

 

Vandaag is die Lelie, zo menig eeuw verbeid,  
op aarde ontsproten in reine heerlijkheid.  

‘t Zijt Gij, o Maria, o Lelie eeuwig schoon,  

Gods Bruid en Gods Dochter en Moeder van Gods Zoon!  
 

Al d’engelenkoren begroeten heden d’aard.  

Zij heeft hun, o wonder, een Koningin gebaard!  
O hemelse Lelie, Gij zijt onz’ eeuw’ge roem,  

Gij zijt van de wereld de vlekkeloze Bloem!  

 
 

FATIMA LIED  

In Portugals bergland waar Fatima ligt, 

verscheen op een steeneik een Vrouwe vol licht. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

  

God wordt door veel zondaars beledigd, gehaat. 
Dat zij zich bekeren in woord en in daad. 

Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

Wij vragen U smartvol en meelijdend Hart, 

schenk troost de bedroefden, verlicht toch hun smart. 

Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

O, laat ons trouw eren het vlekkeloos Hart, 

W' ontrukken dan zielen aan d' eeuwige smart. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 
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O moederlijk Harte, bemind door uw Zoon, 

geleid heel de mensheid naar d'hemelse woon. 

Ave, ave, ave Maria (2x) 
 

Daar zullen wij eeuwig U, Moeder en M-aagd, 

en danken en roemen zoals 't God behaagt. 
Ave, ave, ave Maria (2x) 

 

 

GEBENEDIJD ZIJT GIJ  
Gebenedijd zijt Gij 

En onder al de vrouwen, ‘t zij wie of waar dat ‘t zij,  
eerbiedig aan te schouwen, gebenedijd zijt Gij.  

 

Refrein:   O Moedermaagd, die Jezus draagt,  
eerbiedig aan te schouwen;  

gebenedijd zijt Gij. 

 
Gebenedijd zijt Gij. 

Voor eeuwen uitverkoren, Gij Moeder, ook van mij,  

daar God is uit geboren, gebenedijd zijt Gij.  
 

Refrein:   O Moedermaagd, die Jezus draagt,  

daar God is uit geboren,  
gebenedijd zijt Gij.  

 

Gebenedijd zijt Gij.  
Naast U en is er gene van zond’ en schulden vrij,  

o onbevlekt’ Allene, gebenedijd zijt Gij.  

 
Refrein:   O Moedermaagd, die Jezus draagt,  

O onbevlekt’ Allene, gebenedijd zijt Gij.  
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GEKOMEN IS UW LIEVE MEI  
Gekomen is uw lieve mei, Maria 

En op het veld de bloemensprei, Maria  

Bloemen, die wij plukken gaan,  
Nu zij rijk te bloeien staan. Ave, ave Maria 

Voor U de Vrouwe van de Mei, Maria  

 
Wij knielen ‘s avonds voor uw beeld, Maria 

U wijden wij ons onverdeeld, Maria 

Met de bloemen en de zang,  
En wij bidden, zingen lang: Ave, ave Maria 

Tot Gij uw gunsten aan ons deelt, Maria 

 
Zo helder schijnt het witte licht, Maria 

Der kaarsen op uw lief gezicht, Maria 

Goedig ziet Gij op ons neer,  
Als een Moeder goed en teer. Ave, ave Maria 

Uw ogen steeds op ons gericht, Maria 

 
Wij scheiden als de zachte nacht, Maria 

Reeds aan de blauwe hemel lacht, Maria 

Zingend van de bloemen-Mei, 
Gaan wij slapen, rustig blij. Ave, ave Maria, 

Terwijl vol zorgen houdt de wacht, Maria. 

 

 

GIJ DRAAGT HEM DIE …  
Gij draagt Hem die draagt al wat bestaat 
Als uw Kind maakt God zich openbaar. 
 
Refrein:  Maria, onze Moeder, Maria, heilige Maagd. Amen. 
 
Moeder van de mensen, Huis van God 
Gij baart Hem, Die is de Levensbron 
 
Moeder van de Herder en het Lam 
Hoed de kudde, leid ons bij de hand.  
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GOD GROET U ZOALS BLOEMEN    
(wijze: God groet U zuiv’re bloeme) 

 

God groet U zoals bloemen, U groeten op het veld - 
Maria die wij noemen, Moeder van Israël.  

Als Gij niet was geboren, wie zouden wij dan zijn? 

Gingen wij niet verloren - ontheemden waren wij. 
 

Een roos die zonder dorens wacht op de zonnegloed - 

zo staat Gij uitverkoren, totdat Gij openbloeit. 
De hemel van zo hoge, de aarde van omlaag 

staan over U gebogen, vrouw die om leven vraagt. 

 
God groet U, zoals sterren en licht van zon en maan. 

Hij is als licht van verre over U opgegaan. 

Die groot is in zijn daden werd U tot goed en bloed. 
Gij, Moeder vol genade, Maria wees gegroet. 

 

 

GOD GROET U, ZUIV’RE BLOEME   
God groet U, zuiv’re Bloeme, Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik U roeme, lof moet U altijd zijn.  

Als Gij niet waart geboren, o reine maged vrij,  
wij waren allen verloren, aan U beveel ik mij. 

 

Maria, Lelie reine, Gij zijt mijn toeverlaat.  
Zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat.  

Zo geeft Gij ons genade, en staat uw dienaars bij:  

och sta mij ook te stade, aan U beveel ik mij.  
 

O Roze zonder doornen, o Violette zoet, 

O Bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt Gij. 

Ach wees mij toch genadig, aan U beveel ik mij. 
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Mijn allerliefste Vrouwe, o Maagd gebenedijd, 

Op U staat mijn betrouwen, waar Gij mijn Moer zijt. 

O zuiver Maged schone, bid uw Zoon dat Hij 
mij geeft de hemel te lone, aan U beveel ik mij. 

 

Met recht zijt Gij verheven, al boven d’englenschaar. 
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij U daar. 

Och wil mij toch geleiden, sta Gij mij altijd bij 

en wil mij van niet scheiden, aan U beveel ik mij. 
 

 

HET WEES GEGROET 
Ik groet U vol genade,  

sprak d’engel Gabriël, 
de bron van uw genade  

is God Emmanuel. 

 
Want onder alle vrouwen 

zijt Gij gebenedijd; 

gelukkig die aanschouwen 
in dank uw heerlijkheid. 

 

En meer nog zij gezegend 
de vrucht van uwe schoot; 

door Hem zijn wij genezen 

van een volkomen dood. 
 

Gods Moeder, wil ons horen: 

bid dat wij zondaars groot 
voor God niet gaan verloren 

in ’t uur van onze dood.  
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HOE HEEFT UW NAAM EEN LIEVE KLANK 
Hoe heeft uw naam een lieve klank 

zo blij als d’ eerste mei. 

Die klank is als een hemelzang 
van blije eng’lenrei. 

Maria, Maria, Maria 

 
Hoe heeft uw naam een tere klank 

zo zacht als sterrenpracht. 

Die klank is als een hemelsprank 
zo prachtig in de nacht. 

Maria, Maria, Maria 

 
Hoe heeft uw naam een zachte klank 

zo fijn als ambrozijn. 

Die klank is als de hemeldrank  
van reine maagdenwijn. 

Maria, Maria, Maria 

 

 

LIEVE MOEDER VAN DE HEER 
Lieve Moeder van de Heer 

zie ons voor uw beelt’nis knielen 

Zingend bidden w’U ter eer 
en voor ’t heil van onze zielen 

Breng ons Jezus dichterbij 

Moeder, onbevlekt zijt Gij 
 

Smetteloos van ziel en hart 

hebt Gij eens verdiend te dragen 
’t woord van God, die om Zijn smart 

antwoord geeft op al uw vragen 

Maak ons hart voor ’t goede vrij 
Moeder, onbevlekt zijt Gij 
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Smeek uw kind, o lieve Vrouw 

met de macht aan U gegeven 

Dat wij onder vreugd’ en rouw 
zonder zonde mogen leven 

Dan zal ’t klinken eeuwig blij 

Moeder, onbevlekt zijt Gij 
 

 

MARIA MIJN HEMELSE MOEDER 
Maria, mijn hemelse Moeder, 

zo rein en zo trouw en zo goed, 

Aan U geef ik lijden en vreugde, 
en zeg U mijn wees gegroet. 

Ave Maria, Maria. 

 
Maria, zo graag kom ik even, 

behoeftig en arm als ik ben, 

Gij schenkt toch het Licht en het Leven, 
o help mij dat ik Hem ken. 

Help mij Maria, Maria. 

 
Maria, wanneer ik nu blijde, 

om Jezus aan and'ren mij geef, 

Ik weet dat Gij mij steeds geleidde, 
en dank U zolang ik leef. 

Dank U Maria, Maria. 
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MARIA TE MINNEN 
Maria te minnen, een vreugde steeds weer 

Zij is onze Moeder en van Jezus de Heer 

 
Refrein:  Maria, mijn Moeder 

   U wijd ik mijn hart 

   Aan U mijn liefde 
   In vreugd’ en in smart 

 

Neem ons in bescherming, in ’t uur van de strijd 
Dan sterk ons uw liefde, o Moeder altijd 

 

Als ons mocht bedreigen, het helse gevaar 
Dat ons dan uw liefde, voor zonde bewaar 

 

 

MARIA’S GELOOF  
(wijze: God groet U zuiv’re bloeme) 

 

God gaat de mens te boven, wat Hij ook heeft bedacht 
Maria is geloven is bouwen op Zijn macht 

Het is, hoezeer vergeten een mens zich vaak ook voelt, 

Niet beter willen weten dan God het heeft bedoeld 
 

Maria, dat is wachten tot Hij zijn wonder doet 

Zelf niet tot meer bij machte en toch vol goede moed 
Het is het kalme stille aanvaarden wat Hij biedt 

Het is eenvoudig willen dat ons Zijn wil geschiedt 

 
Maria, dat is buigen, maar zingen bovendien 

Is zorgeloos getuigen dat Hij wel zal voorzien 

En ook de nacht aanvaarden de onverwachte pijn 
Desnoods de zeven zwaarden, dat is Maria zijn. 
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MAGNIFICAT 
Gelukkig mag ik heten,  

want God heeft mij zien staan. 

Hij heeft Mij laten weten, 
hoe Hij te werk zal gaan. 

 

De vorsten laat Hij vallen,  
de kerels maakt Hij klein. 

Die baas zijn over allen,  

zij zullen niets meer zijn. 
 

Wie honger heeft krijgt eten,  

de arme krijgt het goed.  
De rijke wordt vergeten, 

met al zijn overvloed. 

 
De zwakke zal herleven,  

voorgoed voorbij de pijn.  

De kleine wordt verheven,  
het kind zal koning zijn. 
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MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM! 
Juichend looft nu mijn ziel de heer mijn God 

en mijn Geest jubelt blij om mijn God mijn Redder. 

Naar mijn kleinheid heeft God Zijn blik gericht 
vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig. 

 

Refrein:  Magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
 

Grote dingen heeft God aan mij gedaan 

Hij is machtig en groot, Zijn Naam is heilig. 
God de Heer is barmhartig, Hij is goed 

voor de mensen die hem eerbiedig vrezen. 

 
De Almachtige toonde mij zijn kracht, 

Hij zal de hoogmoedigen uiteenslaan. 

Alle machthebbers stoot Hij van hun troon 
Hij zal alle eenvoudigen verheffen. 

 

Aan behoeftigen geeft Hij overvloed, 
maar de rijken gaan heen met lege handen. 

Hij verlost en bevrijdt zijn dierbaar volk 

Zijn barmhartigheid blijft Hij steeds indachtig. 
 

Zijn belofte getrouw aan Abraham 

zal God eeuwig voor zijn geslacht bezorgd zijn.  
Eer aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest,  

hier en nu en door alle eeuwen, Amen. 
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O KONINGIN VOL MAJESTEIT, MARIA 
O Koningin vol majesteit, Maria 

Gij trouwe hulp der christenheid, Maria 

Zie ons om U legervaan, 
sterke Vrouwe, voer ons aan. 

 

Refrein:  O help ons strijden, door alle tijden 
   In alle nood, tot in de dood, Maria 

 

O Maagd en aller maagden kroon, Maria 
Uw God en Schepper werd uw Zoon, Maria 

Bid uw dierbaar God’lijk Kind, 

dat Het ons steeds meer bemint. 
 

O trouw, o heilig Moederhart, Maria 

Gij leed voor ons zo bit’re smart, Maria 
Laat de wrede zielepijn, 

niet voor ons verloren zijn. 

 
 

O MARIA, DIE DAAR STAAT 
1. O Maria, Die daar staat, Gij doet goed en ik dit laat. 

 
Refrein:  Wilt Gij mijn arme ziel gedenken,  

'k zal U een Ave Maria schenken. 

Ave, ave Maria; ave, ave Maria. 
 

2. O Maria, Gij die weet, dat mijn hart U is besteed. 

3. O Maria, Die mij ziet, Gij hebt alles en ik niet. 
4. O Maria, overluid, spreek ik mijn beloften uit. 

5. O Maria, in de strijd, toon dat Gij mijn Moeder zijt. 
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O STERRE DER ZEE 
O reinste der scheps’len, o Moeder en Maagd.  

Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt.  

Maria aanhoor onze vurige beê,  
geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee. 

  

Refrein:  O Sterre der zee, o Sterre der zee,  
geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee.  

 

Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan. 
Is ‘t scheepje onzer ziel in gevaar van vergaan.  

Bedaar dan, Maria, de storm op uw beê,  

stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee.  
 

Refrein:  O Sterre der zee, o Sterre der zee,  

stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee.  
 

Maria, als Gij onze schreden geleidt,  

schenk Gij ons uw licht en uw bijstand altijd. 
Dan landen wij veilig ter hemelse ree,  

en danken U eeuwig, o Sterre der zee. 

 
Refrein:  O Sterre der zee, o Sterre der zee,  

en danken U eeuwig, o Sterre der zee.  
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TE LOURDES OP DE BERGEN 
Te Lourdes op de bergen verscheen in een grot,  

vol glans en vol luister de Moeder van God.  

Ave, ave, ave Maria! (2x)  
 

“Ik ben d’onbevlekte en zuivere Maagd,  

sprak Zij tot het kind dat haar zo had behaagd. 
Ave, ave, ave Maria! (2x)  

 

En sinds het verschijnen der Maagd in de grot 
volgt wonder op wonder tot glorie van God. 

Ave, ave, ave Maria! (2x)  

 
Schenk Moeder uw kinderen, heil voorspoed en vree 

dan klinkt immer luider en blijder ’t Ave. 

Ave, ave, ave Maria! (2x)  

 
 

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. 

 
0 rozenkrans u eer ik, verheven hemelpand, 

dat w' aan Maria danken, aan hare moederhand. 

Moeder van de Heer, u zij dank en eer 
voor 't grote liefdeblijk aan hemelgunsten rijk. 

 

Maria, ene bede, o weiger mij die niet, 
Gij gaaft m'een krans op aarde die nimmer mij verliet. 

Schenk mij nog een krans, schit’rend en vol glans, 

schenk mij dat liefdeblijk eens in het hemelrijk. 
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VADER, LEG IN MIJN HART 
Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria.  

Laat mij altijd klein en arm voor U staan,  

luisteren naar U zoals Zij heeft gedaan,  
'ja' zeggen en voor uw Woord open staan.  

 

Vader, leg in mijn hart, de vroomheid van Maria.  
Laat mij tot U bidden, blij zoals zij,  

in overgave en innerlijk vrij,  

zodat uw Geest diep kan spreken in mij.  
 

Vader, leg in mijn hart, de liefde van Maria.  

Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad,  
maar vrede schichten door woord en door daad,  

zo wordt uw kracht in mij sterker dan haat. 

 
Vader, leg in mijn hart, de blijheid van Maria.  

Laat mij elke nood verwerken tot deugd,  

en U mijn pijn moedig offeren in vreugd,  
zodat mijn gave uw Hart diep verheugt. 

 
 
  



- 28  - 

WEES GEGROET, O STERRE  
Wees gegroet, o Sterre,  

wees gegroet van verre.  

Aan de hemel blinkt uw licht  
in het bange vergezicht.  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 
Als de golven stijgen,  

hoger, hoger dreigen,  

schijn dan veilig voor ons uit,  
gun de zee geen droeve buit.  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 
Wees gegroet, o Sterre,  

wees gegroet van verre.  

Op uw zacht en zalig licht  
houden wij het oog gericht.  

Wees gegroet, wees gegroet, Maria.  

 
 

WIJ GROETEN U, O KONINGIN 
Wij groeten U, o Koningin, o Maria 

U, Moeder, vol van teed’re min, o Maria 
 

Refrein:  Groet haar, o cherubijn 

   Prijst haar, o serafijn 
   Prijst met ons uw Koningin 

   Salvé, salvé, salvé Regina 

 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria 

En troost in alle bitterheid, o Maria 

 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd’, o Maria 

Leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria 
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WIJ KOMEN U GROETEN, MAAGD DER ARMEN 
Wij komen U groeten, Maagd der armen 

Gij wenkt al uw kind’ren naar het Licht 

Gij wilt elk verkillend hart verwarmen 
uw blik is zo zacht op ons gericht 

 

Refrein:  Ave, ave, ave Maria (2x) 
 

Gij noemde Uzelf ‘de Maagd der armen’ 

Gij toont de eenvoudigen uw macht  
De kleinen zult Gij verblijd omarmen 

want God heeft uw kleinheid hooggeacht 

 
Gij bidt voor ons, Gij vraagt ons te bidden  

De zonden, de wortels van het kwaad 

wilt Gij zien verdwijnen uit ons midden 
Uw goedheid is groot, is zonder maat 

 

Gij komt alle leed op aard verzachten 
Gij draagt elke ziekte diep in ’t hart 

Gij zijt onze hoop in bange nachten 

Gij heelt elke wonde, elke smart 
 

Gij geeft ons Gods Zoon, Gij zijt Gods Moeder 

Gij deelde in Zijn verlossingswerk 
Uw Zoon, onze Redder, onze Broeder 

verheft U tot ‘Moeder van de Kerk’ 
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ZACHT EN STERK 
Zacht en sterk hebt Gij uw Kind gedragen 

in vreugde en in pijn. 

Vrouw van Geloof, sta ons bij 
 

Zacht en sterk hebt Gij naast Hem gestaan 

toen haat Hem wilde doden. 
Vrouw van Hoop, sta ons bij. 

 

Zacht en sterk zijt Gij met Hem gegaan 
de weg te einde toe. 

Vrouw van Liefde, sta ons bij. 

 

 

ALMA REDEMPTORIS MATER  
Alma Redemptoris Mater, quæ pervia cæli porta manes, et Stella Maris, 

succurre cadenti surgere qui curat populo.  

Tu quæ genuisti, natura mirante, tuum Sanctum Genitorem, Virgo prius 
ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud ‘Ave’, peccatorum miserere.  

 

Vertaling:  
Verheven Moeder van de Verlosser, die de open deur des hemels blijft en 

de Sterre der Zee, kom snel het volk te hulp, dat valt en poogt op te 

staan.  
Gij die tot verbazing der natuur uw Heilige Schepper hebt gebaard, 

Maagd tevoren en daarna, die uit de mond van Gabriël het ‘Ave’ hebt 

vernomen, ontferm U over de zondaars. 
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AVE MARIA (SCHUBERT) 
Ave Maria, gratia plena 

Maria, gratia plena, Maria, gratia plena 

Ave, ave Dominus, Dominus Tecum 
Benedicta Tu in mulieribus. Et benedictus 

Et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. 

Ave Maria 
 

Sancta Maria, Mater Dei 

Ora pro nobis peccatoribus, Ora pro nobis 
Ora, ora pro nobis peccatoribus 

Nunc et in hora mortis. Et in hora mortis nostrae 

Et in hora mortis nostrae. Et in hora mortis nostrae 
Ave Maria 

 

 
Vertaling:  

Gegroet Maria, vol genade 

Maria, vol genade. Maria, vol genade 
Gegroet, gegroet de Heer. De Heer zij met U 

Gezegend zijt Gij onder de vrouwen. En gezegend gezegend zij de 

vrucht van uw schoot. Van uw schoot, Jezus.  
Gegroet Maria 

 

Gegroet Maria, Moeder van God 
Bid voor ons, de zondaars, Bid voor ons 

Bid, bid voor ons, de zondaars.  

Nu en in het uur van de dood. En in het uur van onze dood.  
En in het uur van onze dood. En in het uur van onze dood. 

Gegroet Maria 
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AVE REGINA CÆLORUM  
Ave Regina cælorum, Ave Domina angelorum,  

Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta:  

Gaude, Virgo gloriosa, Super omnes speciosa,  
Vale, o Valde decora,  

Et pro nobis Christum exora.  

 
Vertaling:  

Wees gegroet Koningin der hemelen, wees gegroet Vorstin der engelen,  

wees gegroet o Wortel, wees gegroet o Poort, waaruit voor de wereld 
het Licht is opgegaan:  

Verheug U, roemvolle Maagd, uitgelezen boven allen,  

heil U, Gij, Volschone,  
En bid Christus voor ons. 

 

 

AVE VERUM 
Ave Verum Corpus, natum de Maria Virgine, 

Vere passum, immolatum in cruce pro hómine, 

Cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine, 
Esto nobis praegustatum in mortis examine. 

O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu fili Mariae. 

 
Vertaling:  

Gegroet waarachtig Lichaam, geboren uit de Maagd Maria 

Dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is aan het kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde water met bloed vloeide. 

Wees voor ons een voorsmaak tijdens de beproeving van de dood. 

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria. 
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REGINA CÆLI  
Regina Cæli, lætare, alleluia,  

quia Quem meruisti portare, alleluia,  

resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

 

Vertaling:  
Koningin des hemels, verheug U, alleluja,  

omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,  

verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja.  
Bid God voor ons, alleluja. 

 

 

SALVE REGINA  
Salve Regina, Mater misericordiæ, vita dulcedo,  

et spes nostra salve.  

Ad Te clamamus, exsules filii Hevæ,  
ad Te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.  

Eja ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos 

converte,  
et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium 

ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.  
 

Vertaling:  

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven,  
en onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.  

Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,  

tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.  
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen,  

en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw 

schoot.  
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. 
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TOTUS TUUS MARIA 

Totus Tuus, Maria.  

Gratia plena, Dominus Tecum.  

Totus Tuus. Ora pro nobis, Maria, Maria.  
 

Vertaling:  

Geheel de Uwe, Maria.  
Vol van genade, de Heer is met U.  

Geheel de Uwe. Bid voor ons Maria. 
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Dit boekje is eigendom van de Elisabeth-parochie, 
gelieve het na gebruik in de kerk terug te leggen 

 

 

 

 


