
Maria ter Weghe.  

Ja, Maria ging ter Weghe, toen, destijds, toen zij haar nicht Elizabeth bezocht; en nog 
steeds gaat zij naar ons toe. In Bergen op Zoom in het bijzonder, we herkennen dat in het 

lied “Maria die door Bergen gaat” van Anton van Duinkerken. Zij staat ons bij met haar 
gebed, haar liefde en zorg. Daarom dit gebed tot haar.  

Maria van de wegen 

Maria, 

jij bent de eerste gelovige 

die de weg naar het Koninkrijk voleind heeft. 

Jij kent de omwegen van de lange weg 

die loopt van de aarzeling 

naar de tenhemelopneming, 

langsheen Betlehem en Nazareth, 

langsheen Jeruzalem en Calvarië, 

langs het cenakel en langs de Kerk : 

je hebt je tegen alle stenen gestoten 

die een moeder op haar weg kan tegenkomen, 

tot de grafsteen van een vrijdagavond 

en de weggerolde steen van paasmorgen toe. 

Jij die in de stilte van je liefde 

de haastige stap van je Zoon gevolgd bent, 

die ongeduldig was om het Goede Nieuws te verkondigen, 

Maria, wij bidden tot jou. 

Maria van de paden en de wegen 

wees de onvermoeibare tochtgenote op onze pelgrimstochten. 

Wees het luisterend oor bij onze ontmoediging. 

Wees de zachte vlam van onze hopeloze nachten. 

wees de trouwe ster die onze stappen richt. 

Maria van de bronnen en de fonteinen, 

laaf onze harten verdroogd door eenzaamheid, 

verkwik onze lichamen, gespannen door onrust en zorgen, 

was onze gezichten, gerimpeld door lijden, 

en onze handen, vuil van het werken zonder vreugde. 

Maria van de stopplaatsen en de heiligdommen, 

wees bij ons wanneer we feesten. 

Geef meer glans aan onze lach 

en meer licht aan onze ogen. 

Richt onze ogen op jouw Zoon 

die altijd komt tot ons, 

en op de gezichten van onze broeders en zusters, 

de kleinen, de armen, 

hen die de Vader met gaven overstelpt. 

Leer ons de Geest te ontvangen 

die de steun zal zijn bij ons vertrekken. 

Maria, wij bidden je : bid met ons. 


