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Foto omslag voorzijde: Onze Lieve Vrouw van Banneux bij de bron. 

Foto’s omslag achterzijde: 

De eerste kapel met het woonhuis van de familie Beco. 

De bron met Onze Lieve Vrouw van Banneux. 
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Noveen tot de Maagd der Armen  

(Onze Lieve Vrouw van Banneux)  
 

Bid elke dag het Rozenkransgebed 

 

Geloofsbelijdenis / Twaalf Artikelen van het Geloof  

 

V. Ik geloof in God de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,  

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

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.  

A. Ik geloof in de Heilige Geest;  

de Heilige katholieke Kerk,  

de gemeenschap van de heiligen;  

de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam;  

dn het eeuwig leven.  

Amen. 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_de_Vader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Geest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonde_(christendom)
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Onze Vader 
 

V. Onze Vader, 

die in de Hemel zijt,  

Uw Naam worde geheiligd;  

Uw Rijk kome;  

Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.  

A. 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. 
 

Wees gegroet 
 

V. 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. 

A. Heilige Maria, Moeder van God, 

 bid voor ons, zondaars, 

 nu en in het uur van onze dood. 

 Amen. 
 

Doxologie / Lofprijzing 
 

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

A. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

V. De namen van Jezus, Maria en Jozef zijn gezegend, 

A. van nu af tot in eeuwigheid. 
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Eerste Dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

U nodigt ons uit om U te volgen op de weg naar de Bron, 

die Christus is. 

Leer mij gewillig deze uitnodiging te aanvaarden. 

Leer mij in Christus de kracht te putten 

om mijzelf te vergeten voor de anderen 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Tweede dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

U zegt: 

“Steek uw handen in het water, 

  deze bron is mij voorbehouden.” 

Leid mij naar Jezus. 

Leer mij geloven in Jezus, 

mijn Verlosser. 

Leer mij te vertrouwen op Hem. 

Verkrijg voor mij de genade 

van een totale overgave aan Zijn liefde. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Derde dag 

 

Moeder van God, 

te Banneux hebt U zich 

“de Maagd der Armen” laten noemen. 

Maak mijn hart los van al het vergankelijke. 

Neem mij weg van alle zelfgenoegzaamheid. 

Leer mij begrijpen 

hoe alles in mijn leven de gave van God is. 

Leer mij om alles uit 

Gods handen te aanvaarden. 

Neem weg wat mij scheidt van God 

en schenk mij wat mij nader brengt 

tot Hem, mijn Heer en Vader. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Vierde dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

Uw boodschap is 

“voor alle naties”. 

U nodigt alle Volkeren uit om te komen 

naar de Bron die Christus is: 

Verlosser en Hoofd van alle mensen. 

Maak alle mensen één, 

als broeders in Christus. 

Help mij om in elke medemens 

een beeld van God en mijn naaste 

te mogen zien. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Vijfde dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

U hebt een kapel gevraagd om Eucharistie te vieren, 

want hierin ligt alle heil. 

Leer mij met geloof en liefde 

de Heilige Eucharistie te benaderen. 

Leer mij om mij met Jezus 

aan de Vader op te dragen 

voor het heil van heel de wereld. 

Laat mij, gevoed door het Hemelse Brood 

dat Christus is, 

bidden en werken, 

opdat allen zouden deel uitmaken 

van het Volk van God. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Zesde dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

U hebt beloofd: 

“Ik kom het lijden verlichten.” 

Verkrijg voor mij de kracht 

om te aanvaarden dat het lijden mij beter maakt. 

Verleen mij het inzicht 

in de zaligmakende waarde 

van het dragen van het kruis. 

Leer mij in blijdschap te leven, 

ook met het kruis. 

Leer mij om door de goedheid en de dienstvaardigheid 

het lijden van anderen te verlichten. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Zevende dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

U hebt ons het volgende medegedeeld: 

“Geloof in mij, Ik zal in u geloven.” 

Als we echt geloven in Jezus’ Woord, 

dan kan de Heer ook 

voor ons grote dingen verrichten. 

Moeder, vraag voor mij een levendig geloof. 

Leer mij in de kleinste dingen 

van het dagelijks leven 

steeds de Hand van God te zien. 

Leer mij bidden in het grootste vertrouwen. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Achtste dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

tot driemaal toe hebt U 

ons aangespoord om veel te bidden. 

U hebt te Banneux de nadruk 

gelegd op het gebed en de viering 

van de Heilige Eucharistie. 

Zonder dit is geen Christelijk bestaan mogelijk. 

Leer mij bidden, Moeder. 

Leer mij gelovig en aandachtig te bidden, 

opdat ik iets zou mogen begrijpen 

van het Evangelie. 

Leer mij om zo deel te nemen 

aan de viering van de Eucharistie van Jezus, 

zodat ik door de kracht 

van dit Hemelse Brood 

de moed zou vinden om mij in te zetten 

en zo een ander mens te worden: 

mild, liefdevol en bekommerd voor allen. 

Leer mij om door alledaagse en kleine liefdadige werken 

velen gelukkig te maken. 

 

Heilige Maagd der Armen leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, red alle landen, 

sterk de zieken, verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, wij danken U. 
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Negende dag 

 

Heilige Maagd der Armen, 

als “Moeder van de Verlosser en Moeder van God” 

hebt U zich bekend gemaakt te Banneux. 

Als Moeder van de Verlosser 

komt U ons lijden verlichten. 

U leert ons te begrijpen wat Jezus’ Liefde is 

en hoe wij ook onze liefde moeten schenken aan anderen. 

Als Moeder van God 

is uw macht en uw bezorgdheid voor ons 

haast onbeperkt. 

Goede Moeder, 

geloof in ons, wij geloven in U. 

 

Heilige Maagd der Armen 

leid ons naar Jezus. 

Bron van Genade, 

red alle landen, 

sterk de zieken, 

verlicht het lijden, 

bid voor ons allen. 

Wij geloven in U, 

geloof in ons. 

We zullen veel bidden. 

Zegen ons. 

Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God, 

wij danken U. 
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Gebeden van Banneux 
 

Aanroepingen 
 

Maagd der Armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. 

Maagd der Armen, red de naties. 

Maagd der Armen, sterk de zieken. 

Maagd der Armen, verlicht het lijden. 

Maagd der Armen, bid voor ieder van ons. 

Maagd der Armen, wij geloven in u. 

Maagd der Armen, geloof in ons. 

Maagd der Armen, wij zullen veel bidden. 

Maagd der Armen, zegen ons. 

Maagd der Armen, Moeder van de Verlosser, Moeder van God,  

wij danken u. 

 
 

Gebed van de internationale Gebedsunie  
 

Maria, Maagd der Armen, 

gij leidt ons naar Jezus, bron van alle genade, 

en gij komt ons lijden verlichten. 

Wij aanroepen u vol vertrouwen: 

Help ons uw Zoon nog trouwer te volgen 

en Hem zonder voorbehoud toe te behoren. 

Sta ons bij, opdat wij de gaven van de Heilige Geest  

mogen ontvangen, 

Hij die ons leidt en heiligt. 

Geef voor ons de genade 

elke dag meer op Jezus te lijken, 

opdat ons leven eer brengt aan God, 

en bijdraagt aan het heil van onze broeders. 
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Gebed van Mgr. L.J .  Kerkhofs  

bisschop van Luik op het moment van de verschijningen 
 

Maria, Maagd der Armen, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is God, onze hemelse Vader, 

die zo goed was U naar ons te zenden. 

Wat gij steeds voor ons geweest zijt, 

dat blijft gij en zult gij steeds blijven 

voor allen die, zoals wij - en nog inniger dan wij - 

in u geloven en tot u bidden. 

Gij wilt er geheel voor ons zijn, 

zoals gij u te Banneux hebt doen kennen: 

de trouwe Dienares van de Heer, 

de Moeder van de Verlosser, Moeder van God, 

de zorgvolle Moeder van ons allen, 

machtig en vol goedheid als geen ander, 

die van de armen en van alle mensen houdt, 

de zieken sterkt, 

het leed van uw kinderen verzacht 

en de mensheid redding brengt, 

de Koningin en Moeder van alle naties, 

onder ons verschenen, 

om allen - die zich door u laten leiden - 

te brengen naar de Bron van eeuwig leven, 

naar Jezus, Gods veelgeliefde Zoon. 

Maagd der Armen, wij geloven in u, 

Geloof gij in ons. 

Amen. 
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De Verschijningen 

 

Tussen 15 januari en 2 maart 1933 verscheen Onze Lieve 

Vrouw acht keer aan Mariette Beco als “De Maagd der 

Armen”. De Verschijningskapel werd in gebruik genomen op 

15 augustus 1933. De echtheid van de Verschijningen en de 

Boodschap werden erkend door Mgr. L.J. Kerkhoffs, bisschop 

van Luik, op 22 augustus 1949. 
 

Tijdens deze acht verschijningen aan Mariette Beco heeft Maria 

slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap heeft 

zich vertaald in concrete en onthalende handelingen: de 

uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de 

nederigheid, het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de 

bron brengen door achteruit te lopen, het toevertrouwen van een 

geheim, een zegening… 
 

Mariette Beco werd op 25 maart 1923 geboren als oudste van 

een gezin van zeven kinderen. Het gezin bewoonde een 

bescheiden arbeiderswoning aan de rand van het bos, buiten het 

dorp van Banneux. Zij is op 2 december 2011 heengegaan. Ze is 

90 jaar oud geworden. Nu kan ze eindelijk en eindeloos haar 

Mooie Dame bewonderen. Haar hele leven lang is ze in de 

schaduw gebleven; ze verscheen niet graag in publiek, en legde 

geen enkele verklaring meer af. 
 

Mariette is altijd zeer bescheiden gebleven. Was ze voor de 

laatste keer helemaal uitgepraat bij de kapelaan, dan deed ze 

voor goed haar boek dicht en is ze voor altijd uit het geheim van 

Banneux getreden. Alleen werd ze later nog een keer of twee 

verhoord voor de nodige enquêtes voor de erkenning van het 

Mariaheiligdom Banneux. 
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De Verschijningen in 1933  

  

Op 15 januari 1933 om 7 u ‘s avonds verschijnt een mooie Dame 

in de tuin van het huis. Zij wenkt Mariette om naar buiten te 

komen, maar de moeder van Mariette is bang en verbiedt het 

kind naar buiten te gaan. 
 

Woensdag 18 januari, 19 uur, Mariette is in de tuin. Zij bidt er 

geknield. Plots verlaat Mariette de tuin en gaat de weg op, terwijl 

de Dame haar voorgaat. Tot twee keer toe valt ze op haar knieën. 

Een derde keer knielt ze dicht bij een kleine bron die door de 

hoge wegberm sijpelt. De Dame zegt: “Steek uw handen in het 

water.” Mariette doet het. Zij herhaalt wat de Dame haar 

zegt: “Deze bron is Mij voorbehouden.” De verschijning 

verdwijnt dan met de woorden: “Goede avond. Tot ziens.” 
 

Donderdag 19 januari is het slecht weer. Mariette knielt rond 

19 uur op het tuinpad. De Dame verschijnt. Mariette vraagt 

haar: “Wie bent u, mooie Dame?” Onze Lieve Vrouw antwoordt: 

“Ik ben de Maagd der Armen.” Daarop leidt Maria het kind langs 

de weg naar de bron. Mariette vraagt nog: “Mooie Dame, gisteren 

hebt u gezegd: deze bron is aan mij voorbehouden. Waarom aan 

mij?” Terwijl zij dit vraagt, duidt Mariette zichzelf aan. Met een 

glimlach antwoordt Onze Lieve Vrouw: “Deze bron is 

voorbehouden voor alle naties… voor de zieken…” Mariette 

antwoordt met “dank u”. Maria voegt er nog aan toe: “Ik zal voor 

je bidden. Tot ziens.” 
 

Vrijdag 20 januari blijft Mariette de hele dag in bed, ze heeft die 

nacht slecht geslapen. Even voor 19 uur staat ze op, kleedt zich 

aan en gaat naar buiten. Wanneer Onze Lieve Vrouw verschijnt, 

roept Mariette: “Daar is zij!” Zij vraagt: “Wat verlangt u, mooie 
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Dame?” Glimlachend antwoordt Onze Lieve Vrouw: “Ik zou een 

kleine kapel willen.” Maria strekt dan de handen uit en zegent 

het kind.  

Gedurende drie weken onderbreekt Maria haar bezoek. Mariette 

blijft echter trouw: elke avond om 19 uur gaat ze bidden in de 

tuin. 
 

Zaterdag 11 februari is Mariette weer neergeknield in de tuin. 

Plots staat het meisje op en begeeft zich op weg naar de bron. Ze 

knielt weer twee keer en steekt de handen in het water. Ze maakt 

een kruisteken. Ze loopt plots terug naar huis en huilt. Zij 

begrijpt niet wat de Dame heeft gezegd: “Ik kom het lijden 

verlichten. Tot ziens.” Ze begrijpt het woord ‘verlichten’ niet. 
 

Weer gaan er drie dagen voorbij. Op woensdag 15 

februari verschijnt Onze Lieve Vrouw voor de zesde keer. 

Mariette brengt de vraag van kapelaan Jamin over: “Heilige 

Maagd, mijnheer kapelaan heeft me gezegd u een teken te 

vragen.” Maria antwoordt: “Geloof in Mij, Ik zal in u geloven.” Zij 

voegt er nog aan toe: “Bid veel. Tot ziens.” Onze Lieve Vrouw 

vertrouwt het kind ook nog een geheim toe. 
 

Op maandag 20 februari ligt er sneeuw en ijs: het is bitter koud. 

Zoals gewoonlijk is de mooie Dame neergedaald en leidt zij het 

kind naar de bron. Bij de bron gekomen zegt de H. Maagd, 

glimlachend zoals altijd: “Mijn lief kind, bid veel.” Dan glimlacht 

zij niet meer en zegt, voordat ze weggaat, met ernstige stem: “Tot 

ziens!” 
 

Mariette wacht tien dagen voor ze Maria weer ziet, en nu voor de 

laatste keer. Zij verschijnt op donderdag 2 maart. Het regent 

onafgebroken sinds 15 uur. Mariette gaat naar buiten om 19 uur. 

Ze is al aan het derde rozenhoedje wanneer het plots ophoudt 
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met regenen. Mariette zwijgt, strekt de armen uit, staat op, zet 

een stap en knielt. Terug thuis brengt ze de Boodschap van de 

Maagd der Armen over: “Ik ben de Moeder van de Verlosser, 

Moeder van God!” Maria legt haar de handen op en zegt: “Bid 

veel. Vaarwel!” 
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