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NNoo vv ee ee nn   tt oo tt     

OOnn zz ee   LLii ee vv ee   VV rr oo uu ww  vv aa nn   LLoo uu rr dd ee ss   
  

BB ii dd   ee ll kk ee   dd aa gg   hh ee tt   RR oo zz ee nn kk rr aa nn ss gg ee bb ee dd   

  

GG ee ll oo oo ff ss bb ee ll ii jj dd ee nn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AA rr tt ii kk ee ll ee nn   vv aa nn   hh ee tt   GG ee ll oo oo ff   

 

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)


~~  44  ~~  

OO nn zz ee   VV aa dd ee rr   
 

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. 
 

WW ee ee ss   gg ee gg rr oo ee tt   
 

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. 
 

DD oo xx oo ll oo gg ii ee   //   LL oo ff pp rr ii jj zz ii nn gg   
 

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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GG ee hh ee ii mmeenn   vv aa nn   dd ee   RRoo zz ee nn kkrr aa nn ss   
 

EE ee rr ss tt ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: De engel Gabriël brengt 

          de blijde boodschap aan Maria. 

- Licht: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 

- Droeve: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. 

- Glorievolle: Jezus verrijst uit de doden. 
 

TT ww ee ee dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. 

- Licht: Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana. 

- Droeve: Jezus wordt gegeseld. 

- Glorievolle: Jezus stijgt op ten hemel. 
 

DD ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. 

- Licht: Jezus kondigt het Rijk Gods aan. 

- Droeve: Jezus wordt met doornen gekroond. 

- Glorievolle: De heilige Geest daalt neer over de apostelen. 
 

VV ii ee rr dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. 

- Licht: Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. 

- Droeve: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel opgenomen. 
 

VV ii jj ff dd ee   gg ee hh ee ii mm   

- Blijde: Jezus wordt in de tempel wedergevonden. 

- Licht: Jezus stelt de Eucharistie in 

 tijdens het Laatste Avondmaal. 

- Droeve: Jezus sterft aan het kruis. 

- Glorievolle: Maria wordt in de hemel gekroond. 

 



~~  66  ~~  

EE ee rr ss tt ee   DDaa gg   
 

Onze Lieve Vrouw Van Lourdes 

in uw Moederlijke tederheid 

hebt Gij aan de Heilige Bernadette Uw naam onthuld: 

“Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. 

Die zachte naam:  

om ons uit te nodigen 

tot vertrouwen en ons steun te geven. 

Maria, mijn zoete Moeder, 

ik heb volledig vertrouwen  

in uw machtige voorspraak bij de Heer. 

Wees mijn hulp. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 



~~  77  ~~  

TT wwee ee dd ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

door de stem van Bernadette hebt Gij ons 

gevraagd te bidden voor 

“de bekering van de zondaars”. 

Bid voor mij, bid voor ons, arme zondaars, 

Gij kent mijn zwakheid, mijn lauwheid. 

O Maria, kom mij ter hulp om te weerstaan 

aan alle bekoringen, 

ik die maar een zondaar ben. 

Op deze dag bid ik speciaal 

voor allen die lijden 

in geest, hart en lichaam. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



~~  88  ~~  

 DDee rr dd ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij zegt ons: 

“Boete ... Boete ... Boete”. 

Maria, o Moeder, 

Gij benadrukt zo 

de belangrijkheid en de werkdadigheid 

van het gebed, van het offer. 

Gij bevestigt 

de mogelijkheid voor mee te werken 

aan het heilswerk voor de zielen. 

Maria, geef mij een brandende dorst 

naar het gebed en het offer, 

uit liefde voor de zielen. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 
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VVii ee rr dd ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

O Moeder, Gij toont ons een middel 

ter zuivering aan: 

“Ga drinken aan de bron en was er u in”. 

O Moeder, neem mij bij de hand,  

en breng me bij die bron om er te ontdekken, 

te horen, te begrijpen, zonder te misvormen, 

in alle zuiverheid, waarheid, klaarheid, 

“het Woord van het Rijk Gods”, 

zoals Jezus het ons heeft geopenbaard. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 
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VVii jj ffdd ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

“die zielen geneest”, 

bid voor hen, bid voor mij. 

O Moeder, Gij weet het, 

ik struikel en val zo dikwijls. 

Ik roep U aan: 

Kom mij helpen 

om mij op te richten bij mijn vallen 

en mijn weg voort te zetten, 

vol vertrouwen in uw Moederlijke bezorgdheid. 

Ik vertrouw u speciaal 

de zieken en wanhopigen aan. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



~~  1111  ~~  

ZZee ss dd ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

“Steun van de Heilige Kerk”, 

leer mij op ieder ogenblik te leven 

in de tegenwoordigheid van de Heer, 

om mijn gedachten, mijn hart, 

mijn ziel te verheffen naar de Vader, 

de Zoon en de Geest van de Liefde. 

Ik bid u speciaal om met al uw macht 

en geheel uw Moederlijke liefde 

ten beste te spreken voor de Heilige Kerk, 

de heilige Vader, de Paus, en al de herders, 

“dat ze één mogen zijn”. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 
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ZZee vv ee nn dd ee  dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

“Hulp der Christenen”. 

Ik roep u aan, bid voor mij 

tot uw Barmhartige Zoon. 

Smeek voor mij “Zijn vergiffenis” af, 

de vergeving van al de fouten van de mensheid. 

Heilige Maagd Maria, 

zie hier het ogenblik om af te smeken 

door U, met U, 

de oneindige Barmhartigheid van God. 

Daar bevindt zich de bron van al het Goede. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 
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AAcc hh tt ss tt ee   dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

“Troosteres der bedrukten”, 

O Moeder, zie mijn pijn en smart. 

Wees dicht bij mij en blijf bij mij, 

wanneer mijn ogen zich zullen sluiten 

voor deze aarde. 

Wees er ook nog om me voor te stellen 

aan uw Goddelijke Zoon. 

Heilige Maria, Mijn Moeder 

hou me steeds bij U, druk mij op Uw hart, 

vermits ik in de schaduw  

van het kruis van uw Zoon 

“uw kind” geworden ben. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons. 

  

 

 

 

 

 

 

 



~~  1144  ~~  

NNee gg ee nn dd ee  dd aa gg   
 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

die op deze aarde deed vloeien 

de bron die van alle kwalen geneest. 

Laat mijn hart spreken en U zeggen 

hoezeer ik U bemin 

Zie, dit is mijn manier om tot U 

mijn liefde uit de drukken, 

U dank te zeggen. 

Heilige Maagd Maria, 

die liefde is maar klein en onvoldoende. 

Doe daarom in mij 

mijn liefde voor U en voor Uw Zoon groeien. 

O Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

Gij de Onbevlekte Ontvangenis, 

verkrijg voor mij van onze Vader in de Hemel 

door de verdiensten van Jezus, de genade ... 

 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

Heil van de zieken, 

bid voor mij, bid voor ons.  

  

  

 

 

 

  

 

 

 



~~  1155  ~~  

GG ee bbee dd   aa aa nn   OO nn zz ee   LLii ee vv ee   VV rr oo uu ww  vv aa nn   LLoo uu rr dd ee ss   
 

Ik groet u, Maria, arme en nederige vrouw, 

door de Allerhoogste gezegend! 

Maagd van de hoop, profetie voor de nieuwe tijden, 

om de barmhartigheid van de Heer te vieren, 

om de komst van het Rijk aan te kondigen 

en de totale bevrijding van de mens, 

verenigen wij ons met u in uw lofzang. 

Ik groet u, Maria, nederige dienstmaagd van de Heer, 

glorievolle Moeder van Christus! 

Trouwe maagd, heilige woonplaats van het Woord, 

leer ons vol te houden in het beluisteren van het Woord, 

gehoorzaam te zijn aan de stem van de Geest, 

aandachtig voor zijn roepen in de intimiteit van ons geweten 

en voor zijn aanwezigheid in de gebeurtenissen van de 

geschiedenis. 
 

Ik groet u, Maria, Moeder van smarten, 

Moeder van alle mensen! 

Maagdelijke bruid bij het Kruis, nieuwe Eva, 

wees onze gids op de wegen van de wereld, 

leer ons de liefde van Christus te beleven en te verspreiden, 

leer ons met u verbonden te blijven 

bij de ontelbare kruisen 

waarop uw Zoon ook vandaag nog wordt gekruisigd. 
 

Ik groet u, Maria, Vrouw van geloof, 

eerste onder de leerlingen! 

 

 

 



~~  1166  ~~  

Maagd, Moeder van de Kerk, help ons rekening te houden 

met de hoop die in ons leeft, 

vertrouwen te hebben in de goedheid van de mens 

en in de liefde van de Vader. 

Leer ons van binnenuit de wereld op te bouwen: 

in de diepte van de stilte en van het gebed, 

in de vreugde van de broederlijk gedeelde liefde, 

in de onvervangbare vruchtbaarheid van het Kruis. 
 

Heilige Maria, Moeder van de gelovigen,  

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 

bid voor ons. 

Amen. 
 

LLii tt aa nn ii ee   vvaa nn   OOnn zz ee   LLii ee vv ee   VVrr oo uu ww   vv aa nn   LLoo uu rr dd ee ss   
 

Heer, ontferm U;   Heer, ontferm U. 

Christus heb genade;   Christus heb genade. 

Heer, ontferm U;   Heer, ontferm U. 

Christus hoort ons;   Christus hoort ons genadig.  

God de Vader van de hemel;  Heb medelijden met ons. 

God de Zoon, Verlosser van de wereld;  

  Heb medelijden met ons. 

God de Heilige Geest;  Heb medelijden met ons. 

Heilige Drie-eenheid, één God;  Heb medelijden met ons. 

Heilige Maria;    Bid voor ons. 

Heilige moeder van God;   Bid voor ons. 

Moeder van Christus;   Bid voor ons. 

Moeder van onze Redder;   Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, hulp van de christenen;   

 Bid voor ons. 

 



~~  1177  ~~  

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bron van liefde;  

  Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de armen;  

  Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de gehandicapten;

  Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van wezen;    

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van alle kinderen;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van alle naties;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, moeder van de Kerk;   

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, vriend van de eenzamen;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, trooster van hen die treuren;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, onderdak voor de daklozen;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, gids van reizigers;   

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, kracht van de zwakken;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, toevlucht van zondaars;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, trooster van het lijden;  

 Bid voor ons. 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, hulp van de stervende; 

 Bid voor ons. 
 

 



~~  1188  ~~  

Koningin van de hemel;  Bid voor ons. 

Koningin van de vrede;  Bid voor ons. 
 

Lam Gods, U neemt de zonden van de wereld weg;  

 Spaar ons, Heer. 

Lam Gods, U neemt de zonden van de wereld weg;  

 We horen ons genadig, Heer. 

Lam Gods, U neemt de zonden van de wereld weg;  

 Heb medelijden met ons. 

Christus hoort ons;  Christus hoort ons genadig. 

 

Laten we bidden:  

Geef ons, uw dienaren,  

- zo we bidden U, Heer God -,  

een eeuwige gezondheid van lichaam en geest. 

Door de glorieuze voorspraak van de heilige Maagd Maria  

bidden wij om verlost te worden  

van het tegenwoordige verdriet  

en om van eeuwig geluk te mogen genieten. 

Door Christus onze Heer. 

Amen. 

  

  
II nn   dd ee zz ee   NN oo vv ee ee nn   zz ii jj nn   dd ee   dd aa gg ee ll ii jj kk ss ee   NN oo vv ee ee nn gg ee bb ee dd ee nn   

tt oo tt   OO nn zz ee   LL ii ee vv ee   VV rr oo uu ww   vv aa nn   LL oo uu rr dd ee ss ,,   hh ee tt   gg ee bb ee dd   aa aa nn   

OO nn zz ee   LL ii ee vv ee   VV rr oo uu ww   vv aa nn   LL oo uu rr dd ee ss   ee nn   dd ee   LL ii tt aa nn ii ee   vv aa nn   

OO nn zz ee   LL ii ee vv ee   VV rr oo uu ww   vv aa nn   LL oo uu rr dd ee ss   oo pp gg ee nn oo mm ee nn   mm ee tt   

tt oo ee ss tt ee mm mm ii nn gg   vv aa nn   SS tt ii cc hh tt ii nn gg   MM aa rr yy pp aa gg ee ss ..     

WW ee bb ss ii tt ee ::   https://www.marypages.com/ 

  

 

https://www.marypages.com/


~~  1199  ~~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding omslag voorzijde:  

Beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in de Lourdesgrot 

in de Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes 

van de R.-K. Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. 

Omslag achterzijde: 

Lourdesgrot in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
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