
NNoovveeeenn  ttoott  MMaarriiaa,,  

ddiiee  ddee  kknnooppeenn  oonnttwwaarrtt  
 

 
 



~~  22  ~~  

Bij de afbeelding op de voorzijde: 
 

Het barokke genadebeeld is rondom 1700 geschilderd door de 

Augsburgse kunstschilder Johann Georg Melchior Schmidtner en 

toont de Heilige Maagd Maria staande op een maansikkel. Zij 

wordt door engelen omgeven, terwijl boven haar de Heilige Geest 

zweeft in de vorm van een duif. In haar handen houdt zij een koord, 

waarin zich knopen bevinden die zij ontwart. Haar voet is 

geplaatst op een slang (symbool voor de duivel) die zelf in de 

knoop is. 

Daaronder is als nevenwerk een duidelijk kleinere engel te zien met 

een menselijke begeleider en zijn hond. In de kunstgeschiedenis is 

dit wel geduid als een verwijzing naar het boek Tobit, waarin 

Tobias met zijn hond, begeleid door de aartsengel Rafaël, van 

Ninive naar Ecbatana reist om Sara tot zijn vrouw te nemen. 

Een andere verklaring voor dit kleinere tafereel verwijst naar de 

geschiedenis van de opdracht tot de vervaardiging van het 

schilderij. De grootvader van de opdrachtgever, een zekere 

Wolfgang Langenmantel, zou in huwelijksnood verkerend door 

Jakob Rem, een jezuïetenpater, naar Ingolstadt gestuurd zijn om 

daar de knopen in zijn leven, die vooral betrekking hadden op zijn 

huwelijk, aan Maria voor te leggen. Zijn huwelijk werd uiteindelijk 

gered en dat gaf Wolfgangs kleinzoon, Hieronymus Ambrosius 

Langenmantel, kanunnik bij de Stiftskerk van Sint-Petrus aan de 

Perlach, reden tot de opdracht tot dit schilderij. 
  

Lees ook de uitgave “Maria, die de knopen ontwart” - en twee 

andere devoties als vitaminen voor de ziel - van Paul Verbeek, 

bisschoppelijk vicaris van het Bisdom Breda ter gelegenheid van de 

meimaand en zijn zilveren priesterjubileum in 2019.  

Uitgegeven door Adveniat Drukkerij, Baarn. 

  

 



~~  33  ~~  

OOoo rr ss pprr oo nngg   
 

De oorsprong van Maria, die de knopen ontwart, is te vinden op 

een uit Duitsland afkomstig achttiende-eeuws schilderij, waarop 

zij de knopen uit een lang wit lint haalt. Het is de jongste 

religieuze passie in Brazilië en Argentinië. 
 

Het schilderij, dat driehonderd jaar lang in een kerk in Augsburg 

werd bewaard, is in Duitsland nauwelijks bekend. Maar in Zuid-

Amerika is het beeld van de “knopen ontwarrende Madonna” een 

overal verspreid katholiek beeld geworden. Er werden op zijn 

minst twee kerken voor geopend en je kunt er zelfs een “starter 

kit” kopen. Die bevat gebedsoefeningen voor een noveen, een 

bidprentje en rozenkrans en een armband. 
 

MMaarr iiaa,,   ddiiee  ddee  kknnoo ppeenn  oo nnttwwaarr tt   
 

Onze Lieve Vrouw kreeg in de loop van de geschiedenis ongeveer 

tweeduizend titels. Het verhaal van de knopen ontwarrende 

Madonna begon in het begin van de achttiende eeuw. De schilder 

Johann Schmidtner kreeg de opdracht om een kenmerk van Onze 

Lieve Vrouw te schilderen. Zijn Maria Knotenlöserin kreeg een 

plaats op het priesterkoor van de bedevaartkerk Sint-Peter am 

Perlach in Augsburg. 
 

Dit genadebeeld is een geliefde devotie van paus Franciscus. In 

zijn jonge jaren studeerde hij in Duitsland, waar hij kennis 

maakte met het schilderij. Hij bracht ansichtkaarten ervan mee 

naar zijn thuisland Argentinië. Vanaf 1950 vindt in verschillende 

Argentijnse kerken de verering plaats. Vervolgens was Brazilië 

aan de beurt. Nu wordt de knopen ontwarrende Madonna in vijf 

Zuid-Amerikaanse staten vereerd. Regina Noveas, werkzaam in 

het instituut voor religieuze studies in Rio, beweert dat de 

Madonna “mensen met kleine problemen aantrekt”.  



~~  44  ~~  

HH eett   bbiiddddeenn  vvaann  ddeezzee  nnoo vveeeenn  
 

Met deze noveen vragen we aan Maria om onze knopen uit ons 

verleden te ontwarren. Knopen die we in ons persoonlijk leven, 

thuis, op het werk, met onze vrienden, hebben gemaakt. Grote en 

kleine knopen die wij of anderen hebben gemaakt en die ons 

ketenen, ons kwetsbaar, angstig, ongelukkig maken en die wij 

niet kunnen losknopen. Doe dit en laat ze ontwarren. U zult 

eensgezindheid en opluchting voelen. 

 Maak een kruisteken. 

 Lees het gebed van Paus Franciscus (onderaan blz. 4).  

 Bid de eerste drie tientjes van de rozenkrans. 

 Lees de meditatie die bij de dag van de noveen hoort 

(eerste tot negende dag). 

 Vervolgens bid je de twee laatste tientjes. 

 Eindig met het “Gebed tot Maria, die de knopen 

ontwart” op bladzijde 5. 

 Maak een kruisteken. 
 

GGeebbeedd  vvaann  PP aauuss   FFrr aanncc iiss ccuuss   
 

Door uw genade,  

uw voorspraak en uw voorbeeld,  

verlos ons van alle kwaad,  

Onze Lieve Vrouw, en ontwar onze knopen  

die ons afhouden van verbondenheid met God,  

opdat wij, bevrijd van alle zonde en dwaling,  

Hem mogen vinden in alle dingen,  

ons hart mogen plaatsen in Hem,  

en Hem altijd mogen dienen  

in onze broeders en zusters.  

Amen.  



~~  55  ~~  

GGeebbeedd  ttoo tt   MMaarr iiaa,,   ddiiee  ddee  kknnoo ppeenn  oo nnttwwaarr tt   
 

Heilige Maagd Maria, Moeder van de schone Liefde. Moeder die 

nooit een kind dat om hulp roept verlaat. Moeder van wie jouw 

handen zonder ophouden bezig zijn voor haar beminde kinderen, 

want ze worden gedreven door de goddelijke Liefde en de 

oneindige Barmhartigheid die je hart doet overstromen, richt je 

blik vol mededogen tot mij. Zie het grote aantal “knopen” die 

mijn leven verstikken. Je kent mijn wanhoop en mijn pijn. Je weet 

hoezeer deze knopen mij verlammen.  

 

Maria, Moeder die van God als taak heeft gekregen de knopen in 

het leven van je kinderen te ontwarren, ik leg het lint van        

mijn leven in je handen. Niemand, zelfs niet de Boze, kan het 

onttrekken aan je barmhartige hulp. In jouw handen is er geen 

enkele knoop die niet ontward kan worden. Invloedrijke Moeder, 

ik vertrouw vandaag deze knoop toe ............ (benoem deze, indien 

mogelijk) aan jouw genade en macht tot voorspraak bij je Zoon 

Jezus, mijn Verlosser. Tot glorie van God vraag ik je hem te 

ontwarren, te ontknopen voor altijd. 

 

Maria, ik stel mijn hoop op jou. Jij bent de enige Troosteres die 

God mij heeft gegeven, jij bent mijn kracht in mijn zwakheid, mijn 

rijkdom in mijn ellende, de bevrijding van alles wat me 

verhindert om bij Christus te zijn. Ontvang mijn smeekbede. 

Bewaar me, leid me, bescherm me. Jij bent mijn verzekerde 

Toevlucht. Maria, jij die de knopen ontwart, bid voor mij. 

Amen. 

 

 

 



~~  66  ~~  

EEeerr ss ttee  DDaagg  
 

Heilige, veelgeliefde Moeder, heilige Maria, jij die de “knopen” 

ontwart die je kinderen verstikken, strek je barmhartige handen 

naar mij uit. Ik overhandig je vandaag deze “knoop” ............ 

(benoem hem, indien mogelijk), en alle negatieve gevolgen die 

deze in mijn leven met zich meebrengt. Ik geef je deze “knoop” 

die me foltert, mij ongelukkig maakt en mij bijzonder verhindert 

om me met jou en met je Zoon Jezus, mijn Redder, te verenigen. 

Ik neem mijn toevlucht tot jou en ik weet, dat je nooit een zondig 

kind veracht hebt, dat je smeekt het te helpen. Ik geloof dat je 

deze “knoop” kunt ontwarren, want Jezus geeft je alle macht.      

Ik heb vertrouwen dat je aanneemt deze “knoop” te ontwarren, 

omdat je mijn Moeder bent. Ik weet dat je het doen zult, omdat je 

van mij houdt met de liefde zelf van God. Dank, mijn veelgeliefde 

Moeder. Amen. “Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  
 

TTwweeeeddee  DDaagg  
 

Maria, veelgeliefde Moeder, bron van alle genaden, mijn hart 

richt zich vandaag tot jou. Ik erken dat ik een zondaar/zondares 

ben en dat ik je hulp nodig heb. Vanwege mijn egoïsme, mijn 

wraakzucht, mijn tekort aan edelmoedigheid en mijn gebrek aan 

nederigheid, heb ik dikwijls de gunsten die je mij verkrijgt 

verwaarloosd. Ik richt mij vandaag tot jou, “Maria, die de knopen 

ontwart”, opdat je voor mij aan je Zoon Jezus de zuiverheid van 

hart, de onthechting, de nederigheid en het vertrouwen vraagt.  

Ik zal deze dag leven, terwijl ik deze deugden in praktijk breng.  

Ik zal ze je aanbieden als bewijs van mijn liefde voor jou. Ik leg in 

jouw handen deze “knoop” ............ (benoem deze, indien mogelijk), 

die mij verhindert om de glorie van God te weerspiegelen. Amen. 

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  



~~  77  ~~  

Derde Dag 
 

Moeder die bemiddelt, Koningin van de Hemel, jij van wie jouw 

handen al de rijkdommen van de Koning ontvangen en uitdelen, 

richt op mij je barmhartige ogen. Ik leg deze “knoop” van mijn 

leven in je heilige handen neer ............ (benoem deze, indien 

mogelijk), alle wraakzucht, alle wrok, waarvan deze de bron is. Ik 

vraag je vergeving, Vader God, voor mijn fouten. Help mij nu om 

alle mensen te vergeven die, bewust of onbewust, deze “knoop” 

hebben veroorzaakt. Het is in de mate van mijn overgave dat jij 

hem kunt ontknopen. In jouw tegenwoordigheid, veelgeliefde 

Moeder, en in naam van je Zoon Jezus, mijn Redder, die zo 

beledigd is geweest en die heeft weten te vergeven, vergeef ik   

nu aan deze mensen, en ik vergeef ook mijzelf, voor altijd. Dank, 

“Maria, die de knopen ontwart”, in mijn hart de knoop te 

ontwarren van de wrok, en de knoop die ik je nu aanbied. Amen. 

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  
 

VViieerr ddee  DDaagg   
  

Heilige veelgeliefde Moeder, hartelijk voor iedereen die je zoekt, 

heb medelijden met mij. Ik leg in je handen deze “knoop” ............ 

(benoem deze, indien mogelijk). Hij verhindert mij om in vrede te 

zijn, hij verlamt mijn ziel, houdt mij tegen mijn Heer te 

benaderen en mijn leven in Zijn dienst te stellen. Ontwar deze 

“knoop” van mijn leven, mijn Moeder. Vraag aan Jezus de 

genezing van mijn lamgelegd geloof, dat zich laat verslaan door 

de stenen op de weg. Ga met mij mee, veelgeliefde Moeder, zodat 

ik mij bewust word dat deze stenen in feite mijn vrienden zijn, 

dat ik ophoud tegen te stribbelen en dat ik leer elk ogenblik dank 

te zeggen en te glimlachen, vertrouwend op je macht. Amen. 

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  



~~  88  ~~  

Vijfde Dag   
 

“Moeder die de knopen ontwart”, edelmoedig en vol medelijden, 

ik richt mij tot jou om nogmaals deze “knoop” in je handen te 

leggen ............ (benoem deze, indien mogelijk). Ik vraag je de 

wijsheid van God, opdat ik handel in het licht van de Heilige 

Geest om al deze moeilijkheden te ontknopen. Niemand heeft je 

ooit kwaad gezien; integendeel, jouw woorden waren zo vol 

zachtmoedigheid dat men in jou het hart van God zag. Bevrijd mij 

van deze verbittering, van de toorn en de haat die deze “knoop” 

in mij hebben doen ontwaken. Veelgeliefde Moeder, geef mij 

jouw zachtmoedigheid en jouw wijsheid en geef dat ik leer om 

alles in de stilte van mijn hart te overwegen. En zoals jij dat met 

Pinksteren gedaan hebt, bemiddel bij Jezus opdat ik in mijn leven 

een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest mag ontvangen. 

Geest van God, daal op mij neer! Amen.  

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  
 

 

ZZ eess ddee  DDaagg   
  

Koningin van Barmhartigheid, ik overhandig je deze “knoop” van 

mijn leven ............ (benoem deze, indien mogelijk), en ik vraag je 

mij een hart te geven dat geduldig weet te zijn, terwijl je deze 

“knoop” ontwart. Leer mij om te volharden in het luisteren naar 

het Woord van je Zoon, in het biechten, in het ter communie 

gaan, kortom, blijf bij mij. Bereid mijn hart voor om met de 

engelen de genade te vieren die je bezig bent voor mij te 

verkrijgen. Amen.  

“Maria die de knopen ontwart”, bid voor mij.  

  



~~  99  ~~  

ZZ eevveennddee  DDaagg   
  

Zeer zuivere Moeder, vandaag richt ik mij tot jou: ik smeek je om 

deze “knoop” in mijn leven te ontwarren ............ (benoem deze, 

indien mogelijk), en mij te bevrijden uit de greep van het kwaad. 

God heeft je een grote macht verleend over alle duivels. Ik 

verzaak vandaag aan de slechte geesten en aan alle banden die ik 

met ze heb gehad. Ik belijd dat Jezus mijn enige Redder is, mijn 

enige Heer. 0 “Maria, die de knopen ontwart”, verbrijzel de kop 

van de Boze. Verwoest de strikken die deze knopen in mijn leven 

hebben veroorzaakt. Dank, zeer geliefde Moeder. Heer, bevrijd 

mij door Uw kostbaar Bloed! Amen.  

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  

 

 

AAcchhttss ttee  DDaagg   
  

Moedermaagd van God, rijk aan barmhartigheid, heb medelijden 

met je kind en ontwar deze “knoop” ............ (benoem deze, indien 

mogelijk), in mijn leven. Ik heb het nodig dat je mij bezoekt, zoals 

je ook Elisabeth hebt bezocht. Breng mij Jezus, opdat Hij mij de 

Heilige Geest brengt. Leer mij de deugden van moed, vreugde, 

nederigheid en geloof in praktijk te brengen en verkrijg voor mij, 

zoals Elisabeth, vervuld te zijn van de Heilige Geest. Ik wil dat je 

mijn Moeder, mijn Koningin en mijn vriendin bent. Ik geef je mijn 

hart en alles wat mij toebehoort: mijn huis, mijn familie, mijn 

uiterlijke en innerlijke goederen. Ik behoor je voor altijd toe. Leg 

in mij jouw hart opdat ik alles kan doen wat Jezus mij zegt te 

doen. Amen.  

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij.  

  



~~  1100  ~~  

NN eegg eennddee  ddaagg   
 

Allerheiligste Moeder, jij die de “knopen” ontwart, vandaag kom 

ik je bedanken deze “knoop” in mijn leven te willen ontwarren 

............ (benoem deze, indien mogelijk). Je kent de pijn die hij mij 

veroorzaakt. Dank, mijn Moeder, om in je barmhartigheid de 

tranen van mijn ogen te drogen. Dank om mij in je armen te 

sluiten en mij toe te staan een andere gunst van God te 

ontvangen. “Maria, die de knopen ontwart”, mijn veelgeliefde 

Moeder, ik dank je de “knopen” van mijn leven te ontwarren. 

Omwikkel mij met je mantel van liefde, bewaar mij onder je 

bescherming, verlicht mij met je vrede. Amen.  

“Maria, die de knopen ontwart”, bid voor mij. 

 

 

 
Wit lint ontwart van de knopen 

 



~~  1111  ~~  

TTeerr   oo vveerr ddeennkkiinngg   
 

Maria, 
 

Soms zit ik helemaal in de knoop met mezelf. 

Er komt zoveel op me af. 

Ik voel me heen en weer geslingerd  

tussen het één en het ander. 

Dat maakt me onrustig. 

Ik voel me opgejaagd. 

De druk lijkt alleen maar groter te worden. 

Mijn hoofd zit helemaal vol. 

Hoe kom ik hieruit? 

Daarom richt ik mijn smeekgebed tot u. 

Gij kunt immers knopen ontwarren. 

Zo mogen we u vereren. 

Wilt u ook mij helpen in deze situatie, 

zodat ik niet langer in de knoop  

blijf zitten met mezelf? 

Maria, 

Dank voor uw luisterend oor. 

Ik vertrouw op uw voorspraak 

Amen. 
 

“Maria, die de knopen ontwart” 
 

P.V. 2019 

 

 

 

 

 



~~  1122  ~~  

OOeeffeenniinngg   vvaann  BBeerr oo uuww  
 

Als je dat wenst, kun je eventueel een oefening van berouw bidden. 

 

Heer mijn God, ik heb echt berouw en betreur het dat ik kwaad 

heb gedaan en het goede heb nagelaten. Door mijn zonden heb ik 

U beledigd die mijn hoogste goed zijt en alle liefde waardig. Het is 

mijn vaste voornemen, mij met de hulp van uw genade te 

bekeren, niet meer te zondigen en te vermijden wat tot zonde 

kan leiden.  

Amen. 

 

ZZ eegg eennwweennss   
 

Als we op een goede manier met elkaar omgaan,  

dan zegenen we elkaar.  

Als we elkaar nieuwe moed geven 

- zodat we het leven weer aankunnen -  

dan zegenen we elkaar.  

Als we elkaar sterken en bevestigen,  

als we elkaar hoog houden  

en het voor elkaar opnemen,  

dan zegenen we elkaar.  

Als wij in de ander het beeld van God proberen te zien  

en zo elkaar respecteren,  

dan geven we elkaar Gods zegen.  

Dat is onze opdracht  

en daarvoor vragen wij Gods zegen. 

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

Amen. 

 



~~  1133  ~~  

 
 

Noveen tot Maria, die de knopen ontwart 
 

Als je ervoor kiest om deze noveen op de gebruikelijke wijze te 

bidden, dan kun je onderstaande gebeden gebruiken. Daarbij kun 

je gebruik maken van het gebed van Paus Franciscus (blz. 4), het 

gebed van de dag en dan het rozenkransgebed elke dag afsluiten 

met het gebed tot “Maria, die de knopen ontwart” (blz. 5). 
 

BB ii dd   ee ll kk ee   dd aa gg   hhee tt   RR oo zz ee nnkk rraa nnss gg ee bb ee dd   
  

GGeell oo oo ff ssbb eell ii jj dd eenn ii ss   //   TT ww aa aa ll ff   AArrtt ii kkeell eenn   vvaa nn   hh eett   GGeell 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;  

en 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)


~~  1144  ~~  

OO nn zz ee  VV aa dd eerr  
 

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. 
 

WWeeeess  ggeeggrroo eett   
 

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. 
 

DDoo xxoo ll oo ggii ee  //   LL oo ff pp rrii 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. 

 



~~  1155  ~~  

GGeehheeiimmeenn  vvaann  ddee  RR oo zzeennkkrr aannss   
 

EE eerrsstt ee  ggeehh eeii 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 eeeedd ee  ggeehh eeii 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.  
 

DDeerrdd ee  ggeehh eeii 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 eerrdd ee  ggeehh eeii 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  ggeehh eeii 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. 
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