
 

 

MEIMAAND … MARIAMAAND 
Maria, 
er is over U reeds veel geschreven. 
Op vele plaatsen van onze wereld, 
komen duizenden mensen naar U op bedevaart. 
Zoals moeder ons leerde lopen, 
ons heeft geholpen om groot te worden, 
zo bent U Maria, 
de moeder van ons geloof. 
Help ons daarin groeien. 
Help ons daarin groot worden. 
Leer ons het geloof belijden. 
Wijs ons hoe wij echte christenen kunnen zijn. 
Maria, 
moeder van de Heer, 
zorg ervoor dat wij blijven geloven 
elke dag wat meer. 

Maria, laat ons in dank bidden, 
bewaar en koester in uw moederhart 
alles wat wij u toevertrouwen : 
als vele kleine zorgen beginnen wegen, 
als we zoeken naar genegenheid en 
begrip, 
als moeheid en machteloosheid ons 
lam leggen, 
als eenzaamheid zwaar drukt, 
als opeenhopende last ons te boven 
gaat, 
als ons geloof wankelt. 

Moeder, wij danken u 
dat gij ons in dit bidden steunt. 

Maria, bescherm in uw goedheid 
uw jeugd en jongeren in onze kleine 
wereld, 
bemoedig alle moeders die met veel 
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zorgen zitten, 
bewaar ons die nu bij u bidden 
en ook allen die u nu al jaren vergeten 
zijn. 
Blijf voor ons allen de moeder van 
Jezus. 
Maria, wij danken U 
dat wij vandaag zo met U konden 
bidden. 

Heilige Maria, 
moeder van Jezus, onze Heer, 
wij willen ons vandaag 
geheel aan U toewijden. 
Wij erkennen dat Gij onze Moeder zijt. 
Daarom stellen wij ons leven 
onder uw bescherming. 
Leer ons leven naar het voorbeeld van 
Jezus, Uw Zoon. 
Geef ons een open oog 
voor al wat mooi is in de wereld, 
een open oor om te vernemen 
wat het leven van ons vraagt, 
en een hart dat open staat 
voor de vreugde en het leed van de 
mensen. 
Mogen wij, 
met uw hulp en met Gods genade 
de Blijde Boodschap brengen 
aan de mensen van deze tijd. 

 

Tot in Scherpenheuvel,  Paul Renders ofm, aalmoezenier te Antwerpen 

 


