
Bidden met het hart van Moeder Maria 
 
 

LIED: ‘Lieve vrouwke’ 
 
Lieve vrouwke, ik kom niet om te bidden, 
maar om een poos bij u te zijn. 
Ik heb u niets te geven, niets te vragen deze dag, 
ik bezit alleen de grote vreugde 
dat ik u bekijken mag. 
Ik bezit alleen de grote vreugde 
dat ik u bekijken mag. 
 
Lieve vrouwke, ik kom niet om te spreken, 
maar om een poos bij u te zijn. 
Ik heb u niets te zeggen, niets te vragen deze dag, 
bewaar voor mij de grote vreugde 
dat ik u beminnen mag. 
Bewaar voor mij de grote vreugde 
dat ik u beminnen mag. 
 
 
 

KRUISTEKEN & WELKOM 
 
 
 

BIDDEN MET HET HART VAN MOEDER MARIA 
 

Bidden is eenvoud … 
 

Bidden met Maria is gedragen worden … 
 

Bidden met Maria is mensen binnenhalen 
bij de haard van Gods liefdevuur… 



LIED: ‘Lieve Vrouwe van ons land’ 
 
Lieve Vrouwe van ons land, 
met uw kroon of sleep van kant  
en getorst door ruwe hand 
langs de vlakke wegen. 
Lieve Vrouw langs beemd en gaard,  
Lieve Vrouwke bij de haard, 
door geslachten vroom bewaard,  
schenk ons volk uw zegen. 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 
Moeder die op Vlaand’ren waakt, 
van zover ons heug’nis raakt,  
al wat Vlaand’rens grootheid maakt, 
hebt Gij ons gegeven; 
eenvoud, adel van gemoed, 
moederweelde, minnegloed, 
reinheid en de stille moed  
voor uw Zoon te leven. 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 
Gij hebt ons de vree gebracht, 
na zo meen’ge bange nacht.  
Bij u vond ons volk de kracht 
’t eigen huis te bouwen;  
Lieve Vrouwe t’allen tijd 
blijve Vlaand’ren u gewijd,  
in de zeeg’als in de strijd, 
in al vreugd’ en rouwen. 
Ave Maria, ave Maria, ave Maria! 
 
 
 

VOORBEDE 
 

Heer, op voorspraak van Maria … 
 



ONZEVADER 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
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. 
 
 
 

WEESGEGROET 
 
Wees gegroet Maria,  
vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria,  
Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 
 

SLOTGEBED 
 
 
 

ZEGEN 
 
 
 



LIED: ‘Liefde gaf u duizend namen’ 
 
Liefde gaf u duizend namen, 
groot en edel, schoon en zoet. 
Maar geen één die 't hart der Vlamen 
even hoog verblijden doet 
als de naam, o Moedermaagd, 
die Gij in ons landje draagt. 
Schoner klinkt hij, dan al de and'ren: 
onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk 
komt men u, Maria, tegen, 
staat uw beeltenis te pronk. 
Lacht ons toe uit lindegroen, 
bloemenkrans of blij festoen. 
Moge 't nimmer hier verand'ren, 
o, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 
 
Blijf in 't Vlaamse harte tronen 
als de hoogste Koningin. 
Als de beste moeder wonen 
in elk Vlaamse huisgezin. 
Sta ons bij in alle nood, 
nu en in het uur der dood. 
Ons Uw kind'ren, en ook d' and'ren: 
liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren! 


