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Het Wees gegroet Maria
In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte
films, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. De films zijn
gemaakt tijdens de diocesane bedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014) en worden gedurende
het Jaar van het Gebed geüpload op het YouTube-kanaal van het bisdom.
De zeven films over gebed zijn:
- Onze Vader
- Wees gegroet Maria
- Rozenkrans
- Getijdengebed
- Kruisweg
- Bidden met de Schrift
- Aanbidding

Ontmoeting en geloofsgesprek
Op de volgende pagina vind je een korte inleiding en gespreksvragen voor een geloofsgesprek bij
de film over het Weesgegroet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Open met gebed
Welkom en introductie programma
Korte uitwisseling. Kent iedereen het Weesgegroet? Bid je het wel eens en wanneer?
Bekijk de film via http://youtu.be/v_8tPH3bpFA
Uitwisseling van eerste indrukken
Korte inleiding op het Wees gegroet Maria (zie hierna)
Geloofsgesprek aan de hand van de gespreksvragen (zie hierna)
Afronding met een terugblik op de uitwisseling
Gebed: bidden van het Wees gegroet Maria
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Het Wees gegroet Maria: inleiding
Na het Onze Vader is het Wees gegroet Maria het bekendste gebed in de Rooms-Katholieke
Kerk. Het gebed is gericht tot Maria. Maria neemt onder de gelovigen een bijzondere en
belangrijke plaats in. Zij is door God uitverkoren om de Moeder van Gods Zoon te worden. Als
Jezus aan het kruis hangt, staat Maria samen met een leerling onder het kruis. Jezus zegt dan tot
Maria: “Vrouw, zie daar uw zoon” en tot de leerling: “Zie daar uw moeder” (Joh 19, 26-27). De
Kerk leert ons hier dat Jezus Maria tot Moeder van alle leerlingen maakt. Zo kunnen we Maria als
onze Moeder en Moeder van de Kerk aanroepen.
De aankondiging van de geboorte van Jezus vindt plaats door de engel Gabriël. De woorden van
de engel zijn de eerste woorden van het Weesgegroet: “Verheug u, begenadigde, de Heer is met
u!”(Lc 1, 28). Het vervolg komt ook uit de Bijbel. Het zijn woorden van Elisabeth, de nicht van
Maria. Als Elisabeth, die ook in verwachting is, Maria ontmoet, dan springt het kind van vreugde
op in haar schoot en zegt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest: “Gij zijt gezegend onder de
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot” (Lc 1, 42). Het begin van het Weesgegroet zijn
dus woorden uit de Bijbel.
In het tweede gedeelte van het Wees gegroet wordt Maria betiteld als “Moeder van God”. In de
Bijbel wordt Maria al “de moeder van mijn Heer” (Lc 1, 43) genoemd. Zij heeft werkelijk de
Zoon van God gebaard en daarom schromen de vroege kerkvaders niet om Maria “Moeder van
God” te noemen. Tijdens het concilie van Efese (431) is dit feestelijk afgekondigd. In het laatste
gedeelte van het Weesgegroet vragen we aan Maria of ze voor ons wil bidden. In de byzantijnse
liturgie wordt over Maria uitgezongen: “bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij
uw tenhemelopneming hebt gij de wereld niet verlaten, moeder van God.” Weliswaar in de hemel
is ze toch ook nog steeds heel dicht bij ons en kunnen we haar als voorspreekster aanroepen.
De tekst luidt als volgt:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt gezegend onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

De film: gespreksvragen
In de film over het Weesgegroet vertellen verschillende mensen wanneer zij het Weesgegroet
bidden. Ken jij het Weesgegroet? Weet je misschien nog wie je dit gebed heeft geleerd? Op welke
momenten bid je het? En wat is er bijzonder aan voor jou?
De Kerk leert ons dat Maria de Moeder is van alle gelovigen. Beleef je dit zelf ook zo?
De Kerk leert ons dat we “God aanbidden” en dat we “tot Maria bidden”. Maria aanbidden we
niet. Kun je dit verschil uitleggen?
Waarom bidden we tot Maria? Waarom zou je het Weesgegroet bidden als je ook het Onze Vader
kunt bidden?
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