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ONZE LIEVE VROUW VAN  ZEGGE 
 
De legende…  
 
In 1421 teistert de Sint-Elisabethvloed West-Brabant. Een 
schipper dreigde in de buurt van Zegge met zijn schip te vergaan. 
Hij doet aan Maria de belofte een kapel te bouwen indien hij 
behouden aankomt. Zijn gebed wordt verhoord en op de plaats 
waar hij strandde, laat hij een Mariakapel oprichten. (uit archief) 
De door de schipper opgerichte kapel bestaat niet meer. De 
volksoverlevering zegt dat op dezelfde plek later een nieuw 
heiligdom werd opgericht. De nieuwbouw had geen gevolgen 
voor de verering van Maria: de pelgrims bleven in grote getale 
komen. 
Zeker is dat Zegge al heel lang een kapel heeft, toegewijd aan 
Onze Lieve Vrouw Boodschap, want in 1615 schrijft de deken van 
Bergen op Zoom, Arnoldus Hesselius, dat  “… alle goederen, 
welke de kapel eertijds bezat, verloren zijn gegaan”. Maar de 
verering van Maria houdt daarmee niet op. ”De inwonende 
boeren”, zo vertelt de deken, “zorgen voor een nette versiering 
der kapel, en komen er Zondags bijeen om lofliederen te zingen”. 
Tijdens de Reformatie, na de Vrede van Munster (1648), werd de 
kapel voor de katholieke eredienst gesloten, de openbare 
uitoefening van de katholieke godsdienst was verboden. 
Vanaf 1810 wordt de kapel weer gebruikt voor het doel 
waarvoor hij gebouwd is. De huidige kapel dateert van 1922 en is 
gebouwd door H. Nelissen uit Hoeven. Alle monumentale 
gebouwen, de pastorie met kerk en de kapel, zijn in neo-gotische 
stijl gebouwd, architect was Jacgues van Groenendael uit Breda. 
 
De Devotie 
 
Vanuit oudsher zijn er veel bedevaarten geweest naar het 
“kapelleke van de Zeg”. Al in 1671 schrijft Arnoldus Hesselius, de 
deken, “elk jaar neemt het aantal bedevaartgangers toe”. Dat de 
toeloop naar Onze Lieve Vrouw van de Zeg zo groot was kwam 
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mede voort uit de wonderbaarlijke krachten die men haar 
toebedacht. “Bewijzen voor de onderscheidene aan de voeten 
van onze lieve vrouw van Zegge verkregen gunsten zijn nog 
heden aldaar bewaarde ex voto’s (ex voto betekent letterlijk : uit 
gelofte), welke meestal uit eigen voorstelling, wijzen op bepaalde 
zegeningen door Maria’s tusschenkomst verkregen. Zoo vindt 
men er zilveren armen, beenen, koeijen, paarden, varkens, enz. 
als even zoo vele getuigenissen van afgebeden genezingen voor 
menschen en vee”. (uit archief) 
 
Het beeld van O nze Lieve Vrouw 
 
Dit Miraculeus beeld stamt, naar getuigenis van vorm en lijnen 
van het laatste der 17e eeuw; het is een karakteristiek snijwerk 
uit de volle renaissance tijd en stelt Maria voor in zeer bewogen 
voorwaarts gaande houding; in de rechterhand een scepter 
dragend, op de linker het goddelijk kind, niet minder levendig en 
bewegingsvol dan de Moeder. 
  
Ten tijde van de Reformatie werd het beeld “bij gelegenheid door 
de ingezetenen van Zegge zorgvuldig uit de kapel genomen en in 
een of andere boerenwoning eerbiedig weggezet, alwaar het 
door de menigte steeds druk werd bezocht en vereerd, en waar 
ook Maria aan de kinderbeden hare verhoring bleef schenken”. 
Daar heeft het zelfs een boerderijbrand doorstaan. 
 
Bedevaartsoord 
 
Zegge is een bedevaartsoord waar jaarlijks duizenden pelgrims 
naar toe komen. Het hele jaar is de kapel overdag geopend. Er 
zijn vieringen in de parochiekerk elke Zondag om 9.00 uur en in 
de kapel elke dinsdag om 19.00 uur. Hoogtepunt is elk jaar de 
meimaand. Dagelijks wordt dan het rozenhoedje gebeden om 
18.45 uur en er is in de kapel een viering om 19.00 uur. In het 
weekend zijn er dan in de kerk op Zaterdag om 19.00 uur , op 
Zondag om 6.00 uur, 8.00 uur en 10.00 uur Eucharistievieringen. 
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In de Oktobermaand is er elke avond een rozenhoedje om 18.45 
uur. In de Meimaand komen er meer dan tienduizend bedevaart-
gangers naar Zegge. De afsluiting van de Meimaand gebeurd met 
een plechtige processie. 
 
Mariabeeld 
 

 
 
Op 31 oktober 1802 bevond zich het Mariabeeld, volgens 
authentieke stukken in het archief van de parochie van 
Oudenbosch, in de woning van Cornelis Franken in de 
Noordhoeksestraat. De Zeggenaren waren er, toen de tijden 
rustiger werden, gedurig op uit, om het Lieve Vrouwe beeld, dat 
zij even trouw en met even goed gevolg in de kamer van Cornelis 
Franken, als vroeger in de kapel kwamen vereren, naar de kapel 
terug te voeren. 
Enige jaren later brandde de boerderij van Cornelis Franken af. 
Maar werd het Mariabeeld bleef, volgens Zeggenaren, op 
wonderbaarlijke wijze voor de vuurzee bespaard: 
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“Eens dat de gehele hofstede in as werd gelegd, werd een hoek 
van de kamer, waarin dit beeld zich bevond, met hetzelve, 
volgens verklaringen van ooggetuigen, ongeschonden van de 
vlammen bewaard. Men houdt dit voor miraculeus, dat is: dat het 
God behaagd heeft, door de voorspraak Zijner geliefde Moeder, 
hier wonderen uit te werken …” 
 
Omstreeks 1810 gelukte het een gilde het beeld terug te brengen 
naar de kapel. “Nauwelijks was het beeld door hen bemachtigd 
en op zijn troon in de kapel teruggebracht, of er werd volgens 
een volkssage een wacht van mannen aangesteld, om in den 
eersten tijd dag en nacht de kapel te bewaken, ten einde te 
verhinderen, dat Maria’s beeltenis opnieuw uit  haar oud 
herkregen heiligdom zoude ontvreemd worden. 
Van dien dag af nam, tot vreugde der Zeggenaren, de devotie tot 
Maria van Zegge weer een nieuwe vlucht en vermeerderde het 
vertrouwen op haren bijstand met de dag. De uitkomsten 
bewezen dan ook, dat dit vertrouwen op haar, die zich in 
edelmoedigheid door hare vereerders niet laat overtreffen, niet 
vruchteloos was; want even als vóór dat dit beeld ten tijde der 
hervorming uit zijn heiligdom was ontvoerd deed Maria van af 
het eerst ogenblik hare zegenrijke gunsten over allen afdalen, die 
met een onbegrensd en kinderlijk vertrouwen hare troon 
naderden”. 
 
De bedevaartplaats in de overgang  
naar de moderne tijd  
 
De mensen zijn van heinde en verre, van hoog tot laag naar Zegge 
blijven komen. Mooi is het om te zien dat ook in Nederland 
biddende mensen altijd blijven komen naar bedevaartplaatsen. 
We constateren dat zeker ook het Lieve Vrouwke van de Zeg 
steeds meer belangstelling krijgt. Wanneer de meidoorn bloeit 
zien we in Zegge de hele dag “pelgrims”. 
De deuren staan open en terwijl het verkeer buiten voorbij raast, 
vindt daarbinnen iets plaats dat een ieder tot bezinning moet 
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stemmen. In de kapel zitten zowel oudere als jongere mensen. 
Oude tijden herleven wanneer je in de meimaand op Zondag om 
zes uur ’s morgens naar de kerk gaat. De kerk is dan goed gevuld. 
Na afloop van de dienst ontmoeten de pelgrims elkaar in café 
Kerkzicht, waar onder het genot van koffie met worstenbrood 
nog wat wordt nagepraat. 
Het is ook traditie, dat in de meimaand koren uit de omgeving in 
de H. Mis de liturgie komen ondersteunen. Een mens heeft 
blijkbaar toch behoefte aan ceremonie om het geloof iets warms 
te geven.  
 
Diefstal kroontjes en brand in de kapel  
 
43 jaar geleden werden de kroontjes van het beeld gestolen. 
Grote verontwaardiging ging over Zegge en ommelanden. Een 
snelle actie zorgde voor nieuwe kroontjes in de stijl van de oude. 
Vanaf dat moment wordt het genadebeeld beschermd door een 
stolp en is haar mantel om de stolp gedrapeerd. 
Een aantal maanden geleden werd de kapel slachtoffer van 
brandstichting. Snel werd de schade hersteld en kreeg de kapel 
een goede verfbeurt. Zegge en Maria kleuren en blijven West 
Brabant. 
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BIDDEN BIJ ONZE LIEVE VROUW VAN ZEGGE 
 
Begroeting en inleiding  
 
De boodschap van Zegge  
 
Lied: Wij groeten u, o koningin 
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Evangelie      (Lc. 1, 26-38) 
 
De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 
(Lc. 1, 26-38) 
 
 De Heer zij met u. 
A. En met uw geest. 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
      volgens Lucas 
A. Lof zij U, Christus 
 
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was 
werd de engel Gabriël van Godswege gezonden  
naar een stad in Galilea, Nazaret, 
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,  
uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria.  
Hij trad bij haar binnen en sprak:  
“Verheug u, de Heer is met u.” 
Zij schrok van dat woord 
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.  
Maar de engel zei tot haar: 
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.  
  Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen  
  en gij moet Hem de naam Jezus geven. 
  Hij zal groot zijn 
  en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. 
  God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken  
  en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob 
  en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”  
Maria echter sprak tot de engel: 
  “Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”  
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 
“De heilige Geest zal over u komen 
  en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;  
  daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht 
  heilig genoemd worden, Zoon van God. 
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  Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante,  
  in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen  
  en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, 
  is zij nu in haar zesde maand;  
  want voor God ís niets onmogelijk.”  
Nu zei Maria: 
“Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.”  
En de engel ging van haar heen. 
 
 Woord van Heer. 
A. Wij danken God 
 
Overweging 
 
Ave Maria 
 
Ave, Maria, 
gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu 
in mulieribus, 
et benedictus fructus 
ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostræ. 
Amen. 
 
Kaars aansteken 
 
Voorbede 
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Onze Vader   
 
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. 
Amen. 
 
Wees gegroet 
 
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. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 
 
Gebeden paus Franciscus  
 
O Maria, 
Gij geeft altijd licht op onze levensreis 
als een teken van verlossing en hoop. 
We vertrouwen onszelf toe aan U, Heil van de zieken, 
gij, die aan de voet van het kruis, 
was verenigd met het lijden van Jezus, 
en volhardde in uw geloof. 
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“Beschermster van het Romeinse volk”, 
gij weet wat wij nodig hebben, 
en we weten dat gij (ervoor) zult zorgen, 
zodat, zoals te Kana in Galilea, 
vreugde en blijdschap kunnen terugkeren 
na deze tijd van beproeving. 
 
Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, 
de wil van de Vader aan ons te laten geschieden 
en te doen wat Jezus ons zeggen zal, 
Hij, die ons lijden op zich nam, 
en onze pijn heeft gedragen 
om ons door het kruis te brengen, 
tot vreugde van de Verrijzenis. 
A. Amen. 
 
Tot u nemen wij onze toevlucht, 
o heilige Moeder van God, 
versmaad onze gebeden niet in onze nood, 
maar verlos ons altijd van alle gevaren, 
gij, glorierijke en gezegende Maagd. 
 
= = =  
 
«Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, 
o heilige Moeder van God» 
 
In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi 
valt aan lijden en angst, wenden we naar ons u, Moeder van God 
en onze Moeder, en zoeken toevlucht onder uw bescherming. 
 
Maagd Maria, richt uw genadige ogen op ons te midden van deze 
corona-pandemie, en troost hen die radeloos zijn en rouwen om 
hun overleden dierbaren, die soms begraven zijn op een manier 
die hen zielsveel pijn doet. Sta allen bij die zich zorgen maken om 
hun dierbaren die ziek zijn en die ze niet nabij kunnen zijn 
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vanwege het besmettingsgevaar. Geef vertrouwen aan wie zich 
zorgen maken over de onzekere toekomst en over de gevolgen 
voor de economie en de werkgelegenheid. 
 
Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader 
van barmhartigheid, dat deze zware beproeving eindigt en dat 
weer hoop en vrede schijnen aan de horizon. Wees een 
voorspraak bij uw Goddelijke Zoon zoals in Kana en vraag Hem 
om de families van de zieken en de slachtoffers te troosten en 
hun harten te openen voor hoop en vertrouwen. 
 
Bescherm de artsen, verpleegkundigen, gezondheidswerkers en 
vrijwilligers die in deze noodsituatie in de frontlinie staan en hun 
leven riskeren om anderen te redden. Begeleid hun heldhaftige 
inspanningen en geef hen kracht, edelmoedigheid en blijvende 
gezondheid. 
 
Sta dicht bij hen die de zieken dag en nacht verzorgen en bij de 
priesters die met pastorale zorg en evangelische inzet iedereen 
proberen te helpen en tot steun te zijn. 
 
Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die 
zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, zodat ze 
effectieve oplossingen kunnen vinden om dit virus te 
overwinnen. 
 
Steun de leiders van naties om met wijsheid, zorg en 
vrijgevigheid diegenen te helpen die de basisbehoeften van het 
leven missen en om met een vooruitziende blik en een geest van 
solidariteit sociale en economische oplossingen te bedenken. 
 
Heilige Maria, schud onze gewetens wakker zodat de enorme 
bedragen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en 
aankoop van wapens, in plaats daarvan worden besteed aan 
onderzoek om soortgelijke rampen in de toekomst te 
voorkomen. 
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Liefdevolle Moeder, laat in de wereld het gevoelen groeien dat 
we allemaal lid zijn van één grote familie in het besef van de 
band die ons verenigt, zodat we, in een geest van broederschap 
en solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede 
en nood te verlichten.  Maak ons sterk in geloof, volhardend in 
dienstbaarheid, trouw in gebed. 
 
O Maria, Troosteres van de bedroefden, omhels al uw kinderen in 
nood en vraag dat God in zijn almacht ons bevrijd van deze 
vreselijke epidemie opdat het leven in alle rust zijn normale gang 
kan hernemen. 
 
Aan u, die onze levensweg verlicht als een teken van redding en 
hoop, vertrouwen wij onszelf toe. O goedertieren, o liefdevolle, o 
zoete Maagd Maria.  
A. Amen. 
 
Zending en Zegen 
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Lied: God groet u zuivere bloeme  
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