
 

WEES GEGROET MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
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. 
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4. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, 
 

Nu begint het tweede deel van het 
Weesgegroet. We vragen Maria om  
voor ons te bidden.  
 
Niemand kan beter voor ons bidden dan 
Maria, want zij is heilig en de Moeder  
van God de Zoon. Al tijdens zijn leven 
deed Jezus graag wat zijn Moeder vroeg.  
Nu in de hemel is dat nog net zo.  
 
Maria houdt heel veel van al haar 
kinderen op aarde, ook al zijn we 
zondaars. We hebben haar hulp nodig. 
Maria wil ons graag bij Jezus brengen! 

 
 
5. nu en in het uur van onze dood. Amen. 
 
Maria wil voor jou bidden. Nu, en elk moment van je 
leven. Totdat ooit je leven op aarde is afgelopen. 
En dan? Dan bidt Maria dat jij bij God in de hemel 
wilt leven voor altijd. Hij houdt van jou! 
 
Amen! Dat betekent: ja, zo is het!  
Ja, Maria, de Moeder van Gods Zoon, bidt voor jou.  
Wat fijn dat dit zo is! 
 
Wanneer je het Weesgegroet bidt, kun je Maria ook 
vragen om te bidden voor andere mensen.  
Misschien wil je wel een keer bidden voor kinderen 
die ziek zijn? Hoe? Kijk daarvoor eens op:  
  

        www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl  
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Over het Wees gegroet Maria 
 

Het Wees gegroet Maria is een belangrijk gebed 
Met dit gebed vragen we Maria, de Moeder van Jezus, om voor ons te 
bidden. God luistert heel graag naar de Moeder van zijn Zoon.  
Daarom vragen veel mensen de hulp van Maria. 
 
Het Wees gegroet Maria is een gebed voor jou 
Maria is ook onze Moeder in de hemel. Maria houdt van  
jou. Als jij Maria vraagt om samen met jou te bidden,  
zal zij dat zeker doen. 
 
Het Wees gegroet Maria is een blij gebed  
Het gaat over heel goed nieuws. Nieuws van al 2000 jaar geleden.  
Goed nieuws ook voor de mensen van nu. Goed nieuws voor jou! 
Lees maar verder:  
 
 
1. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u 
 

 
De engel Gabriël komt bij Maria met goed 
nieuws van God. Eindelijk kan de Redder van 
de mensen komen, op wie al vele honderden 
jaren werd gewacht.  
 
Deze Redder is Gods eigen Zoon. Voor Hem 
heeft God een heilige moeder nodig.  
Dat is Maria. Haar hart is vol van God. 
 
Wil zij de Moeder van Gods Zoon worden? 
Maria zegt tegen de engel: “ja, ik wil doen 
wat God van mij vraagt”. Gelukkig maar! 
 

 
 

 

2. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
 

 
Maria heeft van de engel gehoord dat haar 
oude nicht toch nog een baby krijgt.  
Meteen gaat zij naar haar toe om te helpen. 
 
Het wordt een blijde ontmoeting! Allebei in 
verwachting van hun eerste kindje. Maria en 
Elisabeth bedanken God vol blijdschap. 
 
Elisabeth zegt tegen Maria: “Jij bent de 
Moeder van Gods Zoon. Jij bent de meest 
gezegende van alle vrouwen. Wat ben ik blij 
met jouw bezoek!” 
 

 
 
3. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot 
 
 
Maria is in verwachting van Jezus.  
Dat wordt bedoeld met `Jezus, de vrucht  
van uw schoot´. 
 
In een stal in Bethlehem wordt Jezus 
geboren. Als een kleine arme baby komt  
de Zoon van God en van Maria op aarde.  
 
Jezus is God èn mens. Zijn naam betekent: 
God redt. Door Jezus onze Redder kunnen 
wij naar de hemel gaan. Met Kerstmis  
vieren we dit goede nieuws. 
 

Het gaat over heel goed nieuws. Nieuws van al 2000 jaar geleden. 


