
Noveen voor het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis    -    30 november-8 december

Iedere dag kan er een stukje uit het Evangelie worden overwogen. We kunnen het rustig 

lezen, en overdenken wat de rol van Maria is in de heilsgeschiedenis, en hoe wij een 

voorbeeld aan haar kunnen nemen. Hierna wordt het volgende gebed gebeden: 

Allerheiligste Maagd Maria, 

Koningin van de engelen en heiligen,  

bemiddelares van alle genade, 

wij vinden toevlucht dichtbij uw Onbevlekte hart, omdat u 

onze Moeder bent. 

Geef ons, zoals u de drie herdertjes van Fatima beloofd 

heeft, dat wij leren om iedere dag van ons leven op te 

dragen voor de redding van de zondaars; zodat uw 

moederlijke liefde de harten raakt die gebukt gaan onder 

de zonden; opdat allen, die gered zijn door het bloed dat 

uw Zoon op het kruis voor ons heeft vergoten, de weg 

mogen vinden van de liefde, van de offergave en de 

verzoening met God en met hun naaste. 

Dan zullen wij, allen samen en met één hart, de 

heerlijkheid van uw moederlijke Barmhartigheid bezingen. Amen. 

Onze Vader… 

Wees Gegroet… 

Eer aan de Vader… 

 

Dag 1: Maria vraagt aan de Engel: “Hoe kan dit gebeuren, daar ik geen man beken?” 

“Maria zei tot de Engel: ‘Hoe kan dit gebeuren, daar ik geen man beken?’ En de engel 

antwoordde haar: ‘De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom zal het kind dat wordt geboren heilig worden genoemd, de Zoon van 

God.” Lucas 1:34-35 

Dag 2: Maria antwoordde: “Mij geschiede naar uw woord.” 

“Maria zei: ‘Zie, de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord.’ Toen ging de 

engel van haar heen.” Lucas 1:38 

Dag 3: Jezus, die God en mens is, is ontvangen in haar schoot. 

“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar 

schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, 

want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Mattheüs 1:20-21 

Dag 4: Maria wikkelde Jezus in doeken en legde Hem neer in een kribbe. 

“Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van 

Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich 



te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar 

verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, 

haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor 

hen geen plaats was in de herberg.” Lucas 1:4-7 

Dag 5: Maria gehoorzaamt aan de Wet. 

“Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, 

brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. … Daarop sprak 

Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: ‘Zie, dit kind is bestemd tot 

val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de 

gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard 

worden doorboord.’” Lucas 2:22, 34-35 

Dag 6: Maria bewaarde de woorden van Jezus in haar hart. 

“Na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, 

zonder dat zijn ouders het wisten. … Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar 

Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen 

die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. Toen zij Hem daar 

opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn moeder zei tot Hem: ‘Kind, waarom hebt Ge ons dit 

aangedaan? Denk toch eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht.’ Maar 

Hij antwoordde: ‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van 

mijn Vader moest zijn?’ Zij begrepen echter niet wat Hij daarmee bedoelde. Hij ging met hen 

mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd 

was in haar hart.” Lucas 2:43,46-51 

Dag 7: Maria ziet de noden van anderen. 

“Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus 

aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de 

wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Jezus zei tot 

haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.’ Zijn moeder sprak tot de 

bedienden: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’” Johannes 2:1-5 

Dag 8: Jezus geeft ons Zijn moeder. 

“Bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria de vrouw van 

Kleopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij 

liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’ Vervolgens zei Hij tot de leerling: 

‘Zie daar uw moeder.’ En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis.” 

Johannes 19:25-27 

Dag 9: Jezus neemt Zijn moeder, lichaam en ziel, op in de Hemel. 

“En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan 

onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” Openbaring 12:1 


