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Kaarsje branden

Informatie

Maria – deel 1

het verhaal van Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Heiloo (deel 1)

Rond het jaar 1400 was er een boer die een stukje grond had dicht bij een oude put, Runxput
genoemd. Op een was hij aan het werk op het land. Tijdens het graven in de grond vond hij een
houten beeldje. Toen hij het schoon maakte, bleek het een Mariabeeldje te zijn. Hij nam het mee
naar huis en gaf het een mooi plaatsje. De volgende dag was het beeld spoorloos. Bedroefd ging de
boer naar zijn akker. Tot zijn verbazing vond hij het daar terug. Hij vertelde het zijn pastoor. Die wist
niet wat hij er van moest denken. Hij zei: “het is een teken, maar ik weet niet wat er bedoeld wordt”.
In die dagen kwam er ook een schip in nood voor de kust dicht bij Heiloo. De
schipper bad in zijn nood: “O God help ons. We zijn uit de koers en het gaat
helemaal mis!” Toen, boven het gebulder van de wind hoorde de schipper een
heldere vrouwenstem die zei: “als gij mij gaat eren zal de wind gaan keren”. De
schipper herkende de stem van Maria en zei: “O Maria, u bent heel dicht bij God.
Bid voor ons! Ik zal zorgen dat u meer geëerd wordt! De wind keerde en het schip
kwam veilig aan land. De volgende dag ging de schipper dankbaar en blij op zoek
naar een pastoor. Bij de pastoor gekomen vertelde hij zijn verhaal en ook over de
belofte die hij had gedaan. De pastoor begreep toen dat de hemel een kapelletje
wilde op de plaats waar het beeldje gevonden was. De kapel werd er gebouwd en
Maria wordt daar nog altijd geëerd als Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Gebed
Het Weesgegroet is naast het Onzevader het
belangrijkste gebed in de katholieke Kerk.
Mors bad dit ook.
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

Opdracht
Weet je wat genade, gezegend(e) en
zondaars betekent? Zoek het op op
internet. De zoekterm bij gezegend(e) is
zegenen. Schrijf op wat je gevonden hebt.

Kaarsje branden
Mensen branden graag
kaarsjes bij het beeld van
Maria, de belangrijkste heilige
in de katholieke Kerk.

Opdracht
Beantwoord schriftelijk deze vragen:
-Heb jij wel eens een kaarsje aangestoken bij
Maria of een ander beeldje?
-Hoe was dat toen? Hoe voelde dat?
-En voor wie of waarvoor was dat? Voor wie of
waarvoor branden mensen kaarsjes?
Teken nu een kaars met vlammetje op een vel
papier. Kleur de kaars en de vlam in. Schrijf er
dan onder voor wie of waarvoor je deze kaars wilt
branden.

