
Te Lourd op de bergen verscheen in een grot

vol glans en vol luister de Moeder van God

AYe, Ave, Ave Maria!

Ave, Ave, Ave Maria!

(ook na ieder volgend couplet)

Zij riep Bernadette, een nederig kind
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar

bevindt?"

"lk ben d'Onbevlekte en zuivere Maagd

gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.l'

Zi j  deed er ontspr ingen een klare fontein

met helende waat'ren, als waar medicijn

" lk wi l  hÍer een tempel,  op Massabiëls rots

lk zal  hier doen schit t ren, de wonderen Cods!"

"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd

'k zal  zalving hier geven aan ieder die lUdt."

En sedert't verschijnen iler Moeder-Maagd

daar

stugt immer de bede der chr istene schaar

Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet

met tedere liefde de dierbare groet

De talen der volk'ren verheffen uw naam

zij bidden door 't Ave, Maria te saam

Door dalen en wouden, langs bergen en vl iet

kl inkt de eer van Maria. in ' t  hemelse l ied

Te Lourdes in Frankrijk, uw lievelingsoord

weerklinkt en weergalmt het in machtig

akkoord

"lk ben d'Onbevlekte" zo klonk daar uw woord

en de onschuld bevoorrecht herhaalde.

ongestoord

Nu pr i jkt  daar uw beelt 'n is met glor ie

omstraald

wier aanblik zo minzaam. uw moederhart maalt

Daar stromen de pelgr ims met duizenden saam

hun harten begeesterd, aanroepen uw naam

Daar schenkt uwe liefde, aan zondaren vree

aan kranken genezing op' t  smeken der bee

Die grot ons zo dierbaar uw beelt 'n is zo rein

doen stromen uw zegenr bi j  ' t  k l inkend refrein

Wij  danken U, Moeder,  voor ' t  hei l  ons geschied

O zegel ons aller-bij-*-gafica€rq-van lt lied

Vertrouwend op 't Ave door d'Engel gebracht

herhalen wi j  immer, met vur iger kracht

Aanvaard dan de hulde, o Moeder zo goed

de huldê uwer kind'ren, aanhoor onze groet

Zo blijft, o Maria, in vreugd en in smart

in leven en sterven, de kreet van ons hart

Die groet zij de laatste, door 't hart nog geuit

wanneer in het sterven, de mond zich reeds

slu i t

Maar dan door Maria geleid tot haar Zoon

herhalen wij eeuwig, geschaard rond haar

troon


