
Geestelijk Liedeken ter eeren van het Mirakuleus Beeld van de Zoete Moeder Gods Maria, 

rustende tot Hilvarenbeek en gevonden aldaar ter plaatse genaamd de Biest in de rivier de 

Aa, bij de Bevert Brugge, op den negentiende July Anno 1643 

 

Op de wijze: Wat zal ik gaan beginnen Maget Zoet, Liev Vrouw 

 

1      2 

Hoe groot zijn die genaden   Daar rust in veel steden  

Van Jesus Christus goed   Menig Lievevrouwen Beeld  

Ook wonderlijk de daden   Waar door Goede Gebeden 

Van zijn lieve moederzoet   Gods gratie wordt bedeeld  

Zij is die ik bemin    Door haar die ik bemin   

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

  3      4 

Dit is ook wel gebleken   Het dient ons tot spectakel                                               

Dat zij  haar plaats verkiest   Dat daar gevonden is                                                                                 

Nu eerst tot Hilvarenbeke   Een Beeld van groot Mirakel                                            

In het gehucht de Biest   Tot s’Menschen lafenis                                                     

Zij is die ik bemin    Van haar die ik bemin                                                                                

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

5      6 

Vier Jongmans zijn gekomen   Zij t’samen disputeerden                                                                                                     

Over de Beverts Brug    Wat dit toch wezen mogt                                                             

Zij zagen in den stroomen   Den eenen weder keerden                                                                     

Dit Beeld daar bij geluk   Die ’t nader onderzocht                                                                                  

Van haar die ik bemin   Zij is die ik bemin                                                                                          

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

7      8 

Hij sprak tot hun gelijken   Toen heeft hij daar gevonden                                                                        

Ga voor ik volg u na    Een beeld van ons Liev’Vrouw                                                

Ik wil nog eens gaan kijken   Beneden lijde gronde                                                          

Wat daar ligt in de Aa   ‘Tscheen dat God hebben wou                                                 

Zij is die ik bemin    Zij is die ik bemin                                                                                                                           

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

  



  9      10 

Zij gingen met groote schreden  Waar van dees Jongmans geven                                         

Naar Beke zeer ras    Getuigenis heel klaer                                                                   

Om te informeren    Dat d’Beeld daar was gedreven                                                           

Hoe dit Beeld gevonden was      Tegen Stroom bleek voor waar                                                               

Zij is die ik bemin    Zij is die ik bemin                                                                                    

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin.  

  11      12 

Als men schreef zistienhonderd  In July ik verklare                                                                                                          

En drie en veertig jaar   Den negentiende dag                                                                                 

Vonden zij dit Beeld verwonderd  Dat d’Beeld eerst openbare                                                                             

Al in water klaar    Zoo men nu klaar zien mag                                                                     

Van haar die ik bemin               Van haar die ik bemin                                                                           

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

  13      14 

Ik moet u nog verklaren   Waar uit men kan bedenken                                                                     

Het dient ook op dit stuk   Dat daar tot die sté                                                                            

Dat over hondert jaren   Het volk van alle kanten                                                                                           

Dit heet de Bevert Brug   Eertijds haar Bevaart dé                                                                                  

Zij is die ik bemin    Tot haar die ik bemin                                                                             

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

  15      16 

Houd nu op van gekakel   Der anderen daags wilt hooren                                                                                             

En strij daar tegen niet   Als d’Beeld gevonden was                                                                                        

Want menig schoon mirakel   Een kind heel lam geboren                                                                

Daar nu wederom geschied   Zeer haastelijk genas                                                                                   

Door haar die ik bemin   Door haar die ik bemin                                                                           

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin. 

  17      18 

Veel ziekten en gebreken   Tot Oosterwijk bij deren                                                                     

Door koorts genezen zijn   Vrouw die zeer blind was                                                                        

Gescheurtheyd en lamme leden  Word haastelijk genezen                                                                          

Ook den bloedloop vol pijn   En ziende op dit pas                                                                              

Door haar die ik bemin   Door haar die ik bemin                                                                           

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin.                                                                                        

 



  19      20 

Wilt dan ook naarstig wezen  Want Gods liev Moeder zijne                                           

En komt hier altemaal   Is onze troost in nood                                                          

Zoo wordt gij haast genezen   Zij zal ons algemeyne                                                       

Van alle druk en kwaal   Bij staan in d’ure des doods                                          

Door haar die ik bemin   Zij die ik bemin                                                                                        

Die Lofwaardige Koningin.   Die lofwaardige Koningin.         

  21 

Laat ons dan Gode eeren 

Lof geven ’t aller tijd 

Die tot zijns Moeder teere 

Ons troost helpt en verblijd  

Door haar die ik bemin 

Die Lofwaardige Koningin.  

 

Fred Kempen  Fecit  Anno 1644  


