
 

 
 

 
10 december 

 

H. Maagd Maria van Loreto 

 

 

Gemeenschappelijke formulieren voor de Heilige Maagd Maria, In de advent 

(Weekdagmissaal 1993, blz. 667-668) 

 

 

Collectagebed  

 

God, 

om de beloften aan onze vaderen te vervullen  

hebt Gij de zalige Maagd Maria uitgekozen om moeder te worden van de Verlosser. 

Haar nederigheid was U welgevallig, 

haar gehoorzaamheid kwam ons ten goede.  

Geef dan dat wij haar voorbeeld navolgen.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen 

 
 

 

IN HET LECTIONARIUM 

 

EERSTE LEZING  

Jes 7, 10-14; 8, 10  

Zie, de maagd zal ontvangen. 

(lect. IV, nr. 19) 

 

ANTWOORDPSALM 

Lc 1, 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55  

(lect. IV, nr. 176, p. 312-313) 

R/. Zalig zijt gij, Maagd Maria, Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot 

gedragen. 

 

VERS VOOR HET EVANGELIE 

Cf. Lc 1, 28  

Alleluia.  

Verheug u, Maria, Begenadigde, de Heer is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.  

Alleluia.  

(lect. IV, nr. 126, p. 212) 

 

 

EVANGELIE 

Lc 1, 26-36  

Zij, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen.  

(lect. IV, nr. 127, p. 213) 

 

 



 

 
 

 

10 december 

 

H. Maagd Maria van Loreto 

 

 

Het ‘Heilige huis’ – dat volgens een kroniek uit 1465 in de nacht van 9 op 10 december 1294 

aangetroffen werd op de heuvel waar het zich vandaag bevindt – staat aan de oorsprong van 

de Mariadevotie in het heiligdom van Loreto, die de gedachtenis viert van het geheim van 

de menswording en van het evangelische voorbeeld van de Heilige Familie van Nazareth. 

Vele pausen hebben pastorale zorg besteed aan het heiligdom van de Maagd van Loreto, die 

door Benedictus XV uitgeroepen werd tot patrones van de vliegtuigpiloten. De Litanie van 

Loreto is over de hele Kerk verspreid. 

  

Gemeenschappelijke teksten voor de heilige maagd Maria (Getijdenboek, pp. 1552 e.v.) 

behalve wat volgt.  

 

 

 

Lezingendienst 

 

TWEEDE LEZING 

 

Uit een brief van de heilige paus Johannes Paulus II voor het 7de eeuwfeest van het Heilige 

Huis van Loreto  

 

 

(Lettera a Mons. P. Macchi, 15 agosto 1993:  

Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI/2, 526-537) 

 

Maria, de lichamelijke en spirituele ruimte van de menswording. 

 

Het Heilige huis van Loreto is niet slechts een ‘reliek’, maar veeleer een kostbare en 

waarachtige ‘icoon’. En geen ‘icoon’ van abstracte waarheden, maar van een geheimvolle 

gebeurtenis: de menswording van het Woord. 

Maar de menswording die binnen deze heilige muren wordt herdacht, krijgt onmiddellijk 

een eigen en waarlijk Bijbelse betekenis; want het gaat niet louter over de  geloofsleer in 

verband met de eenheid tussen het goddelijke en het menselijke, maar veeleer over een 

gebeurtenis die op een welbepaald moment in de tijd en op een welomschreven plaats is 

geschied, zoals de woorden van de Apostel het op een wonderlijke manier aangeven: ‘Toen 

de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw.’ 

(Gal 4, 4). 

Maria is vrouw; zij is om zo te zeggen de ruimte – lichamelijk en geestelijk – waarin de 

Menswording werkelijkheid is geworden. Maar ook het huis waarin zij geleefd heeft, 

verwijst op plastische wijze naar dit gebeuren. 

De gedachtenis van het verborgen leven in Nazareth roept concrete vragen op die eigen zijn 

aan de ervaring van elke man en vrouw.  

Ze wekt een nieuwe gevoeligheid voor de heiligheid van het gezin, door een geheel van 

waarden te tonen die vandaag zozeer bedreigd zijn: de trouw, eerbied voor het leven, de 

opvoeding van kinderen, zorg voor het gebed … deugden die de christelijke gezinnen 

kunnen herontdekken binnen de muren van dit Heilige huis, het eerste en voortreffelijkste 

huis van de kerkgeschiedenis. 



 

 
 

Dit Heilige huis brengt tegelijkertijd ook de grootsheid in herinnering van de roeping tot het 

gewijde leven en tot de maagdelijkheid omwille van Gods koninkrijk, die een prachtig begin 

kende in de persoon van Maria, de Maagd en Moeder. 

Aan de talrijke jongeren die op pelgrimstocht gaan naar het huis van de Moeder, wil ik de 

woorden herhalen die ik hen al vroeger toesprak: ‘Ga naar Maria, ga met Maria, … moge in 

jullie hart haar ja-woord weerklinken.’ 

Mogen de jongeren, in overeenstemming met wat het Huis van Nazareth leert, hun 

engagement als katholieke lekengelovigen hernieuwen, om Christus weer een plaats te geven 

in de harten, de gezinnen, de cultuur en de maatschappij. 

Onze tijd koestert het terechte verlangen om aan de vrouw de plaats en de erkenning te geven 

die ze verdient in Kerk en maatschappij.  

Welnu, dit verlangen vindt hier de meest uitgelezen kans tot verdieping. Omdat God zijn 

Zoon heeft gezonden, geboren uit een vrouw, is elke vrouw in Maria tot zo’n hoge 

waardigheid verheven dat men zich geen hogere plaats kan indenken. 

Bovendien: geen enkele theoretische overweging zou de waardigheid van de menselijke 

arbeid meer kunnen prijzen dan de wetenschap dat de Zoon van God zelf in Nazareth heeft 

gewerkt en zich ‘zoon van de timmerman’ liet noemen. 

Hoe kunnen we tenslotte de ‘uitverkiezing van de armen’ onvermeld laten, die  

de Kerk tijdens het Concilie heeft benadrukt en nadien met steeds meer helderheid heeft 

bevestigd?  

De sobere en bescheiden muren van het Heilige huis herinneren er ons op zichtbare wijze 

aan dat het God zelf is die met deze uitverkiezing een begin heeft gemaakt in Maria, die - 

zoals men in een Concilietekst kan lezen - ‘uitmunt tussen de nederigen en de armen van de 

Heer, die het heil met vertrouwen van Hem verwachten en ontvangen.’ (LG 55).  

Wat armoede en lijden betreft, hebben trouwens in elke periode in de geschiedenis van het 

heiligdom zieken de voornaamste plaats ingenomen: zij waren de eersten die op 

pelgrimstocht zijn gekomen naar het Heilig huis en de faam ervan onder de volken hebben 

verspreid. 

Waar zouden zij overigens beter onthaald worden dan in het Huis van haar die wij in de 

Litanie van Loreto aanroepen als het ‘heil van de zieken’ en de ‘troosteres van de 

bedroefden.’?  

‘Moge dit heiligdom van Loreto’, zoals Johannes XXIII zei, ‘altijd een open venster op de 

hele wereld zijn. Moge het de verborgen stemmen doen weerklinken die de heiliging 

aankondigen van de zielen, de gezinnen en de volkeren.’ 

 

RESPONSORIUM 

R/. Waarlijk gezegend zijt Gij onder de vrouwen, want God heeft in u zijn verblijf genomen. 

* Gij zult vele volkeren aan de Heer toewijden.  

V/. Gij hebt in uw schoot Hem gedragen die de hemelen niet konden omvatten.* Gij zult 

vele volkeren. 

 

Gebed 

God, om de beloften aan onze vaderen te vervullen hebt Gij de zalige Maagd Maria 

uitgekozen om moeder te worden van de Verlosser. Haar nederigheid was U welgevallig, 

haar gehoorzaamheid kwam ons ten goede. Geef dan dat wij haar voorbeeld navolgen. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 

 
 
 
 
 



 

 
 

IN HET ROMEINS MARTYROLOGIUM 

 

De H. Maagd Maria van Loreto, in Italië. Haar verering nodigt uit tot de overweging van het 

geheim van de Menswording van Gods Woord voor ons heil; en zij leert ons om met een 

gelijkmoedig hart in te stemmen met onze christelijke roeping. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
De Nederlandse vertaling van deze liturgische teksten werd door de Belgische 
bisschoppenconferentie goedgekeurd op 13 februari 2020. De Congregatie voor de Goddelijke 
Eredienst en de Regeling van de Sacramenten verleende voor deze vertaling de recognitio  
op 23 juni 2020. ( Prot. N. 293/20) 

 


