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Openingslied 
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1. Maria, wij komen u zingende begroeten, wij noemen, Maria, uw zoete naam.  
Met velen tezamen om u te ontmoeten op de paden van ons zoekende bestaan.  
Maria, gezegende onder alle vrouwen, wij bidden u: reik ons uw moederhand die lief en die 
leed gans aan u toevertrouwen. Toon ons de weg naar Gods levende land.  
 
2. Bij u stroomt tezamen al wat er liep verloren aan lijden, aan zonde, aan pijn, verdriet.  
Bij u wordt bekering en nieuwheid geboren; lof en dank weerklinkt in stilte en in lied.  
En helpende handen en toegewijde zorgen verbinden de wereld aan Jezus’ kruis. Een nacht 
zonder licht wordt een heldere morgen. Leid ons, Maria, weer hoopvol naar huis. 
 

 
Kruisteken en begroeting 
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Moge Gods Geest uw hart vullen met kracht om te leven naar Gods Woord. 
Amen. Alleluia. 

 
 
Openingsgebed 
 
God van liefde en trouw, 
wees geprezen om Maria, 
zo open voor de werking van uw Geest. 
Wees gezegend om Maria, 
Moeder van uw mensgeworden Woord. 
Wees geprezen om Maria, 
steeds bereid om uw wil te volbrengen. 
 
Zalf ook ons hart 
met de milde balsem van uw Geest. 
Laat ook ons van uw Woord getuigen, 
het graag bij de mensen brengen. 
Maak ook ons bereid 
daadwerkelijk te doen wat U van ons verwacht. 
Laat uw liefde en trouw ons deel zijn 
vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 

 
 
 



 
Evangelielezing 
 
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, 
Nazaret,  tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; 
de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde, 
de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon 
betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij 
God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet 
geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem 
de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van 
Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 
'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?'  Hierop gaf de engel 
haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 
overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon 
van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft 
ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God 
is niets onmogelijk.' Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.' 
En de engel ging van haar heen. (Lucas 1, 26-38) 

 
Acclamatie na het evangelie 

 
 
Homilie door de bisschop 
 
De boodschap van de engel aan Maria met de aankondiging van de geboorte van de Heer, 
blijft ons boeien. In de korte maar o zo krachtige dialoog tussen Gabriel en Maria staat God 
centraal die zich tot mensen wendt.  
 
Maria verneemt hoe ze diepe vreugde mag kennen nu ze begenadigd wordt door God die 
haar nabijkomt. Hij vult haar hart met zijn blijvende aanwezigheid. Hij is en blijft met en bij haar. 
Verder hoort Maria dat ze moeder zal worden van Jezus. Hoe vreemd het ook klinkt: ze wordt 
gevraagd om de Zoon van de Allerhoogste ter wereld te brengen. Zij mag het Woord van God 
ontvangen, dragen, baren, voeden en opvoeden met moederlijke zorg. 



Tenslotte klinkt de onheldere verduidelijking dat dit geen louter mensenwerk zal zijn. De 
geboorte van Gods Zoon als mensenkind zal gebeuren in de kracht van de heilige Geest.  
Wat Maria verneemt, roept bij haar heel wat verbazing, schrik en vragen op. Maar dwars 
daardoor heen klinkt haar antwoord kort en krachtig: ‘ja’. Ze verklaart zich helemaal bereid om 
God aan het werk te laten in haar leven. 
 
Zusters en broeders, 
Maria staat model voor de Kerk, zo leert ons Vaticanum II. Als geloofsgemeenschap zoeken we 
voorzichtig onze plaats op in de dialoog met de engel. We mogen in de buurt van Maria staan. 
Op de eerste plaats wordt ook ons toegezegd dat we ons mogen verheugen omdat God ons 
kent en met goedheid omringt. Als gedoopten hoeven we ons niet op te werken om mee te tellen 
in Gods ogen. We zijn begenadigd als zijn geliefde kinderen. In deze paastijd leeft de Kerk 
van de beloftevolle woorden van de verrezen Heer: ‘Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding van de wereld’. Laat dit ons diepe geluk zijn: altijd mogen vertrouwen op de Heer 
die met ons gaat. 
 
Als kerkgemeenschap wordt ons gevraagd om Gods Woord ter wereld te brengen, om Jezus 
bekend te maken in onze tijd en samenleving, om zijn Blijde Boodschap te beleven en te delen. 
Christus die we in ons hart en in ons midden ontvangen, is er niet om voor onszelf te houden. We 
mogen Hem in geloof ontvangen om Hem te delen met allen die uitzien naar een woord of teken 
van Gods aanwezigheid in de wereld. 
De zending van de Kerk om Christus te laten oplichten in de wereld van de mensen gaat haar 
krachten te boven. Overgelaten aan haarzelf, is het een onbegonnen werk. Gelukkig klinkt ook 
aan het adres van de Kerk de belofte dat ze Geestkracht zal ontvangen, kracht uit den hoge, 
goddelijke energie toegevoegd aan onze menselijke inzet. 
Hopelijk kunnen wij als christen en als christengemeenschap voorbij aarzeling en vragen, schrik 
en twijfel, met Maria ‘ja’ zeggen op alles wat de Heer ons belooft en vraagt. De Kerk is op 
haar best als ze altijd en voor alles zoekt te volbrengen wat God van haar verlangt. 
 
Zusters en broeders, 
naar het voorbeeld van Maria en gedragen door haar gebed mogen we een blije Kerk zijn, 
dankbaar om God die ons meer nabij is dan we vermoeden. Met Maria verbonden kan de Kerk 
haar missionaire taak behartigen om Gods Woord te laten klinken in het leven dat we elke dag 
delen met velen. Maria leert de Kerk steeds weer verlangen naar het waaien van de Geest in 
haar midden. Vertrouw maar dat we dicht bij Maria staan als we vrij en van harte meegaan in 
het avontuur van God die zich tot mensen wendt.       

 
 
Stille overweging 
 
Psalm 131 
 
Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer, 
mijn ogen kijken niet verwaand. 
 
 Ik streef ook niet naar grote daden 
 hoger dan ik reiken kan. 
 
De stormen zijn bedaard in mij 
en vredig is mijn geest. 
 
 Zoals een kind op moeders schoot, 



 zo veilig voel ik mij. 
 
Zoek, Israël, uw toevlucht bij de Heer, 
van nu af voor altijd. 
 
 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest. 
 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

 
Magnificat 
 
Na haar ja-woord aan de engel Gabriël, bezoekt Maria haar nicht Elisabeth. Maria jubelt het 
uit van vreugde. De Heer heeft grote dingen aan haar gedaan. Ook nu doet de Heer grote 
dingen aan ieder die zijn hart voor Hem opent. Laten wij onze stem voegen bij het lied van 
Maria. 
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Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 
Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; 
en ieder prijst mij zalig: Magnificat! 
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 
 
 
Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, 
voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam. 
 
Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, 
maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af. 
 
Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, 
die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen. 
  
Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, 
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil. 
 

 
Voorbede 
 
Op voorspraak van Maria keren we ons nu biddend tot God, onze Schepper en Vader: 
 
lector 

Voor de zieken, 
dat zij in hun gebed tot Maria troost en heling mogen vinden en dat zij zich bemoedigd mogen 
weten door helpende handen en toegewijde zorgen. 
 



 
 
lector 

Voor allen die zich in deze coronapandemie bijzonder inzetten. Dat zij zich gedragen mogen 
weten door onze brede gemeenschap en sterkte vinden bij de Heer. 
 
 
lector 

Voor kinderen en jongeren die zich in deze tijd eenzaam voelen of het moeilijk hebben. Dat ze 
mogen rekenen op de aandacht en zorg van allen die om hen bekommerd zijn.  
 
 
lector 

Voor de vele pelgrims die in de meimaand graag op bedevaart gaan. Dat zij persoonlijk of in 
kleine groep hun intenties toevertrouwen aan Maria: thuis, in een kerk of kapel, in een 
bedevaartsoord of in de binnenkamer van hun hart. 
 
 
lector 

Voor ons allen die hier en nu verbonden bidden. Dat wij ons gezonden mogen weten om het 
voorbeeld van Maria te volgen, die ons steeds naar haar Zoon verwijst. 
 
 
hulpbisschop 
Laten wij alles wat er nog leeft in ons hart toevertrouwen aan de Vader en bidden: 
 

Onze Vader 
 

 
Afsluitend gebed 
 
God vol mededogen, 
op de drempel van de meimaand  
hebben wij met een dankbaar hart Jezus’ Moeder gegroet. 
Hoor onze vragen en beden.  
Laat haar glimlach stralen over al uw kinderen, groot en klein.  
Laat ons troost vinden in haar moederlijke zorg. 
 



Met Maria bezingt ons hart uw grote goedheid. 
Met haar loven wij U om uw mild erbarmen. 
Met Jezus’ Moeder prijzen wij uw liefde voor de kleinen. 
Met onze hemelse Moeder vragen wij: 
breng ons allen dichter bij haar Zoon,  
nu en tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 

Zending en zegen 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
 
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
Loven wij de Heer. 
Wij danken God. 

 
 

Weesgegroet (gezongen) 


