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MISFORMULIER 

HEILIGE MAAGD MARIA, MOEDER VAN DE KERK 
 

De kleur is wit. 

 

Antifoon bij de intrede1 

 

De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed 

samen met Maria, de moeder van Jezus.      Vgl. Hnd 1, 14 

 

Collectagebed 

 

God, barmhartige Vader, 

uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis 

zijn moeder, de Maagd Maria, aangesteld 

tot moeder van ons allen. 

Verleen dat door haar moederlijke bescherming 

de Kerk van dag tot dag meer vruchtbaar wordt; 

dat de blijheid en het heilig leven van haar kinderen 

alle kinderen der mensen doet verlangen 

naar geborgenheid bij haar. 
 

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. 

 

 

EERSTE LEZING2 

 

Vijandschap sticht ik tussen uw kroost en dat van de vrouw. 

 

Uit het Boek Genesis        Gn 3, 9-15.20 

 

Nadat Adam in de tuin van Eden van de boom gegeten had 

9 riep God de Heer de mens en vroeg hem: 

`Waar zijt gij?'  

10 Hij antwoordde:  

`Ik hoorde uw donder in de tuin,  

en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben;  

daarom heb ik mij verborgen.’  

11 Maar God de Heer zei:  

`Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?  

Hebt ge soms gegeten van de boom  

die ik u verboden heb?’ 

12 De mens antwoordde:  

`De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,  

zij heeft mij van die boom gegeven,  

                                                           
1 Het misformulier is overgenomen uit het Weekdagmissaal (1993), Votieve vieringen, nr. 11. Ter ere van de 

heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk, pp. 953-955. 
2 Overgenomen uit Lectionarium IV, nr. 125, p. 210. 
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en toen heb ik gegeten.’  

13 Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw:  

`Hoe hebt gij dat kunnen doen?'  

De vrouw zei:  

`De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.’ 

14 God de Heer zei toen tot de slang:  

`Omdat ge dit gedaan hebt,  

zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren  

en onder alle wilde beesten!  

Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,  

alle dagen van uw leven!  

15 Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw,  

tussen uw kroost en het hare.  

Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel!'  
 

20 De mens noemde zijn vrouw Eva,  

want zij is de moeder geworden van alle levenden. 

 

ofwel 

 

Zij bleven eensgezind volharden in het gebed, 

met Maria de moeder van Jezus. 

 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen3     Hnd 1, 12-14 

 

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen 

12 keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.  

Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.  

13 Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal  

waar ze verblijf hielden:  

Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,  

Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteüs,  

Jakobus, zoon van Alfeüs,  

Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.  
 

14 Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed 

samen met de vrouwen,  

met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. 

 

 

  

                                                           
3 Overgenomen uit Lectionarium IV, nr. 177, p. 313. 
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ANTWOORDPSALM     Ps 87 (86), 1-2.3 en 5.6-7 

 

R/.  Hoe groots is het wat er van U wordt gezegd, 

Jeruzalem, stad van God! 

 

1 Zijn stad op de heilige bergen: 

2 de Heer heeft haar lief; 

de poorten van Sion veel meer 

dan alle tenten van Jakob.  R/. 

 

3 Hoe groots is het wat er van u wordt gezegd, 

Jeruzalem, stad van God! 

5 Zij zullen dan zeggen: ‘Mijn moeder is zij, 

uit haar zijn wij allen geboren.’ 

En Hij zal het zelf verklaren, 

de Allerhoogste, de Heer.  R/. 

 

6 Hij zal in het boek der volkeren schrijven: 

‘Ook dezen horen daar thuis.’ 

7 Dan zullen zij dansen en zingen: 

‘De bron van ons leven zijt Gij!’  R/. 

 

 

VERS VOOR HET EVANGELIE 

 

R/. Alleluia4 

O gelukkige Maagd, die de Heer ter wereld hebt gebracht; 

heilige moeder van de Kerk, 

die in ons de Geest van uw Zoon, Jezus Christus, doet groeien. 

R/. Alleluia 

 

 

EVANGELIE5 

 

Zie daar uw zoon. Zie daar uw moeder. 

 

+ Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes   Joh 19, 25 - 34 

 

In die tijd 

25 stonden bij het kruis van Jezus: 

zijn moeder en de zuster van zijn moeder,  

Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.  

 

26 Toen Jezus zijn moeder zag  

en naast haar de leerling die Hij liefhad,  

zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, zie daar uw zoon.’  

27 Vervolgens zei Hij tot de leerling:  

‘Zie daar uw moeder.’ 

                                                           
4 Nieuwe vertaling ICL.  
5 Nieuwe perikoop: vertaling overgenomen uit de evangelielezing van Goede Vrijdag, met wijziging in v. 25. 
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En van dat uur nam de leerling haar bij zich in huis. 

 

28 Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, 

zei Jezus, opdat de Schrift vervuld zou worden:  

‘Ik heb dorst.’ 

29 Er stond daar een kruik vol zure wijn.  

Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel 

en brachten die aan zijn mond.  

30 Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij:  

‘Het is volbracht.’ 

Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 

 

31 Aangezien het voorbereidingsdag was  

en de joden niet wilden  

dat de lichamen op sabbat aan het kruis bleven  

– het was bovendien een grote sabbat –  

vroegen zij aan Pilatus verlof 

de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. 

32 Daarop kwamen de soldaten 

en sloegen  

zowel bij de ene als bij de andere die met Hem was gekruisigd, 

de benen stuk. 

33 Toen zij echter bij Jezus kwamen 

en zagen dat Hij reeds dood was, 

sloegen zij Hem de benen niet stuk, 

34 maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; 

terstond kwam er bloed en water uit. 
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GEBED OVER DE GAVEN6 

 

Heer, aanvaard onze offerande 

en maak deze gaven tot teken van ons heil. 

Geef dat wij door deze eucharistie groeien in de liefde 

naar het voorbeeld van de Maagd Maria, 

de moeder van de Kerk; 

en dat wij samen met haar 

sterker betrokken worden bij het verlossingswerk 

van Jezus Christus, onze Heer. 

 

 

PREFATIE7 

 

Maria, voorbeeld en moeder van de Kerk. 

 

V/. De Heer zij met u. 

A/. En met uw geest. 

of 

V/. De Heer zal bij u zijn. 

A/. De Heer zal u bewaren. 

 

V/. Verheft uw hart. 

A/. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

 

V/. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

A/. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, 

om recht te doen aan uw heerlijkheid, 

om heil en genezing te vinden 

zullen wij U danken, altijd en overal. 

 

En nu, bij deze viering, 

verheerlijken wij U omwille van de heilige Maagd Maria. 

Zij heeft uw woord ontvangen 

in een zuiver hart en in een maagdelijke schoot. 

De Schepper van de wereld heeft zij het leven geschonken 

en als een moeder zorg gedragen voor de jonge Kerk. 

 

Zij heeft de laatste wilsbeschikking van uw liefde bij het kruis aanvaard 

en alle mensen die uit de dood van Christus zijn herboren, 

als kinderen aangenomen. 

 

Met de leerlingen was zij in gebed verenigd 

toen de apostelen wachtten op de belofte van uw Geest, 

en zo is zij het beeld geworden van de Kerk die bidt. 

                                                           
6 Overgenomen uit het Weekdagmissaal (1993), p. 954. 
7 idem. 
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Al is zij nu ten hemel opgenomen, 

moeder blijft zij van uw volk. 

Zij volgt de Kerk op pelgrimstocht naar U 

totdat het licht voorgoed zal dagen 

van uw heerlijkheid. 

 

Daarom, met alle engelen en heiligen, 

loven en aanbidden wij U 

en zingen U toe vol vreugde: 

 

Heilig, Heilig, Heilig … 

 

 

Antifoon bij de communie 

 

Er was een bruiloft te Kana in Galilea, 

waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. 

Daar maakte Jezus een begin met de tekenen  

en openbaarde Hij zijn heerlijkheid. 

En zijn leerlingen geloofden in Hem.      Vgl. Joh 2, 1.11 

 

ofwel 

 

Hangend aan het kruis 

zei Jezus tot de leerlingen die Hij liefhad: 

Zie daar uw moeder.        Vgl. Joh 19, 26-27 

 

 

Gebed na de communie 

 

Heer, 

wij hebben het onderpand ontvangen 

van verlossing en eeuwig leven 

en wij wenden ons biddend tot U: 

laat uw Kerk met de hulp van Maria, Maagd en Moeder, 

aan alle volken de boodschap van het evangelie verkondigen, 

en door de Heilige Geest bewogen, 

zich uitbreiden over heel de wereld. 

Door Christus onze Heer. 


