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Maria: troosteres, heil en toevlucht! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zo spreekt Maria over haar zoon:  
Ik ben de berg, hij is de steen.  
Ik ben de wingerd, hij is de tros.  
Ik ben de ster, hij is de zon.  
Ik ben het vat, hij is het manna.  
Ik ben de struik, hij is het vuur.  
Ik ben de stad, hij is de stichter.  
Ik ben de olijf, hij is de olie.  
Ik ben de raat, hij is de honing.  
Ik ben de doorschijnende stof, hij is de schittering.  
Ik ben beminnelijk voor allen, hij is meer.  
Ik ben vol medelijden, hij is meer.  
Ik ben de minnaar van de vrede, hij is de vrede.  
Ik ben een broos menselijk schepsel, maar hij is de God-Mens.  
 
(Franse litanie 13e eeuw)  
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Openingslied: Kondig het aan: de Heer is verrezen! (ZJ 406)  
 
Kondig het aan: de Heer is verrezen,  
zeg aan de wereld dat Jezus leeft.  
Dit is de weg die Hij heeft gewezen;  
dit is de waarheid die Hij geeft;  
dit is het leven voor alle eeuwen!  
Alleluja! Christus leeft.  
 
Zing nu een lied van vreugde en vrede,  
zing nu een lied van barmhartigheid.  
Alle verdriet en pijn zijn geleden,  
al wie verdrukt is wordt bevrijd.  
Laat aan wie treuren uw blijdschap weten.  
Alleluja! Christus leeft.  
 
Leef in uw hart met volle vertrouwen,  
hoop op een toekomst voor iedereen,  
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen,  
vriendschap en goedheid om u heen.  
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.  
Alleluja! Christus leeft.  

 
Kruisteken en verwelkoming  
 
Hartelijk welkom!  
In de Meimaand zoeken we, meer dan anders Maria op, om te danken, te bidden, te vragen, 
een kaarsje aan te steken of gewoon een moment bij haar te zijn en naar haar te kijken.  
Naar Maria kijken is kijken naar de Moeder van hoop. Door haar jawoord heeft ze de poort 
van onze soms duistere wereld opengezet voor God. Haar meisjeshart liep over van geloof 
en hoop. Daarom heeft God haar uitgekozen. Negen maanden lang was Maria ‘de ark’ die 
het nieuwe en eeuwige verbond in zich droeg. Zij bracht een kind ter wereld en herkende in 
Hem de liefde van God die zijn volk en de hele mensheid komt redden. Samen met Jozef 
bracht ze het kind groot dat ze de naam Jezus hebben gegeven. In deze naam klinkt hoop 
voor iedere mens. Door deze zoon van een vrouw zal God de hele mensheid redden.  
Daarom is het belangrijk naar Jezus te kijken en te doen wat Hij ons zeggen zal. Daartoe 
nodigt Maria ons uit alle dagen en in het bijzonder tijdens deze viering.  
In het vertrouwen dat Jezus ook vandaag wondere dingen doet, willen wij deze viering 
beginnen: In de Naam van de Vader, † de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen.  
 
Gebed om ontferming  
 
V. We richten ons tot God en vragen op voorspraak van Maria om Gods bijstand en 
barmhartigheid.  
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L. Heer God, wanneer wij ons klein en breekbaar voelen, wanneer wij  
opgaan in de maalstroom en onszelf dreigen te verliezen, wanneer  
we ons zó onvolmaakt voelen in een wereld die van ons de perfectie  
schijnt te eisen, wanneer wij enkel nog de gebreken aan onszelf zien  
en niet tevreden zijn met wie we zijn, zie ons dan graag en ontferm U  
over ons.  
 
A. Heer ontferm U 
 
L. Heer God, wanneer wij te bezorgd zijn en ons dreigen te verliezen in  
materiële rijkdom. Wanneer we vergeten dat onze naasten meer nood  
hebben aan warmte en genegenheid, raak ons dan met uw tedere  
aanwezigheid en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.  
Christus ontferm U. 
 
A. Christus ontferm U  
 
L. Heer God, wanneer we ons opgejaagd en bedreigd voelen. Wanneer  
we bijna kopje onder gaan in stress en haast, wees dan voor ons een  
oase van rust, een veilige plaats om te schuilen. Ontferm U dan over ons.  
 
A. Heer ontferm U  

 
V. Moge de algoede en barmhartige God onze inzet waarderen, onze  
zonden vergeven, ons zijn Geest van liefde schenken en ons geleiden  
door onze inzet tot een nieuw en eeuwig leven.  
 
Openingsgebed  
 

Heer onze God, 
Gij hebt ons in uw Kerk 
de heilige maagd gegeven 
als een lichtend teken van vaste hoop; 
schenk ons uw milde zegen: 
dat haar troost ons mag verkwikken, 
als wij, gebukt onder de last van het leven, 
bij haar onze toevlucht zoeken; 
dat ons hart mag opleven, 
als het zonder vooruitzicht, 
bij haar de hoop op heil hervindt. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 

 
Eerste Lezing: Sir.24,9-12.18-22 (hoop) of Jes.53,1-5.7-10 (troost) of Ez.47,1-2.8-9.12 (heil) 
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Tussenzang: Juicht Jahweh toe (ZJ 404)  
 

Juicht Jahweh toe, heel ‘t aardrijk rond,  
juicht God ter eer, dient Hem met vreugd:  
want God is goed en zijn gena  
duurt blijvend voort in eeuwigheid. (2 x)  
 
Treedt jub’lend toe tot waar Hij woont,  
treedt naderbij zijn aangezicht:  
want God is goed en zijn gena  
duurt blijvend voort in eeuwigheid. (2 x) 
 
Van Hem zijn wij, zijn eigen volk,  
zijn kudde die zijn weide voedt:  
want God is goed en zijn gena  
duurt blijvend voort in eeuwigheid. (2 x)  
Zingt Hem uw lof en laat door u  
zijn heil’ge Naam geprezen zijn:  
want God is goed en zijn gena  
duurt blijvend voort in eeuwigheid. (2 x)  

 
Evangelielezing (naar Joh. 2, 1 – 11).  

Maria zei tegen de dienaren: ‘Doe wat Jezus zeggen zal’. 
 
Acclamatie na het Evangelie: “Magnificat”.  
 

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,  
van vreugde jubelt heel mij hart,  
in God die mijn verlosser werd.  
Magnificat !  
Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil !  

 
Homilie  
 
Voorbeden  
 
Tijdens de voorbeden richten wij ons tot God met duizend en één vragen. Eigenlijk zijn het 
wensen die het verlangen naar vrede en overvloedig leven van iedere mens uitdrukken.  
 

Ik wens ons een regenboog vol helder rood met de ‘r’ van ruimte en rust:  
de nodige ruimte en innerlijke rust om elkaar en anderen echt te ontmoeten.  
Dat we mensen onthalen met de ‘o’ van oranje en tijd maken om naar hun  
verhaal te luisteren.  
Ik wens ons geduld met de ‘g’ van geel om de rijkdom van het verschil te ontdekken.  
Laten we bidden. 
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Ik wens ons het geloof met de ‘g’ van groen dat samenleven met vreemden, 
andersdenkenden en andersgelovigen mogelijk is en dat de samenleving er mooier 
door kleurt.  
Daar waar mensen elkaar geduldig ontmoeten en elkaar de ruimte geven om zichtzelf 
te zijn en te ontplooien, daar wordt alles beter dan voorheen, beter met de ‘b’ van 
blauw.  
Laten we bidden.  
 
Dit alles gaat niet vanzelf. Het vraag inzet en inspanning met de ‘i’ van indigo. Door 
de inzet van iedereen samen en de overtuiging dat elk individu het verschil kan 
maken als hij zijn of haar talenten in gemeenschap brengt baant de solidariteit zich 
verder een weg in de wereld.  
Ik wens ons het vertrouwen met de ‘v’ van violet dat de toekomst beter zal zijn dan 
het verleden.  
Laten we bidden.  

 
Offerandelied: Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden  
 

Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb u 
niets te geven, niets te vragen deze dag, Ik bezit alleen de grote vreugde dat  
ik u bekijken mag. (bis)  
 
Lieve Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij u te zijn.  
Ik heb u niets te zeggen, niets te vragen deze dag. Maar bewaar voor mij de grote 
vreugde dat ik u beminnen mag. (bis)  
 
Lieve Vrouwke, ik kom niet om te zingen, maar om een poos bij u te zijn.  
Ik heb u niets te zeggen, niets te vragen deze dag. Maar ik denk dan aan de  
grote vreugde dat ’k u moeder noemen mag. (bis)  

 
Gebed over de gaven.  
 

God, met brood en wijn bieden wij U aan  
wat wij eerst van U hebben ontvangen.  
Zie hierin onze goede wil om in ons leven van elke dag  
betrokken te zijn op mensen die wij ontmoeten  
en bereid zijn om samen brood te breken,  
zoals uw Zoon dat heeft voorgedaan.  
Door Christus onze Heer.  

 
Eucharistisch gebed  
 
Onze Vader 
 
Vredewens en Lam Gods  
 
Communie  
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Communielied:  Lieve Vrouwe van ons land  
 

Lieve vrouwe van ons land,  
met uw kroon of sleep van kant  
en getorst door ruwe hand  
langs de vlakke wegen.  
Lieve Vrouw langs beemd en gaard,  
Lieve Vrouwke bij de haard,  
door geslachten vroom bewaard,  
schenk ons volk uw zegen.  
Ave Maria, ave Maria, ave Maria!  
Moeder die op Vlaand’ren waakt,  
van zover ons heug’nis raakt,  
al wat Vlaand’rens grootheid maakt, 
hebt Gij ons gegeven:  
eenvoud, adel van gemoed,  
moederweelde, minnegloed,  
reinheid en de stille moed  
voor uw Zoon te leven.  

 
Bezinning  

Zo spreekt Maria over haar zoon:  
Ik ben de berg, hij is de steen.  
Ik ben de wingerd, hij is de tros.  
Ik ben de ster, hij is de zon.  
Ik ben het vat, hij is het manna.  
Ik ben de struik, hij is het vuur.  
Ik ben de stad, hij is de stichter.  
Ik ben de olijf, hij is de olie.  
Ik ben de raat, hij is de honing.  
Ik ben de doorschijnende stof, hij is de schittering.  
Ik ben beminnelijk voor allen, hij is meer.  
Ik ben vol medelijden, hij is meer.  
Ik ben de minnaar van de vrede, hij is de vrede.  
Ik ben een broos menselijk schepsel, maar hij is de God-Mens.  
(Franse litanie 13e eeuw)  

 
Slotgebed  
 

V. God, onze Vader,  
wat we hier met elkaar mochten beleven,  
hebben wij aan U te danken:  
U beweegt ons hart, U stuurt onze gedachten,  
U bent de bron van hoop voor iedere mens en de wereld.  
Wij danken U voor Maria’  
A. Wij danken u omdat zij de moeder Jezus wilde worden.  
Wij danken u omdat ze door haar nederigheid uw blik heeft aangetrokken.  
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Wij danken u voor het geloof waarmee ze uw woord heeft onthaald.  
Wij danken u voor de moed waarmee ze gezegd heeft: “hier ben ik”.  
Wij danken u voor de liefde waarmee ze zich heeft bekleed.  
Wij danken u voor de hoop die ze uitstraalt.  
Wij danken u dat zij, die Moeder van God is, ook onze moeder wil zijn!  
 
V. God, onze Vader, wij vragen u: zie naar ons uw kinderen. We zijn pelgrims  
onderweg in deze wereld. Wek in ons steeds weer de hoop en doe ons  
vooruit gaan op de weg van de vrede. Amen  

 
Zending en zegen  
 
Het leven is vaak een woestijn waarin we de weg moeilijk vinden. Maria wil onze gids zijn. Zij 
nodigt ons uit om ons toe te vertrouwen aan God. “Doe maar wat Hij u zeggen zal,” is het 
refrein dat ze onophoudelijk herhaalt en ontdek hoe het leven mooi wordt en breed als een 
autostrade. Laten we de hoop niet verliezen en als het moeilijk wordt de vonk van de hoop 
bij elkaar weer aanwakkeren. Laten we elkaar de weg van de hoop zien die ons ertoe brengt 
God te vinden, God, die voor ons mens werd. En Hij zal ons doen lachen en ons alles geven.  
Daartoe zegene en beware ons … 
 
Slotlied: Liefde gaf u duizend namen  

Liefde gaf U duizend namen,  
groot en edel, schoon en zoet;  
maar geen een die ’t hart der Vlamen  
even hoog verblijden doet,  
als de naam, o Moedermaagd,  
die gij in ons landje draagt  
schoner klinkt hij dan al d’and’re:  
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaand’ren  
 
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,  
oude hoeve, huis of tronk,  
komt men u, Maria tegen,  
staat uw beeltenis te pronk;  
lacht ons toe uit lindegroen,  
bloemenkrans of blij festoen;  
moge’t, Moeder, nooit verand’ren,  
o gij Lievevrouw van Vlaanderen  
 
Blijf in ’t Vlaamse harte tronen,  
als de hoogste Koningin,  
als de beste Moeder wonen  
in elk Vlaamse huisgezin!  
Sta ons bij in alle nood,  
nu en in het uur der dood,  
ons, uw kind’ren en ook d’andren,  
liefste Lieve vrouw van Vlaand’ren. 


