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Maria-ten-hemel-opneming  15 augustus 2021 

–  

decanaat Poperinge 

 
 

 
Als aperitief:   Wij groeten U, o Koningin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TIIkEYtxdF4&list=PL1EA7FB211A
EB19A7&index=2 
 

Wij groeten u, O koningin, O Maria  
U Moeder, vol van teed're min, O Maria 

 
refrein: Groet haar, O cherubijn  

Prijs haar, O serafijn  

Prijst met ons uw koningin,  
Salve, salve, salve Regina 

 
O Moeder van barmhartigheid, O Maria  
En troost in alle bitterheid, O Maria refrein 

 
O neem uw kinderen bij de hand, O Maria 

Leid ons naar ’t eeuwig vaderland, O Maria  refrein 
 

 
 
(alle liederen zijn op aangeven van Robrecht De Gersem. Dank! ) 

 

Openingslied: Lief Vrouwke 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8 

 
Lief 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. (2x) 

 
Lief 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 bij U blijven mag. (2x) 

 
Lief 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. 
Ik denk dan aan de grote vreugde dat ‘k U Moeder noemen mag. (2x) 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TIIkEYtxdF4&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=TIIkEYtxdF4&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=AQ7MAy-tFi8
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Inleiding 

 
De betekenis van de Hemelvaart van Maria 
wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken 
vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven. 

Of met andere woorden,  
haar tenhemelopneming krijgt betekenis en zeggingskracht 

als je ernaar kijkt vanuit de weg 
die ze gegaan is in haar leven. 
Maria heeft een spoor getrokken door deze wereld, 

een spoor waarin mensen zich veilig voelen. 
Soms als het heel donker wordt, licht zij ons voor. 

Zoiets vergeten mensen niet. 
 
Wie was Maria ? 

En wie is Maria voor ons, vandaag? 
Dit feest - in volle zomer - 

tekent ons geloof met schitterende kleuren. 
Het vertelt ons waar het om gaat:  
Gods belofte dat het leven voortduurt in eeuwigheid. 

 

Vraag om ontferming:   
 
L.: Waar wij twijfelen, verdriet hebben, op onbegrip botsen, 

nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
Waar wij aarzelen om lief te hebben, om vriendschap te delen,  
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Waar wij moeizaam over de brug komen om te getuigen van ons geloof, 
om te danken om wat ons soms te beurt valt,  
nodigt Maria ons uit om te vertrouwen in de toekomst. 

Heer, ontferm U over ons.  
 

Pr.: Heer God,  
blijf met ons begaan en ontferm U over ons.  
Moge Maria’s voorbeeld ons de weg wijzen  

om hoopvol in het leven te blijven staan.  
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen. 
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Magnificat 

 
 
Beeldenpaar aan de 

kathedraal te Ieper 

 
(foto Chantal Leterme) 
 
 

Bemerk het 

vogelnestje tussen de 

twee dames … 

Het is dus nog altijd 

een ontmoeting waar 

heel veel nieuw leven 

vanuit gaat ! 

 
 

 
Het Magnificat is een lofzang van Maria 

omdat de machtige God grote dingen heeft gedaan 
aan zijn eenvoudige dienstmaagd. 

Tegelijk is het een gebed 

waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken 
in een rechtvaardige God. 

 

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!   (ZJ 748) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ejJaOMEIw 
 
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. 
 

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! … 
 

Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, 
die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij he en. 
  

Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, 
getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil. 

 
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! … 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ejJaOMEIw
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Openingsgebed 

 
God, 
wij vragen U, dat wij uit het leven 
van deze eenvoudige en toch grote vrouw, 

de moed mogen putten 
om ook ja te zeggen aan uw oproep. 

Dat wij dankzij haar ook leren zien 
hoe U bevrijdend werkzaam bent onder ons. 
Dat wij, naar haar voorbeeld, 

ook als broers en zussen zijn voor elkaar 
die het leven en uw Woorden behoeden en doorgeven. Amen. 

 

 
Eerste lezing: Uit het boek van de Openbaring 
      (Openb. 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab) 

 
19 Toen ging de tempel van God in de hemel 
open.  

1  Een groot teken verscheen aan de hemel:  
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder 

haar voeten en op haar hoofd een kroon van 
twaalf sterren.  
2  Zij was zwanger en schreeuwde in haar 

weeën en barensnood.  
3  Toen verscheen aan de hemel een ander 

teken: een grote, vuurrode draak.  
Hij had zeven koppen en tien horens, en op zijn 
koppen zeven diademen.  

4  Zijn staart vaagde een derde deel van de 
sterren aan de hemel weg en wierp ze op de 

aarde.  
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,  

om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.  
5  Zij baarde een kind, een zoon,  
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.  

Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.  
6  De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God  

voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.  
10 En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:  
`Nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen  

en de heerschappij van zijn Messias. 
 

 

Tussenzang:  Psalm 45 (44) 10 bc, 11, 12ab, 16 
 
Refr.: Naast u staat de koningin, getooid met goud.  

 
Prinsessen komen u daar tegemoet, 
en naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. 

 
Nu luister, dochter, wees aandachtig,  
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis. 
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Uw schoonheid wekt de liefde van de koning, 
brengt hem uw hulde, want hij is uw heer. 

 
Men haalt hen in met blijdschap en gejuich, 

zij treden binnen in de koninklijke woning.  
 

Tweede lezing: (1 Kor. 15, 20-27a) 

 
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen 

van Korinthe 
 
 Broeders en zusters, 

20  Christus is opgestaan uit de doden,  
als eersteling van hen die ontslapen zijn.  

21  Want omdat de dood er is door een mens,  
is de opstanding van de doden er ook door een mens.  

22  Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.  
23  Maar ieder in zijn eigen rangorde:  
als eersteling Christus, vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.  

24  Daarna komt het einde,  
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,  

na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.  
25  Want Hij moet het koningschap uitoefenen,  
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.  

26  En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.  
27  Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen. 

 

Tussenzang: O Maria die daar staat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ohlIK0Sph24 

 
O Maria die daar staat, 
Gij zijt goed en ik ben kwaad. 

 
Refrein: Wilt gij mijn arme ziele gedenken. 

  'k Zal u een Ave Maria schenken. 
  Ave Maria ! Ave, Ave Maria ! 
 

2. O Maria, gij die weet 
Dat mijn hart u is besteed. 

 
3. O Maria, die mij ziet, 
Gij hebt alles en ik niet. 

 
4. O Maria, in uw schoot 

Ligt mijn hart van deugden bloot. 
 
5. O Maria, overluid 

Spreek ik mijn beloften uit. 
 

6. O Maria, in de strijd, 
Toon dat gij mijn moeder zijt. 

https://www.youtube.com/watch?v=ohlIK0Sph24
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Evangelie: (Lc. 1, 39-56) 
 
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas 
 

39  In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,  
naar een stad van Juda.  

40  Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabeth.  
41  Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,  
sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met heilige Geest.  

42  Ze riep met luide stem: `Gezegend ben jij onder de vrouwen,  
en gezegend is de vrucht van je schoot.  

43  Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?  
44  Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,  
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.  

45  Gelukkige vrouw, zij die gelooft!  
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.' 

46  Daarop zei Maria:  `Met heel mijn hart roem ik de Heer, 
47  met al mijn adem juich ik om God, mijn redder; 
48  want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. 

Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig, 
49  want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. 

Heilig is zijn naam, 
50  barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen. 
51  Hij heeft de kracht van zijn arm getoond, 

wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.   
52  Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,   

geringen gaf Hij een hoge plaats. 
53  Hongerigen overlaadde Hij met het beste,   

rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd. 
54  Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, 
indachtig de barmhartigheid die Hij, 

55  zoals aan onze vaderen toegezegd, 
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.' 

56  Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;  
toen keerde ze naar huis terug. 
 

Overweging(en) 

 
In welke kerk je ook gaat, er branden altijd kaarsjes, en veruit de meeste van 
die kaarsjes, die dikwijls noveenkaarsen zijn, branden aan het beeld van Maria. 

‘Sta ons bij in alle nood’, zo bidden die kaarsjes in onze naam. Want dat is 
waarom we ons tot Maria wenden: dat ze ons zou bijstaan. We kunnen dat aan 
alle heiligen vragen, we kunnen het vragen aan Jezus, we kunnen het vragen 

aan onze Vader in de hemel, maar we vragen het toch vooral aan Maria.  
En we doen dit, omdat Maria een mens is zoals wij. Net als wij kende zij geluk en 

ongeluk, vreugde en verdriet, zekerheid en onzekerheid, vertrouwen en angst. 
Maar hoe dan ook, zij bleef trouw en zij bleef geloven. Zij ging niet ten onder aan 
pessimisme en wanhoop.  

Nee, haar geloof en trouw bleven sterk, ook toen haar kind moest geboren 
worden in een stal. Ook toen ze naar Egypte moest vluchten omdat haar kind 

bedreigd werd. Ook toen haar Zoon van twaalf buiten haar weten om in de 
tempel achterbleef, en bijna arrogant vroeg of ze niet wist dat Hij in het huis van 
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zijn Vader moest zijn. Ook toen Hij als een gemene misdadiger aan het kruis 

werd geslagen. Dat is wat ons tot haar doet bidden en waarom we haar steun 
vragen: dat wij niet ten onder zouden gaan wanneer we kreunen onder 

onoplosbare problemen en tegenslagen, onder inspanningen die niets opleveren, 
onder ziekte en ellende. Dan bidden we om haar steun, en dat haar voorbeeld 

ook onze weg zou zijn. 
Een weg beschreven in haar Magnificat, haar loflied omdat zij door God werd 
uitverkoren om de moeder te worden van zijn Zoon. Zij, een jong meisje uit een 

onooglijk klein dorpje in het immens grote Romeinse rijk. Geen keizerin of 
machtige vrouw van hoge adel uit Rome of een andere belangrijke stad, maar 

een doodeenvoudig meisje dat, net als de andere vrouwen in haar cultuur, niet 
meetelde in de maatschappij. Rechten had ze niet, alleen maar plichten en 
volstrekte onderdanigheid. En toch kiest God de Heer voor haar. Haar vreugde 

om die uitverkiezing zingt ze uit in haar Magnificat. Dankbaar dat God vol liefde 
is voor armen en kleinen, dat Hij de machtigen en de rijken met lege handen 

wegstuurt, en dat Hij barmhartig is voor eeuwig. Ook daarom blijft Maria ons 
aanspreken: om haar geloof in Gods liefde. Geen voorkeurliefde voor rijkdom en 
macht, maar voor nederigheid en kleinheid, want alleen daarmee wordt de 

wereld leefbaar voor iedereen, en dat is toch wat wij willen: een wereld waarin 
we gelukkig kunnen zijn, een wereld waarin we niet geconfronteerd worden met 

wreedheid, oorlog, uitbuiting, onderdrukking. Dat zulke nood niet over ons zou 
komen, ook daarvoor bidden we tot Maria. 
Hoe dreigend die nood is, zien we in de eerste lezing. Johannes, de schrijver van 

het boek van de Openbaring, schetst die nood in merkwaardige beelden. Als een 
vernietigende en moordende  draak keert het kwaad zich tegen de wereld, veegt 

het een derde van de sterren aan de hemel weg en werpt ze op de aarde. We 
weten wat die draak en die weggeveegde sterren zijn: dat zijn de vreselijk 
oorlogen, volkerenmoorden, vernietigingen, uitbuitingen, slavernij die de wereld 

eeuwenlang geteisterd hebben, die ook vandaag helemaal niet uitgeroeid zijn, en 
waarbij we alleen maar kunnen hopen dat het Kind dat Maria heeft gebaard de 

draak van het kwaad zal overwinnen. Laten we ook daarvoor bidden tot Maria: 
dat haar Zoon, dat God de draak van het kwaad zou overwinnen. Dat zij onze 
gebeden om vrede zou doorgeven aan God onze Heer. Dat met haar steun liefde 

en vrede realiteit worden. Amen. 
Miguel Dehondt 

------------------- 
 

Zij moest haar geluk met iemand kunnen delen, 
er met een vrouw kunnen over spreken 
die de taal verstond van haar lichaam 

en haar zou inwijden in zoveel nieuwe gewaarwordingen. 
Na een lange tocht over het bergland van Juda 

was het witte huisje van Elisabeth een verademing, 
met de koele dronk en de lieve woorden van welkom. 
Elisabeth was zoveel ouder. 

Bij haar kon zij terecht met al haar vragen, 
met alles waarover zij de laatste tijd had nagedacht... 

Zij hebben uren met elkaar gepraat 
onder de oude olijfboom. 
In de verte de silhouetten van Jeruzalem, 

de muren van de tempel... 
en voor hen het wijde land, zonovergoten. 

 
"Weet ge waarom ik zo gelukkig ben, Elisabeth? 
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We zijn maar kleine mensen, 

we hebben nooit iets te vertellen, 
we zijn arm, 

we zijn vrouwen. 
Als God mij nu uitkiest om moeder te worden, 

als God met mij iets voorheeft, 
dan toont Hij daarmee dat Hij aan onze kant staat. 
Hij roept geen koningin en geen kasteelvrouw, 

maar Hij vraagt mij. 
Eigenlijk moet ons dat niet verbazen 

want zo is het altijd geweest in ons volk. 
Als ze honger leden of verslagen waren, 
als ze klein werden, 

dan vooral liet Hij hen voelen dat Hij niet veraf was. 
Daarom ben ik zo gelukkig. 

Het zal veel mensen moed geven, als ze dat horen, 
ook later, wie weet, vele eeuwen later."  

(Manu Verhulst) 

  
-------------- 

 
Moderne Magnificatlezing 
 

Maria zong: 
wat is God toch grandioos. 

Hij betekent alles voor mij. 
Ik ben helemaal opgetogen 
omdat Hij naar mij heeft omgekeken. 

Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders, 
een doodgewoon meisje 

dat graag voor anderen klaar staat. 
 
Maar voortaan zal iedereen zeggen 

dat ik het heel erg getroffen heb. 
Hij is inderdaad machtig groot 

en Hij heeft zijn naam waargemaakt 
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs. 

 
Zo doet Hij met ons. 
Alle mensen die naar Hem opzien, 

hebben dat steeds ondervonden. 
Wie hem in de arm neemt, staat sterk. 

Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan 
zal bedrogen uitkomen. 
 

De machtigen laat Hij rustig vallen 
maar de kleinen helpt Hij vooruit. 

Aan ons, die nog zoveel tekortkomen, 
geeft Hij wat we maar nodig hebben. 
Maar diegenen die zich al van alles hebben voorzien 

stuurt Hij weg met lege handen. 
Zo heeft Hij het altijd gedaan met de mensen 

vanaf Abraham en zijn volk tot nu toe en in eeuwigheid. 
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Woorden van geloof  

 
Pr.: Wij, kleine mensen, zijn - net als Maria - 

geroepen tot groot geloof.  
Laten wij dat geloof samen belijden. 

 
Ik geloof in een God 

die als een moeder en een vader nabij is, 
en ik hoop dat ik mij nog klein genoeg kan maken 
om dit in donkere tijden te ervaren. 

 
Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser, 

en ik hoop dat ik vrij genoeg kan worden 
om mij echt te laten verlossen. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
en ik hoop dat ik genoeg vertrouwen vind 

om mij door Hem te laten leiden. 
 
Ik geloof in de liefdevolle nabijheid van mensen, 

en ik hoop dat ik voldoende open door het leven ga 
om zelf liefde te geven en te ontvangen. 

 
Ik geloof in vrede onder de mensen 
en ik hoop dat ik zacht en sterk genoeg ben 

om daaraan met anderen te bouwen. 
 

Ik geloof in vergeving van zonden 
en ik hoop dat ik voldoende snel 

de balk in eigen ogen zie. 
 
Ik geloof in een dienende Kerk, 

en ik hoop dat ik - dienstbaar - 
een stukje van haar uitstraling mag worden. 

 
Ik geloof dat de verwachting van Liefde mijn geloof versterkt 
en dat we met velen zijn om dit geloof te delen. Amen. 

 
 

Voorbeden  

   

Bid met ons, Maria, 
voor elke vrouw die het leven laat gedijen in haar schoot. 
Dat de scheppende God haar nabij mag zijn. 

Laat ons bidden. 
 

Bid met ons, Maria, 
voor de vrouw of de man, die voor haar of zijn kinderen 
tegelijk moeder en vader moet zijn. 

Dat God hun bondgenoot mag zijn. Laat ons bidden. 
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Bid met ons, Maria, 

voor allen die leven doorgeven, die leven ontvangen, 
die leven behoeden en verzorgen. 

Moge God hen dragend nabij zijn. Laat ons bidden. 
 

 

Lied: Wonder van gloriepracht    

 
https://www.youtube.com/watch?v=EIgkRB0BsOQ&list=PL1EA7FB211
AEB19A7&index=43 

 
Wonder van gloriepracht.  

Wonder van moedermacht,  
Liefd'rijk' aanminnige, hemelse vrouw!  
Wie ik ten eeuw'gen tijd uit heel mijn hart mij wijd;  

Wie ik en lichaam en ziel toevertrouw:  
Goed, bloed en leven wil ik u geven;  

Al wat ik heb en ben, geef ik u nu,  
'k Geef het vol vreugde, Maria, aan u. 
 

Schuld'loos geborene, Enig verkorene,  
Gij, tot Gods dochter en moeder en bruid!  

In al der maagdenrij, blonk niet de reinst' als gij;  
Zelf koos de Heer u ten tempel Zich uit.  
Gij, vlekkeloze lelie en roze,  

Pronk dezer aard' en der hemelen kroon 
Hemel en aard bieden huld' op uw troon. 

 
(Gij trouw geblevene, en hoog verhevene,  
Gij, onze leidster, gij licht op ons neer;  
Glories omwemelen hoog in de hemelen  

U als het naast bij den troon van uw Heer;  
Gij, door uw zoetheid, toonbeeld van goedheid,  
"Moeder der liefd' en genad' is uw lof;  
Zo groet u d'aard' en het hemelse hof. 
 
Nimmer volprezene, Hoog uitgelezene, 
Maagd, Gij, en Moeder, aanminnig en schoon, 

Wie ik te allen tijd lichaam en ziele wijd, 
Zie mij ootmoedig geknield voor uw troon . 

Goed, bloed en leven kom ik u geven, 
Alles, ja alles vereer ik u blij ; 
Och, dat het immer uw eigendom zij".) 

 

Gebed over de gaven 

 
Heer, onze God, 
wij brengen U deze gaven als tekenen van ons verlangen 

U te ontvangen in ons leven 
zoals Maria, de moeder van uw Zoon, U wilde ontvangen. 
Neem ze aan, schamel en beperkt als ze zijn 

en maak ze tot tekenen van uw liefde 
die onze tekorten vergeeft en onze onvolmaaktheid voltooit. 

Daartoe danken en prijzen wij U, God van alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju2JfGlezcAhVLZ1AKHaQoBYwQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.nl/61077196-Liefde-gaf-u-duizend-namen.html&psig=AOvVaw2lazz9L-PI4lY6hgbCJf3p&ust=153432320177601
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Groot Dankgebed    
 
Goede God, 

wij danken U voor Maria, onze moeder. 
Zij verenigde zich met uw Zoon in leven en sterven. 

Zo werd zij één met Hem in zijn verrijzenis. 
Haar leven was zuiver geloof in woord en daad. 
Zij was een toonbeeld van dienende liefde, 

zonder alles te willen begrijpen. 
Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen, 

naar U te luisteren en eenvoudig te doen wat U van ons verwacht. 
Zij leert ons dat het geloof leven betekent en verlossing 
uit zonde en dood. 

Wij danken U voor Maria, onze moeder, en voor Jezus, haar Zoon. 
Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid 

willen wij U loven en prijzen met de woorden: 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, … 
 
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. 

Altijd bent U met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, 
bent U bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt  

rond deze tafel waar wij uw liefde vieren met brood en beker. 
 
Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift 

en wij herkennen Hem bij het breken van het Brood. 
 

Daarom bidden wij, almachtige God: 
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn 
zodat Jezus Christus in ons midden komt 

met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed. 
 

INSTELLINGSVERHAAL  
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 

 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 

en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Oneindig goede Vader, 
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening 

en wij verkondigen de liefde die U ons betoont. 
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, 
en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. 

Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon 
die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten 

opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. 
Barmhartige God, 
laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. 

Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed 
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken. 
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Bescherm onze paus en onze bisschoppen,  

leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan 
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. 

 
Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons. 

Dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, 
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt. 
 

Erbarm U, Vader, 
over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus 

naar U zijn teruggekeerd, 
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. 

 
En als ook onze weg ten einde loopt,  

neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. 
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: 
overvloedig leven in uw heerlijkheid. 

 
Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen. 

Dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, 
met uw apostelen en martelaren en al de anderen die U genegen zijn, 
dankbaar uw naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 

 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

 

Onze Vader 
 
Als we in het voetspoor van Jezus willen treden, 

kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria. 
Zoals zij, samen met zijn vrienden, zo vaak heeft gedaan, 
mogen ook wij bidden tot Hem die onze Vader is. 

 Onze Vader… 
 

Vredeswens 

 
In een wereld die barst van oorlog en geweld, 
in een samenleving, getekend door onvrede en gebrokenheid, 

door onmacht tot verzoening, bidden wij toch om vrede, God, 
om een nieuwe mentaliteit van vergeving en verzoening. 
En wij vragen vooral: Heer, leg uw vrede in ons hart. 

Dan zullen wij bekwaam worden om aan een vredevolle wereld te bouwen. 
Moge Gods vrede altijd met u zijn. 

 

Lam Gods 

 

Communie 
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Lied: Liefde gaf U duizend namen 

 
https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho&list=PL1EA7FB211A
EB19A7&index=50 
 

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet. 
Maar geen één 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'ren:  
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'ren  (2x) 

 
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 nimmer hier verand'ren 

O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren  (2x) 
 

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' and'ren: 
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren  (2x) 

 
---------------- 
 

Wonderschoon prachtige 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CXfLNft04nk&list=PL1EA7FB211A
EB19A7&index=51 

 
Wonderschoon prachtige, grote en machtige,  
goede lieftallige hemelse Vrouw. 

Ik heb me u voor altijd, kinderlijk toegewijd,  
met ziel en leven voor eeuwig getrouw. 

 
Refr.: Goed, bloed en leven wil ik u geven,  

alles wat ooit ik kan worden of zijn,  

geef ik u blijde, Maria 't is dijn! 
 

2) 't Heelal bewondert u, geen smetten zijn in u.  
Gij zijt Maria, de schoonste alleen.  
Uw hoge majesteit is vol barmhartigheid,  

schouw op uw kinderen, hoor hun gebeên. 
 

3) Gij zijt gans vlekkeloos, daarom o schone Roos,  
koos d' Hemelvader u als dochter uit.  
Jezus Gods eeuw'ge Zoon gaf u de moederkroon,  

de Geest des Heren verkoos u tot bruid. 
 

Wunderschön prächtige, hohe und mächtige,  
liebreich holdselige himmlische Frau 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=f0AT1v6r6Ho&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=CXfLNft04nk&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=CXfLNft04nk&list=PL1EA7FB211AEB19A7&index=51
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Slotgebed 

 
Goede God, 
wij danken U om Maria, moeder van Jezus. 
Haar leven lang was zij een sterke vrouw 

die veel heeft meegemaakt, 
die haar Zoon de ruimte gaf om te doen 

waartoe Gij Hem hebt geroepen. 
Zij was een diepgelovige vrouw en daardoor  
kon uw goddelijk leven in haar groeien. 

De eeuwen door tot op vandaag was zij 
een steun en toeverlaat van velen. 

Wij vragen U op haar voorspraak, 
blijf ons nabij en help ons verder te leven  
naar uw Voorbeeld. Amen. 

 
 

Zending en zegen 
 

In vertrouwen ging Maria een weg van geloof,  
een weg van overgave  
en een weg van krachtig verzet  

tegen alles wat de mensen klein houdt en onrecht aandoet.  
Laten we van hier heengaan, gesterkt door dat vertrouwen van Maria. 

Moge de Goede God ons daartoe zegenen  
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 
 

 

Dessertje:   
 
Stilaan is Maria me lief geworden.  

Ik bid tot haar,  
ik bid met haar, 

ik zing voor haar.  
Ze is een heerlijke vrouw.  
Hoe komt ze anders aan zulke Zoon?  

 
Maar ik weiger te geloven  

dat alles in haar leven vanzelf ging.  
Dat alles van een leien dakje liep.  
Zo’n Maria boeit me niet eens.  

 
Ik hou van een Maria zoals ze vanuit de bijbel tot mij 

komt: een Maria die een geloofsweg gegaan is. 
Ik hou van een Maria die Gods lof zong,  
ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen. 

 
Ik hou van een Maria die krediet gaf aan haar Zoon,  

ook al lag ze ’s nachts wakker van zorgen.  
 
Ik hou van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten  

dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen.  
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Ik hou van een Maria die haar Zoon zo liefhad  

(haar enige Zoon, want zo is er maar één)  
dat ze uiteindelijk stond waar ik nooit hoop te staan,  

onder het kruis. 
Is het niet wat elke moeder doet?  

 
Die kinderen van ons,  
ze gaan hun eigen weg  

maar in de nood gaat moeder hen opzoeken  
en houdt de wacht.  

Desnoods tot onder het kruis.  
 
Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren: Maria. 

 
------------------------- 

 
Te Lourdes op de bergen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0czBQ8FTd8 
 

Te Lourd' op de bergen verscheen in een grot, 
Vol glans en vol luister de Moeder van God. 
 

refrein: Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! 
 

Zij riep Bernadette, een nederig kind, 
"Wie zijt gij", vroeg 't meisje, "die u daar bevindt?" 
 

"Ik ben d'onbevlekte en zuivere Maagd, 
Gans vrij van de zonde heb ik God behaagd". 

 
"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd 
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt." 

 
volledige tekst: 

 
Te Lourd op de bergen verscheen in een grot 
vol glans en vol luister de Moeder van God 

 

Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! 
 
Zij riep Bernadette, een nederig kind 
"Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?" 
 
"lk ben d'Onbevlekten zuivere Maagd 
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.' 

 
Zij deed er ontspringen een klare fontein 
met helende waat'ren, als waar medicijn 
 
"lk wil hier een tempel, op Massabiëls rots 
lk zal hier doen schittren, de wonderen Cods!" 
 

"Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd 
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt." 
 
En sedert't verschijnen der Moeder-Maagd 
daar stijgt immer de bede der christene schaar 

https://www.youtube.com/watch?v=f0czBQ8FTd8
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Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet 

met tedere liefde de dierbare groet 
 
De talen der volk'ren verheffen uw naam 
zij bidden door 't Ave, Maria te saam 
 

Door dalen en wouden, langs bergen en vliet 
klinkt de eer van Maria. in 't hemelse lied 
 
Te Lourdes in Frankrijk, uw lievelingsoord 
weerklinkt en weergalmt het in machtig akkoord 
 
"lk ben d'Onbevlekte" zo klonk daar uw woord 

en de onschuld bevoorrecht herhaalde ongestoord 
 
Nu prijkt daar uw beelt'nis met glorie omstraald 

wier aanblik zo minzaam, uw moederhart maalt 
 
Daar stromen de pelgrims met duizenden saam 
hun harten begeesterd, aanroepen uw naam 

 
Daar schenkt uwe liefde, aan zondaren vree 
aan kranken genezing op 't smeken der bee 
 
Die grot ons zo dierbaar uw beelt'nis zo rein 
doen stromen uw zegen bij 't klinkend refrein 

 
Wij danken U, Moeder, voor 't heil ons geschied 
O zegen ons allen bij ’t galmen van ’t lied 
 

Vertrouwend op 't Ave door d'Engel gebracht 
herhalen wij immer, met vuriger kracht 
 

Aanvaard dan de hulde, o Moeder zo goed 
de hulde uwer kind'ren, aanhoor onze groet 
 
Zo blijft, o Maria, in vreugd en in smart 
in leven en sterven, de kreet van ons hart 
 
Die groet zij de laatste, door 't hart nog geuit 

wanneer in het sterven, de mond zich reeds sluit 
 
Maar dan door Maria geleid tot haar Zoon 
herhalen wij eeuwig, geschaard rond haar troon 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj226Ssy-zcAhULzKQKHTTuAr4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tweetingwithgod.com/nl/content/39-bidden-tot-vader-zoon-geest-tot-maria-en-de-heiligen&psig=AOvVaw3-UROtGWb5P_BDWe3pwKhv&ust=1534337531129266

