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Maria-ten-hemel-opneming  15 augustus 2020 
–  

decanaat Poperinge 
 

 

 
Als aperitief:   O Maria, onze stad 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9lziWig-VNA 
 
Popering’omkranst van heuvels, rustend op de Vleterbeek, 
Met een kroon van torentransen, koningin der hommelstreek.  
 
Refr. :    O Maria, onze stad, mozaïek van hommelhoven, 
                Zal met luid magnificat altijd uw bescherming loven. 
 
Slank gelijk een hopperanke rijst uw toren, Lieve Vrouw, 
Baak van hoop en van vertrouwen klimmend naar het hemelsblauw. 
 
Maar uw wonderbeeld, Maria, waar de hele streek van houdt, 
Blijft de hooggewelfde beuken van Sint-Janskerk toevertrouwd. 
 
Lieve Vrouwe, sedert jaren in Sint-Jan met goud gekroond, 
Toon uw zingend Poperinge dat gij gaarne bij ons woont.  
 
(alle liederen zijn op aangeven van Hubrecht en Robrecht De Gersem. Dank! ) 
 
Inleiding 
 
Dat Maria in de hemel is opgenomen 
en daar als koningin gekroond 
herinnert ons eraan 
dat wij allemaal heiligen moeten worden.  
Hoe kun je heilig worden? 
Kijk naar Maria. 
Het begon met haar jawoord:  
mij geschiede naar uw woord. 
Ja-zeggen : daar begint het mee, 
En dat herhalen: keer op keer. Telkens opnieuw. 
 
Alle kleine en grote dingen, die ons overkomen, 
nodigen ons uit om daarin een taak te zien,  
een opdracht die God ons geeft. 
Daarbij horen vreugde en verdriet. 
 
Denk dan aan het jawoord van Maria. 
Eens zullen we definitief kiezen 
als we dat ja uitspreken 
wanneer we voor de hemelpoort staan. 
Maar het ja op dat moment 
wordt voorbereid door ieder jawoord 
dat we hier op aarde zeggen. 



2 
 

Vraag om ontferming:   
 
Maria komt ons het meest nabij in haar geloof,  
in haar dienstbaarheid  
en haar meeleven met het lijden van mensen naar wie haar hart uitgaat.  
Omdat wij daarin vaak tekortschieten  
vragen we God en elkaar om vergeving. 
 
-Vaak is ons vertrouwen niet groot genoeg.  
Help ons, Heer, volmondig “ja” te zeggen als Gij ons roept.  
Heer, ontferm U over ons. 
 
-Vaak is onze dienstbaarheid niet groot genoeg. 
Help ons niet te aarzelen als iemand om onze hulp vraagt. 
Christus, ontferm U over ons. 
 
-Vaak is ons hart niet groot genoeg. 
Help ons Heer, niemand uit te sluiten. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Magnificat 
 
Maria, we horen je zingen van de grote dingen die God aan mensen doet, 
dat hij de geweldenaars klein zal krijgen, dat hij de veelvraten deze aarde 
het brood uit de mond zal stoten om het te geven aan hen die van honger 
omkomen. Leer ons dat lied, Maria,en help ons het te volbrengen in Jezus’ naam. 
 
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! … 
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Openingsgebed 
 
God van leven, U hebt Maria geroepen. 
Zij heeft in alle eenvoud "ja" gezegd. 
U hebt Maria gekozen als moeder van uw Zoon. 
Gij hebt haar aan de leerlingen gegeven 
als baken en houvast in hun pril geloven. 
Gij geeft haar ook aan ons, 
opdat wij ons, zoals zij,  
in geloof en dienstbaarheid  
zouden toevertrouwen aan uw Zoon 
en getuigen van zijn Goede en Blijde Boodschap.  
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. 
 
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.  
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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. 
 
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.' 
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56  Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;  
toen keerde ze naar huis terug. 
 
Overweging(en) 
 
Maria, Moeder voor altijd. 
 
Maria Tenhemelopneming of Maria Hemelvaart of Dormitio. Allemaal 
benamingen van een kerkelijk feest om haar te vereren als onze Goddelijke 
Moeder – Moeder voor altijd. Misschien kunnen we dit feest een orgelpunt 
noemen op de weg die Maria is gegaan als draagster van leven. Een orgelpunt 
kent als het ware geen einde tenzij de dirigent het orkest het zwijgen oplegt. 
Onze grote Meester, onze Schepper echter laat dit orgelpunt duren, eeuwig. Het 
is alsof Hij laat voelen dat wij, zoals bij de Hemelvaart van Jezus, Maria kunnen 
aanspreken zoals we haar hebben gekend gedurende haar aardse leven. Prille, 
jonge moeder in dienst van haar nicht Elisabeth, moeder die het jonge leven van 
haar zoon ziet kapot maken en moeder moeder van de leerlingen, de beginnende 
kerk. Moeder voor altijd. 
 
De ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen is een verhaal dat we 
kennen uit het evangelie bij het feest. Het is een verhaal waarin vele moeders 
zich kunnen spiegelen. Een kind dragen doet je lichaam veranderen. Een ander 
leven voltrekt zich in het jouwe zo intens dat het als het ware helemaal van jou 
is maar ook helemaal niet. Kahlil Gibran schrijft het ook: “Uw kinderen zijn uw 
kinderen niet….”(uit ‘De Profeet’). Het is een ervaring midden in een schepping te 
staan, voor wie gelooft de ervaring dat God in jou aan het scheppen is. We 
kunnen niet anders dan verwonderd om dit gebeuren aanstaande moeders met 
respect omringen. Ik las ooit bij Françoise Dolto, een Franse psycho-analiste, dat 
het goed is dat een moeder vaak met het ongeboren kind praat, muziek laat 
horen. En niet alleen de moeder maar ook de vader en de mensen rondom. Het 
aanraken van elkaar is cruciaal, leer ik in de haptonomie. Er zijn afbeeldingen in 
de kunst die dit weergeven. Het evangelieverhaal vertelt  over het gesprek 
tussen Maria en Elisabeth wanneer ze elkaar ontmoeten tijdens hun 
zwangerschap. Ze spreken elkaar aan maar ook de ongeboren kinderen 
begroeten zij. Moeder voor altijd.  
 
Loslaten is de volgende stap. Je kind schenken aan deze wereld. Soms is het 
moeilijk voor zwangere vrouwen. In deze wereld vol haat en oorlog, terreur en 
rampen. Zou je nog een kind ter wereld brengen? Je moet daarenboven een 
leven lang je kind loslaten opdat het kan deelnemen aan een schepping, een 
wereld van eerbied en respect, de wereld van vrede en gerechtigheid.  We zien 
dat de wereld niet altijd zo ontvankelijk is voor nieuw leven. De wereld duwt 
vaak gebroken, kwetsbaar leven weg. Levensomstandigheden kunnen ook zwaar 
om dragen zijn en niet uitnodigen om mee te werken aan een nieuwe schepping. 
Zowel bij het beginnende leven als verder in het bestaan is dit zo. ‘En toch’, 
zeggen nog steeds moeders op vandaag. Ze willen kinderen leren wat solidariteit 
is, wat er echt toe doet in het leven. Ze willen geloven dat zorg voor elkaar het 
uiteindelijk wint van uitstoting, dat liefde het wint van haat. Dat wij, ook als 
gelovigen warmte kunnen brengen waar koude in relaties is binnengedrongen.  
Begroeten wij in elkaar het goede en zegenen wij aldus elkaar. We mogen 
geloven dat we allemaal moeders kunnen zijn voor altijd. 
Maria maakt die droom van God waar, de droom over een waardig 
bestaan in alle omstandigheden van het leven. Ze schenkt ons haar zoon 



6 
 

die Gods Zoon wordt in haar ‘Ja’. Moeder voor altijd, wij vereren God in 
jou. 
Zalige Hoogdag.  
         (Ann Vanraes) 
Maria, onze moeder. 
Maria, laat ons in dank bidden, 
bewaar en koester in uw moederhart 
alles wat wij u toevertrouwen : 
als vele kleine zorgen beginnen wegen,  
als we zoeken naar genegenheid en begrip, 
als moeheid en machteloosheid ons lam leggen, 
als eenzaamheid zwaar drukt, 
als opeenhopende last ons te boven gaat, 
als ons geloof wankelt. 
 
Moeder, wij danken u  
dat gij ons in dit bidden steunt. 
 
Maria, bescherm in uw goedheid 
uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld, 
bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten, 
bewaar ons die nu bij u bidden 
en ook allen die u nu al jaren vergeten zijn. 
Blijf voor ons allen de moeder van Jezus. 
Maria, wij danken U 
dat wij vandaag zo met U konden bidden. 
  
------- 
 
Als ontmoeting een lofzang wordt … 
   
Warmte 
genegenheid 
geborgenheid 
 
doen stappen zetten  
naar het bergland trekken 
van binnenuit ontmoeten. 
 
Levens vol verwachting 
vinden elkaar 
worden één lofzang 
 
om Hem die mensen aan mensen toevertrouwt 
om Hem die leven geeft 
om Hem die niets dan liefde is. 
 
Zijn droom: 
haar en ons 
in zijn hemel van liefde opnemen 
vandaag 
altijd opnieuw 
en eens voorgoed …     
     (Mieke Kerckhof) 
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----- 
De menswording van God  
gebeurt vandaag 
in jou, 
in je vriendschap 
en je liefde voor mensen, 
in je werken aan gemeenschap  
en verbondenheid met elkaar, 
in je keuze voor hen die vergeten 
vertrapt en uitgesloten zijn, 
in je inzet voor een samenleven 
waar allen thuis zijn. 
 
In de manier  
waarop jij mens wordt, 
krijgt ‘Ik ben er voor u’ 
handen en voeten, 
daar gebeurt  
de menswording van God. 
Of zij gebeurt helemaal niet.  (Carlos Desoete) 
 
Geef het niet op om in verwachting te willen zijn. Zoek de hemel niet te ver en 
niet te hoog. Breng hem vlakbij, hier en nu op aarde, in doodgewone-
buitengewone, alledaagse dingen. 
Dat is de betekenis van het feest van Maria-ten-hemel-opneming. Maria brengt 
vandaag de hemel binnen ons bereik – en vooral binnen het bereik van kleine 
mensen zoals u en ik. En ze tilt in dezelfde beweging het doodgewone alledaagse 
op een hoger niveau; ze prijst het zalig en noemt het heilig: het heilige van het 
alledaagse… 
 
Wat moeten we dan doen? Welke concrete opdracht zit er in dit feest van Maria-
ten-hemel-opneming voor ieder van ons afzonderlijk, en voor deze 
gemeenschap?  
 
Als ‘leven-dragers’, als ‘mensen-in-verwachting’ moeten we elkaar regelmatig 
opzoeken, naar elkaar toe gaan, elkaar groeten en zegenen (bene-dicere!), 
elkaar hoogachten en ‘groot-maken’. En vooral  ‘bij elkaar blijven’, wel drie 
maanden lang, als het kan… Samen schuilen en samen scholen in het (etisch) 
moederschap. Zoals Maria naar Elisabeth toeging, niet zomaar om wat te helpen 
en bij te klussen in het huishouden, wat te poetsen, te wassen, te plassen en te 
strijken en af eens commissies te doen in de Aldi of de Delhaize van Jeruzalem 
(pas op: dat moet òòk gebeuren!) Maar om elkaar te vertellen over het 
breekbare broze leven dat we mogen dragen, vasthouden, voeden met het beste 
van onszelf en laten groeien tot het groot genoeg is om straks zelfstandig te 
kunnen bestaan. Vertellen over de kleine kwaaltjes en grote ongemakken die we 
tijdens die zwangerschap ondervinden, maar ook over de vreugde die het ons 
geeft bij elke echo, wanneer we het hartje zien kloppen en zien hoe het 
piepkleine wichtje zich ontwikkelt… Daarvoor komen we hier in dit kerkgebouw 
elke zondag samen: om week na week een echografie te laten maken en aan 
elkaar laten zien; de hartslag van het nog ongeboren leven laten horen en te 
laten zien hoe het leven groeit in onze ‘baarmoeder’ van barmhartigheid  – die 
grote wachtkamer van de vergeving, het mededogen en de kans op nieuw begin 
…  
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Laten we het nog even ‘op z’n Maria-en Elisabeth’s’ zeggen met de woorden van 
een zekere John Wesley uit 1791: 
 
Doe 
zolang het mogelijk is 
al het goede dat je kunt 
met de middelen die je hebt 
op de manier die je eigen is 
op de plaats waar je staat 
in de tijd die je gegeven is 
voor de mensen die je worden toevertrouwd… 
 
Zo moge het zijn! En daartoe zegene ons de God van Zacharias en Elisabeth, de 
God van Maria, de God van Johannes de Doper en van Jezus van Nazareth; de 
Vader-Moeder, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 

Geert Dedecker 
 
 
 
Woorden van geloof   Marinus van den Berg (Open uw hart) 
 
Ik geloof dat God bij ons is,  
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,  
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt  
en dat Hij wil dat niemand tekort komt. 
  
Ik geloof dat God bij iedere mens is,  
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,  
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt  
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven. 
 
Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,  
die ons blijft zoeken, 
die zorg heeft om het heil van elke mens.  
 
Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen  
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,  
die mens met de mensen is geworden. 
 
Ik geloof dat God ons hoop geeft,  
dat Hij ook de toekomst is,  
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.  
 
Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons meebouwt  
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,  
waar het goed is om te wonen. Amen.  
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Voorbeden  
   
Bidden we met een dankbaar hart  
voor alle vrouwen die ons voorgaan  
naar nieuwe tijden en een hoopvolle toekomst.  
Voor vrouwen die werken in onze Kerk  
en haar milder, wijzer en menselijker maken.  Laten wij bidden ... 
 
Bidden we met een dankbaar hart  
voor al die mensen - vrouwen en mannen, kinderen en ouderen -  
die steeds openstaan voor het verdriet en de zorg van anderen  
en aan hen dienstbaar zijn.  Laten wij bidden ... 
 
Bidden we met een dankbaar hart  
voor alle mensen die regeren en macht hebben  
en die in hun groot-zijn,  
klein en menslievend willen worden,  
naar het voorbeeld van Maria.  Laten wij bidden ... 
 
Bidden we met een dankbaar hart  
voor hen die in onze gedachten verder leven.  
Dat zij, zoals Maria, mogen zijn opgenomen bij God.  Laten wij bidden ... 
 
 
Lied: Ons Lieve Vrouwke    
 
Een religieuze schlager (zo typeerde componist Herman Roelstraete zijn lied   O Maria onze stad) 
op de mooie melodie van Santa Maria de la Mer 

 
Versie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=6d2YeGjBwsk 
      met tekst 
 
Versie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=_BEWeQXYSsQ 
 
Heel de wereld die kent het beeld van ons lieve vrouwke. 
In Den Bosch, de Sint Jan, in Lourdess, bij ons op het schouwke. 
En verlies ik soms efkes de moed, dan vouw ik m’n handen,  
bid dan zachtjes een “Wees Gegroet”, lat een kèrske branden. 
 
Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria. 
Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn.  
Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria. 
Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn. 
 
Elk bruidspaar hi daor een woord van trouw gegeven. 
Mè de kars nar Maria en vroagt samen hur zegen. 
Lieve vrouw, gift ons kracht, wil ons helpen in moeilijke tijden. 
Bid vur ons, sta ons bij, wil ons steeds in ’t leven beg’leiden. 
 
Bid vur ons lieve vrouwke, Ave Maria. 
Moeder van alle minsen en òk van jou en van mèn. 
Lat mèn hier efkes zitten, Ave Maria. 
Bij uw beeld en de bloemen, efkes veilig zèn. 
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Gebed over de gaven 
 
God , 
wij zijn we hier bij U te gast. 
Het brood op deze tafel willen we breken en delen, 
de beker willen we drinken en rondreiken als een teken  
dat wij allen uitgenodigd zijn om, 
ieder volgens onze eigen roeping,  
belangeloos uw hemel op aarde te worden. 
We hopen dat het kan,  
vandaag en elke dag opnieuw tot in eeuwigheid. Amen. 
 
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. 
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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. 
 
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 
 
Vredeswens 
 
Heer, Jezus Christus,  
U hebt ons laten zien hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,  
leiden tot vrede en verzoening. 
Wij vragen U:  
blijf ons inspireren opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.  
Moge Gods vrede altijd met u zijn. 
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Lam Gods 
 
Communie 
 
Lied: Madame  (Bernadette de Lourdes) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ&list=RD53E_3xO-
yuc&index=2 
 
 
Slotgebed 
 
Heer onze God, in Maria hebt U ons getoond wat geloven  
betekent: steeds weer op weg gaan naar en onbekende toekomst. 
Moge haar geloof ons blijvend inspireren. 
Laat in ons groeien een sterke hoop 
en een grote toekomstverwachting. 
Moge haar danklied ook ons lied worden tot U. 
Dat vragen wij door Christus onze Heer. Amen. 
 
Zending en zegen 
 
Ook voor ons is Maria een model en een bemoediging 
om weer vreugde en blijheid, moed en frisheid in onze kerken te brengen. 
Om met nieuwe kracht naar buiten te treden  
en een “Blijde Boodschap” naar de wereld uit te dragen. 
Maria laat ons hierbij niet los. 
Zoals zij langs Jezus’ levensweg stond, bescheiden maar duidelijk, 
zo is zij ook aanwezig op onze pelgrimstocht door het leven. 
In elke situatie is haar boodschap: 
laat Gods Geest bij u aan huis komen… 
dan wordt mogelijk wat anders niet kan, 
dan komt er vreugde en diepe vrede in je hart. 
 
Moge wij deze vrede uitdragen en ervan getuigen, waar we ook heen gaan. 
Moge God ons daartoe zegenen 
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 
 
Dessertje:   
 
Moeder, ik roep u naar huis  
met de eerste van alle namen. 
Ik heb op uw lichaam gewacht. 
De hemel zegt eindeloos amen. 
 
Ik dank u voor Nazareth, 
voor de jaren van zuivere vrede. 
Uw huis was een huis van gebed, 
de deur was een deur op de hemel. 
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Ik dank u voor uw verdriet 
in de eenzame nachten der aarde; 
het lange geduld van uw tranen. 
De hemel heeft ze verzameld.  
 
Ik dank u voor Golgotha, 
voor het kruis dat u hebt zien planten, 
voor uw weerloze zachte handen 
aan mijn weerloos lichaam daarna. 
 
Moeder, nu bent u thuis. 
De tijd bleef beneden, de zorgen. 
Een stilstaand geluk zonder morgen 
in de hemel, de hemel uw huis. 
 
      (Anton van Wilderode) 
 
SIGNORE DELLE CIME 
 
Versie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=ugi_2znQ-Us  
  met beelden uit het gebergte :  vakantiebeelden... 
 
Versie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=VGZK4olNytw 
     met groot kinderkoor 
 
Dio del cielo, Signore delle cime,  
Un nostro amico hai chiesto alla montagna. 
Ma ti preghiamo, ma to preghiamo : 
Su nel Paradiso, su nel Paradiso, 
Lascia lo andare per le tue montagne. 
 
                God in de hemel, Heer van de bergtoppen, 
                Gij hebt een van onze vrienden tot U geroepen. 
                Maar wij bidden U, 
                Laat hem daarboven in het Paradijs 
                Rondtoeren in de bergen. 
 
Santa Maria, Signora delle neve, 
Copri col bianco, soffice mantello, 
Il nostro amico, nostro fratello,  
Su nel Paradiso, su nel Paradiso, 
Lascia la andare per le tue montagne. 
 
                Heilige Maria, Dame van de sneeuw, 
                Bekleed met uw witte en zachte mantel 
                Onze vriend, onze broer. 
                Laat hem daarboven in het Paradijs 
                Rondtoeren in de bergen. 


