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OPENINGSRITUS 

 

 

Openingslied: Gegroet, Maria 

Gegroet, Maria, begenadigde, de Heer is met je. 
 

Je vond genade in Gods ogen. Je hebt een zoon ter wereld gebracht, 

Jezus is zijn naam.  
 

Je bent de meest gezegende van alle vrouwen  

en gezegend is de vrucht van je schoot.  
 

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

Gegroet, Maria, begenadigde, de Heer is met je.  

 

Begroeting 

 

Schuldbelijdenis: GvL 703 

 

Heer, ontferm U (Mis Brandend Braambos-B. Bartelink) 
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Eer aan God (Mis Brandend Braambos-B. Bartelink) 
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Gebed 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

 

Eerste lezing - Apokalyps 11, 19a; 12,1-6a.10ab 

Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een 

groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan 

onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij 

was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen 

aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had 

zeven koppen en tien horens, en op elke kop een diadeem. En zijn 

staart vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg, en wierp 

die op de aarde. En de Draak stond vóór de Vrouw die zou baren, om 

zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een 

Kind, een zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En 
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haar Kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. En de 

Vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God 

bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: ‘Nu is gekomen 

het heil en de macht en het koningschap van onze God en de 

heerschappij van zijn Gezalfde.’ 

Woord van de Heer - Wij danken God. 

 

Psalm 45 

Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid; 

God heeft u gezegend voor immer. 

 

Koningsdochters zijn onder uw schonen, statig, 

rechts van u, uw gemalin in het glanzende goud van Ofir. 

 

Luister, jonkvrouw, zie op, geef gehoor; 

zo de koning uw schoonheid begeert, -hij, uw heer- 

buig u voor hem neder. 

 

Geroepen weet ik mij uw naam geslacht op geslacht te doen leven; 

zo mogen de volken u loven thans tot in eeuwigheid. 

 

Tweede lezing - 1 Korintiërs 15, 20-26 

Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling 

van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is 

gekomen komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals 

allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar 

ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, 

vervolgens, bij zijn komst zij die Christus toebehoren; daarna komt 

het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal 

overdragen na alle heerschappijen en alle machten en krachten te 

hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal 

uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En 

de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. 

Woord van de Heer - Wij danken God.  
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Vers voor het evangelie                (allen gaan staan indien mogelijk) 

 

 
 

Maria is ten hemel opgenomen, het engelenkoor jubelt. (Refr.) 

 

Evangelie - Lucas 1, 39-56 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad 

in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. 

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in 

haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit 

met luide stem: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is 

de vrucht van uw schoot! Waaraan heb ik het te danken dat de 

moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Zie, zodra de klank van uw 

groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn 

schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat 

haar vanwege de Heer gezegd is.’  

En Maria sprak: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht 

mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de 

kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht 

mij zalig, omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,  

en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht 

voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat 

trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij 

verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken 

zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich 

aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens 

Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.’ 

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij 

naar huis terug. 

Woord van de Heer - Wij danken God. 
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Acclamatie 

 
 

Overweging 

 

Geloofsbelijdenis (gebeden) 

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is 

van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft 

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die 

nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die 

opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de 

almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de 

doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de 

gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de 

verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.  

Amen. 

 

Bij het plaatsen van de kaarsen: Magnificat 

(vertaling) 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. 

Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 

van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

Wonderbaar is het wat Hij met mij deed, 

de Machtige, groot is zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent. 

Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen. 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 

eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  
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maar rijken gaan heen met ledige handen. 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham  

en zijn geslacht voor altijd. 

Eer aan de Vader! 

 

Voorbeden  

Acclamatie: 

 
 

Wees gegroet 

Wees gegroet Maria, vol van genade de Heer is met U. Gij zijt de 

gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw 

schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen. 

 

Lied: Wij groeten U 

Wij groeten U, o Koningin, o Maria, 

u Moeder vol van teed’re min, o, Maria: 

 

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: 

 

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria, 

leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: 

 

Toon ons in ’t uur van onze dood, o Maria, 

de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: 
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DE EUCHARISTIE 

 

 

Collecte 

 

Gereedmaken van de gaven 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Pr. : De Heer zij met u. 

Allen : En met uw geest. 

Pr. : Verheft uw hart.  

Allen : Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Pr. : Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen : Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Prefatie 

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 door Christus onze Heer. Want op deze dag is de 

Maagd, de Moeder van God ten hemel opgenomen. Zij is het begin, 

het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend 

en is een troost voor uw volk onderweg. Terecht hebt Gij haar het 

bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de 

moeder is geworden van uw Zoon, de Gever van alle leven. Daarom, 

met de koren van de engelen, loven en aanbidden wij U en zeggen 

vol vreugde:  

 

Heilig (Mis Brandend Braambos-B. Bartelink) 
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Eucharistisch gebed 

Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle 

heiligheid. Stort uw Geest nu uit over deze gaven, zodat zij voor ons 

geheiligd worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon. 

Toen Hij werd overgeleverd, en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam 

Hij brood in zijn handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder 

zijn leerlingen en sprak:  

Neemt en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam,  

dat voor u gegeven wordt. 
 

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, 

reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe,  

altijddurende verbond, dit is mijn Bloed, 

dat voor u en alle mensen wordt vergoten 

tot vergeving van de zonden.  

Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 

verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. 
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Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, dat uw Zoon is 

gestorven en verrezen, heilige Vader, en wij bieden U aan wat Hij ons 

heeft gegeven: dit brood dat leven geeft, en deze beker die ons redde 

van de dood. Wij danken U, omdat Gij sinds die dag ons waardig hebt 

bevonden voor uw aanschijn te treden en U dit offer te bereiden. Wij 

hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed van uw eerstgeboren 

Zoon, en vragen U met aandrang, dat wij naar elkaar toe groeien door 

de kracht van uw heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de 

hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop 

van Rome, Paus Franciscus, onze bisschop Willem en allen die Gij tot 

uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door 

de dood heen zijn gegaan, en leven in de verwachting der verrijzenis. 

Gedenk alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw 

barmhartigheid, en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij met de maagd 

Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 

met zijn apostelen en met allen die op deze aarde leefden in uw 

welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu 

hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon, 

aanhouden tot in uw heerlijkheid. 

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 

en nu tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Onze Vader                                    (allen gaan staan indien mogelijk) 

Pr. : Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft: 

A. : Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij 

vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, 

maar verlos ons van het kwade. 

Pr. : Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
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zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 

uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 

Verlosser Jezus Christus. 

A. : Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 

 

Vredeswens 

Pr. : Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 

       ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, 

       let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; 

       vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.  

       Gij die leeft in eeuwigheid.  

A. : Amen 

Pr. : De vrede des Heren zij altijd met u. 

A. : En met uw geest. 

Pr. : Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods (Mis Brandend Braambos-B. Bartelink) 
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Uitnodiging tot de communie en communie-uitreiking 
 

Communielied: Ave Maria 

 

Gebed na de communie 

 

 

SLOT VAN DE VIERING 

 

 

Mededelingen 

 

Zegen en wegzending 

 

Slotlied: God groet u, zuiv’re bloeme 

God groet u, zuiv’re bloeme, Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 

wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 

 

O roze zonder doren, o violette zoet. 

O bloeme blauw in ’t koren, neem mij in uw behoed. 

Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij, 

och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 

 

Met recht zijt gij verheven al boven d’englenschaar. 

Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 

Och, wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij, 

en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 

 

 

 

Orgelspel: Magnificat-fuga  -  J. Pachelbel. 
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ROZENHOEDJE met de GLORIEVOLLE GEHEIMEN 

 

 

Geloofsbelijdenis (kruisje) 

Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest *** 

Onze Vader (grote kraal)* 

 

Wij groeten U Maria, Dochter van God de Vader. 

(kleine kraal, eerste van drie) 

Wees gegroet Maria ** 

Wij groeten U Maria, Moeder van God de Zoon.  

(kleine kraal, tweede van drie) 

Wees gegroet Maria** 

Wij groeten U Maria, Bruid van God de Heilige Geest. 

(kleine kraal, derde van drie) 

Wees gegroet Maria ** 

  

Eer aan de Vader*** 

 

 

Het eerste glorievolle geheim:  
JEZUS VERRIJST UIT HET GRAF 

1x Onze Vader (grote kraal)* 

10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 

1x Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest*** 

 

Het tweede glorievolle geheim:  

JEZUS STIJGT OP TEN HEMEL 

1x Onze Vader (grote kraal)* 

10x Wees gegroet Maria.(kleine kraaltjes)** 

1x Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest*** 
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Het derde glorievolle geheim:  

DE H. GEEST DAALT NEER OVER DE APOSTELEN 

1x Onze Vader (grote kraal)* 

10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 

1x Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest*** 

 

Het vierde glorievolle geheim:  

MARIA WORDT TEN HEMEL OPGENOMEN 

1x Onze Vader  (grote kraal)* 

10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 

1x Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest*** 

 

Het vijfde glorievolle geheim:  

MARIA WORDT IN DE HEMEL GEKROOND 

1x Onze Vader (grote kraal)* 

10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 

1x Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest*** 

 

 

*Onze Vader, die in de Hemel zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw 

Rijk kome. Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons 

heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook 

wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 

**Wees gegroet Maria, vol van genade de Heer is met U. Gij zijt de 

gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van Uw 

schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en 

in het uur van onze dood. Amen. 

 

***Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest. Zoals het was in het 

begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 


