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HET THEMA: Geen wrange vruchten 

Hij zal de wijngaard  
aan andere wijnbouwers verpachten,  

die hem de opbrengst  
op de vastgestelde tijd zullen afdragen.   

M a t t e ü s  2 1 ,  4 1 b  
 

Openingsriten: 
 

V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

Amen. 

 

V. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer 

Jezus Christus. 

A. En met uw geest. 
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♫ Openingslied: God wil een tempel bouwen 
 
God wil een tempel bouwen om ons nabij te zijn, 
En boven alle vrouwen zal Zij gezegend zijn, 
Die Hij zich heeft verkoren: Maria is haar naam, 
Een roos die zonder doornen in bloei zal komen staan. 
 
De bloem gaat zich ontvouwen, het zonlicht wekt haar zacht, 
Verwacht in stil vertrouwen het wijken van de nacht: 
Zo heeft Zij willen wachten, de hoop in zich gevoed. 
Zo schijnt na vele nachten ons levenslicht voorgoed. 
 
Zijn warmte zal verlichten de armen in het land, 
Op aarde vrede stichten: kom, reik elkaar de hand.  
God zal zijn tempel bouwen: een wereldwijd tehuis. 
Mensen die Hem vertrouwen: zij worden kind aan huis.        
 
Inleiding na de begroeting: 
Beste medegelovigen, vandaag, de 27e zondag door het jaar, 
viering wij de wereldmissie kinderen dag. Wij zijn allemaal 
kinderen van God. Wij nemen een deel mee in de missie van 
God in het wereld. Daarom vandaag viering wij samen de 
wereldmissie dag als kinderen van God. Wie kinderen heeft, 
weet dat pubers er andere opvattingen op na kunnen houden 
dan jij zelf hebt. Vaak is een goed gesprek met elkaar 
voldoende om samen verder te komen. Maar er kunnen ook 
hevige botsingen ontstaan waar ouders en kinderen niet 
uitkomen. Wat doe je dan? Leg je je erbij neer? Onderneem je 
actie? Voor soortgelijke vragen staat de landeigenaar over wie 
we in het evangelie van Matteus zullen horen. Hij vraagt zich af 
wat hij aan moet met zijn ondankbare werknemers die niet 
doen wat hij van ze verlangt. Wij komen telkens opnieuw 
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samen voor de viering van de eucharistie. Daarmee vervullen 
we onbewust een wens, of beter gezegd: de aanbeveling van 
de apostel Paulus uit de tweede lezing van vandaag. Het woord 
`eucharistie' betekent 'dankzegging' en Paulus beveelt ons aan: 
laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en 
smeking, en nooit zonder dankzegging'. Maar de dankzegging 
kan ook niet zonder gebed en smeking, omdat we ons bewust 
zijn van onze tekortkomingen, onze schuld. Ons leven brengt 
niet altijd goede vruchten voort. Laten we nu bidden om 
vergeving, opdat we de vrucht van het sacrament ten volle 
mogen genieten. 
   
 Schuldbelijdenis 
Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, maak mij toch niet 
beschaamd. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over 
ons. 
Red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. 
Christus, ontferm over ons. Christus, ontferm over ons. 
Wees de rots waarop ik wonen mag, waarheen ik altijd 
vluchten kan. Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over 
ons. 
 

♫ Loflied: Eert God die onze Vader is 
Eert God die onze Vader is, 
weest allen welgemoed. 
Looft Hem, Gij zult in vrede zijn, 
aanbidt al wat Hij doet. 
U, Heer, komt alle leven toe 
en, wie of waar Gij zijt, 
U is de macht, U zingen wij, 
dank voor uw heerlijkheid. 
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Lam Gods, dat onze zonden draagt, 
neem deze lofzang aan. 
Gedenk ons in uw koninkrijk, 
want Jezus is uw naam. 
Gij die voor ten beste spreekt, 
Messias, onze Heer. 
O, ééngeboren Zoon van God, 
kom haastig tot ons weer. 
 
  Openingsgebed 
Almachtige, eeuwige God, Gij blijft alle mensen roepen, en met 
geduld wacht Gij van elk van ons het antwoord af. Wij bidden U 
dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, dat 
wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden 
hoe Gij groei en wasdom geeft en wij, uw kerk, de wijngaard 
van de wereld moeten zijn. Door Christus onze Heer, Amen. 
 
L.: De eerste lezing is uit de profeet Jesaja 5, 1-7 
 Ik wil zingen van mijn vriend en zijn wijngaard. 
Ik wil zingen voor mijn vriend, zingen het lied van mijn vriend 
en zijn wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard, die lag op 
een vruchtbare helling. Hij spitte hem om en maakte hem vrij 
van stenen, hij plantte er uitgelezen wingerden; in het 
midden bouwde hij een toren en hij kapte er een perskuip uit. 
Toen hoopte hij druiven te krijgen, maar de wijngaard gaf 
enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen 
van Juda, nu moet gij de rechters zijn over mij en mijn 
wijngaard! Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn 
wijngaard en heb ik voor hem niet gedaan? Ik had op druiven 
gehoopt! Waarom geeft hij mij wilde vruchten? Ik zal u dan nu 
vertellen, wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn 
omheining weg, dat hij kaalgevreten kan worden. Ik maak zijn 
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muren stuk, dat hij platgetrapt kan worden. Ik maak van hem 
een verwilderd stuk grond; hij wordt niet langer gesnoeid en 
met geen hak meer bewerkt; distels en dorens schieten er op, 
en aan de wolken verbied ik hun regen op hem te laten vallen. 
De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis 
Israël. Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
 Antwoordpsalm: Ps.: 80, 9.12.13-14.15-16.19-20 
L.:  Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, 

volken verdreven om hem te planten. 
Hij strekte zijn ranken uit tot de zee, 
tot de rivieren zijn loten. 

A.:  De wijngaard des Heren is het huis van Israël.  
 

L.:  Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, 
zodat wie langs komt kan plukken? 
De wilde zwijnen woelen hem om, 
het vee van het veld graast hem af. 

 
L.:  God van de heerscharen, keer toch terug, 

zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt. 

A.:  De wijngaard des Heren is het huis van Israël. 
 
L.: Nooit meer zullen wij U verlaten: 

bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U. 
God van de heerscharen, richt ons weer op: 
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 

A.:  De wijngaard des Heren is het huis van Israël.  
 



6 

L.: De tweede lezing is uit de brief van de heilige apostel Paulus 
aan de christenen van Filippi 4, 6-9. 
Houdt uw aandacht gevestigd op al wat waardevol is; 
dan zal de God van vrede met u zijn.  
 
Broeders en zusters, weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij 
God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder 
dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven 
gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus 
Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houdt uw aandacht 
gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is 
en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en 
lof verdient. En brengt in praktijk wat u geleerd is en 
overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan 
zal de God van vrede met u zijn. 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 

♫ Tussenlied: U kennen, uit en tot U leven 
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons “t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 
Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 



7 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervult van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
 Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Matteüs 21, 33-43. 
De wijngaard wordt gegeven aan een volk dat wél 
vruchten opbrengt. 
 
In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van 
het volk: “Luistert naar deze gelijkenis: Er was eens een 
landeigenaar die een wijngaard aanlegde; hij zette er een 
heining omheen, hakte een wijnpers erin uit en bouwde een 
wachttoren. Daarop verpachtte hij hem aan wijnbouwers en 
vertrok naar den vreemde. Toen de tijd van de oogst gekomen 
was, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om de 
opbrengst in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers 
grepen zijn dienaren vast. Zij mishandelden de een, doodden 
de ander en stenigden een derde. Daarop zond hij andere 
dienaren, talrijker dan de eersten; maar zij behandelden hen 
op dezelfde manier. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen 
toe, in de veronderstelling dat zij zijn zoon wel zouden ontzien. 
Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder 
elkaar: Dat is de erfgenaam; vooruit, laten we hem 
vermoorden en ons zijn erfenis toe-eigenen. Ze grepen hem 
vast, wierpen hem de wijngaard uit en doodden hem. 
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat zal hij 
dan wel met die wijnbouwers doen?” Ze antwoordden Hem: 
Hij zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en 
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zijn wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers verpachten, die 
hem de opbrengst op de vastgestelde tijd zullen afdragen.” 
Toen sprak Jezus tot hen: “Hebt gij nooit in de Schrift gelezen: 
de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is juist de 
hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dat gebeurd en 
het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg Ik u: Het Rijk Gods 
zal u ontnomen worden en gegeven aan een volk dat wel de 
vruchten daarvan opbrengt.” 
Zo spreekt de Heer.   -   Wij danken God 
 
Overweging:  
 
Geloofsbelijdenis: 
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 heilege Geest, geboren uit de maagd 
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de 
derde daag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten 
hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, 
van daar 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 vergeven van de zonden; de 
verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen 
 
Voorbede:  
Broeders en zusters, richten wij ons in gebed en smeking tot 
God, laten wij al onze wensen bij Hem bekend worden. 
 
Dat de Kerk in onze tijd goede vruchten mag dragen van geloof, 
hoop en liefde tot heil van heel de wereld. Laat ons bidden… 

Heer onze God wij bidden u verhoor ons 
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Dat wij ons leven steeds weer enten op de ware wijnstok 
Christus, om geheel van zijn Geest doordrongen te raken. 
Dat alles wat in ons leven en in het leven van de Kerk nog 
wrange vruchten voortbrengt, weggesnoeid mag worden. 
Laat ons bidden…  

 
Dat wereldleiders zich blijven inspannen voor een eerlijke 
verdeling van de goederen van deze aarde, vooral waar het 
voedsel en drinkwater betreft. Dat iedere mens het nodige 
krijgt. Laat ons bidden…  

 
Dat onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse een vruchtbare 
wijngaard van de Heer mag zijn, waarin allen in eenheid en 
vrede samenwerken aan de komst van het Rijk Gods.  
Laat ons bidden…  
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige gemeenschap... 
 
Goede God, luister naar ons gebed, schenk ons wat wij 
nodig hebben om vrucht te dragen voor tijd en eeuwigheid. 
Door Christus onze Heer. Amen.  
 
Dienst van de Tafel:  De tafel wordt klaargemaakt als het 
brood en de wijn worden naar het altaar gebracht 
 

♫ Tafellied: Het lied van het brood en de beker 
Toen Jezus in zijn uur gekomen was 
Om deze wereld te verlaten, 
Heeft hij ten einde toe ons lief gehad. 
De veel geliefde zoon van God de Vader 
Wordt een slaaf die onze voeten wast. 
Wordt een slaaf die onze voeten wast. 
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Toen Jezus met zijn vrienden maaltijd hield, 
nam hij het brood, nam hij de beker. 
Hij heeft zijn leven aan ons uitgedeeld, 
zijn bloed voor deze wereld prijsgegeven- 
Teken van de geest die hem bezielt, 
Teken van de geest die hem bezielt. 
 
Ik ben de wijnstok heeft hij toen gezegd,  
gij zijt voorgoed met mij verbonden. 
Ik ben uw waarheid, en ik ben de weg, 
Ik ben die ben, vergeving van uw zonden; 
vrede geeft ik u, heeft hij gezegd, 
vrede geef ik u, heeft Hij gezegd. 
 
Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan, 
heeft hij gebeden voor zijn vrienden. 
Vader, bad hij, bewaar hen in uw Naam, 
mogen zij allen één zijn in de  liefde, 
dat zij doen wat ik hun heb gedaan, 
dat zij doen wat ik hun heb gedaan. 
 
Toen Jezus in de hof gekomen was, 
heeft hij in grote angst gebeden, 
maar er was niemand die hem antwoord gaf. 
Een vriend heeft hem verkocht en uitgeleverd 
toen hij in zijn uur gekomen was, 
toen hij in zijn uur gekomen was. 
 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 
worden door God, de almachtige vader. 
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Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 
eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige 
kerk. 
 
 Gebed over de gaven: 
Heer, laat deze gaven de uitdrukking zijn van onze 
dankbaarheid. Aanvaard wat wij nu geven, zodat wij de 
gedachtenis kunnen vieren van het offer van uw Zoon, Jezus 
Christus, onze Heer. Amen 
 
Prefatie: 
V.:  De Heer zal bij u zijn. 
Al.:  De Heer zal u bewaren. 
V.:  Verheft uw hart. 
Al.:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V.:  Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Al.:  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. Gij hebt deze aarde geschapen met al 
wat zij bevat; Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de 
mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping 
hebt Gij aan hem onderworpen: in uw Naam mag hij over alles 
heersen en U altijd prijzen om het werk van uw handen, door 
Christus onze Heer. Daarom, met alle engelen en heiligen, 
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: Heilig, heilig, 
heilig... 
 
Eucharistisch Gebed: 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U 
wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, 
maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige 
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Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit 
alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet 
door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw 
Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze 
geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en 
sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat 
voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn 
leerlingen en zei: 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. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A. Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost 
door uw kruis en verrijzenis. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van 
uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw 
rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn 
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wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo 
levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het 
offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens 
dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden 
verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul 
ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien 
worden tot één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan 
zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, 
samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van God; 
samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in 
uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede 
in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit 
offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op 
aarde, sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., 
onze paus, en N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de 
geestelijkheid en heel het gelovige volk dat Gij U hebt 
verworven.  
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van 
deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader 
zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen 
van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, 
laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan, 
genadig binnen in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te 
mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten 
van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt 
Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
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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 
Bidden wij tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 

gegeven heeft. 
 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens:   
V. 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. 
Amen. 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest.  
V. Wensen we elkaar de vrede   

 

♫ Lam Gods 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
V.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
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A.  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek 
slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot het 
eeuwig leven, Amen. 
 
Communie: 
NB. U kunt naar voren komen zoals u gewend bent maar wel 
met inachtneming van de 1.50 mtr. regel. 

 

♫ Communielied: Ik ben de wijnstok 
 
Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier, 
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, 
Ik blijf in u, dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier, 
dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
 
Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af,die werpt Hij weg; 
Zij moeten branden, Dus blijft in Mij, 
Ik blijf in u, - ’t is waarheid wat Ik zeg. 
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg. 
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 
’t Is waarheid wat ik zeg. 
 
Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; 
Blijft in mijn liefde,zoals Ik in De Vader blijf 
Gij zult vol vreugde zijn. 
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 
En al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
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  Slotgebed 
God, rond deze tafel hebt Gij ons weer samengebracht en hier 
mochten wij ervaren dat Gij niemand wilt verstoten. Neem uit 
ons de hardheid weg, die oorzaak is van veel verdriet. Richt 
onze aandacht op al wat beminnelijk is en aantrekkelijk, op wat 
deugd heet en lof verdient. Door Christus onze Heer. 
 

Mededelingen: 
 

Wegzending en zegen: 
V. De Heer zal bij U zij 
A. En met uw geest. 
V. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon + en Heilige 
Geest. 
A. Amen. 
V. Gaat nu allen heen in vrede. 
A. Wij danken God 
 

♫ Slotlied: Uw rozenkrans bemin ik 
U, rozenkrans bemin ik reeds van mijn vroegste jeugd. 
Ik zal u nooit verlaten in droefheid of in vreugd. 
Tot het ogenblik van mijn laatste snik, 
bij dag, bij nacht blijft gij, o rozenkrans, bij mij. 
 
O rozenkrans, ik eer u, verheven hemelspad, 
dat w’aan Maria danken aan hare moederhand. 
Moeder van de Heer, U zij dank en eer 
voor ’t grote liefdeblijk, aan hemelgunsten rijk. 
 
Maria, ene bede, o, weiger mij die niet, 
Gij gaf m’een krans op aarde die nimmer mij verliet. 
Schenk mij nog een krans schitt’rend en vol glans; 
Schenk mij dat liefdeblijk eens in het hemelrijk. 


