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Mij geschiede naar uw woord  
Gij zijt gezegend onder de vrouwen  

en gezegend is de vrucht van uw schoot.  
Lucas 1, 42 

♫ FEEST IN DE KERK  meL Zomaar een dak 
 
Feest in de kerk, feest bij de mensen, 
blijde gezichten om je heen. 
Vrolijk gelach, veel goede wensen,  
niemand voelt zich vandaag alleen.  
Fijn als je samen eten mag aan tafel  
bij de Heer, vandaag en telkens weer. 
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Wij delen brood, met alle mensen, 
op deze feestdag met elkaar. 
Zoals de Heer deed met zijn vrienden, 
toen bij het laatste avondmaal. 
Hij brak het brood en zegende wijn, 
en deelde het allen rond, 
als zijn nieuwe verbond. 
 
Zingt met elkaar opdat wij samen, 
 straks aan zijn tafel zullen gaan. 
En bidden dan, voor alle mensen, 
dat wij gelukkig mogen zijn. 
Wij zijn zijn kinderen, Hij onze Heer, 

Hij nodigt ons bijeen,  
vergeten wordt niet één. 
 
 Inleiding en begroeting  
Iedereen en zeker iedere vrouw komt in het leven van 
Maria wel een ervaring tegen welke aansluit bij een eigen 
ervaring. Maria heeft van alles meegemaakt. De weg naar 
haar huwelijk was niet de gewone. Er was veel 
onduidelijkheid over haar trouw. De zwangerschap en 
vervolgens de geboorte van haar kind zorgde voor veel 
opwinding binnen de kring van haar familie en die van 
haar toekomstige man. Als echte moeder leed ze onder de 
reacties van mensen op de ziens- en werkwijze van haar 
zoon. En ook zij zelf had er soms moeite mee te begrijpen 
wat er in het hoofd van haar zoon omging. Maar ze bleef 
Hem trouw. Ze viel hem niet af. Ze was zelfs aanwezig 
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onder het kruis. Kortom, in Maria hebben we een vrouw 
die alles heeft meegemaakt en een vrouw die gemakkelijk 
toegang heeft tot Jezus.. Dat geeft vertrouwen aan hen die 
zich tot haar wenden, want ze voelen zich begrepen. Hoe 
is het met onze houding t.o.v. haar Zoon, zijn boodschap 
en zijn levenswijze? Mochten we Hem af en toe zijn 
afgevallen, vragen we dan nu om vergeving.  Ik belijd…  
 
 Eer aan God... 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank  
voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld,  
aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
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 Collecta-gebed 
Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de moeder van uw 
Zoon, de onbevlekte maagd Maria, 
met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. 
Wij bidden U: 
Geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is 
om eens te kunnen delen in haar glorie. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon... 
 
L i t u r g i e  v a n  h e t  W o o r d  
 
 Eerste lezing 
God redt zijn volk uit de machten van het kwaad. Uit het 
boek Openbaring 11, 19a; 12, 1-6a.10b 
 
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 voor 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 haar kind 
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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. 
 
 Antwoordpsalm Psalm 45, 
10bc.11.12ab.16 
 
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. 
 
 Tweede lezing 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Korintiërs 15, 20-26 
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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 alien sterven in Adam, 
zo zullen ook alien 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 

♫ ALS GIJ NAAR DE WOORDEN LUISTERT   
 Als gij naar de woorden luistert 
die hier tot u zijn gezegd, 
zullen zij een licht ontsteken, 
wijzen zij de goede weg. 
 

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan,  
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
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Als gij naar mijn woorden luistert  
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
Als gij naar mijn woorden luistert 
brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest 
 
 Evangelielezing 
Maria wordt zalig geprezen door Elisabet. Zij zingt 
een lied over God, die de heersers ont-  
troont en de kleinen verheft.  
Uit het heilig evangelie volgens 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 Elisabet. 
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde,  
sprong het kind op in haar schoot. 
Elisabet 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 toekomt? 
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, 
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daar Hij welwillend neerzag 
op de kleinheid zijner dienstmaagd. 
En zie, van heden of 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 been 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'. 
56 Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven 
was, keerde zij naar huis terug. 
Woord van de Heer. - Wij danken God. 
 
 Voorbede 
Op voorspraak van Maria 
richten we vol geloof en vertrouwen 
onze gebeden tot God ons aller Vader. 
 
Voor de Kerk: dat zij bij al haar beslissingen 
Gods wil en het welzijn van de gelovigen 
voor ogen mag houden. Laat ons bidden… 
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Voor de wereldlijke gezagsdragers: dat zij elk menselijk 
leven van het allerprilste begin tot in haar meest broze 
levensfase bescherming bieden. Laat ons bidden… 
 
Voor alien die onder zorgen gebukt gaan 
door ziekte, verlies of welke nood dan ook: 
dat zij door alle moeilijkheden heen toch altijd Gods 
liefde voor hen mogen ervaren. Laat ons bidden… 
 
Voor de zieken onder ons en de eenzamen, 
voor alien die zorgen hebben: 
dat we ons een ware geloofsgemeenschap tonen 
en bereid zijn elkaars lasten te verlichten, maar ook 
onze vreugden met elkaar delen. Laat ons bidden… 
 
Hier volgen de intenties van de gelovige gemeenschap... 
 
Goede God, Gij hebt Maria uitverkozen 
om de moeder van uw Zoon te worden. 
Maak ook ons deelachtig aan uw heilsplan 
en geef ons daartoe kracht, wijsheid en inzicht. 
We vragen het U op voorspraak van Maria 
door Christus onze Heer. Amen 
 
 Gebed over de gaven 
God van de mensen, U hebt altijd  uw warmte en zorg  
willen geven aan mensen, die in nood verkeren. 
U hebt als moeder van uw zoon  iemand verkozen, die  
ook de warmte en zorg gaf aan haar Zoon Jezus en aan de 
mensen om haar heen 
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en die trouw bleef aan haar Zoon door alles heen. 
Zij was de eerste, die volledig in de boodschap van haar 
Zoon geloofde en deze beleefde 
tot zelfs over de grens van de dood heen. 
Moge het delen van het brood en de wijn 
tekenen zijn van onze overtuiging, dat ook wij, zoals Maria,   
Jezus willen volgen en met Hem willen zijn. Dit vragen wij 
door haar Zoon, Christus onze Heer. 
 
 Prefatie 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. 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 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 Naar het bederf van de dood niet laten 
zien, omdat zij op wonderbare wijze de Moeder is 
geworden van uw Zoon, de Geyer van alle leven. 
Daarom, met de koren van de engelen, 
loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde: Heilig... 
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Eucharistisch gebed V, 
 God, onze Vader, 
wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot 
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in 
Jezus, uw Zoon, onze Heer. 
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te 
redden. 
Hij is het verlossende Woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten 
hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de Zijne, 
zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem. 
 
God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn 
de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden 
van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. 
 
Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een 
bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U 
terugkeerde, 
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, 
en zijn ogen opgeslagen 
naar U, God, zijn almachtige Vader, 
de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 
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met de woorden: 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN 
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT . 
 
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, 
de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het 
dankgebed, reikte hem over 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. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
A: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze 
beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
 
Trouw aan dit woord, Vader 
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, 
de overwinning van zijn verrijzenis 
en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, 
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol 
vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. 
Zend nu, Vader , de Trooster en Helper in ons midden, uw 
heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart.  
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Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met 
vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. 
 
Vrijmoedig in deze Geest 
bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; 
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus., 
aan onze bisschop Johannes., en aan allen 
die Gij als herder in uw Kerk hebt aangesteld. 
 
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere 
plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, 
die door de dood van ons zijn heengegaan. 
 
Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de 
moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al 
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, 
die op U hun vertrouwen hebben gesteld, 
vragen wij om uw barmhartigheid, 
erkennen wij uw grootheid 
en brengen wij U onze dank, 
door Jezus, uw Zoon, 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 
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 Vredesgebed: 
God van de mensen, 
in Maria hebben wij iemand gevonden, die ons tot 
voorbeeld is in trouw aan eigen gezin, 
in vertrouwen in hen die anders zijn en 
anders reageren op de situatie rond hen. 
In Maria hebben wij iemand, die alles heeft meegemaakt 
en in wie wij - voor alles -  
een luisterend en begrijpend oor vinden.  
In Maria hebben wij iemand, die geloofde in de boodschap 
van haar Zoon van “vrede op aarde” 
Geef ons diezelfde openheid voor zijn boodschap 
opdat de innerlijke vrede, die Maria had, ook ons deel mag 
zijn.  Moge die vrede met u allen zijn. 
 
 Lam Gods 
 
 Uitnodiging tot communie: 
Jezus nodigde zijn leerlingen uit met Hem  het Laatste 
Avondmaal te vieren. Het werd een maaltijd van 
bevrijding. Moge ons samenzijn hier rond de tafel 
- bij gelegenheid van het herdenken van de ten hemel 
opneming van Maria - ons duidelijk maken, dat ons volgen 
van Jezus ons bevrijdt. Moge het delen van  
het brood en de wijn ons helpen te komen tot 
eenheid met Hem en door Hem tot eenheid met elkaar, 
want immers: Dit is het Lam Gods.. 
 

♫ GOD GROET U ZUIV'RE BLOEME 
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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'eng'lenschaar.  
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. 
 
 Gebed na de communie 
Heer, wij hebben uw heilzaam sacrament ontvangen. 
Wij vragen U, op voorspraak van de heilige maagd Maria, 
die ten hemel is opgenomen: 
leid ook ons tot de heerlijkheid van de verrijzenis. 
Door Christus onze Heer. 
 
 Slotzegen 
Pr God die door de Zoon van de heilige maagd Maria 
in zijn goedheid de mensen heeft willen verlossen, 
moge u zijn rijke zegen verlenen. 
A Amen. 
 
Pr Moge u altijd en overal de bescherming ondervinden 
van haar die u de Gever van het leven schonk. A Amen. 
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Pr Moge u die deze dag zijt samengekomen om vol 
toewijding haar feest to vieren, heengaan vervuld van 
geestelijke blijdschap en in het bezit van Gods 
genadegaven. A Amen. 
 
Pr Zegene u de almachtige God,  
Vader, Zoon en heilige Geest.  A Amen. 
 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede. 
A Wij danken God. 

♫ WIJ GROETEN U, O KONINGIN  
 
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. refr. 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr. 
 
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr.  


