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Openingslied  Breng mij over grenzen 
 
Deze kleine wereld, mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn kleine angsten mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Al mijn zwakke kanten mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer. 
Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 
 
Vol verlangen zoek ik naar geborgenheid, naar een ommekeer. 
Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer 

 

Begroeting en inleiding 

Gebed om ontferming 

v. Eeuwige, onze God, 
    wij die U nooit hebben gezien, 
a. zie ons aan. 
v. Wij die van U hebben gehoord, 
a. hoor ons aan. 
v. U die ons kent bij onze naam, 
a. leer ons U kennen. 
v. Die gezegd hebt: ‘Ik zal er zijn’, 
a. wees hier aanwezig. 
v. Die vergevingsgezind bent, 
a. vergeef ons. 
v. Die bron van leven wordt genoemd: 
a. doe ons herleven. 
v. Die barmhartig bent, 
a. ontferm U over ons. 
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Heer ontferm U uit ‘Om Ontmoeting’ 

 
Heer ontferm U over ons 

Christus ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons 

Lofzang Bless the Lord uit Taize 
 
Bless the Lord my soul 
And bless his holy Name 
Bless the Lord my soul 
Who leads me into life  
 

Openingsgebed 

Eerste lezing  uit het boek Openbaring 11,19a +12,1-6a 

Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de 
Ark van het Verbond. Er verscheen in de hemel een 

indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de 
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 

haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar 
weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in 
de hemel: een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien 

horens, en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij een 

derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de 
aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond 
haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 

Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken 
met een ijzeren herdersstaf zal hoeden – werd het dadelijk 
weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar 

de woestijn, waar God een plaats voor haar gereed had 
gemaakt. 
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Lied: Licht uit de hemel (Lofzang van Zacharias) 
 
Licht uit de hemel, bekommert zich om ons 
schijnt in onze donkere gedachten 
Verjaagt de pijn en de schaduw van de dood 
Wijst ons de weg naar vrede 
 
Nu zijn we niet meer alleen op deze wereld; 
blind en naamloos zwevend om de zon. 
Nu is de dood niet meer het einde 
Want dwars door de van ons bestaan 
klimt en brug van licht tot in het hemelrijk.  
 
Licht uit de hemel, U bekommert zich om ons 
schijnt in onze donkere gedachten 
Verjaagt de pijn en de schaduw van de dood 
Wijst ons de weg naar vrede 
 
Nu zijn we niet meer alleen met onze zorgen; 
altijd zoekend naar zin en naar houvast. 
Nu houdt de schuld niet tot het einde  
vergeving wast alle zonden weg 
maakt vanbinnen licht en aan elkaar gelijk 
 
Licht uit de hemel, bekommer U om ons 
schijn in onze donkere gedachten 
Verjaag de pijn en de schaduw van de dood 
Wijs ons de weg naar vrede 
 
Nu weten wij wat het doel is van dit leven; 
delen en beminnen met waarheid in ons hart. 
Nu is de wet niet meer het einde; 
een kind wordt geboren dat ons leert 
leven in het licht; zo worden wij bevrijd 
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Licht in de hemel, bekommer u om ons 
schijn in onze donkerste gedachten 
Verjaag de pijn en de schaduw van de dood 
Wijs ons de weg naar vrede 
 

Tweede lezing   1 Kor. 15,20-26 

Christus is werkelijk uit de doden opgewekt, als de eerste van de 
gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 

ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals 

wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen 
levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde 

tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem 
toebehoren. En dan komt het einde, en draagt Hij het 

koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij 
en macht en kracht vernietigd heeft. Want Hij moet koning zijn 
totdat God ‘alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De 

laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. 

Alleluja voor het evangelie: Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Evangelie  Lc.1, 39-56 

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar 

een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnen ging en 
Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige 
Geest en riep luid: “Jij bent de meest gezegende van alle 
vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik, dat 

de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet 
hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig 

is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.”  Maria zei: 

 



7 
 

“Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
mijn hart juicht om God, mijn Redder,  
want Hij heeft oog gehad voor mij, zijn dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
ja, grote dingen heeft de Machtige aan mij gedaan,  
heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht  
voor al wie Hem eerbiedigen. 
Met de kracht van zijn arm ontmaskert Hij  
hoogmoed en eigenwaan. 
Heersers stoot hij van hun tronen,  
arme en kleine mensen geeft Hij aanzien. 
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,   
maar rijken stuurt Hij heen met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd, 
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn 
nageslacht tot in eeuwigheid.” 
 
Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth, en ging toen 
terug naar huis. 

 

Acclamatie: Laudate Omnes Gentes  

 

Laudate Omnes Gentes, Laudate Dominum 

Laudate Omnes gentes, Laudate Dominum 

 

Overweging 
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REQUIEM    t.  Eliza Gilkyson 
                     m. Craig Hella Johnson 
 
Mother Mary, full of grace, awaken! 
all our homes are gone, our loved ones taken, 
taken by the sea. 
Mother Mary, calm our fears, have mercy; 
drowning in a sea of tears, have mercy. 
Hear our mournful plea. 
Our world has been shaken 
we wander our homelands forsaken. 
 
In the dark night of the soul 
bring some comfort to us all, 
Oh mother Mary, come and carry us in your embrace 
that our sorrows may be faced. 
 
Mary, fill the glass to overflowing; 
Illuminate the path where we are going. 
Have mercy on us all, 
in funeral fires burning, 
each flame to your mystery returning. 
 
In the dark night of the soul 
your shattered dreamers, make them whole. 
Oh mother Mary, find us where we've fallen out of grace, 
lead us to a higher place. 
 
In the dark night of the soul 
Our broken hearts you can make whole. 
Oh mother Mary, come and carry us in your embrace. 
Let us see your gentle face,  
Mary. 
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Moeder Maria, vol van genade, word wakker! 
Al onze huizen zijn verdwenen, onze dierbaren weggenomen, 
weggenomen door de zee. 
Moeder Maria, kalmeer onze angsten, ontferm u over ons 
die verdrinken in een zee van tranen, wees ons genadig. 
Hoor naar onze diepbedroefde smeekbede. 
Onze wereld is door elkaar geschud, 
wij dwalen door onze vroegere thuislanden. 
 
Breng, in de donkere nacht van de ziel 
enige troost voor ons allemaal. 
O moeder Maria, kom en draag ons in jouw omhelzing, 
opdat ons verdriet onder ogen wordt gezien 
 
Maria, vul het glas tot het overstroomt, 
verlicht het pad waarop we gaan, 
ontferm u over ons allen, 
over hen die branden in de begrafenisvuren 
waarbij elke vlam terugkeert naar jouw mysterie. 
 
Maak, in de donkere nacht van de ziel, 
je verbrijzelde dromers heel. 
O moeder Maria, vind ons waar we uit de gratie zijn geraakt. 
Leid ons naar een hogere plaats. 
 
In de donkere nacht van de ziel 
kun jij onze gebroken harten helen. 
O moeder Maria, kom en draag ons in je omhelzing. 
Laat ons je lieflijke gezicht zien,  
Maria. 
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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 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. 
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 vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 

 

Voorbede     accl.  Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

Onze Vader 

 

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  
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maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid.   

Amen. 

 

Vredewens 

Lied: Toon ons Jouw gezicht 
 

Op deze dag, God, bidden wij om vrede 
Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 
Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 
wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 
 
Slotgebed 
 

Mededelingen 

 

Afsluiting en zegenbede 
 
Slotlied:  En mijn ziel zingt zacht (Lofzang van Maria) 

 

Jij kent mij als geen ander. 
Ziet mij zoals ik ben. 
Jij wekt in mij nieuw leven, ik hoor je Stem. 
Jouw Geest is als geen ander, 

jouw Naam prijkt bovenaan. 
Laat iedereen Je prijzen om wat Je hebt gedaan. 

En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om. 
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Vrede voor wie Jou vrezen. Hoogmoed komt voor de val. 
Jij leert de weten van liefde boven al 
Jouw trouw is zonder grenzen. 
Jij geeft om ieder kind 
Jij bent een God van mensen, bij wie ik redding vind. 
 
En mijn ziel zingt zacht: Ik ben er voor Jou. 
en mijn ziel is blij: Jij ziet naar ons om, 
Jij ziet naar ons om, naar ons om. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


