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♫ OPENINGSLIED: Zo ben Jij
Refr.: Vrede en licht, een oneindig gezicht, zo ben Jij
Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt,
zo ben Jij
Als onze harten zijn verward,
als onze ogen zijn verstard, breek ons dan open.
Opdat wij zien, een flits misschien,
van Jou, op wie wij hopen, van Jou, op wie wij hopen.

Refr.

Als onze moed is weggezakt,
als onze geest is afgevlakt, breng ons tot leven.
Opdat wij gaan, niet blijven staan,
En wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even.

Refr.

Als wij niet weten wie te zijn,
alleen een onbestemde pijn, spreek ons dan tegen.
Opdat wij zacht, dankzij jouw kracht,
elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot zegen.

Refr.

WOORD VAN WELKOM door voorganger
INLEIDING
Welkom allemaal in deze viering waarin Maria centraal staat, de
moeder van Jezus Christus. Vandaag hebben wij haar naar voren
gehaald, omdat wij geloven dat deze vrouw haar leven in het teken
heeft gesteld van Jezus. Zij heeft goed naar Gods woord geluisterd
en die boodschap aan ons doorgegeven. Zij nodigt ons uit om ook
naar God te luisteren, om deze boodschap verder door te geven en
om dit te vieren. Samen met Maria, vertrouwen we op Gods kracht.
Wij vieren dat de Heer, die bij de mensen aanwezig wil zijn – door
Maria – ons samenbrengt. Alle kinderen die een bloem hebben
meegenomen voor Maria, mogen deze nu bij haar neerleggen.
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GEBED OM VERGEVING
Heer,
U hebt ons uw moeder gegeven als een voorbeeld van geloof.
Vergeef ons als we twijfelen aan ons geloof en ontferm U over ons.
Allen: Heer, ontferm U over ons.
Christus,
U hebt ons uw moeder gegeven.
Zij heeft het beste met ons voor.
Luister naar ons gebed en ontferm U over ons.
Allen: Christus, ontferm U over ons.
Heer,
U hebt ons uw moeder gegeven als sterke vrouw op de weg van
geloof. Help ons op onze weg naar vrede en ontferm U over ons.
Allen: Heer, ontferm U over ons.
♫ KYRIE: Wij vragen Jezus
Wij vragen Jezus die zoon van God de Vader is:
Allen: Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Wij vragen Jezus die ons laat zien wat liefde is:
Allen: Kyrie eleison, Heer, onferm U over ons.
Wij vragen Jezus die angst en pijn verzachten wil:
Allen: Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
Wij vragen Jezus die nooit een mens alleen liet staan:
Allen: Kyrie eleison, Heer, ontferm U over ons.
♫ LOFZANG: Magnificat (uit Taize)
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea
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OPENINGSGEBED (allen)
Maria,
U bent een voorbeeld van geloof en overgave, tot U bidden wij:
help ons open te staan voor de geheimen van het leven en alles wat
het leven met zich meebrengt.
Geef ons raad, zodat wij met U in onze gedachten, de weg op gaan
die God ons wijst.
Amen
INLEIDING OP DE GEHEIMEN + ROZENKRANS
♫ TUSSENZANG: Mary did you know?
Mary did you know that your baby boy
would one day walk on water?
Mary did you know that your baby boy
would save our sons and daughters?
Did you know that your baby boy has come to make you new?
This child that you've delivered, will soon deliver you
Mary did you know that your baby boy
will give sight to a blind man?
Mary did you know that your baby boy
will calm a storm with his hand?
Did you know that your baby boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little baby,
you kiss the face of God
Blijde Geheimen:
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap
Gabriël was een engel van God. Hij moest regelmatig speciale
berichten gaan brengen aan mensen die God had uitgekozen om
iets bijzonders te doen.
Nu ging de engel naar Maria en zei:
“Lieve Maria, ik groet je namens God. Hij zal bij je zijn!”
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Maria schrok! Ze begreep niet goed wat de engel bedoelde.
Maar die zei: “God heeft jou uitgekozen om een zoon te krijgen,
die je Jezus moet noemen.
Maria was verbaasd en zei tegen de engel:
“Maar ik ben nog niet getrouwd met
Jozef. Hoe kan ik dan zwanger worden?”
De engel zei: ”Je zult niet zwanger
worden van Jozef, maar door de kracht
van God. Daarom hoort jouw kindje bij
God, en hij zal Zoon van God worden
genoemd. God kan daarvoor zorgen,
voor Hem is alles mogelijk.”
Toen zei Maria: “Ik wil graag God dienen.
Laat maar gebeuren, wat u gezegd hebt.”
Daarna vloog de engel terug naar de hemel.
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.
Geheimen van het Licht:
De doop van Jezus in de Jordaan
“Als je erbij wilt horen”, zegt Johannes “dan zal ik je dopen in de
rivier de Jordaan. Dan ga je in het water en dan leg ik mijn hand op
je hoofd. Zo krijg je de zegen van God.”
Veel mensen laten zich dopen. Johannes wordt heel populair.
Maar Johannes zegt: “Na mij komt iemand die sterker is dan ik.
Ik zou nog niet durven om hem te helpen met het losmaken van de
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riem van zijn sandaal. Ik doop met water, Hij doopt met de heilige
Geest en met vuur.”
Zo werd Jezus ook door Johannes gedoopt in de Jordaan. Opeens
ging de hemel open en kwam er een duif boven Jezus vliegen.
Tenminste, het leek op een duif, maar het was de heilige Geest.
En uit de hemel klonk een Stem, die zei:
“Jezus, Jij bent mijn geliefde Zoon, mensen houden van Je,
en Jij brengt Mij ook veel vreugde.”
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.
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Droevige geheimen:
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes
met zich mee naar Getsemane.
Hij begon angstig te worden en zei
tegen hen: “Ik ben heel verdrietig.
Blijf hier, en blijf wakker!”
Hij begon te bidden: “God, Vader,
U kunt alles. Neem deze beker van mij
weg. Maar doe niet wat Ik wil,
maar wat U wilt. Zijn zweet viel als
bloeddruppels op de grond.
Drie keer ging hij terug naar zijn
leerlingen en vond hij hen in slaap.
Daar kwam Judas aan en hij had een hele bende bij zich met
zwaarden en knuppels. Hij kwam op Jezus af en kuste Hem.
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.
Glorievolle geheimen:
Maria wordt in de hemel gekroond
Een teken verscheen aan de hemel; een Vrouw. Ze leek bekleed
met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd was
een kroon van twaalf sterren. Deze vrouw was in verwachting van
een kindje. En toen verscheen een grote vuurrode draak.
Die draak had zeven koppen en wel tien horens daarop.
De draak was zo groot dat hij met zijn staart een heleboel sterren
van de hemel veegde. Die kwamen allemaal op aarde terecht.
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Toen het kind van de vrouw geboren was, moest het beschermd
worden tegen de draak. Maar God zorgde ook voor de moeder die
naar een veilige plek gebracht werd. Toen zij veilig waren kwam er
een stem uit de hemel: ‘Dit kind, dat nu veilig is, is gekomen om
de mensen over God te vertellen. Eens zal Hij koning zijn over de
aarde’.
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.
♫ ALLELUJA
Alleluja, Alleluja
EVANGELIE
OVERWEGING
♫ AVE MARIA gezongen door Baha
GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God,
Vader van ons allemaal
en van Maria, de moeder van Jezus.
Ik geloof in Jezus
geboren uit Maria,
een eenvoudig meisje met een groot geloof.
Ik geloof in de Heilige Geest,
Die Jezus en zijn moeder inspireerde,
En ook ons allen inspireert.
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VOORBEDEN
Zoals wij hier samen zijn, willen we bidden.
Maria, moeder van alle mensen, hoor ons bidden:
Goede God,
Wij bidden voor mensen die door oorlog bedreigd worden,
dat zij moed houden. Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
Goede God,
Wij bidden voor alle kinderen
die geen veiligheid of liefde kennen.
Dat zij hulp krijgen zodat zij zich kunnen ontwikkelen.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
Goede God,
Wij bidden voor de kinderen die wonen in
de sloppenwijken van Kibera in Nairobi.
Zij staan centraal tijdens Wereldmissiedag.
Dat zij een goede toekomst tegemoet gaan.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
Goede God,
Wij bidden voor vrouwen waar gemeen tegen gedaan wordt.
Dat zij zich los kunnen maken en hun zelfrespect terugkrijgen.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
Goede God,
Wij bidden voor elkaar,
dat wij onze krachten bundelen en er liefde is.
Laat ons zingend bidden:
♫ Heer ontferm U (3x)
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INTENTIES
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,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
VREDEWENS (allen)
Maria is de weg gegaan van geloof, liefde en trouw.
Zij bracht Gods vrede mee op deze wereld.
Moge die vrede dan ook ons hart vullen.
Vg: En is er iets mooier dan elkaar vrede te wensen?
Daartoe nodig ik jullie uit.
♫ VREDESLIED: De vrede komt
De vrede komt op zachte voeten
De vrede komt met witte vlaggen
Met open handen komt de vrede
Komt de vrede, de vrede komt.
SLOTGEDACHTE:
Als je haar volgt, verdwaal jij niet.
Als je haar aanroept, wanhoop jij niet.
Als je aan haar denkt, vergis jij je niet.
Als zij je steunt, val je niet,
Als zij je beschermt, vrees jij niet.
Als zij je leidt, word jij niet moe.
Als zij je helpt, bereik jij je doel.
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COLLECTE
♫ COLLECTELIED: De oversteek
Ik zit hier aan de waterkant, blote voeten in het water
Staar maar naar de overkant, en denk na over later
Wat is er toch aan de hand, hoe moet het nou met mij?
Ik voel me als los zand, en toch ben ik niet vrij..
Langzaam glij ik in de stroom, ben omgeven door de kilte
Ga naar ’t land waar ik van droom, schreeuwend in de stilte
Ik zwem maar, en ik zwem maar, de rivier en ik zijn een
maar ik voel niet het gevaar, van stroming om mij heen..
Ik zwem naar de overkant, van de rivier
Ik zoek wat ik niet vinden kan, in m’n eentje hier
Misschien zijn er wel meer als ik, die het water zo vertrouwen
dat ze dromen van een overkant om hun leven op te bouwen.
Ik kan mijn hoofd niet boven houden in ’t gevecht met de rivier
maar voel een hand die me wil behouden,
bleef ik dan toch in Jouw vizier?
Ik ben nu aan de overkant, na een woeste zware tocht
Zie de oude waterkant, ik weet nu wat ik zocht.
Kijk toch eens naar mij, ik lach, ik huil, ik spring, ik ren
Ik voel me nu pas vrij, geworden wie ik ben..
Ik zwem…

MEDEDELINGEN
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SLOTGEBED door de voorganger
Goede God,
Ter ere van Maria zijn wij vanochtend samengekomen om elkaar te
ontmoeten, om onze zorgen te delen met U.
Geef ons, net als Maria, de hoop en het vertrouwen dat de vrede
komen zal als wij lief zijn voor elkaar, als wij blijven hopen en
vertrouwen blijven houden in de woorden van uw Zoon.
Zo bidden wij U, die leeft in eeuwen der eeuwen.
Amen.
ZEGEN EN ZENDING
♫ SLOTLIED: Dat je durft leven
Moge God je geleiden op je levensweg,
van heel dicht bij je zegenen,
je vreugde schenken vandaag en alle dagen;
Dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je zorgen delen als een vriend,
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen;
Dat je mag delen in Zijn aanwezigheid. (2x)
Moge God je geleiden op je levensweg,
je vrede geven in je hart,
een bron van licht zijn in donkere tijden;
Dat je mag stralen voor ieder om je heen. (2x)
Je bent van harte welkom om - tijdens de koffie en limonade in
het atrium - te komen kleuren of knutselen.
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