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Een vrouw naar ons hart,
vol vertrouwen
Lied

Lieve Vrouwe, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn.
Ik heb u niets te geven,
niets te vragen deze dag;
ik bezit alleen de grote vreugde
dat ik u bekijken mag.
Lieve Vrouwe, ik kom om u te danken,
voor deze schone heil’ge stond.
Ik weet dat gij mij liefhebt,
altijd meer nog elke dag;
ik bezit alleen de grote vreugde
dat ik u beminnen mag.
Welkom
Een hoogdag waarop we Maria vieren,
zij die stil heeft aanvaard
wat haar werd toevertrouwd,
en bijna zorgeloos kon getuigen van diepe vreugde
Dat alles zong zij uit ...
want zij wist diep in haar hart,
dat het niet om haar ging, maar wel om die Andere,
de God van haar leven.
Gebed om nabijheid
Wees ons nabij, Maria,
in alle gewone dagen, in de vanzelfsprekende
dingen,
in datgene wat wij iedere dag beleven
Wees ons nabij, Maria,
in onze liefste wensen, in onze diepste momenten
en in hetgeen waar we samen nog van dromen.
Wees hen nabij, Maria,
mensen die ziek zijn, eenzaam of in nood,
dat zij liefde en vreugde ontvangen in moeilijke
dagen.
Wees ons nabij, Maria,
wanneer wij aarzelen en twijfelen,
en nog moeilijk vooruit kunnen
Wees ons nabij, bid voor ons en sta ons bij.

Openingsgebed
Heer, onze God,
Gij hebt Maria bereid gevonden
om open te staan voor uw geest.
In vertrouwen heeft zij “ja” gezegd
op uw uitnodiging.
Wij bidden U: maak ook ons ontvankelijk
voor uw woord, voor uw geest,
voor uw liefde.
Zodat ook wij ons gelovig durven toevertrouwen
aan onze taak voor mensen.
Dat vragen wij U, doorheen Maria en uw Zoon.
Amen.
lezing
Zij loofde de Heer met heel haar hart. Zij was ook
gewoon blij veronderstel ik...
Zo zag zij haar Zoon opgroeien, met iets ontembaars in zijn ogen en zijn haren.
Lied

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Welwillend zag mijn Redder
naar zijn geringe dienares,
voltrok aan mij zijn wonder.
Heilig is zijn naam.
Mijn hart zingt voor de Heer ...
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!
Mijn God is mij genadig,
mijn vreugde overdadig
en ieder prijst mij zalig: Magnificat!
Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat!

Hij is de trouwe helper
van wie voor Hem gevoelig is,
maar wie hooghartig leven,
wijst Hij van zich af.
Moment voor de kinderen:
Op wereldreis

Evangelie Lucas 1, 39-56

Acclamatie

Homilie
Offerande
Orgelmuziek
Gebed bij het gezegende brood dat leven
geeft.
Ook vandaag zijn we hier samen rond Uw tafel.
Een tafel waarrond wij allen uitgenodigd zijn en
waarrond wij ons allen welkom mogen weten.
We brachten het brood dat in een vorige viering
gezegend werd hier op tafel. Het brood dat we met
elkaar mogen delen en zo de kracht mogen vinden
om samen verder op weg te gaan naar Uw rijk.
Daarom willen we dank zeggen aan U, God en
vandaag in het bijzonder aan Maria.
Heer God en Vader, wij danken U om Maria,
voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.
Wij danken Maria om haar groot geloof,
waarmee zij bereid was "Ja" te zeggen
op uw uitnodiging.
Wij danken U om het groot vertrouwen
waarmee zij de weg is gegaan,
die Gij van haar hebt gevraagd,
een weg die zij vol moed en trouw
tot het einde toe is gegaan.

Wij danken U, God,
omdat Gij ons in Maria hebt getoond wat een mens
is in uw ogen,
en tot welke wondere, grote dingen Gij een mens
roept die open en nederig van hart is.
Onze Vader
Gebed om vrede
Overal op deze wereld zijn er kinderen
die verdriet hebben,
die bang zijn of pijn hebben,
die niet kunnen rekenen op een moeder
waar ze bij terecht kunnen.
Mensen die niet meetellen,
die leven in landen waar oorlog is.
Bidden wij voor iedereen
die voor kinderen en mensen willen zorgen.
Geef ons allen de kracht
om met hart en ziel te kiezen voor uw vrede.

Die vrede van de Heer zij altijd met U.
Inleiding op de communie

Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan.
In de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus’ Geest,
vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.
Communie
Om in stilte te lezen
Een kindje had een vaas gebroken van duur kristal.
Toen was er alleen nog verdriet, scherven en tranen.
De moeder raapte de scherven op,
tilde haar kindje op de arm
en plukte bloemen in de tuin,
een heerlijke ruiker in een mengeling van kleuren
de armen van het kindje vol.
Op enkele bloemen blonk een saffieren kindertraan.
En de moeder zei:
"Kindje, huil maar niet, de vaas diende alleen maar
om bloemen in te zetten.
Maar nu draag jij de bloemen en ik draag jou!
Kom we spelen vaas, jij en ik."
Wie is God, zal later aan het kind gevraagd worden.
En het zal zeggen:
"Iemand die scherven opraapt als ik iets gebroken
heb
iemand die met mij bloemen plukt,
iemand die mij draagt."

Communielied Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet,
Maar geen één die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die Gij in ons landje draagt
Schoner klinkt hij dan al d'anderen :
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'en,
Onze Lieve Vrouw van Vlaand'en,
Blijf in 't Vlaamse harte tronen
Als de hoogste koningin,
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood,
Ons uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren
Voorbeden
Laten wij het nog even stil maken rondom ons en
ook diep in ons hart .Laten wij vanuit die stilte
Maria onze beden voorleggen, wetend en gelovend
dat zij ze diep in haar hart bewaart.
En ook daarvoor willen wij Maria een vierde roos
aanbieden: een roos van het bidden voor onszelf
en voor andere mensen.
Er zijn er zovelen
die hoopten en niet kregen,
die kregen en weer moesten afstaan.
Er zijn er zovelen
die hun kind geen eten kunnen geven.
Er zijn er zovelen
van wie een kind is ontnomen
en niet weten waar ze zijn gebleven.
Maria, kunt Gij hen troosten?
Bidden wij voor hen.

Er zijn er zovelen die niet vonden
wat ze zochten,
die vonden en weer verloren.
Er zijn er zovelen die strijden en lijden
aan elkaar.
Er zijn er zovelen die onrecht
en pijn wordt aangedaan.
Maria, zijt Gij hun steun?
Bidden wij met hen.
Er zijn er zovelen die hartstochtelijk
in het leven willen aarden.
Er zijn er zovelen die rust en stilte zoeken,
uitzien en verlangen
naar een hartelijke kerk.

Er zijn er zovelen die zoeken naar warmte
geborgen zijn, in tijd en eeuwigheid.
Maria, zijt Gij bij ons?
Bidden wij voor elkaar.
...
Slotlied

Lieve Vrouwe van ons land,
met uw kroon of sleep van kant
en getorst door Uwe hand
langs de vlakke wegen,
lieve Vrouw langs beemd en gaard,
lieve Vrouwke bij de haard, door geslachten
vroom bewaard,
schenk ons volk uw zegen.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria!
Moeder die op Vlaanderen waakt
van zover ons heug'nis raakt,
al wat vlaand'rens grootheid maakt
hebt Gij ons gegeven:
eenvoud, adel van gemoed,
moederweelde, minnegloed,
reinheid en de stille moed voor uw Zoon te leven.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria!

Slotgebed tot Maria
Wees gegroet Maria, door uw ja-woord
werd Gods liefde zichtbaar in Jezus, onze Heer.
Schenk ons de kracht nooit nee te zeggen tegen
God.
Wees gegroet Maria U kent onze zorgen en deelt
ons lijden.
Wees onze voorspreekster bij Jezus uw Zoon.
Wees gegroet Maria, U deed uw werk in stilte en
eenvoud,
de eerste plaats hebt gij nooit gezocht.
Leer ons bescheiden te dienen en in verborgenheid
te lijden.
Wees gegroet Maria, U wilde onze moeder zijn.
Geef dat wij uw bijstand mogen ervaren.
Wees gegroet Maria, U hebt te midden
van de apostelen gebeden om Gods Geest.
Verkrijg voor ons die Geest van Jezus.
Amen.
Zending en zegen

Inschrijven voor een maaltijd
van de Terekenfeesten 2022 ?
Gebruik het inschrijvingsformulier op de
folders die nog achteraan in de kerk liggen.

