
Lied   “let it be” Beatles 

 

Wanneer ik mezelf in tijden van 
moeilijkheden vind, 

komt Moeder Maria naar mij 
en spreekt woorden van wijsheid: 

"Laat het los". 

  
En in mijn uur van duisternis 

staat zij recht voor mij 
en spreekt woorden van wijsheid: 

"Laat het los". 
  

"Laat het los, laat het los" 

fluistert woorden van wijsheid: 
"Laat het los". 

 
En wanneer de mensen met liefdesverdriet 

het met elkaar eens zijn, 

zal er een antwoord zijn: 
"Laat het zo zijn" 

 
Hoewel ze misschien uit elkaar zijn, 

is er nog steeds een kans dat ze zullen inzien 

dat er een antwoord zal zijn: laat het zo zijn 
 

Laat het zo zijn, laat het zo zijn 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 

Fluistert woorden van wijsheid: 
"Laat het zo zijn". 

 

En wanneer de nacht vol wolken is, 
is er nog een licht dat op me schijnt, 

schijnt tot aan de morgen. 
Laat het zo zijn. 

 

Ik word wakker met het geluid van muziek, 
Moeder Maria spreekt tot mij 

spreekt woorden van wijsheid: 
"Laat het zo zijn" 

 
Laat het zo zijn, laat het zo zijn 

Laat het zo zijn, laat het zo zijn 

Fluistert woorden van wijsheid: 
"Laat het zo zijn". 

 
Er zal een antwoord zijn: 

"Laat het zo zijn." 

 

Zending en zegen 

 

Gelieve uw misblaadje mee naar huis te nemen. 

Dank! 

 

Zaterdag 15  augustus 2020 

O.L.Vrouw Hemelvaart 

 

 

 

 

 

 
Maria, moeder, vrouw. 
 

 

Overweging terwijl orgel Ave Maria speelt 

Maria leeft in elke vrouw….. 
 

Welkom 

Beste mensen, welkom in deze viering bij het 
feest van Maria ten hemelopneming. 
Er was een jonge vrouw, in verwachting van haar 
eerste kind.  
Zij weet geen weg met haar geluk en wil het gaan 
vertellen aan een verre nicht in het bergland van 
Juda. 
Het klinkt als een sprookje, maar het is de  
aanloop naar het Magnificat:  
“God,wat ben ik gelukkig.” 
Mariaverering is méér dan bidden om moederlijke 
bescherming.  
Het is zich bemind weten door God, Hij die voor 

ons  is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  

 

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 en ontferm U over ons. 
 

Gloria:   voorzanger 
Nu looft en prijst mijn ziel de Heer 
van vreugde jubelt heel mijn hart 
in God die mijn verlosser werd.  
Magnificat! 
Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 
  



Zie, aangebroken is de dag, 
dat elk geslacht aan 't jubelen gaat, 
elk volk mij zalig prijzen zal. 
Magnificat! 
Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 
  
Wat mij nu is geschied,is groot, 
wat kan de Almacht niet bij God, 
wiens naam alleen hoogheilig is. 
Magnificat! 
Jubelt allen in de Heer, jubelt om uw heil! 

  

Openingsgebed 

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. 

 

Inleiding op de lezingen 

Als lezing horen we het verhaal van Maria, 
haar gedachten bij alles  

wat er in haar leven gebeurd is. 

 

Eerste lezing   

  

Orgel  Pachelbel Magnificat Fuga VIII° toni (vers 2)  

  

Een moment voor de kinderen 

  

Evangelie: Lucas 1, 39 – 56 
In het evangelie van vandaag kun-
nen we lezen hoe gelukkig Maria 
was: Magnificat ! God, ik ben zo 
gelukkig. Het is een geluk van een 
heel bijzondere soort. Het vertrekt 
bij het besef van eigen kleinheid. 
Lezen we dan ieder voor zich het mooie verhaal terwijl 

we luisteren naar een stukje uit het Magnificat van 

Bach. 
  

Maria  stond op en haastte zich op weg naar het 
bergland, naar een stad in Juda. 
Zij ging het huis van Zacharias binnen en  
begroette Elisabet. Op het ogenblik dat Elisabet 
de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in 
haar schoot.  
  

 Elisabet werd vol van de Heilig Geest en riep met 
luide stem uit: 

Onze Vader 

  

Gebed om vrede 

Maria heeft vreugdevolle dagen gekend, 
maar ook dagen van zorgen en verdriet. 
En toch bewaarde zij in haar hart 
een diepe vrede, die niet werd 
aangetast. Dat was de vrucht van 
haar geloof in God.  
Daarom bidden we: 
Geef ons ook geloof en vrede, 
overal waar het leven ons brengt. 
Amen. 
Die vrede zij altijd met u. 

Inleiding op de communie 

  

Communie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld 
toen ik een kind was. 
Ik weet dat gij een bron zijt van liefde 
en dat gij luistert naar miljoenen mensen  
die u aanroepen. 
 
Als ik naar U kijk, gaat er een warmte vanuit, 
alsof Gij zeggen wilt: 
'Zeg maar wat je op je hart hebt  
en ik zal je bijstaan'. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit,altijd en overal, 
laat ons niet alleen. Amen. 

Om in stilte te lezen   

Kinderen groeien op, worden tiener, volwassen  

en dat gaat naast trotse vreugde  
ook gepaard met angst en zorgen, pijn en tranen.  

Ben ik de enige moeder die uren wakker ligt,  

eindeloos wachtend op de klik in het slot  
en ondertussen zomaar weesgegroeten bidt?  

Hoe verbijt – of verbid – je de angst om je kind  
dat eigenzinnig een vreemde lokroep volgt? 

Dan denk ik aan Maria en weet zeker dat ook zij 

geleden heeft om haar Zoon. 
Maria is een heerlijke vrouw.  

Maar ik weiger te geloven dat alles voor haar  
zomaar vanzelf ging. Dat alles zonneklaar was.  

Ik houd van Maria die stap voor stap  

een geloofsweg is gegaan.  
Ik houd van Maria die Gods lof zong, ook al wist 

ze niet wat de dag van morgen zou brengen.  
Die kinderen van ons, ze gaan hun weg,  

ze stellen wedervragen als antwoord.  
Maar in de nood gaat moeder  

hen opzoeken en houd ze de wacht.  

Desnoods tot onder het kruis.  
Goed dat we een moeder hebben  

van wie we het kunnen leren: Maria. 



 Daarom huldigen wij uw naam, God,  
en aanbidden wij U met deze woorden: 
 
Voorzanger 
Heilig, heilig, heilig is de Heer.   
Heilig heilig heilig, heilig zonder meer 
Heilig heilig heilig, God van het heelhal 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid 
Hosanna in den hoge    Hosanna 
 
Gezegend Hij die tot ons komt 
Hosanna in den hoge  
Komt in de naam van de Heer 
Hosanna in den hoge  
Hosanna in den hoge  (2x) 
 
Omwille van U, God en Maria,  
wagen wij ons weer aan haar lied  
van vreugde en dankbaarheid 
om de grote dingen die Gij  
aan kleine mensen doet. 
Aan allen die het meest kwetsbaar zijn  
en weerloos, heeft zij JA gezegd. 
 
In Maria en in zoveel andere moedige  
vrouwen, herkennen wij Jezus van Nazareth  
die al zijn mensen een warm hart toedraagt  
tot het uiterste.  
 
Op de avond voor zijn lijden (…) 
 
voorzang: 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt.  
  
Samen met allen die zich arm hebben gemaakt  
om anderen te verrijken, 
die oog hebben voor wat geen mens meer ziet, 
die de zwaksten verdedigen  
en eerbied hebben voor alle leven, 
die zich kunnen verheugen   
om de grootheid van anderen 
en zelf op het achterplan willen verdwijnen  
als het om het geluk van anderen gaat. 
  
Laat uw mensen nooit verloren gaan,   
ook niet als zij gestorven zijn. 
Schrijf hun namen in de palm van uw hand. (…) 
  
Laat ons blijven breken en delen, 
laat ons doen wat ondenkbaar is, 
opdat uw rijk aan het licht mag komen. 
 
Laat er menswaardig leven zijn voor ieder mens,  
vandaag en in de toekomst steeds meer, 
tot alles voltooid zal zijn in U,  
die wij Vader blijven noemen: 

“Gij zijt de gezegende 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 toe komt? 
Kijk, zo gauw uw groet mij in de oren klonk  
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. 
Zalig bent u: de vrouw die geloofd heeft dat zal 
gebeuren, wat haar door de Heer gezegd is.” 
  

 En Maria zei: 

“met heel mijn hart zeg ik de Heer dank. 
Mijn geest juicht van blijdschap om God, mijn 
Redder. Want Hij had oog voor zijn nederige  
dienares. 
Zie, van nu af prijzen alle geslachten mij zalig,  
want de Machtige heeft aan mij grote dingen  
gedaan. Heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij voor ieder geslacht,  
voor degenen die eerbied voor Hem hebben. 
   

Hij toont de kracht van zijn arm. 
Trotsen slaat hij uiteen. 
Heersers haalt Hij van hun troon, 
maar de kleine mensen geeft Hij een hoge plaats. 
Hongerigen overlaadt Hij met gaven  
maar rijke mensen stuurt Hij weg met lege  
handen. 
   

Voor zijn dienaar Israël heeft Hij gezorgd. 
Zo bewees Hij zijn eeuwige barmhartigheid  
aan Abraham en zijn nakomelingen. 
Zo toch heeft Hij het toegezegd aan onze  
voorouders.” 
  

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar  
gebleven was, keerde zij naar huis terug. 
 
Homilie 

 

Voorbeden 

God, 
wij danken U voor Maria, onze hemelse moeder. 
Daarom bidden we: 
 

Voor alle doodgewone mensen, 
die het diepe geheim van het leven verstaan met 
hun hart. 
Voor alle zorgzame mensen  
die de zwakken beschermen  
en het voor hen opnemen. 
Voor hen die hun talenten met hart en ziel  
ten dienste stellen van de anderen. 
Bidden we: God luister naar ons bidden 
 

Voor alle moeders, hier en overal ter wereld. 
Dat hun hart groot genoeg mag zijn 
om hun kinderen  
in alle omstandigheden op te vangen 



en dat ze niet vergeten dat hun liefde  
levensnoodzakelijk is voor hun kinderen . 
Bidden we: God luister naar ons bidden 
 

Voor hen die alleen in het leven staan, 
voor vrouwen die geen kinderen hebben  
en voor de vergeten moeders. 
Dat zij niet vereenzamen of verbitterd geraken, 
maar steeds mensen mogen ontmoeten  
die hen waarderen 
en hen in hun vriendschap opnemen. 
Bidden we: God luister naar ons bidden 
 

Voor alle vrouwen  
die zich zoals Maria ten dienste stellen van de Kerk. 
Dat zij in alle nederigheid  
en met  ‘moederlijke liefde’  
mee mogen bouwen aan een Kerk  
waar iedereen belangrijk is 
en waar naar ieders mening geluisterd wordt. 
Bidden we: God luister naar ons bidden 
 

Voor alle zieke moeders,  
of moeders in bejaardentehuizen. 
Dat zij vandaag extra aandacht mogen krijgen, 
zodat het ook voor hen een echt moederfeest  
mag zijn. 
Voor al diegenen die tot Maria bidden  
en een kaarsje laten branden bij haar beeld, 
Geef hen hoop en vertrouwen en steun  
in moeilijke momenten. 
Bidden we: God luister naar ons bidden 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God bij ons is,  
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,  
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt  
en dat Hij wil dat niemand tekort komt. 
 
Ik geloof dat God bij iedere mens is,  
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,  
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt  
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan 
leven. 
 
Ik geloof dat God is als een Herder die om ons 
geeft,  
die ons blijft zoeken, 
die bezorg is om het heil van elke mens.  
 
Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren 
kennen  
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,  
die mens met de mensen is geworden. 
 

Ik geloof dat God ons hoop geeft,  
dat Hij ook de toekomst is,  
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.  
 

Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog 

met ons meebouwt  

aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,  

waar het goed is om te wonen. Amen.  

Offerande 
Er is geen omhaling. Gelieve niet te vergeten uw 

bijdrage aan de offergave in het mandje te  

leggen bij het buitengaan. Zo kunnen we onze 

vieringen verder goed verzorgen. Dank ervoor! 

 

Gebed over de gaven 
Goede God,  
in deze gaven van brood en wijn  
bieden wij onszelf aan  
en zeggen we met fierheid  
"ja" tegen een leven in dienst van anderen, 
naar het voorbeeld van Maria.  
Zo mogen wij, brekend en delend  
"Kerk" worden in de Geest van Jezus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Danken bij brood en wijn van leven 

De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Maria gaf alle liefde aan haar Zoon Jezus. 
Zo werd Maria onze moeder en moeder  
van de Kerk.  
  
Daarom, Heer God en Vader,  
danken wij U om Maria,  
haar voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn.  
Wij danken U 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.  


