
TEREKENFEESTEN 2019 

Kaarten aan € 8,- : 

te koop aan het koffiehoekje, via OKRA 

of op het secretariaat. 

Ook aan de kassa mogelijk. 

Inschrijven voor het eetmaal van zaterdag  

24/8: vóór 21/8! 

 

Inschrijvingsstrookjes liggen  

aan het koffiehoekje. 

Niet ingeschreven voor het eetmaal?  

Kom gerust langs voor een heerlijk dessert! 

Mocht je zin en tijd hebben om een handje te 

helpen, ook in de keuken kan onze kok Koen 

nog wat hulp gebruiken, vooral zaterdag 24/8.  

Laat het ons zeker weten. Dank! 

 

Welkom aan het koor Consonant! 

Lied 

koor 

De plannen van de mensen  
heeft God teniet gedaan, 
hun hoogmoed en hun wensen,  
is God voorbij gegaan. 
De machtigen der aarde, zij worden niet geteld, 
want boven vuur en zwaarden  
heeft God een vrouw gesteld. 
 

samen 

Die niet wordt onderworpen  
aan macht van man en staat, 
maar rechtop, vastberaden, het leven komen laat,  
ach mochten wij geloven, dat geestkracht,  
groot en klein, 
de mensen uittilt boven de tobbers die wij zijn. 
 
Welkom 
Laten we samen stil worden, luisteren, bidden en zingen; 

Maria vieren en haar gegeven-zijn aan ons in deze tijd, 

dat ook wij vol komen van genade. 

 

Gebed om genade 

Maria, Gij kreeg de bijzondere opdracht  

om moeder te worden van een zoon  

met de naam Jezus, 'God redt'. 

Gij hebt U totaal en onvoorwaardelijk gegeven. 

Daarom noemt men U tot op vandaag  

'vol van genade' . 

Tot U bidden we dan ook om genade,  

om steun en kracht voor alle mensen. 

15 augustus 2019 
 

Onze Lieve Vrouw  

ten Hemelopneming 

Maria,  
een vrouw vol van genade  
en vertrouwen. 



Een hemel op aarde kan het worden.... 

Niemand heeft het in eigen handen,  

Leven wordt ons gegeven  

door hen die hun leven met ons delen.  

Gij leert ons anderen te aanvaarden  

die soms onze tegenstanders zijn. 
 

Koor 

Wij zoeken hier uw aangezicht, 
God houd uw oog op ons gericht: 
Samen 

Kyrie eleison. 
 

Een hemel op aarde kan het worden.... 

Niemand heeft het in eigen handen. 

Leven wordt ons gegeven  

door hen die er zijn voor ons,  

die zichzelf geven als God zelf. 
 

Koor 

De vragen huizen in ons hart. 
Gij die de duisternis ontwart: 
Samen 

Kyrie eleison. 
 
Een hemel op aarde kan het worden.... 
Niemand heeft het in eigen handen.  

Leven wordt ons gegeven door velen. 

Laten we onze handen en ons hart openen  

om die hemelse anderen dankbaar te aanvaarden, 

telkens opnieuw. 

 
Koor 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan: 
Samen 

Kyrie eleison. 
 
Heer God, Gij blijft met ons begaan 

en wijst ons de weg naar een blijvende vreugde 

Gij leert om ons, zoals Maria,  

grenzeloos aan U toe te vertrouwen, 

om te vertrouwen op Uw Woord.  

Dank daarvoor. Amen. 

 

Gloria A Clare Benediction   John Rutter  

May the Lord show his mercy upon you; 
may the light of his presence be your guide: 
May he guard you and uphold you; 
may his spirit be ever by your side. 
 

When you sleep may his angels watch over you; 
when you wake may he fill you with his grace: 
May you love him and serve him all your days 
Then in heaven may you see his face. 
 

May the Lord's loving kindness surround you; 
keep you safe as you journey on your way: 
May he lead you and inspire you 
as he grants you the gift of each new day. 
 

May he bless all your loved ones and cherish them; 
Ev'ry friend, ev'ry stranger at your door: 
In the name of his Son our Saviour Christ 
May God bless you now and evermore. 

ondertussen zingt het koor: 

Lead me Lord, lead me in Thy righteousness,  
make Thy way plane before my face. 
For it is Thou, Lord, Thou, Lord only  
that makest me dwell in safety. 
 
VERTALING 
Leid mij Heer, Leid m’ in Uw gerechtigheid  
Richt uw weg voor mijn aangezicht  
Want slechts door U Heer, slechts door U Heer  
hervind ik de weg naar de zekerheid. 
 

Slotgebed 

Maria, Gij zijt voor ons  

het toonbeeld van vertrouwen. 

Zonder te weten wat er precies te gebeuren staat, 

hebt Gij uw woord gegeven: uw 'ja' is 'ja'. 

Uw voorbeeld helpt ons positief in het leven te staan. 

Ook wij weten niet wat de toekomst brengt. 

Toch willen wij meebouwen  

aan Gods wereld van Liefde en Gerechtigheid. 

Die kracht vragen wij door uw Zoon, 'God redt', 

vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Lied 
Koor 

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer 
van vreugde jubelt heel mijn hart 
in God die mijn verlosser werd. 
Samen 

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
Koor 

Want welgevallig zag Hij neer om mij, 
die door mijn nietigheid 
niets anders dan zijn dienstmaagd ben. 
Samen 

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
Koor 

Zie, aangebroken is de dag, 
dat elk geslacht aan 't jubelen gaat, 
elk volk mij zalig prijzen zal. 
Samen 

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
Koor 

Gods heil en zijn barmhartigheid  
zal komen tot het laatst geslacht 
voor al wie Hem verknocht wil zijn. 
Samen 

Magnificat! Jubelt allen in de Heer,  
jubelt om uw heil! 
 
Zending en zegen 



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. Amen. 

 

Gebed om vrede 

Wanneer wij elkaar de hand reiken  

en elkaar vrede wensen, 

gebeurt er iets bijzonders. 

Dan wordt Gods vrede mensenvrede  

en mensenvrede Gods vrede. 

Wat een genade! Dank daarvoor, God! 

 Laten we elkaar die vrede wensen. 

 

Uitnodiging tot communie 

 

Communie 

Om in stilte te lezen 
Het was een wonder compliment. 

Hij zei niet: 'Ge hebt veel verstand.' 

Hij zei alleen maar: 'Ge zijt vol van genade.' 

 

Genade kennen we niet meer  

in onze dagelijkse taal. 

'Genade', dat is als de warmte van de zon; 

ze komt van heel ver en is toch zo dichtbij. 

Een mens kan er zich in wentelen en keren 

en kan er zich aan overgeven met de ogen dicht. 

 

'Genade', dat is cadeau, 

een cadeau die we krijgen, niet verdienen. 

De cadeau van ons onvoorwaardelijk 

bemind, gekend en aanvaard te mogen weten. 

 

Maria is de vrouw  

die dat geschenk heeft aanvaard. 

Haar leven  

was een open hand naar God, 

een hand die werd gevuld, 

zo weelderig vol  

dat Gods warmte doorheen haar 

voelbaar werd voor elk van ons. 

 

De cadeau van de liefde weigeren, 

is zonde. 

Maria heeft ons dat geleerd: 

een vrouw dus, vol van 'genade'. 

VERTALING: 
Moge de Heer zijn genade aan u betonen;  
moge het licht van zijn Aanwezigheid je gids zijn:  
Moge Hij je beschermen en verdedigen;  
moge zijn Geest altijd bij je zijn.  
 
Mogen zijn engelen over u waken wanneer je slaapt;  
mag Hij je vervullen met zijn genade als je ontwaakt:  
Moge je van Hem houden en Hem al je dagen dienen  
Dan kan je in de hemel zijn aangezicht aanschouwen.  
 
Moge de liefderijke goedheid van de Heer  
je omringen; je veilig bewaren onderweg als je reist:  
Moge Hij je leiden en je inspireren terwijl Hij je  
het geschenk van elke nieuwe dag verleent. 
 
Moge Hij al je geliefden zegenen en koesteren;  
Elke vriend, elke vreemdeling aan je deur:  
In de naam van zijn Zoon, onze Redder Christus  
Moge God je nu en in alle eeuwigheid zegenen. 
 

Openingsgebed 

Maria, 

Gij zijt ons voorbeeld van vertrouwen. 

We weten dat we niet alles  

in eigen handen hebben. 

Tot U bidden we: help ons te geloven  

dat God alles ten goede leidt, 

zodat we ons in vreugde en pijn  

aan Hem durven toevertrouwen. Amen. 

 

Eerste lezing Mijmeren bij het Weesgegroet 

 

Lied   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelie  Lucas 1, 39-56 

 



Homilie 

 

Voorbeden 

In de litanie van Maria worden haar andere  

eigenschappen toegekend naast 'vertrouwen'. 

 

Bidden wij tot Maria als  

'Koningin van vrede,  

Troosteres van de bedroefden,  

Moeder van barmhartigheid,  

Deur van de hemel…' 

 

Maria, Gij wordt aanroepen als  

'Koningin van de vrede': 

Gij inspireert al wie zich inzet voor vrede, 

zowel in het klein als in het groot.   

 
Koor 

Wij bidden U om vrede en vragen U om brood 
dat mensen redt van honger en onmacht  
totterdood. 
 

Maria, Gij wordt aanroepen als  

'Troosteres van de bedroefden'. 

Zij die bedroefd zijn,  

mogen bij U steun en kracht vinden  

om hun lijden te dragen. 
 
Samen 

Wij bidden U om wijsheid en vragen U om licht 
dat mensen ogen opent en op elkander richt. 
 

Maria, Gij wordt aanroepen als  

'Moeder van barmhartigheid'. 

Wij willen ons - naar uw voorbeeld -  

met een warm hart inzetten voor elkaar 

en steun bieden aan hen die het nodig hebben. 

 
Samen 

Wij bidden U om zegen en vragen om het woord 
dat mensen weer verenigt  
en naar de vrijheid voert. 
 

Maria, Gij wordt aanroepen als  

'Deur naar de hemel'. 

Onze geliefde overledenen vertoeven bij U  

in Gods Lichtende Hemelse Aanwezigheid. 

 

Offerande  ondertussen zingt het koor: 

Het brood, het goede brood,  
dat redt ons van de dood 
en houdt ons in het leven,  
het is van God gegeven. 
 
Het brood dat God ons gaf,  
dat groeit van boven af, 
het is uit hemels koren, het is uit God geboren. 

Gebed 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. 

 

Heer God, Moeder en Vader, 

wij danken U vandaag om Maria, 

om haar groot geloof waarmee zij bereid was 

"Ja" te zeggen op uw uitnodiging. 

 

Wij danken U om het groot vertrouwen 

waarmee Zij haar weg is gegaan, 

vol moed en kracht, tot het einde toe. 

 

Wij danken U, 

omdat Gij ons in Maria getoond hebt 

tot welke wondere dingen een mens in staat is, 

die open en eenvoudig van hart is. 

 

Omwille van Haar, 

omwille van allen die zich geven  

om anderen gelukkig te maken, 

die oog hebben  

voor wat geen mens meer ziet; 

omwille van allen  

die de zwaksten verdedigen 

en zich kunnen verheugen  

om de grootheid van anderen,  

danken wij U. 

 

 

 

 

 

In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen, 

herkennen wij Jezus van Nazareth 

die al zijn mensen een warm hart toedraagt. 

 

Daarom zijn wij hier bijeen:  

om Hem te gedenken, 

om al wat Hij voor ons betekent, 

uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen  

en te vieren.  

Instellingswoorden (…) 

 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren, 
totdat Hij komt. 
 

Wij bidden voor de mensen die een bijzondere 

plaats innemen in ons hart, 

voor hen die van ons zijn heengegaan (…). 

Gij bewaart en draagt uw mensen  

hun namen staan geschreven  

in de palm van uw hand. 

Samen willen wij werken aan Uw Rijk van vrede. 


