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Openingslied 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
 
Inleiding en aansteken van de K.V.G kaars 
 
 
 
Openingsgebed 
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1e lezing: Lucas 1, 39-45 
 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar 
een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging 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: ‘De meest gezegende ben je 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.’ 
 
 
 
Psalm 164 
 

Mijn ziel verheft Gods eer; mijn geest mag blijden Heer.  
Mijn zaligmaker noemen, die, in haar lage staat, zijn 
dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen.  
 

Om wat God heeft gedaan zal elk geslacht voortaan  
alom mij zalig spreken; o groot geheimenis  
dat mij geschonken is. Zijn almacht is gebleken.  
 

Hoe heilig is zijn naam! laat volk bij volk tesaam  
barmhartigheid verwachten,  nu Hij de zaligheid  
voor wie Hem vreest, bereidt door al de nageslachten.  
 

De Heren kracht is groot; zijn arm verstrooit, verstoot  
die hoog zijn in hun ogen. Hun tronen zijn niet meer,  
maar gunstrijk wil de Heer eenvoudigen verhogen.  
 

De Heer vervult met goed uit ’s hemels overvloed  
der hongerigen monden. Hij ziet geen rijken aan,  
maar heeft met al hun waan hen ledig weggezonden.  
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Overdenking 
 

Wat moet dat toch geweest zijn,  
vraag je je als moeder af. 
U was Zijn moeder. 
 

Hij was twaalf, een kwajongen nog; 
hij mocht mee naar de stad 
en bleef daar in de tempel achter. 
 

Maria,  U wist van niets, 
U was vast radeloos en gek van angst. 
 

Ouder geworden, 
toen U gemak van Hem kon krijgen, 
ging Hij het huis uit, 
op zoek naar mensen en idealen. 
 

Wilde ideeën, die jongen van U, 
vond U ook niet 
dat hij Zijn verstand  
eens moest leren gebruiken? 
 

Toen Hij, na lang weggeweest te zijn, 
een keer in de buurt was, 
bent U erop af gegaan. 
Hij was ergens binnen, maar Hij kwam niet 
en Hij liet  weten: 
Mijn moeder en mijn broers zijn zij 
die de wil van de Vader doen. 
 

U zal het niet gemakkelijk gehad hebben 
met zo'n zoon. 
  

U was er niet bij toen Hij afscheid nam, 
toen Hij zo huilde in de Hof der Olijven, 
U hebt gezien dat Hij opgepakt werd en toegetakeld 
en dat Hij aan het kruis genageld stierf. 
 

Wat moet dat toch geweest zijn, 
U was Zijn moeder, 
maar hij was ook de Zoon 
van een Ander geworden. 
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Overweging 
 
 
Muziek 
 
 
Voorbede 
♫  Acclamatie 
Die ons allen bij name noemt, zie ons aan! 
 
 
 
Collecte: voor Melania 
 
 
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. 
 
 
 
♫  Vredewens 
Vrede voor jou.  
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Mededelingen 
 
 
 
Slotlied   
 

Ik groet u, lieve moeder, U was een mens als wij, 
vol twijfels en vol vragen, zo bent u ons nabij. 
God zal een antwoord geven dat ons doet verder gaan. 
Zo staan wij in het leven en eren wij uw naam. 
  

U heeft een weg gewezen aan ieder hier op aard. 
Gods wil was steeds uw leidraad de weg uit alle kwaad. 
Uw dienstbaarheid voor ieder die hulp zo nodig had, 
toont ons de ware liefde; zo wint u ieders hart. 
  

U was in alle eenvoud Gods uitverkoren vrouw; 
door U kwam Hij op aarde; U bleef Hem altijd trouw. 
U was dan ook vol vreugde om zijn verheerlijking 
en leefde vanaf Pinkst’ren in Jezus’ vriendenkring. 
  

Ten hemel opgenomen bent u nu steeds bij God 
om daar voor ons te bidden, bekend met ieders lot 
Dat wij in vrede leven en steeds Gods wil verstaan, 
om zo Gods Rijk te stichten en eens ten hemel gaan. 
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Begin en Einde 
 

U heeft Liefde en Trouw, Recht en Vrede  
als zaden in onze harten en hoofden gelegd. 

 
Maria, zo buitengewoon en zo alledaags, 
jij weet hoe wij alle dagen van ons leven 

op zoek zijn naar Vrede en Recht,  
naar Trouw en Liefde 

jij ziet wat wij er dagelijks van maken. 
 

Maria zo alledaags en zo buitengewoon, 
wij zeggen jou toe onze trouw 

en wij vertrouwen dat jij dan zorgt voor recht en vrede 
 

Maria, eenvoudig meisje en Koningin van de Vrede, 
maak mij open voor jouw liefde. 

 
 
Komt Uit zevenmaal zevenmaal Maria woord van Broeder Frans Wils 

 
 
 
 
 
 
 
 


