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Dit boekje bevat de liturgieën voor:
10.00 uur
17.00 uur

Eucharistieviering
Marialof

p. 3 - 13
p. 14 - 28
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10.00 uur | EUCHARISTIEVIERING


INTREDEZANG: Wij groeten u, o Koningin

1.

Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed're min, o Maria:
refrein:

2.

3.

4.

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

Pr.:

A.:

Groet haar, o Cherubijn;
prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
salve, salve, salve, Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:

Refrein

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:

Refrein

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria

Refrein

KRUISTEKEN EN BEGROETING
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u.
En met uw geest.
SCHULDBELIJDENIS
Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,
bekeren wij ons tot God
om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten
door mijn schuld, door mijn schuld,
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A.:

door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Amen.



KYRIE en GLORIA uit de Lourdesmis

Pr.:

4

GEBED
EERSTE LEZING | Handelingen der Apostelen, 1, 12-14.
Uit de Handelingen der Apostelen
adat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de
Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op
sabbatsafstand. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze
verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en
Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, zoon van Alfeüs, Simon de
IJveraar en Judas, de broer van Jakobus. Zij allen bleven eensgezind
volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder
van Jezus, en met zijn broeders..
Zo spreekt de Heer
Wij danken God

N

A.:


PSALM 27 : De Heer is mijn licht en mijn heil
Refrein (1. Koor/2. Allen):
De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?

1.

De Heer is mijn licht en mijn heil,
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?

Refrein

Dat éne vroeg ik van de Heer,
dat is al mijn verlangen:
daar te zijn in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.

Refrein

Heer, hoor mijn aanroep tot U,
geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt en mijn hart spreekt het na:
“zoekt mijn aanschijn”,
uw aanschijn , Heer, wil ik zoeken.

Refrein

2.

3.
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EERSTE LEZING | Petrus, 4, 13-16.
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus
ierbaren, Verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van
Christus; dan zult gij juichen van blijdschap, wanneer zijn heerlijkheid
zich openbaart. Prijst u gelukkig, als men u hoont om de naam van
Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van
God is, op u rust. Zorgt dat niemand van u te lijden heeft als moordenaar
of dief of boosdoener of aanbrenger. Maar wie als christen lijdt, moet zich
niet schamen, maar God eren met die naam.
Woord van de Heer
Wij danken God

D


K.:
A.:
K.:
A.:

D.:
A.:
D.:
A.:

ALLELUIA
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Ik zal u niet verweesd achterlaten.
Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
(Bron 4)
EVANGELIE | Johannes, 14, 15-21.
De Heer zij met u
En met uw geest
Lezing uit het heilige evangelie
van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Lof zij U, Christus

I

n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn
geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere
Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet
kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd
achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij
niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die
dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn
geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft.
En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem
beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.
6

A.:


Zo spreekt de Heer
Wij danken God
Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank,
eer, macht en sterkte aan onze God,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

(GvL 264)

PREEK


GELOOFSBELIJDENIS
(GvL 272)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van
de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald
is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten
hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar
zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige
Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de
vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig
leven. Amen.



VOORBEDE
Laat ons bidden: Zend ons uw heilige Geest

(Bron 2)

BEREIDEN VAN DE GAVEN


Sancta Maria
GEBED OVER DE GAVEN

Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT GEBED
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,
door God, de almachtige Vader.
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn Naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.
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Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

EUCHARISTISCH GEBED
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

H

eilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken,
altijd en overal, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die
opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de
heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het
paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de
engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied
toejuichen zonder einde::


SANCTUS uit de Lourdesmis

G

od, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot
leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw
Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te
redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij
vergeten, hoe Hij n werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij
tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd
om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht
van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van
uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.
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Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de
wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste
toe. In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar
U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood
gebrokenen aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet
hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak
de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het
nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen
wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te
gedenken.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.


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

(GvL 304)

T

rouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn
verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan,
het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen
uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest.
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen,
verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons
elkaar nabij.
Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk.
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele
wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus N., aan onze bisschop en aan
allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
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Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen
in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn
heengegaan.
Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al
uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen
hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw
grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

A:

Pr.:
A:

Pr.:

A.:

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze
God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en
tot in eeuwigheid.
Amen.
ONZE VADER
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
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.
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
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Pr.:

A.:
Pr.:
A.:
D.:

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden
maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.
Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.



AGNUS DEI uit de Lourdesmis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi…

Pr.:
A.:

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIE

11

GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in de heilige communie volledig aanwezig bent.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn binnenste te ontvangen;
maar omdat ik dit nu niet werkelijk doen kan,
smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Ik verlang naar U.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe dat ik ooit van U gescheiden worde.
Amen.


COMMUNIEZANG: Eet en drinkt van brood en wijn

1.

Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

4.

Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

2.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.

5.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis.

3.

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar
dat leven geven is.
GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

ZEGEN EN WEGZENDING
De Heer zij met U
En met uw geest.
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen
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D.:
A.:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God

♪

Wees gegroet o sterre

13
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17.00 uur | MARIALOF
met uitstelling van het H.Sacrament

1.

Openingslied: God groet u zuiv’re bloeme
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.

2.

O roze zonder doren, o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.

3.

Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij.
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

Pr.:
A.:
Pr.:
A.:
Pr.:
A.:

L.:
A.:
L.:
A.:

OPENING VAN DE VIERING
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen
God, kom mij te hulp.
Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en
in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluja.
Antifoon1:
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Hoe blij was ik, toen men mij riep:
“Wij trekken naar Gods huis!”
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.
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L.:
A.:

L.:
A.:

L.:
A.:

L.:
A.:

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd:
Naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk;
Zij gaan naar Israëls gebruik
de naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.
Bid dan om vrede voor Jeruzalem:
dat ieder die u liefheeft veilig zij.
Dat eendracht heerse binnen uw omwalling,
in al uw huizen rust.
Ter wille van mijn broeders en mijn makkers
wens ik u vrede toe.
Ter wille van het huis van onze God
bid ik voor u om zegen.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

A.:

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.


1.

Lied: U rozenkrans bemin ik
U, Rozenkrans, bemin ik, reeds van mijn vroegste jeugd.
Ik zal U nooit verlaten, in droefheid of in vreugd’;
tot het ogenblik, van mijn laatste snik;
bij dag, bij nacht blijft gij, o Rozenkrans, bij mij.

2.

O, Rozenkrans, ik eer U, verheven hemelpand,
dat w’aan Maria danken, aan Hare Moederhand.
Moeder van de Heer, U zij dank en eer
voor ’t grote liefdeblijk, aan hemelgunsten rijk.
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3.

L.:
A.:

L.:
A.:

L.:
A.:

L.:
A.:

L.:
A.:

A.:

Maria éne bede, o weiger mij die niet.
Gij gaaft me een krans op aarde, die nimmer mij verliet.
Schenk mij nog een krans, schitterend en vol glans,
schenk mij dat liefdeblijk, eens in het hemelrijk!
Antifoon 2:
Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord.
Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiedde naar uw woord.
Als de Heer de woning niet bouwt,
werken de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt,
waakt de wachter vergeefs.
Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt
en rust ge pas laat in de nacht.
Gij eet na moeizame arbeid uw brood;
Gods vrienden ontvangen het slapend.
Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
de vrucht van de schoot is zijn gave.
Als pijlen gelegd in de hand van de strijder
zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult,
hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Zie de dienstmaagd des Heren,
mij geschiedde naar uw woord.

17



LIED: Ik ben een kind van Maria
Refrein:

1.

2.

3.

L.:
A.:

L.:

A.:

L.:

Ik ben een kind van Maria, mijn moeder is zij
En elke dag zegent zij mij, zegent zij mij
Ik ben een kind van Maria, ‘k herhaal het blij gezind
Ik ben Maria’s kind, ja, ik ben Maria’s kind

Maria heeft mij aangenomen
Maria de hemelvorstin
Ja, ik zal in de hemel wel komen
Indien ik die moeder bemin

Refrein

Waar beter zal ik hulp kunnen vragen
Als ik hier gevaren ontmoet
Ja, uitkomst zal altijd mij dagen
Die moeder is immers zo goed

Refrein

Nog nooit heb gij iemand verstoten
Die hoopvol tot u was gevlucht
Dat blijft mijn vertrouwen vergroten
Zolang ik hier angstvol verzucht.

Refrein

Antifoon 3:
Gij gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Gij gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
In Hem heeft Hij ons uitverkoren
vóór de grondlegging der wereld,
om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
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A.:

L.:
A.:

L.:

A.:

naar het welbehagen van zijn wil:
Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
waarmee Hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving der zonden.
Dankzij de rijkdom van zijn genade,
die Hij ons heeft meegedeeld
als een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
de beslissing die Hij in Christus had genomen
ter verwezenlijking van de volheid der tijden:
het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen,
alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

A.:

L.

Gij gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Lezing uit de Heilige Schrift | Hand. 1, 12-14.
Uit de handelingen van de apostelen
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matteus,
Jakobus, zoon van Alfeus,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
19

A.:


met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God
U komt de lof toe, u het gezang, u alle glorie o Vader o Zoon, o heilige
Geest. In alle eeuwen der eeuwen.
PREEK
Door diaken André van Boven
LICHTRITUS
Terwijl kaarsen rondom Maria worden aangestoken wordt de ‘Litanie van
Maria’ gezongen



Litanie van Maria: Hoor ons roepen

A.:

U prijzen de koren der engelen, Maria wij roepen tot U
U prijzen de zalige geesten, Maria wij roepen tot U
U prijzen de kerk en haar kind’ren, Maria wij roepen tot U
U prijzen de mensen op aarde, Maria wij roepen tot U
Hoor ons roepen, o moeder van God
Gij zijt toch de moeder van Christus, Maria wij roepen tot U
de moeder van onze Verlosser, Maria wij roepen tot U
de moeder van alle genade, Maria wij roepen tot U
de reinste, de zuiverste moeder, Maria wij roepen tot U
20

A.:

de liefst’ en beminlijkste moeder, Maria wij roepen tot U
Hoor ons roepen, o moeder van God

A.:

Gij oorzaak van blijdschap en vreugde, Maria wij roepen tot U
Gij toevlucht van zondige mensen, Maria wij roepen tot U
Gij troost ons in droefheid en zorgen, Maria wij roepen tot U
Gij helpt ons in al onze noden, Maria wij roepen tot U
Gij schijnt als een ster in het duister, Maria wij roepen tot U
Hoor ons roepen, o moeder van God

A.:

Gij Maagd zonder erfsmet ontvangen, Maria wij roepen tot U
Gij zetel der godd’lijke wijsheid, Maria wij roepen tot U
Gij roos vol van zoete geheimen, Maria wij roepen tot U
Gij poort van de hemelse tempel, Maria wij roepen tot U
Gij loot uit de wortel van Jesse, Maria wij roepen tot U
Hoor ons roepen, o moeder van God

A.:

Vorstin van het rijk zonder einde, Maria wij roepen tot U
Gij troont in het hoogste der hemel, Maria wij roepen tot U
Gij heerst over eng’len en mensen, Maria wij roepen tot U
Gij voorspraak bij God onze rechter, Maria wij roepen tot U
Verkrijg ons het eeuwige leven. Maria wij roepen tot U
Hoor ons roepen, o moeder van God

L.:
A.:
L.:
A.:
L.:
A.:

BEURTZANG:
De maagd Maria is verheven, hoog boven de koren der engelen.
De maagd Maria is verheven, hoog boven de koren der engelen.
Gezegend de Heer die haar verheven heeft.
Hoog boven de koren der engelen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
De maagd Maria is verheven, hoog boven de koren der engelen.

L.:
A.:

ANTIFOON
Zalig gij, Maria, die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen
wat vanwege de Heer tot u gezegd is.
Zalig gij, Maria, die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen
wat vanwege de Heer tot u gezegd is.
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MAGNIFICAT

A.:

Zalig gij, Maria,
die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen
wat vanwege de Heer tot u gezegd is.
23

UITSTELLING VAN HET H. SACRAMENT
Allen knielen neer of gaan, naar gelang de omstandigheden, staan.
Ondertussen wordt het H. Sacrament op het altaar geplaatst en
zingen wij:


ADORO TE DEVOTE

1.

Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt:
aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart,
want U schouwend weet ik dat het niets vermag.

2.

Visus, tactus, gustus in te fallitur,
Sed auditu solo tuto creditur.
Credo quidquid dixit Dei Filius;
Nil hoc verbo Veritátis verius.
Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid,
het geloof steunt veilig slechts op het gehoor;
ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd heeft,
niets is meer waar dan het woord der Waarheid zelf.
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3.

In Cruce latebat sola Deitas,
At hic latet simul et Humanitas,
Ambo tamen credens atque confitens,
Peto quod petivit latro pœnitens.
Op het kruis ging slechts uw heil'ge Godheid schuil,
hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld;
toch belijdend beide met een vast geloof,
vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.

4.

Plagas, sicut Thomas, non intueor:
Deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis credere,
In te spem habere, te diligere.
Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed,
toch wil ik belijden U als mijnen God;
doe in U geloven mij steeds méér en meer,
doe mij op U hopen, U beminnen slechts.

5.

O memoriale mortis Domini,
Panis vivus, vitam præstans homini,
Præsta meæ menti de te vívere,
Et te illi semper dulce sapere.
O gedachtenisteken van des Heren dood,
levend Brood, dat aan den mens het leven geeft,
geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt,
geef hem als zijn zoetheid U te smaken steeds.

6.

Pie Pelicane, Jesu Domine,
Me immundum munda tuo Sanguine:
Cujus una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer,
reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed,
waarvan éne druppel zelfs verlossen kan
heel het wereldrond van al zijn zondigheid.
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7.

Jesu, quem velatum nunc aspicio,
Oro, fiat illud quod tam sitio:
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beátus tuæ gloriæ. Amen.
Jesus, dien gesluierd ik hier nu aanschouw,
moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst;
dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht,
zalig zij door 't schouwen van uw heerlijkheid. Amen.

KORTE AANBIDDING
In een kort moment van aanbidding brengen wij voor de Heer, werkelijk aanwezig in de
Communie, onze dankbaarheid, vragen en zorgen. Aansluitend bidden we samen:

VOORBEDE
De voorbede wordt afgesloten met:

TIENTJE VAN DE ROZENKRANS
ONZE VADER



TANTUM ERGO
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Vertaling:
Laten wij dan, diep gebogen,
Prijzen 't grote sacrament;
Dat de oude wetten wijken
Voor het nieuwe Testament.
Geve het geloof het inzicht,
Waar het zintuig niets herkent.

Aan de Vader, aan de Zoon ook
Weze lof en eer gebracht;
Steeds zal men Hun beiden brengen
Eer en roem en hulde kracht.
Hem die voortkomt uit Hen beiden,
Zij gelijke dank gebracht.

Pr.:

Panem de cælo præstetistis
eis.

Brood uit de hemel hebt Gij ons
geschonken.

A. :

Omne declatamentum in se Dat alle zoetheid in zich draagt.
habentum.
Oremus. Deus, qui nobis sub
sacramentum
mirabili
passionis tuæ memoriam
reliquisti, tribue, quesumus,
ita nos Corporis et Sanguinis
tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tuæ fructum in
nobis iugiter sentiamus. Qui
vivis et regnas in sæcula
sæculorum. Amen.

Laat ons bidden : Heer Jezus
Christus, in dit wonderbaar
sacrament hebt Gij ons de
gedachtenis nagelaten van Uw lijden
en sterven. Wij bidden U: laat ons de
heilige geheimen van Uw Lichaam en
Bloed met zo grote eerbied vieren
dat wij de genade van Uw verlossing
voortdurend in ons ervaren. Gij die
leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
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SACRAMENTELE ZEGEN
Na het slotgebed van het ‘Tantum ergo’ gaan allen, voor zover mogelijk,
staan voor de sacramentele zegen. Hierna vindt de terugplaatsing van
het H. Sacrament plaats. Wanneer het tabernakel weer is gesloten
zingen we ons slotlied.


Slotlied: O reinste der schepselen

2.

Bedreigen ons noodweer of storm op ons baan,
is 't scheepj' onzer ziel in gevaar te vergaan,
bedaar, o Maria, de storm op uw beê,
stort hoop ons in 't harte, o Sterre der Zee.
Refrein

3.

Maria, als gij onze schreden geleidt,
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd;
dan landen wij veilig ter hemelse reê,
en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.

Refrein
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