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MMMMariaviering basisschool Sint-Martinus Burcht 

woensdag 15 mei 2013 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk 

OPENING VAN DE DIENST 

Intredelied “Wees gegroet Maria” (A. Preud’homme) 

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de 

vrucht van Uw lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder Gods. Heilige Maria, bid voor ons. Arme zondaars, nu en in het 

uur van onze dood. Amen. 

Gebed om vergeving 

 Geef mij kracht heel mijn leven, Heer.Geef mij kracht in mijn streven, Heer. 

 Geef mij kracht, ‘k wil me geven, Heer. O, Heer geef mij kracht. 

DIENST VAN HET WOORD 

Tussenzang “Een boek heel goed bewaard” 

1. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan. 

Over zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard. 

2. God koos Maria uit alle vrouwen als lieve Moeder van de Heer. 

Groot was Haar liefde, maar ook haar zorgen brachten hen heel dicht bij elkaar. 

 

3. Lang geleden leefde Jezus in een dorp hier ver vandaan. 

Over zijn leven mogen wij lezen in een Boek, heel goed bewaard. 

Geloofsbelijdenis 

Samen  Ik geloof in God, Vader van ons allen en van Maria, de moeder van Jezus. Ik geloof in Jezus, geboren 

uit Maria, een eenvoudig meisje met een groot geloof. 

   Ik geloof in de Heilige Geest, bezieler van Jezus en Zijn moeder,bezieler van ons allen. 

 Ik geloof in de gemeenschap van de gelovigen die hun vertrouwen stellen in Maria, moeder van de 

Kerk en onze moeder. 

Voorbeden 

Samen  Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen. 

  Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen. 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

Eucharistisch Hooggebed 

V De Heer zal bij u zijn 

S De Heer zal u bewaren. 
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V Verheft uw hart. 

S Wij zijn met ons hart bij de Heer.                                                  (staan) 

V Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

S Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

S Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid, 

hosanna in de hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoge. 

 

V Instellingswoorden 

 Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 

S Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

              

Onze Vader 

Gebed voor vrede 

Lam Gods 

Communie 

V Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de 

wereld. 

S Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. 

Communielied “Lief  Vrouwke” 

Lief Vrouwke, 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. Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U bekijken mag. 

 

Lieg Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij U te zijn. 

Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag. 

Maar bewaar voor mij de grote vreugde dat ik U bekijken mag.  

Maar bewaar voor mij de grote vreugde dat ik U bekijken mag. 

SLOT VAN DE DIENST 

Slotlied “Wees gegroet Maria” (A. Preud’homme) 

Zending en Zegen 
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