Mariaviering 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)
Kruisteken en welkom
V

Zoals we net hebben gezongen met de eerder plechtige woorden: “Wees gegroet”.
Wees gegroet, Maria, de Heer is met U … Wij zijn blij dat we hier mogen samen zijn om te
luisteren, te bidden, te zingen en te vieren. Want we zijn in de meimaand en dan zetten we
Maria in de bloemetjes omdat zij zo een bijzondere moeder is.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilig Geest, Amen.

Gebed om vergeving
L1

Maria, U bent zo eenvoudig en eerlijk. U kan zo goed luisteren naar iedereen.
Uw voorbeeld willen wij volgen.

Liedje 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.
L2

Maria, U bent zo bescheiden.
U bent zo op de achtergrond en toch heel nabij.
Uw voorbeeld willen wij volgen.
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Liedje 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.
L3

Maria, U weet wat liefhebben is.
U hield van Jezus van bij Zijn geboorte tot Zijn dood.
Uw voorbeeld willen wij volgen.

Liedje 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.
Openingsgebed
V

Maria, U bent een voorbeeld van geloof en overgave.
Tot U bidden wij: Help ons open te staan voor het mysterie van het leven en voor alles wat
het leven met zich meebrengt. Geef ons raad opdat wij met Uw beeld voor ogen, wegen
gaan die God van ons verlangt.

DIENST VAN HET WOORD
Eerste lezing
V

Wees gegroet, Maria

L

Wij groeten U als de uitverkorene van God, in wiens handen U uw leven hebt gelegd.

V

Vol van genade,

L

Zo heilig en groots en toch zo verborgen en bescheiden op de achtergrond.

V

De heer zij met U.

L

Met Zijn liefde, Zijn ontferming en Zijn goedheid.

V

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen.

L

En toch een voorbeeld van eenvoud voor alle vrouwen die op een of andere wijze moeder
zijn.

V

En gezegend is de vrucht van Uw lichaam Jezus.
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L

Die gezonden werd door de Vader voor het geluk van alle mensen.

V

Heilige Maria, Moeder Gods,

L

U die aan de Verlosser van de wereld het leven hebt gegeven.

V

Bid voor ons, arme zondaars.

L

Help ons open te staan voor alle mensen, maak ons één van hart en geest.

V

Nu en in het uur van onze dood.

L

Blijf ons nabij in bange dagen, in ziekte, lijden en dood.
Wees onze bron van troost en uitzicht op nieuw leven.

A

Amen

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.
Evangelie
V

De Bijbelfragmenten waarin Maria – vooral bij Lucas – ter sprake komt zijn niet zo talrijk.
Maar dat is niet zo erg, want de beelden zijn zo sprekend en duidelijk waardoor de betekenis
des te groter wordt.
We starten met “De boodschap van de engel Gabriël aan Maria”.

L

Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met
jou.”

V

In haar antwoord op de aankondiging van de engel was zij het voorbeeld van totale overgave
aan Gods plan met haar:

L

“De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”

V

Niet lang daarna wordt er verhaald dat Maria een bezoek brengt aan haar nicht Elisabet.
Bijzonder is de begroeting met de woorden die we ook terugvinden in het Weesgegroet.

L

“De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht in je schoot.”
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V

Als antwoord op die begroeting spreekt Maria het bekende Magnificat uit.

L

“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad
voor mij, Zijn minste dienares.”

V

Zo komen wij bij de geboorte van Jezus in Bethlehem.

L

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. Ze bracht een zoon ter wereld. Ze
wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak omdat er voor hen geen plaats
was in de stad.

V

Zoals de wet van Mozes voorschreef, brachten Jozef en Maria hun zoon naar de tempel om
Hem aan de Heer toe te wijden. De profeet Simeon sprak merkwaardige woorden tot Maria
toen hij het kind in zijn armen nam:

L

“Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal
een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zal jij als door een zwaard doorstoken worden.”

V

Toen Jezus twaalf jaar was, bleef Hij achter in de tempel van Jeruzalem. Na een lange
zoektocht vonden zijn ouders Hem te midden van volwassenen die Hem vragen stelden.
Vervuld van angst en schrik vroeg Maria Hem:

L

“Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst naar jou gezocht.”

V

Zijn antwoord is veelbetekenend in het licht van zijn verdere leven:

L

“Waarom hebben jullie naar mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn Vader
moest zijn?”
Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot
alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam
nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

V

In het verhaal van de bruiloft van Kana lezen we de tussenkomst van Maria:

L

“Ze hebben geen wijn meer.”

V

En verder zei ze tegen de bedienden:

L

“Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.”

V

Maria stond langs de weg waar Jezus met het kruis voorbijkwam op weg naar Golgotha.
Maria is Haar zoon trouw gebleven tot het bittere einde. Want wie stond onder het kruis? Zij
en de geliefde leerling Johannes. Moeder ben en blijf je van de wieg tot in het graf.

L

Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij Haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij tegen
Zijn moeder: “Dat is jouw zoon,” en daarna tegen de leerling: “Dat is je moeder”.

V

Over Maria wordt verteld dat ze na de dood van Haar zoon trouw bleef. Zo staat er in de
Handelingen, het boek over het prille begin van de Kerk:

4

L

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen
en met Maria, de moeder van Jezus.

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.
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Voorbeden
V

Bidden wij tot Maria als gezegende onder de vrouwen, toonbeeld van geloof en overgave,
moeder van Jezus en ook onze moeder.

L4

Maria, gezegende onder de vrouwen, tot U bidden wij: voor alle vrouwen die zich inzetten
voor de vrede en het welzijn van de anderen.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L5

Bidden wij voor al wie zich openstelt voor wat God met hen voorheeft.
Bidden wij dat mensen het voorbeeld van Maria volgen en onvoorziene wegen durven in te
gaan.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L6

Bidden wij voor alle moeders die vol overgave voor hun kinderen zorgen.
Bidden wij dat veel mensen het voorbeeld van Maria volgen, ook wanneer het moeilijk en
zwaar is.

Samen

Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

L7

Samen

Bidden wij voor onszelf en voor alle mensen die hun vreugde, zorgen en verdriet aan Maria
toevertrouwen als aan een echte moeder die troost en meeleeft.
Wij bidden Heer, kom bij ons en luister wat wij vragen.
Wij bidden Heer, kom bij ons, vandaag en alle dagen.

V

Vanuit onze diepste verlangens hebben wij tot Maria gebeden. Schenk ons het vertrouwen
om naar Uw voorbeeld ons in te zetten voor elkaar.

DIENST VAN BROOD EN WIJN

Aanbrengen van de offergaven: Leerlingen brengen bloemen, brood en wijn naar voor.
Tijdens de processie is er instrumentale muziek.
Gebed over de gaven
V

Brood en beker verwijzen naar Uw zoon, Maria.
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Aan Zijn leerlingen heeft Hij gevraagd brood te breken en de beker te drinken om Hem
blijvend te gedenken. Ook aan ons vraagt Hij dit te doen. Wij geloven dat Hij zo werkelijk
onder ons aanwezig is. Daarom bidden wij om openheid voor wat we niet kunnen zien en
toch geloven dat het zo is.
Zegen, Heer, dit brood dat wij hier in vriendschap breken en deze wijn die vreugde schenkt.
Laat het tekens zijn van kracht en liefde.
Eucharistisch Hooggebed
V

De Heer zal bij u zijn

S

De Heer zal u bewaren.

V

Verheft uw hart.

S

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

S

Hij is onze dankbaarheid waardig.

V

God en Vader, wij danken U voor Maria, voor haar geloof en haar overgave, voor haar
gegeven-zijn en trouw. Zij heeft aan Haar Zoon het leven geschonken en Hem de naam Jezus
gegeven, wat betekent “God redt”. Dankzij Haar heeft Hij ons een uniek voorbeeld van liefde
nagelaten: sterven voor de medemens. Jezus, uit moeder Maria geboren en begeesterd door
God, Zijn Vader, is tot het uiterste gegaan. Toen Hij zijn einde voelde naderen, heeft Hij zijn
beste vrienden, de twaalf apostelen samengebracht op het Joodse paasmaal, voor hen het
laatste avondmaal samen.

(staan)

Heilige Vader, machtige eeuwige God,
om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden zullen wij u danken,
altijd en overal door Christus onze Heer.’

U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden
zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Samen met de heilige
Maagd Maria eren wij U met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt Gij
grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen Gij welwillend hebt
neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar verheven tot Moeder van onze
Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor
uw troon, U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen
meeklinken wanneer we dit lied aanheffen:
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.
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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.
(zitten)

V

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.

S

Amen

Onze Vader
V

Laten wij bidden tot God met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

S

Onze Vader

Gebed voor vrede
V

De vrede des Heren zij altijd met u.

S

En met uw Geest.

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 “Lieve Vrouwke”

Slotgebed
V

Maria, Uw leven stond in het teken van Jezus, Uw kind en zendeling van de Vader. U hebt Uw
leven gewijd aan Zijn opdracht: liefde brengen tot het uiterste. Help ons in te zien dat liefde
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de sleutel is voor meer vrede en vreugde in onze wereld. Moge Uw zoon ons daarbij helpen.
Amen.
SLOT VAN DE DIENST
Slotlied “Wees gegroet Maria” (A. Preud’homme)
Zending en Zegen
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