
Maria Tenhemelopneming     Sint-Martinus 15 augustus 

Openingslied   ZJ 749 

Maria, wij komen u zingende begroeten,  

wij noemen, Maria, uw zoete naam. 

Met velen tezamen om u te ontmoeten 

op de paden van ons zoekende bestaan. 

Maria, gezegende onder alle vrouwen, 

wij bidden u: reik ons uw moederhand, 

die lief en die leed gans aan u toevertrouwen. 

Toon ons de weg naar Gods levende land. 

Bij u stroomt te samen al wat er liep verloren 

aan lijden, aan zonde, aan pijn, verdriet. 

Bij u wordt bekering en nieuwheid geboren; 

lof en dank weerklinkt in stilte en in lied. 

En helpende handen en toegewijde zorgen 

verbinden de wereld aan Jezus’ kruis. 

Een nacht zonder licht wordt een heldere morgen. 

Leid ons, Maria, weer hoopvol naar huis. 

Eerste lezing Apocalyps 11-12* 

In de vrouw, die een koninklijk kind baart - uit het boek Openbaring 

herkent de kerk van oudsher Maria: God behoedt haar voor het kwaad! 

Tussenzang   ZJ 742 (volledig) 

Maria, boven allen uitverkoren, 

tot Moeder van het eeuwig Woord gewijd, 

u bidden wij in zware schuld verloren, 

reik ons uw hand die naar de hemel leidt. (2x) 

Maria, zonder zondesmet ontvangen, 

die om ons heil het offer hebt aanvaard, 

gij leert ons in het kruis naar u verlangen 

die delend in Gods eigen smarten waart. (2x) 

Maria, Onze-Lieve-Vrouw van Vrede, 

in ziel en lichaam glorievol gekroond, 

wij bieden u de krans van onze bede, 

en weten dat Gij met uw liefde loont. (2x) 

Tweede lezing 1 Korintiërs 15,20-26 

De apostel Paulus spreekt zijn geloof uit in het leven na de dood. 

Dit Maria-feest wil ons sterken in dit vertrouwen ... 

Alleluia   ZJ 5e 

Cantor: Alleluia,…  Allen: Alleluia,… 

Cantor: Maria is ten hemel opgenomen; het engelenkoor jubelt. 

Allen:  Alleluia,… 

Evangelie                                   Magnificat ! Lucas 1,39-56 

Communielied   ZJ 748, strofe 1 en 2 

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 

Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; 

en ieder prijst mij zalig: Magnificat! 

Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! 

Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, 

voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam. 

Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, 

maar wie hooghartig leven, wijst Hij van zich af. 

Bezinning na de communie 

 Moeder Maria, vandaag is het jouw dag, wij vieren jouw feest! 

 Want jou overkwam iets heel bijzonders: 

 je mocht Jezus ontvangen, je mocht Hem het leven geven 

 en je bent bij Hem gebleven tot de mensen Hem van je afnamen. 

 Daarna was jij de grote steun voor Jezus’ leerlingen. 

 Jij bent de moeder van onze Kerk,  

 omdat jij een geloof had dat bergen verzette. 

 Daarom wou God belonen: 

 toen je stierf, liet Hij je heel dicht bij zich wonen. 

 Daar mag je nu gelukkig zijn, voor eeuwig. 

 Lieve Maria,  

 Jij die dicht bij God leeft in zijn onvoorstelbare hemel, 

 wil jij ook dicht bij ons zijn? 

 Zo kunnen we elke dag opnieuw naar je kijken, 

 je als voorbeeld nemen en fijne mensen worden, 

 blij, eenvoudig, lief, vol geloof... net zoals jij dat was! 



 


