
 

 
 

Heilige maagd Maria, Moeder van de Kerk 
1 juni  2020 

 
Celebrant: pastoor Henri  ten Have 

 
 
 

„Alleluia,  alleluia.   Salve,  Mater  misericordiae,   
Mater  spei  et  gratiae,  o  Maria.  alleluia.” 

 
 

(“Alleluia, alleluia. Gegroet, Moeder van goedertierenheid,  
Moeder van hoop en genade, o Maria. Alleluia.”) 

 
 

 
 
 

INTREDELIED       GvL 447 
 
1/ God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 
 

2/ Die bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht-, 
verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 
zo heeft zij willen wachten, 
de hoop in zich gevoed; 
zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 

 
3/ Zijn warmte zal verlichten 

de armen in het land, 
op aarde vrede stichten: 

kom, reik de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: 

een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 

worden er kind aan huis. 



 
 
 
Kyrie VIII       GvL 802 

 
 

Kyrie eléison 
Christe eléison 
Kyrie eléison. 

 
 
 
 
 
 

Collectagebed 
 
God, Vader van barmhartigheid, uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis zijn moeder, de heilige 

maagd Maria, ook aangesteld tot onze moeder. 
Wij bidden U: laat uw Kerk door haar liefdevolle medewerking van dag tot dag toenemen in 

vruchtbaarheid, vreugde vinden in de heiligheid van haar kinderen en alle volkeren opnemen in haar 
schoot.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige 
Geest, God, tot in de eeuwen der eeuwen.  

 
Amen. 

          
EERSTE LEZING        Handelingen 1, 12-14 
 
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 
zij verblijf hielden: 
 
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, 
Filippus en Thomas, Bartolomeüs en Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar 
en Judas, de broer van Jakobus. 
Zij bleven allen eensgezind volharden in het 
gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de 
moeder van Jezus, en met zijn broeders. 
 

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

 

FIRST READING               Acts 1, 12-14 
 
Then they returned to Jerusalem from the mount 
called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath 
day's journey away; and when they had entered, 
they went up to the upper room, where they were 
staying,  
 
 
Peter and John and James and Andrew, Philip 
and Thomas, Bartholomew and Matthew, James 
the son of Alphaeus and Simon the Zealot and 
Judas the son of James.  
All these with one accord devoted themselves to 
prayer, together with the women and Mary the 
mother of Jesus, and with his brothers. 
 

The word of the Lord. 
All: Thank be to God. 

 
 
 
 



ANTWOORDPSALM   87 
 
Refrein 
Hoe groots is het wat er van u wordt gezegd, 
Jeruzalem, stad van God! 
 
1/ Zijn stad op de heilige bergen: 
de Heer heeft haar lief; 
de poorten van Sion veel meer 
dan alle tenten van Jakob. 
2/ Refrein 
Hoe groots is het wat er van u wordt gezegd, 
Jeruzalem, stad van God! 
Zij zullen dan zeggen: ‘Mijn moeder is zij, 
uit haar zijn wij allen geboren.’ 
En Hij zal het zelf verklaren, 
de Allerhoogste, de Heer. 
3/ Refrein 
Hij zal in het boek der volkeren schrijven: 
‘Ook dezen horen daar thuis.’ 
Dan zullen zij dansen en zingen: 
‘De bron van ons leven zijt Gij!’ 
 

RESPONSORIAL PSALM   87 
 
 
 
 
 
1/ On the holy mount stands the city he 
founded; the LORD loves  
the gates of Zion more  
than all the dwelling places of Jacob.  
 
 
2/ Glorious things are spoken of you,  
O city of God. [Selah]  
And of Zion it shall be said, "This one and that 
one were born in her";  
for the Most High himself will establish her.  
 
3/The LORD records as he registers the 
peoples,  
"This one was born there." [Selah] Singers and 
dancers alike say, "All my springs are in you." 

 
 
 
VERS  VOOR  EVANGELIE    GvL 241 
 

Alleluia. “O gelukkige Maagd, die de Heer ter wereld heeft gebracht; 
heilige Moeder van de Kerk, 

die in ons de Geest van uw Zoon, Jezus Christus, bevordert.”Alleluia. 
 
 

 
EVANGELIE             Johannes 19, 25-27 
 
In die tijd stonden bij het kruis van Jezus: zijn 
moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de 
vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 
Toen Jezus de moeder zag en bij haar de 
leerling die Hij liefhad, zei Hij tot de moeder: 
‘Vrouw, zie uw zoon.’  
Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Zie uw 
moeder.’ 
En vanaf dat uur af nam de leerling haar bij zich 
op.  

Woord van de Heer. 
Allen: Wij danken God. 

GOSPEL                  John 19,25-27 
 
But standing by the cross of Jesus were his 
mother, and his mother's sister, Mary the wife of 
Clopas, and Mary Mag'dalene. When Jesus saw 
his mother, and the disciple whom he loved 
standing near, he said to his mother, "Woman, 
behold, your son!"  
Then he said to the disciple, "Behold, your 
mother!"  
And from that hour the disciple took her to his 
own home. 

 
The Gospel of the Lord. 

All: Praise to the Lord, Jesus Christ. 
 
 
 
 
EVANGELIE – ACCLAMATIE    GvL 241 
 
 



HOMILIE  
 
 
 
VOORBEDE       GvL 363  
 
    
OFFERANDELIED     GvL 471 
 
1/ Ik groet u vol genade, 
sprak d'engel Gabriël 
de bron van uw genade 
is God. Emmanuel. 
 
2/ Want onder alle vrouwen 
zijt gij gebenedijd; 
gelukkig die aanschouwen 
in dank uw heerlijkheid. 
 

3/ En meer nog zij gezegend 
de vrucht van uwe schoot; 
door Hem zijn wij genezen 
van een volkomen dood. 
 
4/ Gods Moeder, wil ons horen: 
bid dat wij zondaars groot 
voor God niet gaan verloren 
in 't uur van onze dood. 
 

 
 

PREFATIE 
 
  
Sanctus VIII      GvL 814  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dóminus Deus Sábaoth; 

Pleni sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 

Benedíctus, qui venit in nómine Domini. 
Hosánna in excélsis.  

 
EUCHARISTISCH GEBED    
     
Pater noster      GvL 820 
 

Pater noster, qui es in caelis, 
Sanctificétur nomen tuum. 

Advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, 
Sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie, 
et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; 
et ne nos indúcas in tentatiónem, 

sed libera nos a malo. 
 
 

Quia tuum est regnum, 
et potéstas, 

et glória in sáecula. 
 

Amen 
 



 
VREDEWENS 
 
 
Agnus Dei VIII      GvL 822 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pácem.  
 
 
 
COMMUNIE 
 
 

Hangend aan het kruis zei Jezus tot de leerling, die Hij liefhad: Zie uw moeder. 
 
 
 
 
 

COMMUNIELIED      Ave Maria 
 

“Ad unam vocem cum organo” // auctore:  Hubert Cuypers 

 
 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 

 
 

Heer, nu wij het onderpand hebben ontvangen van verlossing en eeuwig leven,  
wenden wij ons biddend tot U: 

Laat uw Kerk altijd de moederlijke hulp ondervinden van de heilige maagd Maria  
om aan alle volken de boodschap van het evangelie te kunnen verkondigen en de gehele wereld te 

vervullen met de gaven van de heilige Geest.  
Door Christus onze Heer.  

 
Amen. 

 
 
 
MEDEDELINGEN  
 
 
  
ZEGEN 
 
 
           



    
SLOTLIED        GvL 442 
 
1/ Geest, die vuur en liefde zijt,  
Geest die leeft van eeuwigheid, 
voortkomt van de Zoon en Vader,  
leid, o Heer, ons altijd nader            
door uw liefde, door uw licht,  
tot uw heilig aangezicht. 
 

2/ Geest van wijsheid, Geest van raad, 
aller dingen zuivere maat. 
Trooster, die met wondere krachten  
bijstaat wie in leed versmachten;  
wees ons op de levenszee: 
vaste baak en veil’ge ree. 

 
 
 

3/ Geest, die waakzaam zijt en sterk, 
hoed het schip van Christus’ kerk. 

Stuur het tot aan 't zalig ende, 
tot der tijden loop zich wende, 
van deez' onbestendigheid, 
in uw stralend eeuwigheid. 

 
 
 

 

 


