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Intredelied: Maria ter Nood. 
(melodie: te Lourdes op de bergen) 

 
1.Geslachten U roemen, Uw naam is zo groot,  
de naam die wij noemen,  Maria ter Nood. 
 
Refr: Avé, Avé, Avé Maria 
 
2. In ‘t verre verleden,  klonk hier steeds uw naam.  
Wat toen werd beleden, bezingen wij saam. Refr: 
 
3. Het eerst  wat wij vragen hier gaand rond uw troon, 
schenk Hem,  die wij dragen,  geef Moeder uw Zoon. Refr: 
 
4. Wil Hem aan ons geven, als levensgenoot, 
als Weg, Waarheid Leven, Maria ter Nood. Refr: 
 
5. De angst en de wensen, van alle bestaan, 
o Moeder der mensen, die dragen wij aan. Refr 
 
 
Opening 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 
 
De genade van de Heer Jezus Christus,  
de liefde van God  
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. 
En met uw Geest. 
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Schuldbelijdenis: 
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, 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 
 
Gloria 
Pr. Gloria in excelsis Deo, et 
in terra pax hominibus,  bonae 
voluntatis. Laudamus Te. 
Benedicimus Te, adoramus Te. 
Glorificamus Te, gratias 
agimus Tibi,  propter magnam 
gloriam Tuam. Domine Deus, 
Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens; Domine, Fili 
Unigenite, Jesu Christe; 
Domine Deus, Agnus Dei,  
Filius Patris Qui tollis peccata 
mundi,  miserere nobis; Qui 
tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui 
sedes ad dexteram Patris, 

Eer aan God in den hoge, en vrede 
op aarde aan de mensen  die Hij lief 
heeft. Wij loven U. Wij prijzen U, 
en aanbidden U. Wij verheerlijken 
U  en zeggen U dank voor  uw gro-
te heerlijkheid.  Heer God, hemel-
se Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus;  Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader; Gij die weg-
neemt  de zonden der wereld, ont-
ferm U over ons; Gij die wegneemt  
de zonden der wereld, aanvaard 
ons gebed. Gij, die zit aan de rech-
terhand van de Vader, ontferm U 
over ons. Want Gij alleen zijt de 
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miserere nobis. Quoniam Tu 
solus Sanctus. Tu solus 
Dominus.Tu solus Altissimus: 
Jesu Christe, cum sancto 
Spiritu,  in gloria Dei Patris.     
Amen. 

Heilige. Gij alleen de Heer. Gij 
alleen de Allerhoogste: Jezus Chris-
tus, met de heilige Geest,  in de 
heerlijkheid van God de Vader.  
Amen.  

 
Openingsgebed 
Heer, Gij hebt de moeder van uw geliefde Zoon  
de christenen tot moeder en hulp gegeven. 
Geef, dat wij mogen leven onder haar bescherming 
en dat de Kerk zich over een eeuwigdurende vrede moge verblijden. 
Door onze Heer. 
 
Eerste lezing uit het boek Judit 13, 17-20; 15,9 
 
In die dagen ontstak heel het volk in geestdrift. Het boog zich neer 
om God te aanbidden en in koor riep het uit: 'Geprezen zijt Gij, 
onze God, die heden de vijanden van uw volk vernietigd hebt.'  En 
Uzzia sprak haar toe: 'Gezegend bent u, dochter, door de allerhoog-
ste God, meer dan alle vrouwen op aarde, en geprezen zij God de 
Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, en die het zo heeft be-
schikt dat u de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgesla-
gen.  Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken, zal de herin-
nering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven.  Dat geve u 
God tot uw blijvende roem, en Hij schenke u alle goeds, omdat u 
uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze onder-
gang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewande-
len.' En heel het volk riep: 'Amen, amen.' 
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 En opdat Judit tevoorschijn zou komen, prezen zij haar eenparig: 'U 
bent de glorie van Jeruzalem, de trots van Israël, de roem van ons 
volk.’  
 
Woord van de Heer 
Wij danken God 
 
Antwoordpsalm   
 
R: wonderbaar is het wat de Machtige mij deed. 
 
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,  
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. 
 
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen. 
 
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. 
 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig; 
zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 
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voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
 
Halleluja 
 
EVANGELIE 
 
Pr. De Heer zij met U 
A.  En met uw Geest 
Pr. Lezing uit het Heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, 
volgens Lucas 
A.  Lof zij U Christus 
                                                                           Lucas 1, 39 -56 

 
Maria stond op en ging in die dagen met spoed op weg naar het 
bergland, naar een stad in Judea.  Zij ging het huis van Zacharias 
binnen en groette Elisabet.  Toen Elisabet de groet van Maria hoor-
de, sprong het kind op in haar schoot; en werd Elisabet vervuld met 
de heilige Geest. En riep met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de 
vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.  Waaraan heb ik 
het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?  
Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong 
het kind van vreugde op in mijn schoot.  Zalig zij die geloofd heeft, 
dat tot voltooiing zal komen wat haar door de Heer gezegd is.' En 
Maria zei: 'Hoog verheft mijn ziel de Heer. Van vreugde juicht mijn 
geest om God, mijn Heiland: omdat Hij neerzag op de nederigheid 
van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu af prijzen alle geslachten mij 
zalig, omdat Hij die machtig is, mij grote dingen deed en heilig is 
zijn Naam.  Zijn barmhartig geldt van geslacht tot geslacht voor hen 
die Hem vrezen.  Zijn kracht doet Hij gelden met zijn arm; trotsen 
van hart slaat Hij uiteen.  Hij haalt machtigen omlaag van hun troon, 
maar nederigen verheft Hij.  Hongeren vervult Hij met goede ga-
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ven, maar rijken zendt Hij heen met lege handen.  Zijn dienaar Israël 
is Hij te hulp gekomen, gedachtig zijn barmhartigheid zoals Hij gesp-
roken had tot onze vaderen jegens Abraham en zijn geslacht, voor 
eeuwig.  
 
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 
Homilie 
 
Pr: Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem. 
Factorem caeli et terrae, 
visibilium onnium et invi-
sibilium. Et in unum Do-
minum Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et 
ex Patre natum ante omnia 
saecula. Deum de Deo, Lu-
men de Lumine, Deum 
verum, de Deo vero. Geni-
tum  non  factum, consub-
stantialem Patri: per quem 
omnia facta sunt. Qui 
propter nos homines, et 
propter nostram salutem 
descendit de caelis.  Et in-
carnatus est, de Spiritu 
Sancto ex  Maria Virgine,  
et homo factus est. Cruci-
fixus etiam pro nobis, sub 

Pr:  Ik geloof in één God,  
de almachtige Vader, Schepper van 
hemel en aarde, van al wat zicht-
baar en onzichtbaar is. En in één 
Heer Jezus Christus, eniggeboren 
Zoon van God, vóór alle tijden ge-
boren  uit de Vader. God uit God, 
Licht uit Licht, ware God uit de 
ware God.  Geboren, niet gescha-
pen, één in wezen met de Vader, 
en dóór wie alles geschapen is.  Hij 
is voor ons, mensen, en omwille 
van ons heil uit de hemel neerge-
daald. Hij heeft het vlees aangeno-
men door de Heilige Geest uit de 
Maagd Maria en is mens geworden.  
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 
heeft geleden onder Pontius Pilatus 
en is begraven. Hij is verrezen op 
de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan 



9 

Pontio Pilato; passus et 
sepultus est. Et   resurrexit  
tertia   die, secundum   
scripturas,  et  ascendit  in 
caelum:   sedet  ad  dexte-
ram Patris. Et iterum ven-
turus est cum gloria, iudi-
care vivos et mortuos, cui-
us regni non erit finis.  Et 
in Spiritum Sanctum, Do-
minum et vivificantem: qui 
ex Patre Filioque procedit. 
qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorifica-
tur: Qui locutus est per 
prophetas. Et unam sanc-
tam catholicam et apostoli-
cam Ecclesi-am. Confiteor 
unum baptisma in remis-
sionem peccatorum. Et ex-
pecto, resurrectionem 
mortuorum et vitam ven-
turi saeculi. Amen 

de rechterhand van de Vader. Hij 
zal wederkomen in heerlijkheid, 
om te oordelen, levenden en do-
den. En aan zijn rijk komt geen 
einde. Ik geloof in de Heilige 
Geest, die Heer is en het leven 
geeft; die voorkomt uit de Vader 
en de Zoon; Die met de Vader en 
de Zoon, tezamen wordt aanbeden 
en verheerlijkt;  die gesproken 
heeft door de profeten.  Ik geloof 
in de ene, heilige katholieke en 
apostolische Kerk. Ik belijd één 
doopsel tot vergeving van de zon-
den.  Ik verwacht de opstanding 
van de doden en het eeuwig leven 
in het komend rijk. Amen. 
 

 
Voorbeden:   

➢ Acclamatie: Heer ontferm U 
 
Collecte (givt app) 
 
 
 



10 

Offerande lied:  Veni creator spiritus  
 
Veni, creator Spiritus 
mentes tuorum visita, 
imple superna gratia, 
quae tu creasti pectora. 
Qui diceris Paraclitus, 
altissimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio 
Tu septiformis munere, 
digitus paternae dexterae 
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 
Hostem repellas longius 
pacemque dones protinus, 
ductore sic te praevio, 
vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 
Deo Patri sit gloria, 
et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. 
Amen. 
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Klaarmaken van het altaar 

➢ Tijdens het klaarmaken van het altaar wordt er gecollecteerd 
en brengt het koor het lied op de volgende bladzijde ten ge-
hore. Onderwijl draagt de priester in stilte de offergaven aan 
God op en bidt:  

 
Pr. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft,  uit uw milde hand 
hebben wij het brood ontvangen,  aan U dragen wij op, de vrucht 
van de aarde, het  werk van onze handen, maak het voor ons tot 
Brood van eeuwig leven.  
Gezegend zijt Gij God in alle eeuwen 

 
Pr. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft uit uw milde hand 
hebben wij de beker ontvangen,  aan U dragen wij op de vrucht van 
de wijngaard het werk van onze handen, maar het voor ons tot Bron 
van eeuwig leven. 
Gezegend zijt Gij God in alle eeuwen. 
 
DE HEILIGE EUCHARISTIE 
Pr. Bidt dan nu 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. 
 
 
Gebed over de gaven 
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Heilige Vader, aanvaard onze offergave die wij, blij van hart, U aan-
bieden bij de herdenking van Maria, de heilige Maagd; en geef dat 
wij, een met Christus in zijn levensoffer, troost ontvangen in de le-
ven en heil in de eeuwigheid. Door Christus onze Heer.
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Prefatie  
De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart 
Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Brengen wij dank aan de Heer onze God 
Hij is onze dankbaarheid waardig 
 
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.  
 
Op deze feestdag van 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 hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Chris-
tus, uw Zoon, onze Heer.  
 
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreug-
de aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen mee-
klinken in dit koor, wij smeken U en dat ook onze hulde wordt ge-
hoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven. 
 
Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus  
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra,  
gloria Tua,  
Hosanna in Excelsis! 
Benedictus, qui venit  

Heilig, heilig, heilig:  
de Heer van de hemelse machten. 
Vol zijn de hemelen en de aarde,  
van Uw heerlijkheid,  
Hosanna in den hoge! 
Gezegend Hij die komt  
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in Nomine Domini! 
Hosanna in excelsis!  

in de Naam van de Heer! 
Hosanna in den hoge!  

 
EUCHARISTISCH GEBED III B 
 
Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel 
prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij 
alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft 
Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en 
talen; want van oost en west moet door een zuivere offergave hulde 
worden gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te 
wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen door uw Geest, 
en ze Lichaam en + Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood en 
sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlijken. 
Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 
 
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM, 
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om 
uw Naam te verheerlijken. 
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: 
 
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, 
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WANT DIT IS DE BEKER VAN HET ALTIJDDURENDE VER-
BOND, 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. 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert dat Gij verrezen zijt. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw 
Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing aan uw rechter-
hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en 
bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. 
 
Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk, 
en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nut-
tigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest 
opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één 
geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: dan zullen 
wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Ma-
ria, de heilige Maagd en Moeder van God; met de heilige Jozef, haar 
bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, (met de heilige 
N.) en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen 
door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij 
met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, 
sterk in liefde en geloof: samen met uw dienaar N., onze paus, en 
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N., onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel 
het gelovige volk dat Gij U hebt verworven. 
 
Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen van deze 
gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de Vader zijt. Goede 
God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U lief wa-
ren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen in uw Rijk. Ook 
wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor al-
tijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze 
Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. 
 
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 
 
Pater Noster 
Pr. Praeceptis salutaribus moniti 
et divina institutiones formati, 
audemus dicere: 
 
Pater Noster, Qui est in caelis; 
sanctificetur Nomen Tuum. 
Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et 
in terra. Panem nostrum 
quotedianum da nobis hodie et 
demitte nobis debita nostra, 
sicut et nos demitimus 

Onze Vader 
Aangespoord door een gebod 
van de Heer en door zijn god-
delijk woord onderricht, dur-
ven wij zeggen: 
 
Onze Vader, die in de hemel 
zijt; Uw Naam worde gehei-
ligd; Uw rijk kome; Uw wil 
geschiede op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons 
dagelijks brood; En vergeef ons 
onze schuld; Zoals ook wij aan 
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debitoribus nostris; et ne nos 
inducas in tentationem, sed 
libera nos al malo. 

anderen hun schuld vergeven; 
En leid ons niet in bekoring; 
Maar verlos ons van het kwade. 

 
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat 
wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van 
Jezus Messias, uw Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk  en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid,  amen. 
 
Pr. 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. 
 
Vredesritus 
Pr.  De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
Pr. Wenst elkaar de vrede 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis 
Agnus Dei, 

Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods,  
dat wegneemt de zonden der wereld,  
ontferm U over ons. 
Lam Gods,  
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qui tollis peccata mundi 
dona nobis pacem 

dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede. 

 
COMMUNIERITUS 
 
Pr.  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 spreek slechts één woord en ik zal gezond worden.  
 
Communie-tekst 
Zie de Maagd zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen; zijn 
naam zal zijn: Immanuel (God-met-ons). 
 
Communie lied: Gij zelf zijt, Heer  
 
R: Gij zelf zijt Heer, het levend Brood, gebroken voor ons heil. De band die 
ons tezamen houdt, Gij die verrezen zijt. 
 
Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: “Eet 
allen van dit brood, het is mijn Lichaam voor uw heil”   R: 
 
Ik ben het Brood dat leven geeft, aan wie in Mij gelooft; Ik doe hem 
opstaan uit de dood wanneer Ik wederkeer”.  R: 
 
Wij delen thans hetzelfde Brood tot opbouw van de Kerk. ’t Geloof 
dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer.  R: 
 
Gebed na de Communie 
Heer, in de kracht van dit paasmysterie hebben wij de moeder van 
uw Zoon herdacht. Wij die het geheim van de dood meedragen in 
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ons lichaam, bidden U, dat wij van dag tot dag getuigen mogen zijn 
van de verrijzenis, levend in vaste hoop op U. Door Christus onze 
Heer. 
Amen 
 
Zegen (of na de processie)  
 
Slotlied Wij groeten U, o koningin 
 
1. Wij groeten u, o koningin, o Maria: 
     u moeder vol van teed're min, o Maria: 
 
 Groet haar, o Cherubijn,   prijs haar, o Serafijn,  
 prijst met ons uw Koningin:  salve, salve, salve, Regina. 
 
2.  O Moeder van barmhartigheid, o Maria.  
en troost in alle bitterheid: o Maria.  Ref. 
 
3. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria. 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. Ref. 
 
4. Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria. 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. Ref. 
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Opstellen v.d. Processie 
 

Liederen bij het verlaten van de kapel:  
 
 

➢ Tientje van de Rozenkrans 

1. Geslachten U roemen, Uw naam is zo groot,  
de naam die wij noemen,  Maria ter Nood. 
 
Refr: Avé, Avé, Avé Maria 
 
2. In ‘t verre verleden,  klonk hier steeds uw naam.  
Wat toen werd beleden, bezingen wij saam. Refr: 
 

➢ Tientje van de Rozenkrans 

3. Het eerst  wat wij vragen hier gaand rond uw troon, 
schenk Hem,  die wij dragen,  geef Moeder uw Zoon. Refr: 
 
4. Wil Hem aan ons geven, als levensgenoot, 
als Weg, Waarheid Leven, Maria ter Nood. Refr: 
 

➢ Tientje van de Rozenkrans 

5. De angst en de wensen, van alle bestaan, 
o Moeder der mensen, die dragen wij aan. Refr 
 
6. Wij gaan zo verloren, in’t eigene lot, 
hoe klein ook wil horen, o Moeder van God. Refr.  
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➢ Tientje van de Rozenkrans 
 

7. Wij leven in vreze,  om  ‘n wereld in brand, 
om haar te genezen, geeft licht in de hand. Refr: 
 
8.  Verruim onze harten,  voor leed en voor dood, 
o Moeder van smarten, Maria ter Nood.  Refr: 

➢ Tientje van de Rozenkrans 

9.  Schenk Moeder der armen,  in’t zwart van de nacht, 
uw lach vol erbarmen,  waar ieder op wacht. Refr: 
 
10.  Dan blijven wij roemen  uw naam is zo groot, 
Wij blijven U noemen: Maria ter Nood. Refr: 

➢ Tientje van de Rozenkrans 

 

Bij de Genadekapel 
 

Toewijding O.L.V ter Nood 
Bisschop: Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde! 
Uw onbevlekt Hart was, en is altijd gelijkvormig met de wil van de 

hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze Moeder en Voor-

spreekster bij de troon van uw Zoon. Neem de onherroepelijke 
toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is als wij er zelf 
over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw han-
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den. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle 

genaden die wij nodig hebben  om eens het eeuwig leven te bezitten. 

O Maria, U bent de Vrouwe van alle Volkeren,  de Moeder van alle 
mensen,  met onszelf vertrouwen wij u onze zorgen toe en  degenen 
die ons zo dierbaar zijn,  i.h.b. noemen wij: 

 

 .… Korte stilte ….. 
 
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, O, Heilige Moe-

der van God,  O Koningin van de Liefde, wijs onze gebeden niet af 

als wij in nood zijn en verlos ons uit alle gevaren.  
 
Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder 
de vrouwen,  de Moeder van onze Heer Jezus Christus,  de Konin-
gin des Hemels, Onze Lieve Vrouw ter Nood.  
Amen. 
 
Wees gegroet, Maria…. 
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Salve Regina 
 
Salve, Regina,  Mater  
misericordiae,  vita, dul-
cedo,  et spes nostra, 
salve. Ad te clamamus,  
exsules filii Evae. Ad te 
suspiramus,  gementes et 
flentes in hac lacrimarum 
valle. Eia, ergo,  advocata 
nostra,  illos tuos  miseri-
cordes oculos  ad nos con-
verte; et Iesum,  benedic-
tum fructum  ventris tui, 
nobis  post hoc exilium 
ostende. O clemens, O pia,  
O dulcis Virgo Maria. 
 

Wees gegroet, koningin,  moeder 
van barmhartigheid; ons leven, onze 
vreugde  en onze hoop, wees ge-
groet. Tot u roepen wij,  ballingen, 
kinderen van Eva; tot u smeken wij,  
zuchtend en wenend in dit dal van 
tranen. Daarom dan,  onze  voor-
spreekster, uw barmhartige ogen, sla 
ze op ons en toon ons, na deze bal-
lingschap, Jezus  de gezegende 
vrucht  van uw schoot. O goedertie-
ren, o  liefdevolle, o zoete maagd 
Maria. Bid voor ons heilige moeder 
van God Opdat wij de beloften van 
Christus waardig worden 
 
 

 
 
 


