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eucharistieviering + avonddienst 
 

 



eucharistieviering 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Communio uit Missa Sancti Iacobi - G. Dufay. 
 
Vos qui secuti estis me, sedebitis 
super sedes judicantes duodecim 

tribus Israel                                                        

Gij die mij gevolgd zijt zult zitten 
op tronen oordelende de twaalf 
geslachten van Israel 

 

 



 

avonddienst 

 

 

 



 

 



Danklied van Maria met antifoon: 

 

 



AKATHIST van onze Koningin Maria, altijd maagd Moeder van God 

 

Maria, Gij spreekt voor ons ten beste 

Gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad, 

Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit Glorielied. 

Red ons door uw grote macht, o Moeder van God, 

uit alle gevaren nu wij tot u zingen: 

 

Wees gegroet Moeder Gods, o Maria altijd maagd! 

 

1) Als gezant van de hemel werd een aartsengel 

tot de moeder Gods gezonden om de blijde boodschap te verkondigen. 

Toen aanschouwde hij, o Heer, uw menswording en riep in opperste 

verbazing met zijn hemelse stem: 

 

Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen 

Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen 

Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op 

Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva 

 

Verheug u, gij gaat al ons denken te boven 

Verheug u, diepte onpeilbaar voor het engelenoog 

Verheug u, want de troon van de koning zijt gij 

Verheug u, want gij draagt de drager der wereld 

 

Verheug u, ster die de zon doet verschijnen 

Verheug u, schoot waarin God nederdaalt 

Verheug u, door u wordt de schepping vernieuwd 

Verheug u, door u wordt de schepping een kind ! 

 

Wees gegroet Moeder Gods, o Maria altijd maagd! 

 

2) Bewust was zich Maria haar reinheid en daarom sprak zij onomwonden 

tot Gabriël:  “O, hoe wonderbaar is mij uw woord, hoe ondoorgrondelijk. 

Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt, en gij jubelt voor God: 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia!   

 

 



3) Gericht op de kennis die niet te kennen is zei de maagd tot de gezant 

van de Heer:  “zeg mij: hoe zal dit geschieden dat ik uit mijn maagdelijke 

schoot een zoon zal baren?” Maar de engel sprak haar toe met deze 

woorden: 

 

Verheug u, ingewijden in een onzegbaar mysterie 

Verheug u, bewaarster van een door God gegeven geheim 

Verheug u, Christus wonderen beginnen in u 

Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering 

 

Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt 

Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleid 

Verheug u, bron van verbazing der engelen 

Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels 

Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het licht 

Verheug u, die niemand dit wonder laat zien 

Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven 

Verheug u, gij verdiept ons eenvoudig geloof  ! 

 

Wees gegroet Moeder Gods, o Maria altijd maagd! 

 

4) Door Gods kracht overschaduwd heeft de maagd ontvangen,  hoewel 

zij nooit door een man werd benaderd. Haar moederschoot werd een 

vruchtbare akker en allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen 

luid: Alleluia, Alleluia, Alleluia! 

 

5) En de maagd spoedde zich naar Elisabeth nadat zij in haar 

moederschoot God had ontvangen. Het kind in de schoot van Elisabeth 

sprong vol vreugde op alsof het Gods moeder begroette: 

 

Verheug u, rank van een onsterfelijke stam 

Verheug u, gij draagt de vrucht die nimmer vergaat 

Verheug u, gij voedt Hem die alle leven verzadigt 

Verheug u, gij schenkt het leven aan Hem die ons maakte 

 

 

 



Verheug u, weelde van de ontferming van God 

Verheug u, tafel die overvloeit van Gods rijke genade 

Verheug u, gij geeft ons lichaam weer kracht 

Verheug u, gij bereidt onze ziel een veilige haven 

 

Verheug u, heerlijk geurende wierook van voorspraak 

Verheug u, die heel de wereld redt door gebed 

Verheug u, Gods welbehagen voor wie moeten sterven 

Verheug u, die de stervelingen moed geeft bij God ! 

 

Wees gegroet Moeder Gods, o Maria altijd maagd! 

Alleluia Alleluia Alleluia! 

 

 


