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Liturgie voor Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2020 
 
Vanaf juli is het weer toegestaan dat mensen meevieren in de kerkruimte, maar er mag nog niet gezongen 
worden door de aanwezige kerkgangers. 
Toch is het belangrijk dat u als kerkganger op een aantal momenten in de viering ook actief kunt participeren 
aan de viering. Daarom zullen enkele teksten niet worden gezongen maar gezamenlijk worden gesproken. 
Daar waar gezongen wordt, gebeurt dat door de cantor. 
Hier volgt de orde van dienst:   
 
Intredelied: Wij groeten u, o Koningin GVL 555 
Wij groeten U, o koningin, o Maria: 
U Moeder vol van teed're min, o Maria: 
 
Refrein: 
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, 
prijst met ons uw Koningin: 
Salve, salve, salve, Regina. 
 
O Moeder van barmhartigheid, o Maria: 
en troost in alle bitterheid, o Maria. Refrein. 
 
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: 
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. Refrein. 
 
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria: 
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. Refrein. 
 
Kruisteken en begroeting  
 
Schuldbelijdenis gesproken  
Allen:  
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. 
 
Voorganger: Moge … 
 
Heer ontferm U over ons - Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons - Christus, ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons - Heer ontferm U over ons 
 
Lofzang: Aanbidt en dankt GVL 401 
Aanbidt en dankt uw Vader, God die leeft van eeuwigheid; 
Aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. 
Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht; 
dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht. 
 
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam 
en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. 
Nu nodigt Hij zijn broeders uit op 't grote koningsfeest 
en waar Hij leeft aan Vaders hand daar heerst een goede Geest. 
 
Eerste lezing: Openbaring 11, 19a; 12, 1. 3-6a.10ab  
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de hemel: 
een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 
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Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: 
een grote, vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart 
vaagde een derde deel van de sterren des hemels weg en wierp die op de aarde.En de Draak stond vóór de 
Vrouw, die zou baren om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon, die 
alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon. 
En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid. En ik hoorde een stem in de 
hemel roepen: “Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij 
van zijn Gezalfde.” 
Woord van de Heer - Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm: Boven mensen uit. GVL Psalm 45 
Refrein: Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid; God heeft u gezegend voor immer. 
 
Koningsdochters zijn onder uw schonen, statig,  
rechts van u, uw gemalin in het glanzende goud van Ofir. Refrein 
 
Luister, jonkvrouw, zie op, geef gehoor; zo de koning uw schoonheid begeert  
- hij, uw heer – buig u voor hem neder. Refrein 
 
Geroepen weet ik mij uw naam geslacht op geslacht te doen leven;  
zo mogen de volken u loven van thans tot in eeuwigheid. Refrein 
 
Tweede lezing: Kor. 15, 20-26 
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat 
door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in 
Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste 
Christus, vervolgens, bij zijn komst die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het 
koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te 
hebben onttroond. Want het is vastgesteld, dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden 
onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand, die vernietigd wordt, is de dood.  
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Tussenzang 
Halleluja, Heden is Maria ten hemel opgenomen.  
 
Evangelie: Lucas 1, 39-56  
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar de stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias 
binnen en groette Elisabeth. Zodra Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. 
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit 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 
toekomt? 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 vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.” 
En Maria sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij 
welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, 
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van 
geslacht tot geslacht, voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. 
Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaad Hij met gaven, en 
rijken zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig zijn 
barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.” Nadat 
Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar huis terug. 
Woord van de Heer. Wij danken God. 
 
Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, 
onze Heer,die ontvangen is van de heilige Geest geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle de derde dag verrezen uit de 
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doden die opgestegen is ten hemel zit aan de rechterhand van God,de almachtige Vader. Vandaar zal Hij 
komen oordelen de levenden en de doden Ik geloof in de heilige Geest de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig 
leven. Amen. 
 
Gezongen acclamatie bij de voorbede aan het begin en het eind tussen door gesproken door iedereen: 
Heer luister naar ons en verhoor ons. 
 
Bereiden van  de tafel 
Priester: Bidt broeders en zusters  
 dat mijn en uw offer aanvaard kan worden,  
 door God, de almachtige Vader. 
allen: 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 
 
Gezongen GvL 291: 
Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Gesproken door allen, na de consecratie 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt  
 
Onze Vader  
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in 
de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan 
onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.  
Pr: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw 

barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar 
de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. 
Allen:  Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

 
Vredesritus 
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. 
Allen: Amen 

Pr: De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen: En met uw geest.  

 
Breken van het Brood – gezongen GvL 331 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons (2x) 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
Tijdens de communie gezongen:  
Neem mij aan zoals ik ben,  
zuiver uit wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn ziel 
en leef in mij. 
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Slotlied: God groet u, zuiv're bloeme GvL 445 
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, 
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij! 
 
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij! 
 
Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.  
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. 
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij! 


