Maria, moeder van hoop

Mariaviering
Zaterdag 21 mei 2022 – 19.00 uur
m.m.v. St. Caeciliakoor

R.K. geloofsgemeenschap Houten

Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming
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Hoop is een lichtje in je hart
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht

Voorgangers:

Annie Vernooij en Gerda Vernooij

Muzikale leiding:

Pieter Koning

met medewerking van: Henk de Winter

in samenwerking met de werkgroep Mariavieringen
en pastor Lilian Weijman
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Vooraf aan de viering:
Koor: Regina Coeli – W. Vogel
Koningin des hemels, verheug u,
alleluia
Want Hij die gij gedragen hebt,
alleluia
Is verrezen, zoals Hij gezegd heeft,
alleluia
Bid voor ons bij God, alleluia!

Regina coeli, laetare,
alleluia
Quia quem meruisti portare,
alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis, Deum alleluia!

Koor: Wees gegroet, Maria – A. Broersen
Openingslied: Ik groet U, vol genade
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Want onder alle vrouwen
zijt gij gebenedijd;
Gelukkig die aanschouwen
in dank uw heerlijkheid.
En meer nog zij gezegend
de vrucht van uwe schoot;
Door Hem zijn wij genezen
van een volkomen dood.
Gods Moeder, wil ons horen;
Bid dat wij zondaars groot
voor God niet gaan verloren
in ’t uur van onze dood.
Opening, welkom en inleiding
Gebed
Willen we nu samen bidden:
Allen:

Maria, wij richten ons tot U,
omdat U de kracht van het hopen bezat.
U zag uit naar de komst van de Messias,
U vertrouwde erop, dat de Verlosser zou komen
voor de armen en kleinen.
Mogen ook wij iets van die kracht,
de hoop en dat vertrouwen ontvangen
Amen.
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Vredesgroet
Wij spreken de hoop uit
dat er vrede binnenstroomt in ons leven
als een vonk van liefde die ons hart raakt.
Dat vrede voelbaar mag worden
zoals een hand die zacht op een schouder wordt gelegd.
Dat vrede hoorbaar mag zijn
in liefdevolle woorden die gesproken worden.
Dat vrede zichtbaar mag zijn
in het gelaat van elke medemens.
Dat vrede ervaren mag worden
in de sfeer tussen ons mensen.
Moge de vrede die in ons is
een spoor van liefde trekken.
Vredeslied: Dona nobis pacem -

Geef ons vrede
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Met Maria bidden om vergeving
Heer, omdat Maria voor ons een voorbeeld is die de hoop in ons
levend houdt, komen wij tot U om te bidden om ontferming:
Waar wij twijfelen, verdriet hebben, onbegrip kennen,
laat Maria ons zien hoe zij de hoop in ons levend houdt.
Allen:
Heer, ontferm U
Waar wij aarzelen om lief te hebben, om vriendschap te delen,
laat Maria ons zien hoe zij de hoop in ons levend houdt.
Allen:
Christus, ontferm U
Waar wij moeizaam over de brug komen om te getuigen van ons
geloof,
om te danken om wat ons soms te beurt valt,
laat Maria ons zien hoe zij de hoop in ons levend houdt.
Allen:
Heer, ontferm U.
Heer God, blijf met ons begaan en ontferm U over ons.
Moge Maria’s voorbeeld ons de weg wijzen
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.
Amen.
Zolang er hoop is
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
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Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in de morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen
dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God
je in zijn handen houden.
Koor/samenzang: Zegen nu Maria, Magnificat
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Zegen nu Maria, allen die ik min,
door uw moederzegen, houd ze vroom van zin.
Spreid uw moedershanden, geef hen kracht naar kruis.
Zegen alle harten, zegen ieders huis.
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat anima mea Dominum.
Zegen eens, Maria, ook ons laatste uur,
Help ons, lieve Moeder, in het stervensuur.
Uwe hand, Maria, sluit ons oog eens dicht,
Als wij eenmaal opgaan naar Gods glorielicht.
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat anima mea Dominum.
Evangelielezing: Lucas 1:46-55
Allen gaan staan
Maria antwoordde: “Ik prijs de Here met heel mijn hart!
Ik kan mijn blijdschap niet op!
God mijn Redder, heeft aan mij gedacht.
En ik ben maar een gewone vrouw.
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Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht
ben, want de machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij
gedaan.
Hij is altijd goed voor mensen, die ontzag voor Hem hebben.
Hij heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. Hij heeft
hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun
troon gestoten.
Maar gewone mensen zijn door Hem op een voetstuk gezet.
Hij heeft hongerigen overladen met het goede en rijken met lege
handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen.
Hij is zijn belofte niet vergeten, want Hij had Abraham en zijn
kinderen beloofd altijd goed voor hen te zijn.”
Tot zover deze lezing – Wij danken God
Samenzang: Wees gegroet, o sterre
m. A. Hamers, b. F. Mierhout, t. A. Huybers
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Bezinning
Instrumentaal

Bloemenhulde
Maria is ‘als moeder van de Heer’ en als vrouw voor velen een
toevlucht in gebed, een voorbeeld van hoop, een troost.
Daarom gaan wij nu onze bloemen bij het beeld van Maria
leggen.
Bloemen, die wij aanbieden voor alle levensvreugde en liefde die
we bij Maria vinden.
Bloemen, als teken van onze dankbaarheid omdat zij naar ons
luistert, zelfs wanneer wij woordeloos bidden.
Lied bij de bloemenhulde: God groet u zoals bloemen
(mel.: God groet u zuiv’re bloeme)
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Een roos die zonder dorens
wacht op de zonnegloed
zo zijt gij uitverkoren
totdat gij open bloeit.
De hemel van zo hoge,
De aarde van omlaag
Staan over u gebogen,
Vrouw die om leven vraagt.
God groet u, zoals sterren
En licht van zon en maan.
Hij is als licht van verre
Over u opgegaan.
Die groot is in zijn daden
Werd u tot goed en bloed.
Gij moeder vol genade,
Maria wees gegroet.
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Woorden van Hoop
Voorganger: Ik hoop op een toekomst,
waarin alle bittere woorden
uit de mond genomen worden.
Overal, in ieder huis, in iedere stad, in elke straat.
En dat de één tegen de ander kan zeggen:
Allen:

“Ik hoop op een nieuwe toekomst,
waar alle harten worden gevuld met tederheid
en waar de handen gaven van vriendschap zijn.”

Voorganger: Ik hoop op vele nieuwe kansen,
wanneer de rijke, zich schamend over zijn rijkdom,
afstand zal doen van macht en bezit,
en naar de arme zal gaan met de woorden:
Allen:

“Ik hoop op een nieuwe toekomst.
Vergeef me, dat ik te veel nam voor mezelf.
Ik zal aan uw tafel gaan zitten met hetzelfde brood
en met bloemen van vrede in de zon.”

Voorganger: Ik hoop op een nieuwe lente over de wereld,
waar iedere soldaat zijn wapen in de grond steekt
en naar de zichtbare en onzichtbare vijand zal
roepen:
Allen:

“Ik hoop op een nieuwe toekomst.
Ik zal je niet doden.
Ik zal je geen kwaad doen.”
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Voorganger: Ik heb vertrouwen in de toekomst.
Ik wil het doorgeven aan de ander,
zonder woorden,
met een glimlach, met een gebaar van verzoening,
met een handdruk,
met een woord van waardering,
met een klop op de schouder,
met een spontane omhelzing,
met een kus, met een ster in je ogen,
met duizend kleine attenties,
elke dag opnieuw;
Allen:

Zo wil ik bouwen aan een nieuwe toekomst.
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Koor/samenzang: Czarna Madonna – Pools Marialied
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Gebeden van de gemeenschap
Gesproken acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons
Wees gegroet
Allen:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u, Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Collecte
Uw gave in de ronde mandjes is bestemd voor onze eigen
geloofsgemeenschap en in de vierkante mandjes voor
De Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking.
Deze steunt basisprojecten in de derde wereld, kleinschalige
projecten, die groepen vrouwen helpen binnen de eigen cultuur
hun toekomst te verbeteren.
Achterin deze Orde van Dienst vindt u een uitgebreide tekst over
dit goede doel. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.
Zie hiervoor de QR code achterin dit boekje.
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Zang tijdens de collecte: Het Mariaklokje - Engelhardt
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Slotgebed
Allen:
Goede God,
ter ere van Maria zijn wij hier bijeengekomen
om elkaar te ontmoeten,
en onze zorgen te delen met U.
Geef ons, net als Maria,
de hoop en het vertrouwen
dat het kwaad te overwinnen is,
als wij liefde, hoop en vertrouwen inzetten
zo bidden wij U,
die leeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Koorzang: Ave Maria – J. Haagh
Mededelingen
Wegzending
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Slotlied: Wij groeten U, o koningin

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
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Wij nodigen u uit om na de viering
achterin de kerk
een kopje koffie of thee of limonade
met ons mee te drinken !!

Wist u dat …

… het Caeciliakoor in oktober
ook een Mariaviering verzorgt.
U bent hiervoor alvast van harte uitgenodigd.
… achterin de kerk rozenkransen te koop zijn
en de kaars van “Maria van Altijddurende bijstand”
… dat er iedere vrijdag om 19.00 uur
een rozenkransgebed is in de dagkapel van onze kerk.
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Collecte:
Melania project !
Melania is een organisatie van vrouwen voor vrouwen
De groep vrouwen in Kaiwenge, Kasese in Oeganda vraagt geld voor de
aanschaf van geiten en de bouw van stallen.
Het doel is duurzame bronnen van inkomsten te creëren voor arme vrouwen
in de Kajwenge gemeenschap om op deze manier hun zelfredzaamheid te
bevorderen.
Dit kan door het houden en fokken van geiten. Het idee is dat de geiten
worden gemolken om melk te kunnen verkopen en dat de lammetjes die zij
baren eveneens worden verkocht. Waar nodig zal de melk en het vlees van
de geiten worden gebruikt voor eigen consumptie. Uit hun eigen onderzoek is
gebleken dat het houden van geiten duurzaam is omdat het kleinvee niet
kwetsbaar is voor bepaalde veeziektes (zoals slaapziekte), ze meestal vrij
vruchtbaar zijn en zeker ook omdat geiten zelfs in barre omstandigheden en
dorre landschappen weten te overleven.
De groep heeft bouwmateriaal nodig zoals ijzeren platen en palen waarmee
zij een geitenhok kunnen bouwen.
Het project wil daarnaast ook training geven zodat elke zes maanden
tientallen vrouwen kunnen worden getraind over dingen zoals geitenhouderij,
ziektebestrijding en ondernemerschap.
De St. Ritah Women Development Association is een non-profit organisatie
die de meeste kwetsbare vrouwen en meisjes in gemeenschappen stimuleert
om zich te verenigen en gezamenlijk hun sociale en economische positie te
verbeteren. St. Ritah werkt in een afgelegen district, waar veel vrouwen
weinig verdienen door uitbuiting en discriminatie. Deze vrouwen en meisjes
leven dan ook vaak in grote armoede.
Allen hartelijk dank voor bijdragen aan het project van 2022; we vertrouwen
erop dat ook dit project in Oeganda uw steun heeft.
A.M. Sontrop
namens KVG Houten / Melania
rek.nr: NL51 RABO 0329821253
project nr: AF-UG94
t.n.v. penningmeester KVG. Houten<Terstegen-Bom>
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GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW
Wifi naam: gast rk kerk Wachtwoord: 1234567890

Voor goede doel

Voor eigen geloofsgemeenschap

Vieringen komende week en komend weekend

Zo. 22 mei 11.00 uur Eucharistieviering 1e H. Communie
m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang
Di. 24 mei 19.00 uur Woord- en communieviering
in de dagkapel
Do. 26 mei 11.00 uur Hoogfeest van de hemelvaart van de Heer
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor
Vr. 27 mei 19.00 uur Rozenkransgebed
in de dagkapel
Zo. 29 mei 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor
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Kleurplaat
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Heer,
ik vraag om Uw zegen.
Misschien doe ik dat wel
omdat ik zo graag leef.
Altijd hoop ik opnieuw
dat U mijn dagen zult zegenen.
Ja, ik heb het leven lief
en vul het glas tot de rand
maar ik weet zeker, heer,
dat ik dit leven zinloos zal vinden
vanaf de dag
dat ik niet meer hopen mag
op U.

Toon Hermans
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Dit boekje kunt u meenemen
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