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OPENINGSRITUS 

 

Openingstekst Heb. 10, 5 en 7 

Toen de Heer in de wereld kwam, sprak Hij:  

Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. 

 

Kruisteken en begroeting 

Kruisteken: 

 In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen 

 

Vandaag, negen maanden vóór Kerstmis, het hoogfeest van de geboorte des Heren  

herdenken wij hoe zijn komst door de engel Gabriël werd aangekondigd. Om 

duidelijker te laten uitkomen dat 25 maart eerst en vooral een feest des Heren is, heeft 

men de oorspronkelijke benaming van dit feest hersteld: Aankondiging van de Heer (in 

plaats van Maria boodschap of aankondiging aan Maria).  

Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetisch 

woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: Zie, de maagd zal zwanger worden en 

een zoon ter wereld brengen (Mt. 1, 23), de intrede van Christus in deze wereld: 

Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid 

. . . Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen. (Heb.10, 5-7). 

 

Schuldbelijdenis  
Belijden we onze zonden, bekeren wij ons tot God, om het mysterie van heilige 

Eucharistie goed en waardig te kunnen vieren. 

 

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 

voor mij te bidden tot de Heer onze God, opdat de almachtige God zich over ons 

mag ontfermen, onze zonden mag vergeven en ons mag geleiden tot het eeuwig 

leven. Amen. 

 

Heer ontferm U over ons 

Christus ontferm U over ons 

Heer ontferm u over ons. 

 

  



Eer aan God  

Eer aan God in den hoge,  

en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.  

Wij loven U. 

Wij prijzen en aanbidden U. 

Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 

Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader;  

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;  

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; 

Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; 

Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 

Want Gij alleen zijt de Heilige.  

Gij alleen de Heer. 

Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,  

met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 

Openingsgebed 

God, Gij hebt gewild dat uw Woord het vlees aannam in de schoot van de maagd 

Maria en mens werd zoals wij. Wij bidden U: mogen wij, die belijden dat onze 

Verlosser God en mens tegelijk is, zelf deel krijgen aan zijn goddelijk leven. Door 

onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen 

 

LITURGIE VAN HET WOORD 

 

Eerste lezing Jes. 7, 10-14 

Zie, de maagd zal ontvangen. 

Uit de Profeet Jesaja 

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz: “Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij 

hoog aan de hemel of diep in de hel.” Maar Achaz antwoordde: “Ik vraag niet om een 

teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen.” En Jesaja sprak: “Luister dan, Huis van 

David, is het u niet genoeg mensen te ergeren, dat gij ook mijn God tot ergernis wilt 

zijn? Daarom geeft de Heer u ook ongevraagd een teken: Zie, de maagd zal 

ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen, Immanuël: God-met-ons”.  

 

Woord van de Heer 

Wij danken God 

 

  



Tussenzang Ps. 40 (39), 7-8,9, 10, 11 

Refrein: Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen. 

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,  

maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.  

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;  

dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat 

Refrein: Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen. 

 

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,  

uw wet is in mijn hart gegrift. 

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,  

mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. 

Refrein: Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen. 

 

Ik hield uw weldaden niet in mijn hart verborgen,  

uw trouw, uw bijstand maakte ik bekend. 

Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, 

noch uw getrouwheid, voor de mensen om mij heen. 

Refrein: Ja, ik kom, Heer, om uw wil te doen. 

 

Tweede lezing Hebr. 10,4-10 

In de boekrol staat er over mij geschreven: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te 

doen. 

Uit de brief aan de Hebreeën 

 

Broeders en zusters, 

Het is uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen.  

Daarom zegt Christus dan ook, als Hij in de wereld komt: “Slachtoffers en gaven hebt 

Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers 

konden U niet behagen.” Toen zei ik: “Hier ben ik. Zoals er in de boekrol over mij 

geschreven staat: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.” Eerst zegt Hij: 

“Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt Gij niet gewild; die konden U 

niet behagen hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden.” En dan 

zegt Hij: “Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen.” Hij schaft dus het eerste af 

om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens voor al, door het 

offer van het lichaam van Jezus Christus. 

 

Woord van de Heer 

Wij danken God 

 

Vers voor het Evangelie Joh. 1, 14ab 

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn 

heerlijkheid aanschouwd.  



Evangelie Lc. 1,26-38 

Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 

 

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, 

Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis 

van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: 

“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen.” Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon 

betekenen. Maar de engel zei tot haar: “Vrees niet, Maria, want gij hebt genade 

gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen  

en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David 

schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn 

koningschap zal nooit een einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: “Hoe zal 

dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord 

“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd 

worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar 

ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in 

haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie de 

dienstmaagd des Heren; mij geschiede naai uw woord.” En de engel ging van haar 

heen. 

 

Woord van de Heer 

Wij danken God 

 

Overweging bij het evangelie 

Het hoogfeest van vandaag is een feest van hemel en aarde. Vanuit de hemel wordt 

de Gabriël, van Godswege gezonden en verkondigt wat er gebeuren zal. De 

vereniging van hemel en aarde in de Zoon van God zelf. God verkondigt het niet zelf, 

maar door een engel te zenden wordt geopenbaard dat het God zelf is die in de 

hemel woont, in het ontoegankelijke licht, het heilige van het heilige.  

De engelen zijn schepselen van God. Een aantal van hen is God trouw gebleven en 

blijft Hem voor altijd trouw, in zijn tegenwoordigheid, in zijn dienst, in dienst van de 

Kerk en verenigd met allen die gered zijn en die in de heerlijkheid van de hemel zijn. 

Zoals in Jakobs visioen van de ladder - “Gods engelen gingen er op en af” (Gen. 28, 

12) - zijn de engelen dynamische en onvermoeibare boodschappers, die de hemel 

verbinden met de aarde. Tussen God en de mensheid heerst geen stilte, geen 

onvermogen tot communicatie, maar juist de voortdurende dialoog, de 

onophoudelijke communicatie. En de mensen voor wie deze communicatie is 

bedoeld, moeten hun geestelijk gehoor verfijnen, om deze engelentaal te kunnen 

horen en te kunnen verstaan, die goede woorden suggereert, heilige gevoelens, 

barmhartige daden, liefdevolle gedragingen en opbouwende betrekkingen. 



Dat is wat wij aan onze engelbewaarder vragen: 

Engel van God, 

die mijn bewaarder zijt, 

aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd 

verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. 

Amen. 

De eigenlijke boodschap die engelen brengen is: de hemel draagt de aarde een goed 

hart toe. De hemel is bekommerd om de aarde, God kent je van heel ver, want Hij is 

je heel nabij met zijn reddende engel. De Heer zij met u.  

Vooral in deze tijd mogen wij ons troosten, moed en kracht putten uit deze belofte. 

Terwijl de wereld zucht en kreunt onder het corona-virus, komen er overal ter wereld 

reddingsploegen in actie, helden van de wereld worden ze genoemd. Helden in de 

gezondheidszorg, openbaar bestuur, supermarkten en alle vitale beroepen. Zij 

brengen verlichting in de nood, genezing, veiligheid, met een positief bijkomend 

effect. Want wat door de crisis ook zichtbaar wordt, is dat de natuurlijke banden die 

mensen hebben op de oorsprongsgemeenschappen, zoals familie, dorp, stad, 

cultuur, worden aangehaald en hersteld. 

Door de verregaande rijkdom en individualisering waren deze banden soms wat 

verloren gegaan, of soms zelfs geheel verdwenen. Door de nood worden deze 

banden noodzakelijk aangehaald en versterkt en laten solidariteit en saamhorigheid 

zien. Deze kernwaarden van naastenliefde zijn in iedere mens aanwezig, want wij 

delen in het Goddelijk kindschap. God heeft ons deze houding van liefde tot Hem en 

onze naasten gegeven; heb de Heer uw God lief, en uw naasten, zoals u zelf. Het is 

vanuit deze liefde (God is liefde) dat de aardse helden hun werk doen (met hemelse 

genade). 

God opent de harten van de mensen, die in de greep waren geraakt zichzelf. God 

bevrijdt de mensen en laat hen zien met andere ogen, opdat zij andere mensen 

kunnen worden. ‘Kunnen worden’, want als vrije kinderen Gods mogen wij zelf de 

keuze maken of wij ook na de crisis deze houding van solidariteit en saamhorigheid 

vasthouden. De heer is met u. Hij laat ons niet los, maar houden wij Hem vast, blijven 

wij ook van Hem houden? De Heer is met u, maar dan ook echt met u, zodat u, zoals 

de engel tot Maria zegt, vol van genade bent.  

De boodschap wordt verkondigd door een engel van God, maar de inhoud van de 

boodschap is: God komt dichtbij. Niet alleen door woorden, daden, profeten, maar 

God komt nabij in zijn eigen Zoon. Hij wordt één van ons, Hij vereenzelvigt Zich met 

het bestaan van de mensen. 

Hoe zal dit geschieden, vraagt Maria. De heilige Geest zal over u komen en de 

kracht van allerhoogste zal u overschaduwen. Als een wolktent, zoals eertijds over 

het Joodse volk in de woestijn, zal de heilige Geest over u komen. Het is een Geest 

van zachtmoedigheid, geduld, liefde, en zelfgave. De Geest die de macht heeft 

overgenomen van het menselijke hart, wordt geopenbaard in Maria, die antwoordt: 

“Zie, de dienstmaagd des heren, Mij geschiede naar uw Woord”.  



Maria zegt ‘Ja’, haar ‘Fiat’; laat God maar geschieden, laat zijn reddende 

aanwezigheid maar binnentreden in onze wereld en in ons hart.  

Bidden we op voorspraak van Maria dat ook wij met haar dit antwoord kunnen geven, 

in woord en in daad, in doen en in laten; ‘Mij geschiede naar uw Woord.’  

Amen 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.  

En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren 

uit de Vader.  

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, 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 neergedaald.  

Hij heeft het vlees aangenomen 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 de rechterhand van de Vader.  

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn 

rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt 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 zonden.  

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.  

Amen. 

 

Voorbeden 

 

Intenties 

- bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties 

 

Gebed om bescherming en genezing 

God, toevlucht in onze nood,  

kracht in onze vertwijfeling en angst,  

vertroosting in ziekte en lijden.  

Wees ons, uw volk, nabij en genadig  

nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.  

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  

wij bidden voor hen om hoop en genezing.  

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  



dat zij bij U geborgen mogen zijn.  

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg  

en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren  

in hun werk ten dienste van heel de samenleving.  

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons  

altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.  

Door Christus onze Heer.  

Amen. 

 

Offerande & collecte 

De collecte is bestemd voor het Zeeuws-Vlaamse Vastenactieproject – Voor de 

kinderen van Sibusiso in Arusha, Tanzania. U kunt uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer: NL66 RABO 0159527104 t.n.v. Elisabethparochie inzake 

Vastenactie Sibusiso. 

 

EUCHARISTIE  

 

Na de voorbereiding van de gaven bidt de priester het gebed over de gaven en 

vervolgt met de prefatie en het eucharistisch gebed.  

 

Gebed over de gaven 

Aanvaard, almachtige God, de gaven die uw kerk U brengt. Zij erkent dat haar 

oorsprong ligt in de menswording van uw eniggeboren Zoon. Geef dat zij op dit feest 

met blijdschap zijn mysterie viert. Door Christus onze Heer. Amen 

Prefatie 

Het mysterie van de menswording. 

De Heer zij met u.  

En met uw geest.  

Verheft uw hart. 

Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,  

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus 

onze Heer. 

 

Zijn geboorte op aarde omwille van de mensen, zijn ontvangenis uit kracht van de 

heilige Geest is door een engel aan de maagd Maria geboodschapt. Zij heeft geloofd 

wat haar werd gezegd, en vol liefde heeft zij Hem gedragen in haar maagdelijke 

schoot. Zo zijn de beloften aan Israëls zonen verwezenlijkt en is de verwachting der 

volkeren bovenmate vervuld.  

 



Door Hem aanbidden de engelen, die eeuwig staan voor uw troon U vol vreugde, 

Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U 

en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven:  

 

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. 

 

Eucharistisch gebed 

In 5 minuten van stilte, sluiten wij ons aan bij het Heilig Misoffer.  

 

Gebed des Heren 

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.  

 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  

 

Vredesritus 

“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”.  

Weten wij ons vandaag, in de vrede van Christus, met elkaar verbonden.  

 

Breken van het brood 

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

 

Geestelijke communie  
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik 

bemin u boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet 

werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik 

omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij 

toch nooit van U gescheiden worden. 

 

Communie-tekst Jes. 7, 14  

Zie, de Maagd zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen; zijn naam zal zijn: 

Immanuel (God-met-ons). 

  



Gebed na de communie 

Heer, bevestig in ons het mysterie van het ware geloof. Wij belijden dat Hij die 

ontvangen werd in de schoot van de maagd, werkelijk God en mens was. Laat ons 

door de kracht van zijn heilbrengende verrijzenis eenmaal komen tot de eeuwige 

vreugde. Door Christus onze Heer. Amen 

 

SLOTRITUS 

 

Zegen en zending 

Kruisteken 

 De Heer schenke ons zijn zegen,  

 Hij beware ons voor onheil  

 en geleide ons tot het eeuwig leven.  

 Amen 

Brengen wij deze dag door in vrede en danken wij God.  

Slotlied 

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 


