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Gebedsmoment
ZJ 749 , MARIA WIJ KOMEN U ZINGENDE BEGROETEN.
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Kruisteken 

Openingswoord  

Openingsgebed 

God, Gij hebt Maria geroepen om uw woord levend te maken door de geboorte van Jezus. Verlicht ons met 
uw Heilige Geest zodat  wij zoals Maria ons geroepen voelen om uw licht van het evangelie te verspreiden met 
woorden, zang en daden.  

Lezing uit het boek spreuken 31, 10- 31 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Haar waarde gaat die van edelstenen ver te boven!

Het hart van haar man vertrouwt op haar

en het zal hem aan winst niet ontbreken.

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven.

Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit

en werkt ermee tot genoegen van haar handen.

Zij is als het schip van een koopman en haalt haar voedsel van ver.

Zij staat op terwijl het nog nacht is, deelt proviand uit aan haar familie.

Zij omgordt haar lendenen met kracht

en maakt haar armen sterk.

Zij merkt dat haar ondernemingen slagen:

's nachts gaat haar lamp niet uit.

Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.

Kracht en waardigheid zijn haar gewaad

en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.

Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid;

van haar tong komen lieflijke lessen.

Zij houdt het oog op haar gezin,

en nietsdoen is haar onbekend.

Haar kinderen staan op en prijzen haar,

maar jij overtreft hen allemaal!

Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig,

maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd.
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Tussenzang: Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden

Evangelie  Lc 1, 26-38 

Toen Elisabet zes maanden zwanger was 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.” 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 wordenen 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 Elisabet, 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 naar uw woord.”

Korte duiding  

• Het grote project van God met de mensheid is voor het eerst geopenbaard aan een meisje in een klein 
huis, in een onbekende stad, op een onbekende dag en uur. God heeft een gevoel voor humor en lacht 
naar wat wij soms belangrijk vinden. Laat me genieten van dit huiselijk tafereel. Laat me dingen meer en 
meer zien zoals God ze ziet.
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• God lijkt kleine dingen te willen. We zijn overal omringd door het goddelijke mysterie. De dageraad breekt 
aan, een vogel zingt, een kind huilt; de natuur voorziet voedsel en drank voor ons. Alles is vreemd en vol 
van verwondering. 

• Net zoals Maria, ben ik ook ik in deze wereld gekomen voor een doel. Hoe voel jij God in je leven roepen? 
Zou je net zoals Maria schrikken als je ontdekt waar je voor geroepen wordt of zou je ook zoals Maria 
zeggen: “mij geschiede naar uw woord”? 

Stilte  

Voorbeden met lied  

Antwoorden met Taize lied:  Magnificat anima mea dominum

Hier kan je kiezen: ofwel laat je de jongeren zelf een voorbede uitspreken of uitschrijven of je laat iemand deze 
voorbeden uitspreken. 

Onze vader 

Slotgebed 

Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond wat geloven betekent :

steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst.

Moge haar geloof ons blijvend inspireren. Laat in ons groeien

een sterke hoop en een grote toekomstverwachting.

En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt.
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Slotlied : Ave maria Gratia plena  




