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Openingslied:  
Maria, roem der trouwe stad, die u bezield heeft 
liefgehad door ’t lang verleden. 
Toon U tot nieuwe hulp bereid, en neig u in  
barmhartigheid  naar onze beden. 
 
Zovelen zijn tot u gegaan 
en  allen hebt Gij welgedaan, o Moeder machtig! 
Gij waart een troost in elke smart, 
steeds bleef  uw liefd’rijk moederhart ons volk indachtig. 
 
Weer roepen wij uw bijstand in, 
o uitverkoren Koningin der Friese landen! 
Weer doet uw zoete beeltenis, 
die ons sinds eeuwen heilig is, de harten branden! 
 
Leef moeder, in uw trouwe stad, 
die u altijd heeft lief gehad, met alle mede; 
en schenk ons na de harde strijd, 
die duurt door alle mensentijd, Gods eeuw’ge vrede. 
 
 
Openingsdoxologie: GvL 351 
V.  God, kom mij te hulp. 
A.  Heer, haast U mij te helpen. 
      Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest;  
      zoals het was in het begin en nu en altijd, 
      en in de eeuwen de eeuwen. Amen. 
 
Woord van welkom 
 
Gebed 
 
Lezing: Judit 13,18-19. 
 
Gezegend zijt gij dochter, door de allerhoogste God,  
meer dan alle vrouwen ter aarde,  
en geprezen zij God de Heer,  
die hemel en aarde geschapen heeft,  
en die het zo heeft beschikt,  
dat gij de aanvoerder van onze vijanden het hoofd hebt afgeslagen. 
Zolang er mensen zijn die Gods macht gedenken,  
zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. 
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Overweging 
 
Tientje van de rozenkrans 
 
(Allen gaan staan) 
Danklied van Maria: GvL 154 
Antifoon: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen  
               die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God. 
 
Ik zing van ganser harte voor de Heer,  
ben opgetogen om mijn God en Redder. 
Want Hij had oog voor mij, zijn dienares,  
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd. 
Nu mag ik mij voortaan gelukkig prijzen,  
dat Hij zo grote dingen aan mij deed. 
En alle eeuwen stemmen met mij in,  
de Heer is machtig en zijn naam is heilig. 
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade  
naar allen die eerbiedig met Hem leven. 
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,  
al onze eigenwaan ontmaskert Hij. 
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,  
arme en kleine mensen maakt Hij groot. 
Wie honger hebben geeft Hij overvloed,  
de rijken stuurt Hij heen met ledige handen. 
Altijd is Hij zijn woord nog trouw gebleven,  
altijd bezorgd om Israël zijn dienstknecht. 
Zo had Hij het beloofd aan onze Vaderen,  
nu en altijd, door al de eeuwen. Amen. 
Antifoon: 
 
 
Hulde aan Maria 
 
Litanie van Maria: 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
 

Dochter van eeuwigheid geliefd door de Vader        Ora pro nobis 
Tempel van de heilige Geest                                Ora pro nobis 
Heilige Moeder van God                                         Ora pro nobis 
 

Maagd van eeuwigheid verkozen                   Ora pro nobis 
Nieuwe Eva                                                   Ora pro nobis 
Dochter van Adam                                    Ora pro nobis 
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Onbevlekte Maagd                                   Ora pro nobis 
Maagd door de heilige Geest overschaduwt  Ora pro nobis 
Heilige Maagd uit Nazareth           Ora pro nobis 
            
Moeder van Jezus Christus                        Ora pro nobis 
Moeder van onze Verlosser         Ora pro nobis 
Moeder van Emmanuel                                        Ora pro nobis 
      
Moeder van de levenden          Ora pro nobis 
Moeder van de gelovigen                                      Ora pro nobis 
Moeder van alle armen                                         Ora pro nobis 
 
Gij die het Woord hebt ontvangen                         Ora pro nobis 
Gij die het Leven schonk aan de wereld              Ora pro nobis 
Gij die Jezus in de Tempel hebt opgedragen         Ora pro nobis 
 
Gij hebt meegewerkt aan ons heil                         Ora pro nobis 
Gij hebt onder het kruis geleden                           Ora pro nobis 
Gij hebt om de gave van de heilige Geest gesmeekt  Ora pro nobis 
 
Maagd verheven tot de heerlijkheid van de hemel   Ora pro nobis 
Maagd verheerlijkt met ziel en lichaam                Ora pro nobis 
Maagd verheven boven de engelen en de heiligen  Ora pro nobis 
 
Gekozen onder de armsten                                    Ora pro nobis 
Nederige Dienares                                                 Ora pro nobis 
Bedevaarster op de weg van het geloof                 Ora pro nobis 
     
Gehoorzame Maagd                                            Ora pro nobis 
Hoopvolle Maagd                                                 Ora pro nobis 

Voorbeeld van alle Heiligheid                            Ora pro nobis 

Kyrie-eleison 
 
 
 
Marialied: Ave Maris stella -  alternerend  Gregoriaan/orgel 
Interludes pour l’hymne Ave Maris stella van René Vierne(1878 – 1918) 
 
Ave maris stella, Dei Mater alma, 
Atque semper virgo. Felix caeli porta. 
 
Sumens illud Ave Gabrielis ore. 
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Funda nos in pace. Mutans Hevae nomen. 
Solve vinclas reis, Profer lumen caecis: 
Mala nostra pelle, bona cuncta posce. 
 
Monstra te esse matrem: Sumat per te preces, 
Qui pro nobis natus, Tulit esse tuus. 
 
Virgo singularis, Inter onmes mitis, 
Nos culpis solutos, Mites fac et castos. 
 
Vitam praesta puram, Iter para tuum: 
Ut videntes Iesum Semper collaetemur. 
 
Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, Tribus honor unus. 
Amen. 
 
Wees gegroet, ster der zee, weldadige Moeder van God, 
die altijd zijt Maagd gebleven, gelukzalige deur des hemels. 
Gij, die het Ave uit Gabriëls mond hebt ontvangen, 
de naam van Eva omkerend, bevestig ons in vrede. 
Breek de boeien van de schuldigen, breng het licht aan de blinden, 
verdrijf voor ons al het kwade en verwerf voor ons al het goede. 
Toon dat gij moeder zijt, moge Hij die voor ons geboren is 
en uw zoon wilde zijn, door U onze gebeden aannemen. 
Hoogverheven maagd, zachtmoedig boven allen, 
maak dat wij van zonden ontslagen, zachtmoedig en eerbaar zijn. 
Verleen ons een zuiver leven, bereid ons een veilige levensweg; 
opdat wij ons in eeuwigheid mogen verheugen  
in het aanschouwen van Jezus. 
Eer aan God de Vader, aan de opperste Christus het sieraad, 
aan de Heilige Geest, één in eer aan de Drieëenheid. 
Amen. 
 
 
Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament 
 
Adoro te devote,     Ik aanbid met eerbied U, 
latens Deitas,     verborgen God, 
Quæ sub his figuris     die hier onder tekens waarlijk 
vere latitas;     Zich verschuilt: 
Tibi se cor meum     aan U onderwerpt zich heel en al 
totum subjicit,     mijn hart, 
Quia te contemplans     want U schouwend weet ik dat 
totum deficit.     het niets vermag. 
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Visus, tactus,      Oog en smaak en tastzin wordt 
gustus in te fallitur,    in U misleid, 
Sed auditu solo      het geloof steunt veilig slechts 
tuto creditur.     op het gehoor; 
Credo quidquid dixit     ik geloof al wat Gods Zoon 
Dei Filius;      vérkondigd heeft, 
Nil hoc verbo      niets is meer waar dan het 
veritátis verius.     woord der waarheid zelf. 
 
In cruce latebat      Op‘t kruis ging slechts uw heil'ge 
sola Deitas,     Godheid schuil. 
At hic latet simul      hier blijft echter ook uw 
et Humanitas,     mensheid diep verhuld.                              
Ambo tamen credens     toch belijdend beide met een 
atque confitens,     vast geloof, 
Peto quod petivit     vraag ik wat berouwvol U de 
latro pœnitens.     rover vroeg. 
 
Plagas, sicut Thomas,    Ik zie niet uw wonden, als eens 
non intueor:     Thomas deed.                                                        
Deum tamen meum     toch wil ik belijden U als mijnen 
te confiteor.     God; 
Fac me tibi semper     doe in U geloven mij steeds 
magis credere,     méér en meer, 
In te spem habere,     doe mij op U hopen, U beminnen 
te diligere.      slechts. 
 
O memoriale      O gedachtenisteken van des 
mortis Domini!     Heren dood, 
Panis vivus, vitam     levend Brood,dat aan den mens 
præstans homini!      het leven geeft. 
Præsta meæ menti     geef mij dat mijn geest in U zijn 
de te vívere,     leven vindt, 
Et te illi semper      geef hem als zijn zoetheid U te 
dulce sapere.     smaken steeds. 
 
Pie Pelicane,      Pelikaan vol goedheid, Jesus 
Jesu Domine,     onze Heer, 
Me immundum munda    reinig mij, onreine, door uw 
tuo sanguine:          zuiver Bloed, 
Cujus una stilla      waarvan éne druppel zelfs 
salvum facere               verlossen kan 
Totum mundum quit ab    heel het wereldrond van al zijn 
omni scelere.     zondigheid. 
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Jesu, quem velatum     Jezus, dien gesluierd ik hier nu 
nunc aspicio,             aanschouw, 
Oro, fiat illud      moge lessen, bid ik, zich mijn 
quod tam sitio:     grote dorst; 
Ut te revelata      dat ik ongesluierd ziende uw 
cernens facie,     aangezicht, 
Visu sim beátus      zalig zij door 't schouwen van uw 
tuæ gloriæ.                      heerlijkheid.  
Amen.                                                      Amen. 
 
 
Voorbede: Heer, luister naar ons en verhoor ons gebed. (gesproken) 
 
 
 
Onze Vader: gesproken 
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. 
 
(Allen knielen) 
Tantum ergo:                     tijdens dit lied worden alle klokken geluid 
 
Tantum ergo sacramentum           Eren wij dan diep gebogen 
veneremur cernui,   dit zo heilig sacrament. 
et antiquum documentum  De oude schaduw is vervlogen 
novo cedat ritui.    voor dit nieuwe testament 
Praestet fides supplementum Wat de zinnen niet vermogen 
sensuum defectui.   worde door het geloof gekend 
 
Genitori Genitoque   Ere zij aan God de Vader, 
laus et jubilatio,    en dat elke tong belijd’ 
salus honor, virtus quoque  dat zijn Zoon de macht aanvaard heeft 
sit et benedictio.    en regeert in heerlijkheid; 
Procedenti ab utroque   lof ook aan de Geest; hun liefde, 
compar sit laudatio.   hun gelijk in majesteit 
Amen.      Amen. 
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(Allen staan) 
 
Zegen met het Allerheiligste 
 
Slotlied: GvL 842 
Salve, regina, mater misericordiae,  
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes  
et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitale collecte 
Als u de QR-code scant wordt u doorgelinkt naar een 
betaald verzoek. Dit is standaard ingesteld op € 1, 
maar dit bedrag kan door u zelf worden aangepast. 
Op deze manier kunt u ook geld geven, zonder dat u 
contant geld bij u heeft. Hoe scant u de QR code: 

• De camera van uw IPhone 

• de camera van uw Android toestel. Werkt dat 
niet meteen, installeer dan een gratis QR 
scanner aap (bijv. de app QR Code reader) 

• de bank App: log in en klik op Scan QR 
Wij danken u alvast voor uw giften. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Locatie Leeuwarden 
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