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Maria en Hanna, hun harten 

juichen om God 
  



 

Opening 

(Hanna en Elkana, Maria en Jozef) 

 

GvL 212 Zingen om ontferming 

 

Ontsteken van het licht 

 

God, wij zijn hier bij elkaar in uw licht, 

licht dat door de eeuwen aanwezig is, 

in het licht van de dag, van de zon, 

het licht dat de harten van mensen verlicht, 

licht van ons hart. 

Hier zijn we met onze moeite met het leven, 

met de pijn van ons leven, 

om ruimte te maken in ons hart, 

ruimte om misschien anders tegen het leven aan te 

kijken, 

misschien een beetje lichter… 

In het licht van God herinneren wij ons ook…….. 

……………………………………………………… 

 

GvL 489 Lied aan het licht 

 

Heer, als wij U zoeken, 

bent U er al, 

aanwezig in onze gemeenschap. 

Geef ons de hoop die ons staande houdt, 

hoop die met ons mee trekt en nieuwe wegen opent. 

 

Stilte muziek Jacob van Eyck 

  



De lofzang van Hanna 

1 Samuel 2 

1 en Hanna, de moeder van Samuel, bad: 

‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, 

fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, 

mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, 

want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. 

2 Geen is er heilig als de HEER, 

er is geen andere god dan u, 

geen rots is er als onze God. 

3 Gebruik toch geen grote woorden, 

blaas niet zo hoog van de toren, 

want de HEER is een alwetende God: 

door hem worden onze daden gewogen. 

4 De boog van de helden is gebroken, 

en wie wankelen weten zich gesterkt. 

7 De HEER maakt arm en hij maakt rijk, 

vernedert diep en heft hoog op. 

8 Hij verheft uit het stof wie berooid is, 

uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. 

Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten, 

hij houdt een ereplaats voor hen vrij. 

Van de HEER zijn de pijlers der aarde 

waarop hij de wereld heeft vastgezet. 

9 Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad, 

maar de zondaars komen om in het duister. 

Ontoereikend is de menselijke kracht: 

10 wie het opneemt tegen de HEER wordt gebroken, 

vanuit de hemel dondert hij hun toe. 

De HEER spreekt recht over heel de aarde, 

hij geeft macht aan de koning die hij kiest 

en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde.’ 

  



Ave Maria  

 

Lucas 1,39-55 Magnificat  

39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 

bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het huis van 

Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. 41 Toen 

Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op 

in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 

en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle 

vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie 

ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 

44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde 

op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat 

de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

46 Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

47 mijn hart juicht om God, mijn redder: 

48 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

50 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie hem vereert. 

51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

52 heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 

53 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 

54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

  



jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’  

 

 
 

 

Gezamenlijke overweging.  

 

Stilte muziek Jacob van Eyck 

 

Gebeden 

 Geef ons vreugde die aanstekelijk werkt, 

vreugde om U, 

vreugde om de verbondenheid met de ander, 

vreugde om de bevlogenheid die mensen met 

elkaar verbindt wereldwijd. 



 

 Goede God, 

in Maria hebt U 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. 

Heer, ontferm u 

  

 Moeder van God en onze moeder,  

vol vertrouwen bidden wij tot U:  

schenk ons iets van uw geloof 

en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.  

Help onze zieken 

en allen wier hart door leed getekend is.  



Laat geluk en liefde wonen in onze families;  

zegen allen die ons dierbaar zijn,  

en blijf ons nabij met Uw bescherming. 

Heer,ontferm u 

 

 Eigen voorbeden 

Heer, ontferm u 

 

Onze Vader  

 

Vredegroet 

 

Slotgebed 

God, onze Vader, 

in alle tijden hebben mensen opgekeken naar Maria, 

omdat Gij die machtig en heilig zijt, 

haar hebt uitverkoren om moeder te zijn 

van wie ons heeft verlost: Jezus, de Heer. 

Met Maria bidden we: 

Ik zing van mijn Heer, van zijn liefde voor mij. 

Ik adem en leef van zijn kracht. 

Mijn hart loopt over van vreugde, 

want Gij zijt de grote God, 

Gij hebt neergezien op mij, kleine mens, 

Gij hebt mij opgericht, Gij zijt mijn Redder. 

 

GvL 344 Zegenbede uit Numeri  


