
1 mei 2021, 16.30 uur 

Meimaand - Mariamaand

************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
       Deze keer werken mee: 

 Elske te Lindert (sopraan), Liga Vilmane (orgels) 
                    Theo Menting (liturg) 

                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 

Stilte 

Aansteken kaars 
 Licht dat ons leven doet,  
 God in ons midden.  
 Liefde die ons draagt 

O Lucidissima (Hildegard von Bingen, 1098-1179) 

Beata es, Virgo Maria (Rihards Dubra, *1964)) 

Tekst: Innerlijk licht (de Sancta Maria), Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen) 

Salve Regina (Rihards Dubra) 

Ave Generosa (Hildegard von Bingen) 

Tekst: Jij edel groen, Jannet Delver (naar Hildegard von Bingen) 

Stilte 

O Domina nostra (Henryk Gorecki, 1933-2010) 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden.  
 Amen. 

Stilte 



Teksten: 

O Lucidissima 

‘In het diepste duister bent U het stralende licht’ 

Beata es, Virgo Maria 

Gezegend ben jij, maagd Maria 

Salve Regina 

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;

ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;

tot u smeken wij, zuchtend en wenend

in dit dal van tranen.


Daarom dan, onze voorspreekster,

sla op ons uw barmhartige ogen;

en toon ons, na deze ballingschap,

Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.


Ave Generosa 

Een lofzang op Maria, de edele maagd

De kracht van de Allerhoogste is in jou gestroomd, zodat het Woord vlees is geworden.

Wit als een lelie, mooiste en lieflijkste, hoe zeer heeft God zich in jou verheugd, 

toen Hij jou maakte tot moeder van zijn eniggeboren Zoon.

Een hemelse symfonie weerklonk toen uit jou Gods Zoon werd geboren.

Laat dan nu de hele kerk uitbreken in jubelzang voor Maria, de Moeder van God. 


O Domina nostra 

O Domina nostra   O onze Vrouwe 
Claromontana    heldere rots 
Victoriosa    zegevierend 
Regina nostra    onze Koningin 
Maria.     Maria. 
Sancta Maria, ora pro nobis.  Heilige Maria, bid voor ons. 

************************************************************************************** 

De volgende Andacht is op: 
19 juni 

______________________ 

Wilt u via de mail op de hoogte gehouden worden? Stuur dan uw mailadres naar etelindert@icloud.com  
______________________ 

Voor een bijdrage kunt u storten op: NL92 RABO 0373 7179 62 tnv PG Doetinchem, ovv Andacht 
Door deze bijdrage wordt het mogelijk gemaakt, dat de Andacht op zaterdagmiddag kan blijven 

plaatsvinden.
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