VESPER

AANKONDIGING VAN DE HEER
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OPENINGSVERS
God, kom mij te hulp.
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 der eeuwen. Amen.
HYMNE
Vol blijdschap ziet de wereld aan,
de prijs voor ’t leven wordt voldaan,
want de verlossing breekt het juk
van de verbeten vijand stuk.
Wat eens Jesaja heeft voorspeld,
dat wordt nu in de Maagd vervuld.
Een engel boodschapt haar de Heer,
de heilige Geest daalt in haar neer.
En zij ontvangt, omdat zij hoort,
het zaad van het getrouwe woord.
Hij is voor het heelal te groot,
Hij voegt zich in Maria’s schoot.
Wat eens in hoogmoed en in waan
de oude Adam heeft verdaan,
herstelt de nieuwe Adam weer,
want nederig is onze Heer.
Aan Christus zij de heerlijkheid,
des Vaders Zoon in eeuwigheid,
Hij is Maria’s kind geweest,
ontvangen van de heilige Geest.

PSALMODIE
ANT 1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft
ontvangen van de heilige Geest.
Psalm 110 (109), 1-5.7
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De Heer spreekt tot mijn heer: ‘Zit aan mijn rechterhand:
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.’
Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht:
heers nu te midden van uw tegenstanders.
Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont°
met macht bekleed, in glans van heiligheid;
Ik heb u vóór de dageraad verwekt.
Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug:
‘Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisédek.’
De Heer staat aan uw zijde,
die vorsten neerslaat in zijn toorn.
Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg,
dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
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 der eeuwen. Amen.

ANT 1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft
ontvangen van de heilige Geest.

ANT 2: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie,
gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en Hij zal
genoemd worden: Zoon van de Allerhoogste.
Psalm 130 (129)
1
2
3
4
5
6

7
8

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend
hunkert Israël naar Hem.
Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.
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 der eeuwen. Amen.

ANT 2: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie,
gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en Hij zal
genoemd worden: Zoon van de Allerhoogste.

ANT 3: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.
Lofzang Kol. 1, 12-20
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Wilt God de Vader blijmoedig danken,°
omdat Hij u in staat stelde te delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde

Zoon:
14
In Hem is onze bevrijding verzekerd
en zijn onze zonden vergeven.
15
Hij is het beeld van de onzichtbare God,
de eerstgeborene van heel de schepping.
16
Want in Hem is alles geschapen
in de hemelen en op de aarde,
Het zichtbare en het onzichtbare,
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem;
17
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
18
Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is;
Hij is de oorsprong.
Hij is de eerste die van de dood is opgestaan
om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen.
19
Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
20
om door Hem het heelal met zich te verzoenen:
Om vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten,°
om alles in de hemel en op aarde te verzoenen,
door Hem alleen.
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 der eeuwen. Amen.
ANT 3: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord.

KORTE SCHRIFTLEZING MET RESPONSORIUM
1 Joh. 1, 1-2
Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen
ogen gezien: we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het
aangeraakt - daarover spreken wij, over het woord dat leven is. Want
het leven is verschenen, het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft
zich aan ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan,
wij maken het u bekend.
Het Woord is vlees geworden ° en het heeft onder ons gewoond.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.
Dit was in het begin bij God.
En het heeft onder ons gewoond.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.

LOFZANG UIT HET EVANGELIE
ANT: Gabriël, de engel, werd gezonden naar Maria. Hij sprak tot haar:
verheug u, begenadigde, de Heer is met u.
Lc. 1, 46-55
Verrukt is mijn geest om God
46
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
47
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
48
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
49
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is zijn Naam!
50
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
51
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;
52
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
53
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met ledige handen.
54
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
zijn milde erbarming indachtig;
55
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
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 der eeuwen. Amen.

ANT: Gabriël, de engel, werd gezonden naar Maria. Hij sprak tot haar:
verheug u, begenadigde, de Heer is met u.

SMEEKBEDEN
Bidden wij met vertrouwen tot de eeuwige Vader, die op deze dag door
zijn engel ons heil heeft aangekondigd aan Maria, en vragen wij Hem:
Heer, schenk ons uw genade.
Gij die de maagd Maria hebt uitverkoren om moeder te worden van uw
Zoon; ° ontferm U over allen die uitzien naar uw verlossing.
Heer, schenk ons uw genade.
Gij die door Gabriël een boodschap van vrede en vreugde aan Maria
hebt gebracht; ° schenk aan heel de wereld ware vrede en vreugde om
dit heil.
Heer, schenk ons uw genade.
Gij die door de instemming van uw dienstmaagd en de werking van de
heilige Geest uw Woord onder ons hebt laten wonen; ° maak ons
bereid, zoals de maagd Maria, om Christus te ontvangen.
Heer, schenk ons uw genade.
Gij die omziet naar geringen en aan hongerigen overvloed schenkt; °
richt de moedelozen op, kom de behoeftigen te hulp en sta de
stervenden bij.
Heer, schenk ons uw genade.
God, Gij alleen doet wonderen en voor U is niets onmogelijk; ° wees
ons behoud, wanneer Gij de doden komt opwekken op de laatste dag.
Heer, schenk ons uw genade.
(intentie naar keuze)

HET 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.

AFSLUITEND GEBED
God, Gij hebt gesproken en zo is geschied: in de heilige maagd Maria
werd uw Zoon een mens van vlees en bloed. Wij belijden dat Hij onze
Heiland is, waarlijk God en waarlijk mens, en vragen dat ons menselijk
bestaan voortaan het zegel van uw goddelijk leven draagt: Jezus
Christus, uw Zoon onze Heer. Die met U leeft en heerst in de eenheid
van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Zegen
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Zegene u de Almachtige God. + Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen, Amen.
Gaat nu alle heen in Vrede.
Wij danken God.

