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Welkom, we steken de kaars aan 

 

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij. 

En wie je ook bent, wees welkom hier. 

We branden een kaars, een lichtje voor Maria. 

 

Maria, 

 

Soms wordt de stress me te veel. 

De spanningen 

gaan zich vertalen in klachten. 

Mijn lichaam gaat signalen geven. 

Ik voel blokkades,  

ook wel knopen genoemd. 

Stress wordt pijn. 

Hoe kom ik hieruit? 

Wie ontwart deze knopen? 

Wilt gij me helpen? 

Gaat gij voor mij  

de knopen ontwarren? 

Mag ik bij u opnieuw rust  

en ontspanning ervaren? 

Maria,  

bid voor mij.  

Help mij.  

Amen. 

 

We geven een touw door,  

diegenen die het willen  

mogen er hun knoop in leggen.  

Je zorgen delen met Maria. 
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Lied: melodie ‘God groet u zuivere bloemen’ 

 

Ik groet u lieve moeder 

U was een mens als wij 

Vol twijfels en vol vragen 

Zo bent u ons nabij 

God zal een antwoord geven 

Dat doet ons verder gaan 

Zo staan wij in het leven 

En eren wij U naam. 

 

U heeft een weg gewezen 

Aan ieder hier op aard 

Gods wil was steeds uw leidraad 

De weg uit alle kwaad 

Uw dienstbaarheid voor ieder 

Die hulp zo nodig had 

toont ons de ware liefde 

Zo wint u ieders hart. 

 

U was in alle eenvoud 

Gods uitverkoren vrouw 

Door u kwam Hij op aarde 

U bleef Hem altijd trouw 

U was dan ook vol vreugde 

Om zijn verheerlijking 

En leefde vanaf Pinkst’ren 

In Jezus vriendenkring 

 

Ten hemel opgenomen 

Bent u nu steeds bij God 

Om daar voor ons te bidden 

Bekend met ieders lot 
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Dat wij in vrede leven 

En steeds Gods wil verstaan 

Om zo Gods rijk te stichten 

En eens ten hemel gaan. 

 

 

Oktobermaand, Maria maand. 

 

Deze maand staat in het teken van de Rozenkrans en is in de 

19e eeuw ingesteld door Paus Leo XIII. In de loop van de tijd 

krijgt oktober de naam van de Rozenkrans. 

 

Leo Fijen heeft een mooi verhaal geschreven over een 

Rozenkrans in oorlogstijd. 

In mijn woorden vertel ik het hier. 

Een rozenkrans gemaakt van splinterhout, knopen van 

Kampkleding en een touwtje dat de naam eigenlijk niet 

verdient. Eigenlijk is het een Rozenkrans van niets, geknoopt 

en als je er aan trekt houdt je de stukjes hout en knopen in je 

hand. 

De rozenkrans behoorde toe aan Titus Brandsma. De 

bevlogen karmeliet die redacties van kranten in 1942 op hun 

hart drukte niet te wijken voor de bezetter, maar op te komen 

voor het vrije woord. Hij werd door de nazi’s opgepakt en in 

kamp Amersfoort vastgezet. Daar heeft hij deze rozenkrans 

gemaakt, samen met andere gevangenen. 

Hij zocht de mannen op die het moeilijk hadden en bad samen 

met hen deze rozenkrans. 

Leo Sigmund, een van de gevangenen kreeg gratie op de 

verjaardag van Hitler. Toen hij wilde vertrekken gaf Titus hem 

de rozenkrans mee. Leo Sigmund gaf hem aan zijn zoon die 

priester was in het aartsbisdom Utrecht. Deze priester heeft de 

rozenkrans altijd bewaard. 
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Wat vertelt dit verhaal? 

De rozenkrans steunt in het diepste lijden van mensen en 

geeft kracht en hoop. 

Hij is gemaakt van afval en dit waardeloze materiaal is van 

grote betekenis. 

De knopen waarmee het aan elkaar vastgemaakt is vertelt ons 

dat er vele knopen zijn die ontward moeten worden. Laat 

Maria ons daar bij helpen. 

 

Bidden we samen een Weesgegroet. 

 

Bij wijze van Voorbede: ‘Laat het zo zijn…’  

 

Dat Moeder Maria naast mij is 

Wanneer ik het moeilijk heb 

Laat het zo zijn… 

 

Dat zij mij aanspreekt en raakt 

Met haar levenslessen 

Laat het zo zijn… 

 

Dat zij er in mijn donkerste uren is 

als fluisterzachte woorden van wijsheid 

Laat het zo zijn… 

 

Dat alle mensen die leven 

met een gebroken hart 

één zullen zijn 

dat er een antwoord is 

op hun vragen 

Laat het zo zijn… 
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Dat mensen die van elkaar los raken 

ervaren dat er nieuwe levenskansen zijn 

als zij ze zien 

Laat er een antwoord zijn op hun vragen 

Laat het zo zijn… 

 

Dat er een licht over mij schijnt 

als de nacht zwaar bewolkt is 

een licht dat schijnt naar morgen 

Laat dat zo zijn… 

 

Ik werd wakker van het geluid van muziek 

en ik voelde de aanwezigheid 

van Moeder Maria 

ze sprak fluisterend en vol wijsheid 

elke vraag kent zijn antwoord 

Laat het zo zijn… 

(Vrije vertaling van ‘Let it be’ van de Beatles door pastor Wim van 

Essen) 

Bidden we samen een Weesgegroet. 

 

Wereld in de knoop met zichzelf 

 

Wij zijn onderdeel van een verwarde wereld en delen in deze 

verwarring. Niets lijkt heilig. 

Wie is een goed voorbeeldfiguur?  

Op wie kan je bouwen? 

Welke organisatie handelt conform haar doelstelling? Iedere 

keer komen we rotte appels tegen in de mand en deze tasten 
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de goede aan. Dit zorgt ervoor dat we meer dan ooit 

teruggeworpen worden op ons eigen kompas 

 

Op onze tocht door het leven in een verwarde wereld die in de 

knoop zit met zichzelf, hebben we behoefte aan iemand die 

voor ons knopen ontwart. Zo wordt Maria onze tochtgenoot, 

een baken van Hoop, Geloof en Liefde. Ze laat iets van Gods 

liefde zien. Ze heeft ‘Ja’ gezegd, en Gods Zoon gedragen. 

Ze voelde dat God trouw met haar mee zou trekken, haar 

leven lang.  

Als een moeder voor al haar kinderen, zorgt en spreekt zij bij 

haar Zoon voor ons. 

 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est   

 

Slottekst 

 

Door uw genade,  

uw voorspraak  

en uw voorbeeld,  

verlos ons van alle kwaad, 

Onze Lieve Vrouw,  

en ontwar onze knopen   

die ons afhouden van verbondenheid met God,  

opdat wij,   

bevrijd van alle zonde en dwaling,  

Hem mogen vinden in alle dingen,  

ons hart mogen plaatsen in Hem,  

en Hem altijd mogen dienen  

in onze broeders en zusters. Amen. 

 

(Het gebed van paus Franciscus tot Maria die de knopen ontwart) 



 8 

Zegenwens 

 

Als we op een goede manier met elkaar omgaan, 

dan zegenen we elkaar. 

Als we elkaar nieuwe moed geven 

- zodat we het leven weer aankunnen - 

dan zegenen we elkaar. 

Als we elkaar sterken en bevestigen, 

als we elkaar hoog houden 

en het voor elkaar opnemen, 

dan zegenen we elkaar. 

Als wij in de ander 

het beeld van God proberen te zien 

en zo elkaar respecteren, 

dan geven we elkaar Gods zegen. 

Dat is onze opdracht 

en daarvoor vragen wij Gods zegen. 

In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Amen 

 


