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800 JAAR SINT-JAN – 800 JAAR EEN BAKEN VAN HOOP EN TROOST

Dit jaar vieren we een bijzonder jubileum: 800 jaar Sint-Jan. “De stichting van de Bossche Sint-
Jan is met raadselen omhuld”, zo schrijft Ronald Glaudemans in zijn in 2017 gepubliceerde 
boek over de bouwgeschiedenis en bouw sculptuur van de Sint-Jan.

Het oudst bekende document waarin de Sint-Jan wordt vermeld is van 1222: “In den jaere 
1222 heeft hertog Hendrick, den eersten van dien naem, aen den bisschop ende kerck van 
Ceulen opgedragen sijn vrij ende allodiael goet van de stadt van den Bosch ende Ortduijnen 
met all datter toegehoort, behalven het ho�  van den hertogh ende den gront ofte plaets 
daer nu Sint-Jans-Evangelistekerck staet (-) ende heeft heeft deselve goederen wederom te 
leen ontvangen”. Ronald Gloudemans schrijft over deze tekst: “Zo beschrijft een anonieme, 
laat zeventiende-eeuwse kroniekschrijver een oorspronkelijk in het Latijn gestelde tekst die 
algemeen wordt gezien als de vroegste vermelding van de Sint-Jan.” Mogelijk dat de kerk dus 
iets ouder is, maar 1222 is als datum van de vroegste vermelding bewaard gebleven.
Van deze Sint-Jan rest ons de Romaanse toren. Door haar luipoort betreden dagelijks vele 
gelovigen en bezoekers de Sint-Jan. En zo heeft ook u, als pelgrim van de Zoete Lieve Vrouw, 
dit eeuwenoude heiligdom betreden.

De Bossche kathedraal geldt als het hoogtepunt van de Brabantse gotiek. De Sint-Jan is een 
levend monument: bisschopskerk, parochiekerk/stadskerk en vooral bedevaartkerk van de 
Zoete Moeder van Den Bosch. Al deze functies komen er samen. Parochianen, pelgrims, 
toeristen, Godzoekers en toevallige passanten lopen binnen. Al acht eeuwen is de Bossche 
Sint-Jan een baken van hoop en troost voor velen. In momenten van vreugde en verdriet, in 
momenten van zorgen en dankbaarheid, van ziekte en gezondheid en van oorlog en vrede 
is de Sint-Jan een vast herkenningspunt in onze stad, in ons bisdom. 

Hoe mooi is het dat juist in dit bijzondere jaar het beeld van de Zoete 
Lieve Vrouw een nieuwe mantel draagt: de mantel van hoop en troost. 
Deze mantel symboliseert het vertrouwen van velen in de Moeder 
Gods in de coronatijd en in de komende tijden. 

Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw is gehuld in een mantel van hoop 
en troost zoals de muren en gewelven van dit eeuwenoude Godshuis 
ons als een mantel van hoop en troost omringen en beschermen. De 
spitsbogen van de gotiek richten daarbij onze blik naar de hemel en 
kleurige vensters werpen een blik op de eeuwigheid. 

Weet u welkom in dit heiligdom van de Zoete Lieve Vrouw. Ervaar de 
schoonheid van de kathedraal en sla de mantel van hoop en troost om 
u heen.

Vincent Blom
Plebaan van de Sint-Jan
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NACHT VAN DE SINT-JAN
In het kader van het 800-jarig bestaan van de kathedraal wordt van 28 op 29 mei de ‘Nacht 
van de Sint-Jan’ gehouden.
In deze avond en nacht zullen er allerlei activiteiten en vieringen worden gehouden. 
Er zijn momenten van stilte, van gebed en ingetogen zang. Er is gelegenheid tot persoonlijk 
gesprek en aanbidding in de Sacramentskapel. En dat alles in een kathedraal die door 
kaarsen wordt verlicht.  Bezoekers worden uitgenodigd om een kaarsje te ontsteken bij het 
beeld van de Zoete Moeder. 
We hopen zo velen te mogen verwelkomen. Juist ook mensen die anders wellicht niet zo 
gauw de Sint-Jan zullen binnenlopen.

’s Nachts om 00.00 uur en in de vroege ochtend om 6.00 uur wordt de Eucharistie gevierd. 
Zeker de vroege ochtendmis is een uitdaging voor de vele pelgrims die te voet naar de 
St. Jan willen komen. Iedereen is welkom om de ‘Nacht van de Sint-Jan’ (of een gedeelte 
daarvan) mee te maken.

ER WAS EENS… EEN MEISJE UIT NAZARETH
Bedevaart voor gezinnen

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, 
de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij 
eigenlijk? En wat bete-
kent zij nu voor ons?

Net als afgelopen jaar 
gaan we met gezinnen 
op ontdekkingstocht 
door ‘Mariastad’ Den 
Bosch. Daar ontmoeten 
we Maria. Ze laat ons 
zingen, stoeptekenen, 
bidden, knopen ont-
warren, bellen met een 
engel en nog veel meer. 

Nieuwsgierig 
geworden?
Save the date! 
Zaterdag 8 oktober 9.30 u tot 16.00 u in Den Bosch. 

KLEUR DEN BOSCH BLAUW-WIT
Bosschenaren - die al dan niet 
langs de route van de bidtocht 
wonen - tonen steeds vaker hun 
betrokkenheid door de gevel 
te voorzien van een blauwwitte 
vlag of door bijvoorbeeld een 
kaars, bloemen en/of een afbeel-
ding van Maria voor het raam te 
plaatsen. 

Helpt u mee om Den Bosch van 
30 april t/m 31 mei Mariaal te 
kleuren?
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Door de eeuwen heen hebben vele gelovigen hun toevlucht gezocht en gevonden bij 
de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Dat geldt niet alleen voor gelovigen uit de stad 
’s-Hertogenbosch en de Meierij, maar ook voor mensen uit heel Nederland en zelfs uit 
andere landen.

Inmiddels hebben we een periode van ruim twee jaar achter de rug waarin Corona alles 
overheerste. Juist in deze donkere dagen bleven mensen steeds hun troost zoeken bij 
de beeltenis van de Zoete Moeder. Naast troost gaf Maria ons ook hoop op betere tijden.

Met haar liefdevolle glimlach bemoedigt zij ons wanneer wij verdrietig zijn en steun 
nodig hebben bij tegenslag. Met diezelfde innemende glimlach straalt zij uit dat wij 
hoopvol mogen zijn, dat wij mogen schuilen onder haar mantel.
Reden te meer om hier deze meimaand extra bij stil te staan. Maria is voor ons een baken 
van hoop en troost. 

Waar wij in ons dagelijkse leven vaak aangeven dat alles goed met ons gaat, durven wij 
bij Maria onzeker te zijn en onze twijfels aan haar voor te leggen. Zij bemoedigt ons en 
door haar durven wij weer te hopen op betere tijden, op een nieuw begin.
De Broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft, om dit gevoel van hoop en troost op 
een eigentijdse wijze te markeren, aan een kunstenares uit ’s-Hertogenbosch, Margriet 
Luyten, de opdracht gegeven een nieuwe mantel voor de Zoete Moeder te maken.

Op de voorzijde van dit meimaandboekje ziet u de Zoete Lieve Vrouw in haar 
nieuwe mantel. Deze mantel zal vanaf 2023 door Maria gedragen worden in de jaarlijkse 
vastentijd. 

De meimaand van 2022 wordt heel bijzonder: de Zoete Moeder draagt voor het eerst de 
mantel van hoop en troost. U kunt haar op haar vaste plaats naast het liturgisch centrum 
in de nieuwe mantel bewonderen. Wij hebben ons uiterste best gedaan u in de gelegen-
heid te stellen de mantel rondom te aanschouwen.

We wensen u een mooie meimaand en hopen dat de Zoete Moeder voor u ook een 
baken van hoop en troost mag zijn!

Ruud Dirriwachter
Proost
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PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2022

ZATERDAG 30 APRIL EN ZONDAG 1 MEI: DE GOEDE VADER
Za 19.00 uur Gilde De Oude Schuts ’s-Hertogenbosch, Schola Cantorum, die Sangeren   

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 08.00 uur Gilde Sint Catharina Vught
Zo 10.00 uur Gilde Sint Barbara Sint Sebastiaan Vught, Schola Cantorum, die Sangeren   

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 12.00 uur Gilde Sint Sebastiaan Oss en Gilde Sint Joris Ge�en, Sint Martinus Koor   

Hoogland olv Ronald de Haan, organist Bea van de Hoef
Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis 

o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen der Apostelen 5, 
27b-32. 40b-41
In die dagen ondervroeg de hogepriester 
de apostelen: “Hebben wij u niet uitdruk-
kelijk verboden in de naam van Jezus 
onderricht te geven ? Door uw toedoen 
is heel Jeruzalem vol van uw leer. Boven-
dien wilt gij ons het bloed van die man 
aanrekenen.” Maar Petrus en de andere 
apostelen gaven ten antwoord: “Men moet 
God meer gehoorzamen dan de mensen. 
De God van onze vaderen heeft Jezus 
ten leven gewekt, aan wie gij u vergre-
pen hebt door Hem aan het kruis te slaan. 
Hem heeft God als Leidsman en Verlosser 
verheven aan zijn rechterhand om aan 
Israël bekering en kwijtschelding van 
zonden te schenken. Van dit alles zijn 
wij getuigen, maar ook de heilige Geest 
die God geschonken heeft aan wie Hem 
gehoorzamen.” Maar men verbood de 
apostelen te spreken in de naam van 
Jezus en stelde hen in vrijheid. Zij verlieten 
de Hoge Raad, verheugd dat ze waardig 
bevonden waren smaad te lijden omwille 
van Jezus’ naam.

Psalm 30-I (blz. 47)

Apokalyps 5, 11 - 14 
Ik, Johannes zag toe en hoorde de stem 

van talloze engelen rondom de troon en 
de stem van levende wezens en van de 
oudsten; en hun getal was tienduizenden 
tienduizendtallen en duizenden duizend-
tallen; en zij riepen luid: “Waardig is het 
Lam dat geslacht werd te ontvangen de 
macht en de rijkdom, de wijsheid en de 
kracht, en eer en heerlijkheid en lof.” En 
elk schepsel in de hemel en op de aarde 
en onder de aarde en in de zee, het gan-
se heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die 
gezeten is op de troon en aan het Lam zij 
de lof en de eer en de roem en de kracht in 
de eeuwen der eeuwen!” En de vier leven-
de wezens zeiden: “Amen.” En de oudsten 
vielen in aanbidding neer.

Johannes 21, 1-19 of 21, 1-14 
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan 
de leerlingen bij het meer van Tiberias. 
De verschijning verliep als volgt: Er waren 
bijeen Simon Petrus, Tomas die ook 
Didymus genoemd wordt, Natanaël uit 
Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en 
nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus 
zei tot hen: “Ik ga vissen.” Zij antwoordden: 
“Dan gaan wij mee.” Zij gingen dus op weg 
en klommen in de boot maar ze vingen 
die nacht niets. Toen het reeds morgen 
begon te worden stond Jezus aan het 
strand, maar de leerlingen wisten niet dat 
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het Jezus was. Jezus sprak hen aan: “Vrien-
den, hebben jullie soms wat vis?” “Neen,” 
zeiden ze. Toen beval Hij hun: “Werpt het 
net uit, rechts van de boot, daar zult ge 
iets vangen.” Nadat ze dit gedaan hadden, 
waren ze niet meer bij machte het net op 
te halen vanwege de grote hoeveelheid 
vissen. Daarop zei de leerling van wie 
Jezus veel hield tot Petrus: “Het is de Heer!” 
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer 
was trok hij zijn bovenkleed aan - want hij 
droeg slechts een onderkleed - en sprong 
in het meer. De andere leerlingen kwamen 
met de boot, want zij waren niet ver van de 
kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en 
sleepten het net met de vissen achter zich 
aan. Toen zij aan land waren gestapt, za-
gen zij dat er een houtskoolvuur was aan-
gelegd met vis erop en brood. Jezus sprak 
tot hen: “Haalt wat van de vis die gij juist 
ontvangen hebt.” Simon Petrus ging weer 
aan boord en sleepte het net aan land. 
Het was vol grote vissen, honderddrie-
envijftig stuks en ofschoon het er zoveel 
waren, scheurde het net niet. Jezus zei 
hun: “Komt ontbijten.” Wetend dat het de 
Heer was durfde geen van de leerlingen 
Hem vragen: “Wie zijt Gij ?” Jezus trad 

dichterbij, nam het brood en gaf het hun 
en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer 
dat Jezus aan de leerlingen verscheen 
sinds Hij uit de doden was opgestaan. 
Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: 
“Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij 
meer lief dan dezen Mij liefhebben?” Hij 
antwoordde: “Ja Heer, Gij weet dat ik U 
bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn lam-
meren.” Nog een tweede maal zei Hij tot 
hem: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge 
Mij lief?” En deze antwoordde: “Ja Heer, Gij 
weet dat ik U bemin. Jezus hernam: “Hoed 
mijn schapen.” Voor de derde maal vroeg 
Hij: “Simon, zoon van Johan-nes, hebt ge 
Mij lief?” Nu werd Petrus bedroefd, omdat 
Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge 
Mij lief? en hij zeide Hem: “Heer, Gij weet 
alles; Gij weet dat ik U bemin. Daarop zei 
Jezus hem: “Weid mijn schapen. Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Toen ge jong waart 
deedt ge zelf uw gordel om en gingt waar-
heen ge wilde, maar wanneer ge oud zijt 
zult ge uw handen uitstrekken, een ander 
zal u omgorden en u brengen waarheen 
ge niet wilt.” Hiermee zinspeelde Hij op de 
dood waardoor Hij God zou verheerlijken. 
En na deze woorden zei Hij hem: “Volg Mij.”

Rogier van der Weyden, 
Heilige Maagd met Kind, 
olieverf op paneel, na 1454, 
Houston, Museum of Fine 
Arts.
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ZATERDAG 7 EN ZONDAG 8 MEI: DE BARMHARTIGE VADER
Za 12.30 uur Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot-Heukelom, Herenkoor 

Sint Lambertus Rosmalen en Gemengd Koor San Damiano 
’s-Hertogenbosch olv Karel van den Heuvel, organist Corné Pijnenburg

Zo 08.00 uur Gestels Gemengd Koor olv Wilma van der Schoot, organist Jos van Erp
Zo 10.00 uur Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan Udenhout, Gemengd Koor Udenhout   

olv Anne-Gert Werts, organist Hans Winkel
Zo 12.00 uur Gilde De Oude Schuts ’s-Hertogenbosch, Schola Cantorum, die Sangeren   

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 13.00 uur Bidtocht 
Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis   

o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen 13, 14. 43-52 
In die dagen reisden Paulus en Barnabas 
langs Perge naar Antiochie in Pisidie, waar 
zij op de sabbat de synagoge binnen-
gingen. Na a�oop van de dienst in de 
synagoge liepen vele joden en god-
vrezende proselieten met Paulus en 
Barnabas mee; dezen spraken hen toe 
en drongen er bij hen op aan in de 
genade van God te volharden. De 
volgende  sabbat kwam bijna de hele stad 
bijeen om naar het woord van God te 
luisteren. Bij het zien van die grote 
menigte werden de Joden zeer afgunstig 
en beantwoordden de uiteenzetting van 
Paulus met beschimpingen. Toen verklaar-
den Paulus en Barnabas in alle vrijmoe-
digheid: “Tot u moest wel het eerst het 
woord van God gesproken worden, maar 
omdat gij het afwijst en uzelf het eeuwige 
leven niet waardig keurt, daarom richten 
wij ons voortaan tot de heidenen. Want 
aldus luidt de opdracht van de Heer tot 
ons: Ik heb u bestemd als een licht voor de 
heidenen, opdat gij redding zoudt 
brengen tot aan het uiteinde van de 
aarde.” Toen de heidenen dit hoorden 
waren zij verheugd en verheerlijkten 
het woord van God, en allen die tot het 
eeuwig leven waren voorbestemd na-
men het geloof aan. Het woord des Heren 

verbreidde zich door heel die streek, 
maar de Joden hitsten de godvrezende 
vrouwen op die uit de toonaangevende 
kringen kwamen en ook de voornaamste 
burgers uit de stad; zij veroorzaakten een 
vervolging tegen Paulus en Barnabas en 
verjoegen hen uit hun gebied. Dezen 
schudden het stof van hun voeten ten 
teken dat zij met hen gebroken hadden en 
gingen naar Ikonium. De leerlingen echter 
waren vervuld van vreugde en van de hei-
lige Geest.

Psalm 100-I (blz. 48) 

Apokalyps,7,9.14b-17
Ik, Johannes zag een geweldige menigte, 
die niemand tellen kon, uit alle rassen en 
stammen en volken en talen. Zij stonden 
voor de troon en voor het Lam, gekleed in 
witte gewaden en met palmtakken in de 
hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: 
“Dat zijn degenen die komen uit de grote 
verdrukking, die hun gewaden hebben wit 
gewassen in het bloed van het Lam. Daar-
om staan zij voor de troon van God en die-
nen Hem dag en nacht in zijn tempel, en 
Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent 
over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer 
honger of dorst lijden, geen zonnesteek 
of woestijngloed zal hen tre�en, want het 
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Lam in het midden van de troon zal hen 
weiden en voeren naar de waterbronnen 
van het leven en God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen.”

Johannes 10, 27-30 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Mijn 
schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken 

ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig le-
ven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren 
gaan en niemand zal ze van Mij wegroven. 
Mijn Vader immers die ze Mij gegeven 
heeft is groter dan allen; en niemand kan 
iets uit de hand van mijn Vader roven. Ik en 
de vader, Wij zijn één.”  

Cima da Conegliano, Madonna met Kind, olieverf op paneel, 
1495, Bologna, Pinacoteca Nazionale.
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ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 MEI: DE LIEFHEBBENDE VADER
Za 12.30 uur Gilde Sint Lambertus Maren Kessel, Parochiekoor Alphen en Lambertus-

koor Haaren olv Karel van den Heuvel, organist Corné Pijnenburg
Zo 08.00 uur Leden van de Schola Cantorum, die Sangeren Onser Liever Vrouwen

olv Jeroen Felix
Zo 10.00 uur Gilde Sint Barbara Dinther, Schola Cantorum, die Sangeren Onser Liever   

Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 12.00 uur Gilde Sint Barbara Veghel en Gilde Sint Antonius Abt Sint Catharina 

Nistelrode, Bosch’s Mannenkoor (Koninklijk ’s-Hertogenbosch 
Mannenkoor, het Rosmalens Mannenkoor en leden van het Geldrops   
Mannenkoor) olv A. Kop samen met de Koninklijke Harmonie uit 
Schijndel olv A. Verhoeven

Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis 
o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen 14, 21-27 
In die dagen keerden Paulus en Barna-
bas terug naar Lystra, Ikonium en Antio-
chië. Daar bevestigden zij de leerlingen 
in hun goede gesteldheid, spoorden hen 
aan in het geloof te volharden en zeiden 
dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods 
moeten binnengaan. In elke gemeente 
stelden zij na gebed en vasten oudsten 
voor hen aan, en vertrouwden hen toe aan 
de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reis-
den door Pisidië naar Pamfylië, predikten 
het woord in Perge en bereikten Attalia. 
Daar gingen ze scheep naar Antiochië 
vanwaar zij, aan Gods genade toe- 
vertrouwd, vertrokken waren naar het 
werk dat zij volbracht hadden. Na hun 
aankomst riepen zij de gemeente bijeen 
en vertelden alles wat God met hun mede-
werking tot stand had gebracht en hoe Hij 
voor de heidenen de poort van het geloof 
had geopend.

Psalm 145-II (blz. 48)

Apokalyps 21, 1-5a 
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde; de eerste hemel en de 
eerste aarde waren verdwenen en de zee 

bestond niet meer. En ik zag de heilige 
Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit 
de hemel neerdalen, schoon als een bruid 
die zich voor haar man heeft getooid. Toen 
hoorde ik een machtige stem die riep van 
de troon: “Zie hier Gods woning onder de 
mensen! “Hij zal bij hen wonen. Zij zullen 
zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun 
God zijn. En Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen en de dood zal niet meer 
zijn; geen rouw, geen geween, geen smart 
zal er zijn want al het oude is voorbij.” En 
Hij die op de troon is gezeten sprak: “Zie, Ik 
maak alles nieuw.” 

Johannes 13 31-33a 34-35 
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: “Nu 
is de Mensenzoon verheerlijkt en God 
is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem 
verheerlijkt is zal God ook Hem in zich-
zelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 
verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal 
Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij 
moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb lief-
gehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. 
Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat 
gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde on-
der elkaar bewaart.”
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Griekse Icoon



12 MARIAVIERINGEN 2022

ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 MEI: DE TROOSTENDE GEEST
Za 12.30 uur Deo Sacrem Delft olv Petra Veenswijk, organist Rens Swart
Zo 08.00 uur
Zo 10.00 uur Gilde Sint Willebrordus Heeswijk, Schola Cantorum, die Sangeren Onser   

Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 12.00 uur Gilde Sint Joris Helvoirt en Gilde Sint Hubertus Drunen, Voice Company   

Kamerkoor Nijkerk olv Edwin Schimscheimer, organist Hans Weenink
Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis   

o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen 15, 1-2 22-29 
In die dagen verkondigden enige men-
sen die van Judea waren gekomen, aan 
de broeders de leer: “Indien ge u niet naar 
Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt 
ge niet gered worden.” Toen hierover on-
enigheid ontstond en Paulus en Barnabas 
in een felle woordenwisseling met hen 
raakten, droeg men Paulus en Barnabas 
en enkele andere leden van de gemeente 
op met deze strijdvraag naar de apostelen 
en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze 
besloten samen met de hele gemeente 
enige mannen uit hun midden te kiezen 
en met Paulus en Barnabas naar Antiochië 
te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas 
en Silas, mannen van aanzien onder de 
broeders, en hun het volgende schrijven 
mee te geven: “De apostelen en de oud-
sten zenden hun broederlijke groet aan 
de broeders uit de heidenen in Antiochië, 
Syrië en Cilicië. Daar wij gehoord hebben 
dat sommigen van ons u door woorden 
in verwarring hebben gebracht en uw 
gemoederen hebben verontrust, zonder 
dat ze van ons enige opdracht hadden 
gekregen, hebben wij eenstemmig besloten 
enige mannen uit te kiezen en naar u toe te 
sturen, in gezelschap van onze dierba-
re Barnabas en Paulus, mensen die zich 
geheel en al hebben ingezet voor de naam 
van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben 
dus Judas en Silas afgevaardigd die ook 
mondeling hetzelfde zullen overbrengen. 

De heilige Geest en wij hebben namelijk 
besloten u geen zwaardere last op te leg-
gen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u 
te onthouden van spijzen die aan afgoden 
geo�erd zijn, van bloed, van verstikt vlees 
en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in 
acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!”

Psalm 67-I (blz. 47)

Apokalyps 21, 10-14 22-23 
Een engel bracht mij, Johannes in de geest 
op een zeer hoge berg en toonde mij de 
heilige Stad, Jeruzalem, terwijl zij van God 
uit de hemel neerdaalde, stralend van de 
heerlijkheid Gods; zij schitterde als het 
kostbaarste gesteente en als kristalhelde-
re jaspis. De Stad was omringd door een 
zeer hoge muur met twaalf poorten en 
aan de poorten stonden twaalf engelen; 
namen waren daarop gegrift, de namen 
van de twaalf stammen van Israël. Er wa-
ren drie poorten op het oosten, drie op 
het noorden, drie op het zuiden en drie op 
het westen. En de stadsmuur had twaalf 
grondstenen en daarop stonden de twaalf 
namen van de twaalf apostelen van het 
Lam. Maar een tempel zag ik er niet want 
God, de Heer, de Albeheerser is haar tem-
pel zoals ook het Lam. En de Stad heeft het 
licht van zon en maan niet nodig want de 
luister van God verlicht haar en haar lamp 
is het Lam.
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DONDERDAG 26 MEI HEMELVAART: DE AANSPORENDE VADER
Do 08.00 uur Gilde Sint Joris Berlicum, Leden van de Schola Cantorum, die Sangeren   

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix
Do 10.00 uur Sint Catharina Sint Joris Rosmalen, Schola Cantorum, die Sangeren   

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Do 12.00 uur Gilde Sint Ambrosius Loonop Zand, Schola Cantorum, die Sangeren

Onser Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis 

o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen 1, 1-11 
Mijn eerste boek, Teo�lus, heb ik geschre-
ven over alles wat Jezus gedaan en geleerd 
heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn op-
dracht gaf aan de Apostelen die Hij door 
de heilige Geest had uitgekozen, en waar-
op Hij ten hemel werd opgenomen. Na 
zijn sterven toonde Hij hun met vele be-
wijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen 
hun gedurende veertig dagen en sprak 
met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met 
hen at beval Hij hun Jeruzalem niet te ver-
laten, maar de belofte van de Vader af te 
wachten die, zo zei Hij, gij van Mij verno-
men hebt: “Johannes doopte met water, 
maar gij zult over enkele dagen gedoopt 
worden met de heilige Geest.” Terwijl zij 
eens bijeengekomen waren stelden zij 
Hem de vraag: “Heer, gaat Gij in deze tijd 
voor Israël het koninkrijk herstellen?” Maar 

Hij gaf hun ten antwoord: “Het komt u niet 
toe dag en uur te kennen die de Vader in 
zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult 
kracht ontvangen van de heilige Geest die 
over u komt, om mijn getuigen te zijn in 
Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en 
tot het einde der aarde.” Na deze woor-
den werd Hij ten aanschouwen van hen 
omhooggeheven en een wolk onttrok 
Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn 
hemelvaart gespannen nastaarden, 
stonden opeens twee mannen in witte 
gewaden bij hen die zeiden: “Mannen 
van Galilea, wat staat ge naar de hemel te 
kijken? Deze Jezus die van u is weg-
genomen naar de hemel, zal op dezelf-
de wijze wederkeren als gij Hem naar de 
hemel hebt zien gaan.’

Johannes 14, 23-29 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Als 
iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord on-
derhouden; mijn Vader zal hem liefhebben 
en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij 
hem nemen. Wie Mij niet liefheeft onder-
houdt mijn woorden niet; en het woord 
dat gij hoort is niet van Mij maar van de 
Vader die Mij gezonden heeft. Dit zeg Ik u 
terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de 
heilige Geest die de Vader in mijn Naam 
zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in 

herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. 
Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u. Niet 
zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. 
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoe-
dig worden. Gij hebt Mij horen zeggen: Ik 
ga heen maar Ik keer tot u terug. Als Gij mij 
zoudt liefhebben, zoudt gij er blij om zijn 
dat Ik naar de Vader ga want de Vader is 
groter dan Ik. Nu, eer het gebeurt zeg Ik 
het u, opdat gij, wanneer het gebeurt, zult 
geloven.”
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Psalm 47 (blz. 47)

Efeziërs 1, 17-23
Broeders en zusters, Ik smeek de God 
van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
der heerlijkheid, u de Geest te geven van 
wijsheid en openbaring om Hem waarach-
tig te kennen. Moge Hij uw innerlijk oog 
verlichten om te zien, hoe groot de hoop 
is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijk-
heid van zijn erfdeel te midden der heili-
gen en hoe overgroot zijn macht is in ons 
die geloven. Dezelfde sterkte en kracht 
heeft Hij getoond in Christus, toen Hij 
Hem opwekte uit de dood en zette aan zijn 
rechterhand in de hemelen, hoog boven 
alle heerschappijen, machten, krachten 
en hoogheden en boven elke naam die 
genoemd wordt, niet alleen in deze maar 
ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God 
onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, ver-
heven boven alles, heeft Hij als Hoofd ge-
geven aan de kerk die zijn lichaam is, de 

volheid van Hem, die het al in alles vervult.
Lucas 24, 46-53 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zo 
spreken de Schriften over het lijden en het 
sterven van de Messias en over zijn verrij-
zenis uit de doden op de derde dag, over 
de verkondiging onder alle volkeren, van 
de bekering en de vergi�enis der zonden 
in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem 
moet gij van dit alles getuigen. Daarom 
zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd 
is; blijft dus in de stad totdat gij uit den 
hoge met kracht zult zijn toegerust.” Nu 
leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië; 
Hij hief de handen omhoog en zegende 
hen. En terwijl Hij hen zegende verwijder-
de Hij zich van hen en Hij werd ten hemel 
opgenomen. Zij aanbaden Hem en keer-
den met grote blijdschap naar Jeruzalem 
terug. Zij hielden zich voortdurend op in 
de tempel en zij verheerlijkten God.

Madonna with child, Farfy Fabiana
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ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MEI: DE GOD DIE EEN MAAKT EN VERBINDT
Za 12.30 uur Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel, Capella Sine Vinculis Weert olv   

Bea van de Kaaij
Zo 08.00 uur 
Zo 10.00 uur Gilde Sint Antonius Abt Nuland, Schola Cantorum, die Sangeren Onser   

Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh
Zo 12.00 uur Gilde Sint Willebrordus Esch, Philharmonisch Koor Hagacantare Den Haag 

olv Danny Nooteboom, organist Sander van den Houten
Zo 16.00 uur Gezongen vesper verzorgd door het vocaal ensemble Sancti Iohannis   

o.l.v. Jeroen Felix

Handelingen 7, 55-60
In die dagen staarde Stefanus, vervuld van 
de heilige Geest, naar de hemel en zag 
Gods heerlijkheid en Jezus staande aan 
Gods rechterhand; en hij riep uit: “Ik zie de 
hemel open en de Mensenzoon staande 
aan Gods rechterhand.” Maar zij begonnen 
luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren 
toe en stormden als één man op hem af. 
Zij sleepten hem buiten de poort en 
stenigden hem. De getuigen legden hun 
mantels neer aan de voeten van een 
jongeman die Paulus heette. Terwijl zij 
Stefanus stenigden bad hij: “Heer Jezus, 
ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn 
knieën en riep met luide stem: “Heer, 
reken hun deze zonde niet aan. Na deze 
woorden ontsliep hij.

Psalm 97-I (blz. 48)

Apokalyps 22, 12-14 16-17. 20 
Ik, Johannes hoorde een stem, die tot mij 
sprak: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon 
breng Ik mee om ieder te vergelden naar 
zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de 
Eerste en de Laatste, de Oorsprong en het 
Einde. Zalig zij die hun kleren rein wassen. 
Zij zullen recht krijgen op de boom des le-
vens en door de poorten mogen ingaan in 
de Stad. Ik, Jezus, heb mijn engel gezon-
den om u deze openbaringen aangaan-
de de kerken bekend te maken. Ik ben 

de Wortel uit het geslacht van David, de 
stralende Morgenster.” De Geest en de 
Bruid zeggen: “Kom!” Laat wie het hoort 
zeggen: “Kom!” Wie dorst heeft kome. Wie 
wil, neme het water des levens, om niet. 
Hij die dit alles waarborgt, spreekt:
 “Ja, Ik kom spoedig.” Amen. Kom, Heer 
Jezus !

Johannes 17, 20-26 
In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel 
en bad: “Heilige Vader, niet alleen voor 
hen bid Ik maar ook voor hen die door 
hun woord in Mij geloven, opdat zij allen 
één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en 
Ik in U; dat zij ook in Ons mogen zijn op-
dat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden 
hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven 
die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één 
zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in 
Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat 
de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt 
gezonden en hen hebt liefgehad zoals Gij 
Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil dat zij die 
Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn 
waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid 
mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven 
hebt daar Gij Mij lief hebt gehad voor de 
grondvesting van de wereld. Rechtvaardi-
ge Vader, al heeft de wereld U niet erkend,
 Ik heb U erkend, en dezen hier hebben 
erkend dat Gij Mij gezonden hebt. Uw 
naam heb Ik hun geopenbaard en Ik zal dit 
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blijven doen, opdat de liefde waarmee Gij 
Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik 
in hen.” 

DINSDAG 31 MEI AFSLUITING FEEST VAN MARIA VISITATIE: ZOETE MOEDER
19.00 uur Sint Catharina en Barbaragilde uit Geldrop en Sint Catharina en Sint   

Barbaragilde uit Mierlo, Schola Cantorum, die Sangeren Onser    
Liever Vrouwen olv Jeroen Felix, organist Véronique van den Engh

Romeinen 12, 9-16b
Broeders en zusters, Uw liefde moet 
ongeveinsd zijn. Haat het kwaad, weest 
het goede welgezind.
Bemint elkander hartelijk met broederlij-
ke genegenheid. Acht anderen hoger dan 
uzelf.
Laat uw ijver niet ver�auwen, weest vurig 
van geest, dient de Heer. Laat de hoop u 
blij maken, houdt stand in de verdrukking, 
volhardt in het gebed. Draagt bij voor de 
noden der heiligen,
beoefent de gastvrijheid. Zegent hen die 
u vervolgen; ge moet ze zegenen in plaats 
van ze te vervloeken. Verblijdt u met de 
blijden
en weent met hen die wenen. Weest eens-
gezind. Schikt u zonder hooghartigheid in 
de omgang met gewone mensen.

Psalm 67-I  (blz. 47)

Lucas 1, 39-56
In die dagen reisde Maria met spoed naar 
het bergland, naar een stad in Judea. Zij 
ging het huis van Zacharias binnen en 
groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet 
van Maria hoorde, sprong het kind op in 
haar schoot; Elisabet werd vervuld met de 

heilige Geest en riep met luider stemme 
uit: “Gij zijt gezegend onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Waaraan heb ik het te danken dat de 
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor 
bereikte, sprong het kind van vreugde op 
in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft, 
wat haar vanwege de Heer gezegd is.” En 
Maria sprak: “Mijn hart prijst hoog de Heer, 
van vreugde juicht mijn geest om God 
mijn redder: daar Hij welwillend neerzag 
op de kleinheid zijner dienstmaagd. En 
zie, van heden af prijst elk geslacht mij 
zalig omdat aan mij zijn wonderwerken 
deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht 
voor hen die Hem vrezen. Hij toont de 
kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart 
uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar verheft de geringen. Die hongeren 
overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt 
Hij heen met lege handen. Zijn dienaar 
Israël heeft Hij zich aangetrokken, ge-
dachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig 
jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk 
Hij had gezegd tot onze vaderen.” Nadat 
Maria ongeveer drie maanden bij haar 
gebleven was, keerde zij naar huis terug.
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Ra�aello Sanzio, Madonna in het veld, olieverf op paneel, 
1505-1506, Wenen, Kunsthistorisches Museum.
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VIERING VAN DE EUCHARISTIE

B = bisschop, C = celebrant, D = diaken, A = allen
OPENINGSRITEN

Intredezang

C. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
A. Amen.
C. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de 
heilige Geest zij met u allen. 
A. En met uw geest.
   
Bij ponti�cale vieringen:
B. Vrede zij u.
A. En met uw geest.

Openingswoord

Schuldbelijdenis
C. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige 
eucharistie goed te kunnen vieren. 
A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en 
gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, 
broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
C. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons 
geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Heer, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Lofzang
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
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Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; Gij, die wegneemt de 
zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader. Amen.

Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te. 
Adoramus te.
Glori�camus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Collectagebed

Gerard David, Rust op de vlucht naar Egypte, 
olieverf op paneel, ca. 1510, Washington, 
National Gallery of Art.
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LITURGIE VAN HET WOORD

Eerste lezing
L. Woord van de Heer.
A. Wij danken God.

Antwoordpsalm

Tweede lezing
L. Woord van de Heer.
A. Wij danken God.

   Alleluia

Evangelie
C/D. De Heer zij met u. 
A. En met uw geest.
C/D. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens .... 
A. Lof zij U, Christus.
C/D. Woord van de Heer. 
A. Wij danken God.
A. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle 
eeuwen der eeuwen.

Homilie

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk;
de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
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Credo
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines, 
et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
Cruci�xus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit �nis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivi�cantem,
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglori�catur,
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Con�teor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Voorbede
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

LITURGIE VAN DE EUCHARISTIE

De bereiding van de gaven
C. Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft.

Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen.
Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde,
het werk van onze handen.
Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.
C. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw 

goddelijk leven.
Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker 
ontvangen.
Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. 
Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.



‘Ende doe namse haren mantel ende waide dor die camer’.
De mantel van de Zoete Lieve Vrouw van ‘s-Hertogenbosch, 
een eeuwenlange traditie van wonderen, pelgrims en vorstinnen.

Al vanaf het allereerste begin van de Mariadevotie in de Bossche Sint-Jan, speelt de 
mantel van Maria een cruciale rol. De eerste schriftelijke vermelding van een mantel 
komen we tegen in het zogeheten Mirakelboek, een protocollair manuscript dat 
werd aangelegd in het jaar 1381 en dat werd bijgehouden tot 1603. Het Mirakelboek 
wordt nog altijd bewaard in de Mariakapel en bevat 481 beschrijvingen van wonderen 
(mirakelen) die werden toegeschreven aan de tussenkomst van de Zoete Moeder van 
’s-Hertogenbosch. In het jaar 1381 maakte een zekere broeder Woutken eigenhandig een 
kostbare zijden mantel. Dat Woutkens mantel het begin inluidde van een eeuwenlange tra-
ditie, zal ook hij niet hebben verwacht. 

De mantel van Onse Soete 
Vrouwe speelt in de zomer van 
1383 een wonderbaarlijke rol bij de 
verschijning van Maria in het huis 
van Jan Pelegrijm, een liederlijke 
inwoner van Brussel. Jan, die nach-
tenlang belaagd werd door duivels, 
riep radeloos de Soete Vrouwe van 
Shertogenbossche om hulp. Dra 
verscheen Maria, waarbij zij door 
de kamer schreed, een helder licht 
verspreidde en de ruimte vulde met 
een zoete geur. Maria verscheen 
drie keer. ‘Ende doe namse haren 
mantel ende waide dor die ca-
mer’, oftewel de verschijning van 
de Zoete Moeder nam haar mantel 
en begon ermee te zwaaien. Onder 
luid kabaal sloegen de duivels op 
de vlucht en keerden niet meer te-
rug. Uit dankbaarheid ondernam de 
bekeerde Jan Pelegrijm een bede-
vaart naar ’s-Hertogenbosch. 

Giovanni Ambrogio De Predis, portret en profi l van 
Bianca Maria Sforza, olieverf op paneel, mogelijk 1493, 
51 cm x 32,5 cm, Washington, National Gallery of Art



Sinds het laatste kwart van de veertiende eeuw nam de Bossche Mariadevotie een enorme 
vlucht. Pelgrims vanuit alle windstreken, ook van buiten het hertogdom Brabant, vonden 
hun weg naar Onse Soete Vrouwe, als boeteling of om te offeren als dank voor genezing, 
redding of vrijlating uit gevangenschap. Waarschijnlijk is het mirakelbeeld vanaf het begin 
van de verering met een mantel getooid geweest, als vast onderdeel van de representatie 
van de Moeder Gods als behoedster van alle mensen. Binnen de kunstgeschiedenis is de 
zogeheten Schutzmantelmadonna daar een treffend voorbeeld van. Die beeltenis toont een 
Maria met een breed uitgestrekte mantel waaronder de mens, van alle soorten, standen en 
leeftijden, zich geborgen weet. 

Belangrijke mantels werden veelal geschonken door vorstinnen. De Spaanse Johanna van 
Castilië schonk in 1496 een kostbare mantel van goudlakense stof, die gemaakt 
was van een deel van haar bruidsmantel. Enkele jaren later, in 1504, schonk ook de 
Italiaanse hertogin Bianca Maria Sforza, gemalin van Maximiliaan van Habsburg, 
de latere keizer van het Heilige Roomse Rijk, een rijkbewerkte mantel. Voor die 
mantel waren waardevolle pigmenten gebruikt en met gouddraad waren de 
blazoenen van Oostenrijk (Habsburg (dit blazoen maakt nog steeds deel uit van het 
Bossche stadswapen)) en Milaan (Sforza) aangebracht. Daarnaast schonk zij ruim-
hartig zilveren gebedssnoeren, goud en edelstenen. De nadrukkelijke bezoeken van 
vorstinnen als Johanna van Castilië en Bianca Maria Sforza aan de Zoete Moeder 
en vooral ook hun schenkingen van kostbare mantels, tonen wel aan dat de Bossche 
Mariaverering aan het eind van de vijftiende eeuw van Europese betekenis was 
geworden. De vorstelijke mantels zullen onder de Bosschenaren veel bekijks hebben ge-
trokken. Ongetwijfeld zal onder hen ook de schilder Jheronimus Bosch de luisterrijke man-
tels met eigen ogen hebben aanschouwd. 

Met de inname van de stad, door prins Frederik Hendrik van Oranje in het jaar 
1629, begon een periode van twee eeuwen Staatse overheersing. Heimelijk werd het 
mirakelbeeld de stad uitgesmokkeld en kwam via Antwerpen in Brussel terecht. Daar vond 
de Zoete Moeder een tijdelijk onderkomen in de kerk van Sint-Jacob-op-Koudenberg, 
waarna het al in 1630 in processie naar de Sint-Gaugericuskerk werd overgebracht, waar 
het elf jaar te zien was. Daarna keerde de Moeder van Soetichijt opnieuw terug naar de kerk 
op de Koudenberg, waar het bleef tot het jaar 1853, toen het eindelijk terugkeerde naar de 
Bossche Sint-Janskathedraal. 

De eerste afbeelding van de Zoete Moeder werd gemaakt in 1632, toen het beeld in de 
Sint-Gaugericuskerk stond. Jezuïet en kroniekschrijver Otto Zylius was als rector van 
het drukbezochte Bossche jezuïetencollege een bekende in de hertogstad, maar was, 
zoals veel rooms-katholieke geestelijken, naar de Spaanse Nederlanden gevlucht. 



De eerste voorstelling van de Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch verscheen op de titelpagina 
van Otto Zylius’ Historia Miraculorum dat in 1632 gedrukt werd bij de befaamde Antwerpse 
drukkerij Offi cina Plantiniana onder leiding van Balthasar Moretus



Daar publiceerde hij zijn Historia Miraculorum B. Mariae Silvaducensis (1632), oftewel de 
geschiedenis van de wonderen van de Heilige Maria van ‘s-Hertogenbosch. 
Op de titelpagina van dat werk is een gravure te zien van het mirakelbeeld dat zwevend 
in een wolk wordt weergegeven. Het beeld wordt gefl ankeerd door twee lange kaarsen op 
kostbare kandelabers en het geheel is omgeven door een baldakijn van dikke velours. Bo-
ven het hoofd van Maria is een witte duif te zien als symbool van de Heilige Geest. De rijk 
bewerkte mantel laat zien dat de Zoete Moeder ook in Brussel niets aan populariteit had 
ingeboet. Het patroon van een boom op de mantel doet denken aan de gouden boom op het 
stadswapen van ’s-Hertogenbosch. Om de mantel heen is een breed uitgestrekte sluier te 
zien die zogezegd wordt opengeblazen door een mystieke wind. Daarnaast zijn Maria en 
het kindje Jezus gekroond en houdt zij in haar rechterhand een rijksappel vast waaruit rozen 
ontspruiten. Aan diezelfde hand hangt een rozenkruis. 

Op de gravure van 1632 heeft de mantel van Maria al de karakteristieke (min of meer) 
gelijkzijdige driehoeksvorm zoals die nog steeds wordt gehanteerd. Deze mantel-
vorm zal gebaseerd zijn op een Spaanse traditie die in de Zuidelijke Nederlanden mo-
gelijk al vanaf de zestiende eeuw algemene navolging vond. De Spaanse (Habsburgse) 
connectie is overigens ook bij Zylius’  Historia Miraculorum aanwezig, dat is opge-
dragen aan landvoogdes Isabella van Spanje en dat bewust in het Latijn werd gepubliceerd 
om een groot internationaal publiek te kunnen bereiken. Hoewel het denkbaar is dat de door 
Johanna van Castilië aan het eind van de vijftiende eeuw geschonken mantel van Spaanse 
snit zal zijn geweest, is het iconografi sch aantoonbaar dat de driehoekige vorm van de 
mantel in elk geval vanaf 1632 het permanente model van de Bossche Mariamantel was ge-
worden. Enkele fraaie voorbeelden uit die Spaanse traditie zijn de mantel van María Santí-
sima de la Esperanza Macarena in het Zuid-Spaanse Sevilla en, dichter bij huis, die van de 
Bedroefde Moeder van Warfhuizen in Groningen, die sinds 2003 het Mariabeeld siert van 
de eveneens uit Sevilla afkomstige beeldhouwer Miguel Bejarano Moreno. Vergelijkbaar 
zijn ook de Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant en de Magna Mater 
Austriæ in het Oostenrijkse Mariazell. 

Vanuit alle tijden leeft de traditie wereldwijd voort, vooral in Spaanstalige landen of 
in gewesten die via de Habsburgse dynastie lange tijd onder Spaanse invloed hebben 
gestaan, waaronder het hertogdom Brabant. Het is duidelijk dat vanwege de uitzonderlijke 
rol die de mantel speelt bij een verering van meer dan zes eeuwen, de traditie van de Bos-
sche Mariamantel een bijzondere positie inneemt, in zowel godsdienstige kring als op het 
gebied van (immaterieel) cultuurhistorisch erfgoed. Een positie van internationale beteke-
nis, die verder reikt dan de grenzen van Brabant. 



Verhalen van hoop en troost

Voor dit meimaandboekje heeft redacteur Lia Hesemans vijf mensen gesproken over het 
thema ‘Maria, baken van hoop en troost’. We hopen dat u bij het lezen van deze verhalen 
herkenning en verbinding zult ervaren.

Zuster Rosa (Zusters van de Choorstraat): ‘Blijf hopen’

Zuster Rosa loopt iedere dag de Beeweg. Dat doet ze met een intentie of vanuit een gevoel. 
Ze bidt voor alle zieken, met een groot vertrouwen in Maria.

Hoe lang loopt u de Beeweg al?
‘Sinds ik terug ben uit Congo (in 2000). Ik deed het in eerste instantie uit dankbaarheid dat 
ik alles goed had achtergelaten in Congo. Daarnaast ben ik een echte Maria-vereerster. In 
alles komt haar eenvoud naar voren. Ik ervaar het als een voorrecht dat ik bij de congregatie 
Dochters van Maria en Joseph mag horen en dat ik zó dicht bij Maria woon.’

Maria als baken van hoop, wat betekent dat voor u?
‘Hoop doet leven en leven doet hopen. Als je geen hoop meer hebt, kun je niet verder. Het 
komt aan op vertrouwen. Je zag het ook in coronatijd. Het ontroerde me: ál die mensen 
die met bloemen naar Maria kwamen en de vele lichtjes die brandden. Een grote blijk van 
hoop.’

De nieuwe mantel, wat vindt u ervan?
‘Ik heb de mantel al gezien in het Noord-Brabants Museum. Ik vind ‘m prachtig. En hij 
past ook echt bij Maria! De naam ‘Mantel van hoop en troost’ vind ik zo mooi. Hoop en 
troost kun je écht vinden en krijgen. Je kunt het geven en ontvangen. Troost krijg je ook van 
mensen die jou echt begrijpen. Soms zijn er geen woorden. Dan spreekt de stilte. Het nabij 
zijn is dan genoeg.’

Wat zou u de meimaandbezoekers willen meegeven?
‘Je moet blijven hopen. Ik denk dat Maria daarbij helpt.
Blijf hopen, durf te dromen van een nieuwe wereld van liefde en begrip, zonder angst en 
geweld. Blijf hopen dat de hele wereld in bloei moge staan.’



Daan Sanders: ‘De Zoete Moeder is er voor iedereen’

Daan Sanders is politiek en militair historicus en veiligheidsonderzoeker. Als een echte 
Bosschenaar is hij regelmatig bij Maria te vinden. 

Het thema voor de meimaand, ‘Maria, baken van hoop en troost’, wat roept dat in jou op?
Ik woon al een tijdje niet meer in Den Bosch, de stad waar ik geboren en opgegroeid ben. 
Ik ga, en velen met mij, wel regelmatig met mijn zorgen naar de Mariakapel in de Sint-Jan 
als ik in Den Bosch ben. Dat kan met kleine en grote bezorgdheden. Zoals over een baan, in-
komen, relaties, de gezondheid van familieleden. Voor mij was dit tijdens de covid-periode 
extra belangrijk. Niet alleen met in gedachten mijn eigen zorgen om kwetsbare dierbaren en 
de moeilijke tijd die ik en andere jongeren hadden met het beperkte sociale leven - maar ook 
om in breder verband te denken aan de zorgmedewerkers en allen die familie en vrienden 
verloren hebben. 

Kun je wat nader inzoomen op het woord ‘hoop’ in relatie tot Maria en tot jouzelf? Waar put 
jij hoop uit? Waarom is het belangrijk om steeds weer hoopvol te zijn?
Bij Maria kun je je zorgen, intenties en hoop brengen, maar tegelijkertijd helpt het mij ook 
om in stilte mijn eigen gedachten te ordenen: waarover of om wie maak ik mij zorgen? Waar 
kan ik zelf iets aan doen - moet ik diegene weer eens opzoeken - en wat moet ik proberen 
wat los te laten? Waar kan ik ook hoop uit putten? Hierbij bedenk ik mij ook vaak dat de 
Zoete Moeder al sinds de middeleeuwen talloze generaties Bosschenaren tot steun is ge-
weest tijdens de vele rampen, uitbraken van ziektes, en ook oorlogen, die zich sinds die tijd 
hebben voorgedaan.

Hoe kijk je naar hoop en troost bij de huidige situatie in de wereld? 
Een oorlog is er nu weer, op ons continent, en juist daarom kan het bezoeken van Maria ook 
belangrijk zijn. Ik werk zelf in de sector die de internationale veiligheidssituatie bestudeert 
en ben daarom veel bezig met het menselijk leed dat deze en andere oorlogen brengt en de 
potentiële gevolgen voor de wereld, inclusief ons eigen Nederland en Europa. Bij Maria kan 
je met zorgen terecht, wensen voor vrede en steun voor slachtoffers en verdedigers formu-
leren, en vervolgens met hoop en geordende gedachten verder. 

Wat zou je aan meimaandbezoekers van de Sint-Jan willen meegeven rondom het thema?
Dat in mijn beleving de Zoete Moeder er voor iedereen is, van jong tot oud, Bosschenaar en 
bezoeker, van doorgewinterd katholiek tot buitenstaander en voor ‘klein-menselijke’ inten-
ties en problemen tot grote, wereldomspannende zorgen. 



Leo en Rita Peters: ‘Maria betekent alles voor ons’

Leo Peters is archivaris van de Sint-Jan. Daarnaast is hij acoliet en collectant. Leo werd 
de eerste zondag van de Advent in 2020 ziek, een acute ontsteking van de alvleesklier. Het 
was een angstige periode voor hem en zijn vrouw Rita, zeker in de coronatijd. Hun dochter 
die in Oostenrijk woont, mocht niet overkomen. Terwijl het kantje boord was met Leo. Ik 
spreek Leo en Rita samen.

Allereerst Rita, wat gebeurde er allemaal met Leo?
‘Leo was heel erg ziek, hij lag op de IC. We zaten in grote angst. Leo was zomaar neerge-
vallen, echt akelig. Het zag er niet best uit. Naast het verdriet dat onze dochter uit Oostenrijk 
niet mocht komen, was er nog iets anders. Ik was aan het bidden tot Maria voor contact met 
onze andere dochter, die we tien jaar niet gezien hadden. Ik heb echt standvastig gebeden, 
met devotiekaarsen erbij, heel intens.’

Zijn uw gebeden verhoord?
‘Ja! Op een dag kreeg ik tot mijn grote vreugde eindelijk contact met onze ‘verloren doch-
ter’! Toen ze over Leo hoorde, zei ze: ‘Ik kom naar je toe’. Dat was gewéldig en heel 
emotioneel. Ik krijg er nu nog kippenvel van. In overleg met de verpleging is toen besloten 
om haar niet direct met Leo in contact te brengen, want die emotie kon hij toen niet aan, hij 
was nog te kwetsbaar. Maar ik was zielsgelukkig dat mijn gebeden verhoord waren, ik wist 
hoeveel dit voor Leo betekende. Vanaf dat moment gebeurden er prachtige dingen. Zo zag 
ik bijvoorbeeld tegen de kerst op. Op Tweede Kerstdag kwam onze dochter naar me toe. 
Weet je wat ze zei? … ‘Mam, ik ben weer thuis ...’  
In overleg met de verpleging is ze later alleen naar Leo toegegaan. Er waren wat zusters 
op de achtergrond aanwezig voor de begeleiding van hun weerzien. Dat ging heel goed! 
Inmiddels komt ze veel thuis, ook met haar dochter. We zijn een hoop aan het inhalen. Wat 
een geschenk … En onze dochter uit Oostenrijk mocht volgens coronaprotocol in april ’21 
eindelijk komen. Hoe fi jn. We zijn er nog steeds emotioneel van met z’n allen.’

Wat betekent Maria voor jou, Leo?
‘Eigenlijk alles. Ik voel me sterk verbonden met haar. Mijn bijzondere relatie met Maria 
in Den Bosch kwam als volgt tot stand. Een ongeluk in militaire dienst (Isabellekazerne, 
Vught) deed mij in het ziekenhuis Johannes de Deo in Den Bosch belanden. Door de broe-
ders in het ziekenhuis werd Rita, toen nog mijn verloofde, doorverwezen naar Maria in de 
Sint-Jan. De broeders zeiden: het komt wel goed met die jongen. Zo ontstond onze relatie 
met Maria in de Sint-Jan. En dat, terwijl wij samen uit Wassenaar kwamen. Op een gegeven 
moment, vele jaren later, kreeg ik de vraag of ik archivaris wilde worden in de Sint-Jan. Dat 
deed ik en zodoende droeg ik de zorg  voor het beeld van Maria en voor haar mantels. Maria 
gaf mij de hoop om weer genezen te worden. Continu houd ik die hoop; mijn relatie met 





Maria is zó krachtig. Ook ondervond ik troost van haar in het ziek-zijn. Helaas heb ik haar 
nieuwe mantel nog niet kunnen zien. Ik mag nu natuurlijk geen corona krijgen, we hebben 
daarom iedereen afgehouden.’

En Rita, wat bekent Maria voor jou, naast wat je al vertelde?
Dankbaarheid, hoop, troost. De hoop is immens groot. Ik moet er wel bij zeggen dat ik over 
hoop ook veel geleerd heb van de familie van Leo. Hij komt uit een fi jn gezin. Qua geloof 
heb ik veel van hen meegekregen. Een voorbeeld van hoop en troost was voor mij ook het 
moment dat onze ‘verloren’ dochter aankondigde: ‘Mam, ik ga een kaarsje aansteken bij 
Maria met je kleindochter’. Ieder kaarsje is een lijntje, zeg ik altijd.
Nu wachten we op hoop en troost in de wereld. Ondertussen denken we aan Maria. Er moet 
een oplossing komen. Wij zijn blij dat we de troost en de hoop steeds opnieuw kunnen 
vinden.’

Wat zou u de meimaandbezoekers willen meegeven?
‘Altijd hopen. Hoop en vertrouwen, daar gaat het om.’

Leo vult aan: ‘Let wel, Maria is en blijft een tussenpersoon. 
Alles draait om Christus en God.’

Marianne Reijers: ‘Maria is voor mij een lichtend voorbeeld’

Actief bij de Broederschap, zingend in de Schola, gedreven aan het werk als geriatrie-fysio-
therapeut in de ouderenzorg, dat is een stukje uit het leven van Marianne Reijers. Ze woont 
in Den Bosch maar is geboren in bedevaartsplaats Meerveldhoven. Als baby lag ze lange 
tijd in het ziekenhuis, waarop oma voor haar ging bidden in Lourdes. Ze herinnert zich een 
lichtend beeldje van Maria in het donker, uit haar kindertijd.  Marianne heeft al haar hele 
leven een lijntje met Maria.

Jij hebt een rol gespeeld bij de voorbereiding van de meimaand en je zat in de Mantelcom-
missie, maar wat roept het thema bij jou persoonlijk op?
Het thema ‘Maria, baken van hoop en troost’ is door het bestuur van de Broederschap - 
waar ik deel van uitmaak - gekozen omdat er ook een mantel gemaakt is voor Maria, als 
markering voor de periode van de coronapandemie, waarin zoveel mensen hoop en troost 
gevonden hebben bij Maria. Voor mij persoonlijk is Maria een lichtend voorbeeld, een ijk-
punt, waarop we ons kunnen richten. Ze straalt liefde uit en begrip, zoals een echte moeder 
is. Je kunt altijd bij haar terecht met alles wat je bezighoudt: dankbaarheid, liefde, verdriet 
en zelfs boosheid. Ze geeft moed en hoop, ook als er weinig zicht is op perspectief, omdat 
ze verwijst naar haar Zoon en God de Vader.

Maria is zó krachtig. Ook ondervond ik troost van haar in het ziek-zijn. Helaas heb ik haar 
nieuwe mantel nog niet kunnen zien. Ik mag nu natuurlijk geen corona krijgen, we hebben 
daarom iedereen afgehouden.’

En Rita, wat bekent Maria voor jou, naast wat je al vertelde?
Dankbaarheid, hoop, troost. De hoop is immens groot. Ik moet er wel bij zeggen dat ik over 
hoop ook veel geleerd heb van de familie van Leo. Hij komt uit een fi jn gezin. Qua geloof 
heb ik veel van hen meegekregen. Een voorbeeld van hoop en troost was voor mij ook het 
moment dat onze ‘verloren’ dochter aankondigde: ‘Mam, ik ga een kaarsje aansteken bij 
Maria met je kleindochter’. Ieder kaarsje is een lijntje, zeg ik altijd.
Nu wachten we op hoop en troost in de wereld. Ondertussen denken we aan Maria. Er moet 
een oplossing komen. Wij zijn blij dat we de troost en de hoop steeds opnieuw kunnen 
vinden.’

Wat zou u de meimaandbezoekers willen meegeven?
‘Altijd hopen. Hoop en vertrouwen, daar gaat het om.’

Leo vult aan: ‘Let wel, Maria is en blijft een tussenpersoon. 
Alles draait om Christus en God.’

Marianne Reijers: ‘Maria is voor mij een lichtend voorbeeld’

Actief bij de Broederschap, zingend in de Schola, gedreven aan het werk als geriatrie-fysio-
therapeut in de ouderenzorg, dat is een stukje uit het leven van Marianne Reijers. Ze woont 
in Den Bosch maar is geboren in bedevaartsplaats Meerveldhoven. Als baby lag ze lange 
tijd in het ziekenhuis, waarop oma voor haar ging bidden in Lourdes. Ze herinnert zich een 
lichtend beeldje van Maria in het donker, uit haar kindertijd.  Marianne heeft al haar hele 
leven een lijntje met Maria.

Jij hebt een rol gespeeld bij de voorbereiding van de meimaand en je zat in de Mantelcom-
missie, maar wat roept het thema bij jou persoonlijk op?
Het thema ‘Maria, baken van hoop en troost’ is door het bestuur van de Broederschap - 
waar ik deel van uitmaak - gekozen omdat er ook een mantel gemaakt is voor Maria, als 
markering voor de periode van de coronapandemie, waarin zoveel mensen hoop en troost 
gevonden hebben bij Maria. Voor mij persoonlijk is Maria een lichtend voorbeeld, een ijk-
punt, waarop we ons kunnen richten. Ze straalt liefde uit en begrip, zoals een echte moeder 
is. Je kunt altijd bij haar terecht met alles wat je bezighoudt: dankbaarheid, liefde, verdriet 
en zelfs boosheid. Ze geeft moed en hoop, ook als er weinig zicht is op perspectief, omdat 
ze verwijst naar haar Zoon en God de Vader.



Waar put jij hoop uit? Waarom is het belangrijk om steeds weer hoopvol te zijn?
Ik put hoop uit mijn geloof, de natuur, mooie muziek, zoals de passiemuziek die ik nu met 
de Schola zing. Het is  belangrijk om hoopvol te zijn, omdat je daarvan energie krijgt en een 
positiever toekomstbeeld.

Ondervind je troost bij Maria? Wat is de kracht van troost?
Ja , want ze is een voorbeeld voor mij, haar hele leven, ze is een toonbeeld van dienstbaar-
heid, ze straalt bemoediging en kracht uit. De kracht van troost is heel sterk: je krijgt begrip, 
warmte en aandacht.

Heb je een voorbeeld uit je eigen leven?
Bij Maria kan ik tot rust komen, ebben bepaalde angsten weg. 
In mijn werk als geriatrie-fysiotherapeut in een verpleeghuis, heb ik de eerste golf van 
de pandemie heel indringend ervaren. Er was veel ziekte en dood, maar vooral ook een-
zaamheid, omdat de familie niet binnen de muren van het verpleeghuis mocht komen. Het 
hele zorg- en behandelteam heeft dit zo goed mogelijk proberen op te vangen door extra 
aandacht en zorg te bieden. Als ik het moeilijk had, ging ik naar de Zoete Moeder in de Sint-
Jan. Ik kon mijn zorgen bij haar kwijt en kreeg kracht om door te gaan.

Hoe kijk je naar hoop en troost bij de huidige situatie in de wereld? 
Ja, de hoop op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne is er natuurlijk (dit verhaal is 
media maart opgetekend). De troost, al is het in de vorm van een inzamelingsactie, maar 
ook het opvangen van vluchtelingen. Dat raakt aan de Werken van Barmhartigheid. ‘Ge-
woon doen!’ Zo’n oproep voor gebed tussen alle landen, samen om 16 uur 1 minuut bidden 
voor vrede, dat vind ik hoopvol. We hebben gebeden in de Sint-Jan, op voorspraak van 
Maria, voor het stoppen van deze oorlog, en het was mooi om te horen dat er, na die zondag, 
onderhandelingen in gang werden gezet tussen de beiden landen: een hoopvol teken!

Wat zou je aan meimaandbezoekers van de Sint-Jan willen meegeven rondom het thema?
De ervaring om bij Maria te zijn, … om een kaarsje op te steken of om te bidden en als het 
kan een viering mee te maken tijdens deze meimaand

Trix Coerts: ‘Maria, onze toevlucht’

Als religieuze is Trix Coerts al 37 jaar verbonden aan de orde van de Camillianen. Ze is 
actief als mantelzorger. Als verpleegkundige ging ze vroeger mee naar Lourdes. Het zorgen 
voor zieken, voor mensen met een beperking en het geloof, in Lourdes vielen deze onder-
delen samen als een logisch geheel. 40 jaar werkte Trix in het Groot Ziekengasthuis als 
verpleegkundige op de Intensive Care.

Waar put jij hoop uit? Waarom is het belangrijk om steeds weer hoopvol te zijn?
Ik put hoop uit mijn geloof, de natuur, mooie muziek, zoals de passiemuziek die ik nu met 
de Schola zing. Het is  belangrijk om hoopvol te zijn, omdat je daarvan energie krijgt en een 
positiever toekomstbeeld.

Ondervind je troost bij Maria? Wat is de kracht van troost?
Ja , want ze is een voorbeeld voor mij, haar hele leven, ze is een toonbeeld van dienstbaar-
heid, ze straalt bemoediging en kracht uit. De kracht van troost is heel sterk: je krijgt begrip, 
warmte en aandacht.

Heb je een voorbeeld uit je eigen leven?
Bij Maria kan ik tot rust komen, ebben bepaalde angsten weg. 
In mijn werk als geriatrie-fysiotherapeut in een verpleeghuis, heb ik de eerste golf van 
de pandemie heel indringend ervaren. Er was veel ziekte en dood, maar vooral ook een-
zaamheid, omdat de familie niet binnen de muren van het verpleeghuis mocht komen. Het 
hele zorg- en behandelteam heeft dit zo goed mogelijk proberen op te vangen door extra 
aandacht en zorg te bieden. Als ik het moeilijk had, ging ik naar de Zoete Moeder in de Sint-
Jan. Ik kon mijn zorgen bij haar kwijt en kreeg kracht om door te gaan.

Hoe kijk je naar hoop en troost bij de huidige situatie in de wereld? 
Ja, de hoop op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne is er natuurlijk (dit verhaal is 
media maart opgetekend). De troost, al is het in de vorm van een inzamelingsactie, maar 
ook het opvangen van vluchtelingen. Dat raakt aan de Werken van Barmhartigheid. ‘Ge-
woon doen!’ Zo’n oproep voor gebed tussen alle landen, samen om 16 uur 1 minuut bidden 
voor vrede, dat vind ik hoopvol. We hebben gebeden in de Sint-Jan, op voorspraak van 
Maria, voor het stoppen van deze oorlog, en het was mooi om te horen dat er, na die zondag, 
onderhandelingen in gang werden gezet tussen de beiden landen: een hoopvol teken!

Wat zou je aan meimaandbezoekers van de Sint-Jan willen meegeven rondom het thema?
De ervaring om bij Maria te zijn, … om een kaarsje op te steken of om te bidden en als het 
kan een viering mee te maken tijdens deze meimaand

Trix Coerts: ‘Maria, onze toevlucht’

Als religieuze is Trix Coerts al 37 jaar verbonden aan de orde van de Camillianen. Ze is 
actief als mantelzorger. Als verpleegkundige ging ze vroeger mee naar Lourdes. Het zorgen 
voor zieken, voor mensen met een beperking en het geloof, in Lourdes vielen deze onder-
delen samen als een logisch geheel. 40 jaar werkte Trix in het Groot Ziekengasthuis als 
verpleegkundige op de Intensive Care.



Maria als baken van hoop, wat betekent dat voor u?
Voor mij is Maria echt een baken. Maria als troosteres der bedroefden spreekt mij ook 
enorm aan. Ik heb een dankbrief aan haar geschreven en wil deze graag delen.

Maria, Zoete Moeder,

Dank dat jij er bent.
Dank dat jij er ook was toen alles op slot ging door het onbekende corona.

In jouw vertrouwde kapel was je even onbereikbaar.
Je kwam echter bij mij thuis: in het prentje met jouw vertrouwde beeld 

en vooral jouw gezicht.
Je stond daar: op tafel, tegen een vaasje met bloemen, met een kaars.

Vaak ging mijn blik even naar jou, evenals mijn gedachten, 
stille gebeden en overpeinzingen.

Voor alle mensen die het zo zwaar hadden: de vele zieken, hun naasten, 
alle werkers in de zorg, zoals mijn voormalige collega’s op de IC.

Mijn broer, totaal afhankelijk van de deskundige en liefdevolle zorg in de instelling 
waar hij woont.

Toen, ineens, kon ik binnen kijken in jouw kapel. 
Wonder van de techniek.

Zo maar, thuis, bij jou thuis.
Zingen samen mochten we niet. 

Maar thuis achter de laptop mocht ik jouw lied van harte meezingen.
Zoeken naar wat wel kon.

De eerste keer weer echt naar jou toe, om bij jou een kaarsje op te steken.
Vreemde gewaarwording: een paar stoelen, ver van elkaar, en fel licht.

Maar jij was er.

En zoals je eeuwen geleden tijdens de pestepidemie door onze stad ging, 
ben je nog steeds onze toevlucht.

Dank je, Maria.
Trix Coerts O.S. Cam.

Wat zou u aan meimaandbezoekers van de Sint-Jan willen meegeven rondom het thema?
Ik denk dan aan twee dingen: het kwaad heeft uiteindelijk nooit het laatste woord, en ‘we 
hoeven het niet alleen te doen’. Maria en Jezus zijn er voor ons. Probeer erop te vertrouwen 
dat je er niet alleen in staat.
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Oproep tot gebed
C. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw o�er aanvaard kan worden door God, de   

almachtige Vader.
A. Moge de Heer het o�er uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot   

welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Het eucharistisch gebed
C. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
C. Verheft uw hart.
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
C. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Griekse Icoon
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Prefatie van Pasen I
U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid, en om heil en genezing te 
vinden zullen wij uw Naam verkondigen, al onze dagen, maar vooral in deze tijd 
bezingen wij U. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij, die voor ons 
geworden is, het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is Hij gestorven, 
voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood; Hij is opgestaan ten leven en alles heeft 
Hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; 
vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied 
toejuichen zonder einde:

Prefatie van de Heilige Maagd Maria I
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en 
genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, en nu verheerlijken wij U bij 
de gedachtenis van de heilige Maagd Maria, die, overschaduwd door de heilige Geest; 
uw Woord ontvangen heeft en in haar schoot gedragen; zij heeft de luister van haar 
maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken aan Hem die wordt 
genoemd “het licht der wereld”, Jezus Christus onze Heer. Door wie de engelen, de 
machten en de krachten, eenstemmig van U spreken, huiverend U aanbidden, Koning in 
majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook 
onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven:

Prefatie van Hemelvaart I
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil 
en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. 
Want de Heer Jezus, de Koning der glorie, de overwinnaar van zonde en dood, is tot 
verwondering van de engelen op deze dag naar het hoogste der hemelen gestegen, 
waar Hij zetelt als Middelaar tussen God en de mensen, als Rechter der wereld en Heer 
van alle machten. Hij is niet van onze zijde geweken, zwakke mensen heeft Hij hoop 
gegeven: Hij is ons Hoofd, wij vormen zijn lichaam. Waarheen Hij ons is voorgegaan 
zullen wij Hem eenmaal volgen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op 
de aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten 
die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

Sanctus
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van 
uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den 
hoge.

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.



35MARIA, BAKEN VAN HOOP EN TROOST

Eucharistisch gebed II B
Ja, waarlijk heilig zijt Gij, Vader, Gij zijt de bron, uit U stroomt alle heiligheid. Stort uw 
Geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot Lichaam en Bloed 
van Jezus Christus, uw Zoon.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaardde, nam Hij brood in zijn 
handen, dankte U, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U
GEGEVEN WORDT.

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in zijn handen, dankte U opnieuw, reikte hem aan 
zijn leerlingen en sprak:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET
NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE 
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM 
MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat 

Gij verrezen zijt.
of:
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood

des Heren totdat Hij komt.

Daarom gedenken wij, zoals Hij het heeft gewild, heilige Vader, dat uw Zoon is gestorven 
en verrezen en wij bieden U aan wat Hij ons heeft gegeven: dit Brood dat leven geeft en 
deze Beker die ons redde van de dood.

Wij danken U omdat Gij, sinds die dag, ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn 
te treden en U dit o�er te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het Lichaam en Bloed 
van uw eerstgeboren Zoon, en vragen U met aandrang dat wij naar elkaar toegroeien 
door de kracht van uw heilige Geest.

Gedenk dan uw Kerk, Heer, over de hele aarde, voltooi uw liefde in onze gemeenschap 
rondom de bisschop van Rome, paus Franciscus , onze bisschop Gerardus en Robertus 
zijn hulpbisschop en allen die Gij tot uw dienst hebt geroepen.

Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de 
verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn; neem hen op in uw 
barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. 

Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen wij, met de maagd Maria, de moeder van 
uw Zoon, met de heilige Jozef haar bruidegom, met zijn apostelen en met allen die op 
deze aarde leefden in uw welbehagen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die 
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wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden 
tot in uw   heerlijkheid.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Eucharistisch gebed V
God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw 
goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende 
hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last 
maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd 
om Hem.
God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige 
Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus 
Christus.

Rogier van der Weyden, Durán Madonna, olieverf op paneel, 
1435-1438, Madrid, Museo del Prado.
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verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam 
van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun 
vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn 
teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. 
Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem 
ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze 
levenslange hoop; overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de maagd en 
moeder Gods, met de heilige Jozef haar bruidegom, met uw apostelen en martelaren, 
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door 
Jezus Christus onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Michelangelo Buonarroti, Tondo Doni, tempera op paneel, 
1506, Florence, Galleria degli U�zi.
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Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; 
nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.
In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood 
in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de 
zegen uitgesproken, het brood gebroken aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, 
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en 
het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET 
NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND; DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE 
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM 
MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat 

Gij verrezen zijt.
of:
A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood 

des Heren totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn over-
gave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemel-
vaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij 
vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezind-
heid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons 
met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en 
leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan 
paus Franciscus, aan onze bisschop Gerardus en Robertus zijn hulpbisschop en aan allen 
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en 
vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de heilige 
Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met 
allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhar-
tigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, 
onze Heer.
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Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachti-
ge Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
A: Amen.

Eucharistisch gebed XII B
Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dich-
ter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze 
tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs 
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit Brood en deze wijn, 
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed.

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het 
dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U 
GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn 
leerlingen en sprak:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT  IS DE BEKER VAN HET 
NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE 
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM 
MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
A: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood 

des Heren totdat Hij komt.
of:
A: Heer Jezus. wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij 

verrezen zijt.    

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondi-
gen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot 
nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.

Zie met genegenheid neer op dit o�er en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft 
gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend 
en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. 
Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en Bloed en maak nieuwe mensen van ons; 
dat wij op Jezus gelijken. Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus en 
Robertus zijn hulpbisschop, leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd te 
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Onze Vader
C. Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
A. 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.

Of:
Pater noster, qui es in caelis, sancti�cetur nomen tuum; adveniat regnum tuum, �at 
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos 
inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

C. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door 
uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens
C. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede 

geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid.

A. Amen.
C. De vrede des Heren zij altijd met u.
A. En met uw geest.
P/D. Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.
Of:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communie
C. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

Gebed na de communie
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SLOTRITUS
C. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
C. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen.
C/D. Gaat nu allen heen in vrede.
A. Wij danken God.

Bisschoppelijke zegen
B. Dominus vobiscum. De Heer zij met U.
A. Et cum spiritu tuo. En met uw geest.
B. Sit nomen Domini benedictum. De Naam des Heren zij gezegend.
A. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Van nu af tot in eeuwigheid. 
B. Adiutorium nostrum Onze hulp is in de Naam des Heren.

in nomine Domini.
A. Qui fecit caelum et terram. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
B. Benedicat vos omnipotens Deus, Zegene u de almachtige God,

Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Vader, Zoon en heilige Geest.
A. Amen. Amen.
D. Ite missa est. Gaat dan allen heen in vrede.
A. Deo gratias. Wij danken God.

Blessed Virgin Mary
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LIEDEREN

Lied van de Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch
Lieve Vrouwe, hoor gunstig 
onze smekingen aan.
O, gij kunt op dit feesttij 
toch de beden niet versmaen
van de honderden kind’ren 
uit de stad, u zo waard
die gij, moeder, vol eerbied 
om uw troon ziet geschaard.

Sla uw ogen, o liefste 
goedertierenste vrouw
op uw kind’ren, zij bleven 
u, o moeder getrouw.
Het geloof hunner vaad’ren 
hielden z’altoos in eer;
voor uw wonderbeeld 
knielden zij vertrouwvol terneer.

O Maria, o zoetste, 
o beminn’lijkste maagd,
o gij moeder, wie nimmer 
tevergeefs wordt gevraagd.
Wees een schutsvrouw den bisschop 
die uw kind’ren geleidt,
die talenten en krachten 
aan uw eer heeft gewijd.

O Maria, o zoete 
Lieve Vrouw dezer stad,
gij waart altoos haar glorie 
en haar dierbaarste schat.
Geef dat z’immer beware 
het aloude geloof,
ach gedoog niet, o moeder, 
dat men ‘t ooit haar ontroov’.

Wees Gegroet, Maria 
Refrein:
Wees gegroet Maria, dank dat u er bent,

Met uw milde glimlach, kostbaar 
Godsgeschenk

Levend tussen hoop en onmacht,
Soms ook met een stille pijn,
Komen wij graag bij u bidden,
Zomaar even bij u zijn.

Onze zorgen, onze vragen
Leggen wij hier bij u neer.
In uw ogen straalt Gods liefde,
Daarom komen wij steeds weer.

Sieraad van Den Bosch, Maria,
Moeder, trouwe hartsvriendin,
Houdt uw schutsmantel wijd open,
Veilig schuilen wij daarin.

Bloemen en een zee van lichtjes
Bieden wij van harte aan.
Sterke vrouw, glanzende parel,
Moeder blijf met ons begaan.

t. L. Nabbe, m. M. Dijker

Magni�cat
Mijn ziel maakt groot den Heer, 
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien, 
en deed mij grote dingen.

Van nu aan, om wat Hij,
de Sterke, deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam,
want heilig is zijn Naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen.

Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht,
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de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen.

Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht,
zal Hij genade schenken, 
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam, 
in eeuwigheid gedenken.

Gebenedijd zijt gij
Gebenedijd zijt gij.
En onder alle vrouwen, 
‘t zij wie of waar dat zij,
eerbiedig aan te schouwen, 
gebenedijd zijt gij.
O moedermaagd, 
die Jezus draagt,
eerbiedig aan te schouwen, 
gebenedijd zijt gij.

Gebenedijd zijt gij.
Voor eeuwen uitverkoren, 
gij moeder ook van mij,
daar God is uit geboren, 
gebenedijd zijt gij.
O moedermaagd, 
die Jezus draagt,
daar God is uit geboren, 
gebenedijd zijt gij.

Gebenedijd zijt gij.
De dood komt aangedreven, 
o moeder, maak ons blij,
na dit in ‘t ander leven, 
gebenedijd zijt gij.
O moedermaagd, 
die Jezus draagt,
na dit in ‘t ander leven, 
gebenedijd zijt gij.

Regina caeli
Regina caeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin des hemels, 
verheug u, alleluia!
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt 
te dragen, alleluia!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, 
alleluia!
Bid God voor ons, alleluia!

Salve regina
Salve regina, mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules �lii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et �entes, 
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.

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.
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Wij groeten U, o Koningin
Wij groeten U, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed’re min, o Maria:

Refrein:
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o 
sera�jn,
prijs met ons uw Koningin: salve, salve, 
salve, Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria: 
Refrein

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o 
Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: 
Refrein

Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: 
Refrein

Wees gegroet, o Sterre
Wees gegroet, o Sterre, 
wees gegroet van verre.
Aan den hemel blinkt uw licht, 
in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als de golven stijgen, 
hoger, hoger dreigen
Schijn dan veilig voor ons uit, 
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Als in donkere luchten, 
wij naar u verzuchten.
Laat de wolken heind’ en ver, 
voor u vluchten, morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Wees gegroet, o Sterre, 
wees gegroet van verre.
Op uw zacht en zalig licht, 

houden wij het oog gericht.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

Ave Maria 
Refrein: Ave maria, wij roepen tot U, 
Moeder vol genade, de heer is met U 

Moeder Maria, neem ons bij de hand, 
En toon ons de weg die leidt naar ‘t 
vaderland. 
Refrein

Leer ons gelovig Gods woord te verstaan 
dat wij zoals U verheugd Zijn wegen gaan. 
Refrein

Gij, hoop der mensen, laat ons niet alleen. 
Wees met Uw gebeden altijd om ons 
heen. 
Refrein

Troost der bedroefden, troost die God 
geeft, 
leer ons steeds te zoeken naar de God die 
leeft. 
Refrein

Wees ons een voorbeeld, sterk in het 
geloof. 
Leer ons te vertrouwen op wat God 
belooft. 
Refrein

Tekst: P. Scheid Muziek: M. Wittal 

God groet u, zuiv’re bloeme
God groet u, zuiv’re bloeme, Maria, 
maged �jn.
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u 
altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine 
maged vrij,
wij waren allen verloren; aan u 
beveel ik mij.
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Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,
gelijk een klaar fonteine, die nimmer 
stille staat.
Zo geeft gij ons genade, uw dienaars 
staat gij bij.
Ach sta mij ook in stade; aan u 
beveel ik mij.

O roze zonder doren, o violette zoet,
o bloeme blauw in het koren, neem 
mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo 
zijt gij,
och wees mij toch genadig, aan u 
beveel ik mij.

Met recht zijt gij verheven al boven 
d’eng’lenschaar.
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is 
bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, sta gij mij 
altoos bij,
en wil van mij niet scheiden, aan u 
beveel ik mij.

Het lied van vandaag en morgen
V: Wat altijd is geweest, het waaien van de 
geest, gebeurt aan ons vandaag.
A: Dat vuur van het begin wij ademen het 
in, Gods woord dat antwoord vraagt.

V: Die in de stilte sprak, het noodlot 
onderbrak en nieuwe wegen baande,
A: Hij is nog niet verstomd, Hij zwaait ons 
toe en komt en zegt Ik ben uw Vader.

V: Het meeste gaat voorbij maar meer 
en meer wordt Hij de toekomst die ons 
wacht.
A: Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft 
ons gemaakt, zijn oog is in ons hart.
V: Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende 
naam aanschouwen wij van verre.

A: Zijn zwijgen is van goud zijn woord is 
ons behoud in leven en in sterven.

V: Als alles is volbracht zal Hij voor ons een 
stad van brood en spelen zijn.
A: De stok die ons regeert, de dood zal 
zijn gekeerd, wij zullen mensen zijn.

V: Hij geeft een nieuw gezicht aan duister-
nis en licht aan alles wat wij deden.
A: Hij maakt zijn woorden waar, wij 
spreken met elkaar een taal van hoop en 
vrede.

Tekst: H. Oosterhuis Muziek: B. Huijbers

O Moeder, Zoete Lieve Vrouw 
O Moeder, Zoete Lieve Vrouw, 
aanvaard onze liefde, eer en trouw 
en geef ons steeds weer levensmoed 
zoals Gij dat al eeuwen doet. 
Maria, Moeder, zegen ons. 

O Moeder, vol barmhartigheid, 
die leven schenkt en tederheid 
en hoop geeft aan wie daarom vraagt, 
maak dat uw liefde niet vervaagt. 
Maria, Moeder, zegen ons. 

O Moeder, troost in grote nood, 
geleid ons leven tot de dood 
en smeek genadig van u Zoon 
van ons uw kind’ren ‘t hemelsloon. 
Maria, Moeder, zegen ons. 

Tekst: Coen Free Muziek: Floris v.d. Putt
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Lied van de mantel des Heren 
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn 
vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn 
wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw 
vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, wil alle liefde aan uw Mens 
besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar 
Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

tekst: H. Oosterhuis  Melodie: B. Huijbers

Vriendelijk licht
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zo als een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 
vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting 
geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw 
vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, wil alle liefde aan uw mens 
besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar 
Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Tekst: H. Oosterhuis  Muziek: M. Huijbers
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PSALMEN

Psalm 30 I Hoog eer ik U, Jaweh
Refrein: Hoog eer ik U, o Heer, want Gij 
hebt mij ontheven, Gij hebt mij nieuw 
gemaakt. 

Hoog eer ik U, o Heer, want Gij hebt mij 
ontheven, 
Gij maakte dat mijn vijand het lachen 
heeft verleerd. 
O Heer, Gij deed herrijzen mijn leven uit 
de doden; 
Of Gij mij had herschapen ben ik het graf 
ontgaan. 
Refrein 

Ik heb o Heer, mijn God, tot U in nood 
geroepen:  Gij hebt mij nieuw gemaakt. 
Eert dan met zang en harp o Heer, 
gij zijn getrouwen, looft zijn hoogheilige 
naam. 
Refrein 

Een oogwenk duurt zijn gramschap, 
een leven lang zijn goedheid; 
de avond daalt in tranen, 
met jubel komt de morgen. 
Refrein 

Hoor mij, o Heer, heb deernis, wees Gij, o 
Heer, mijn helper. 
En toen hebt Gij veranderd mijn rouw-
gang in een reidans. 
O Heer, Gij zijt mijn God, U mag ik eeuwig 
loven. 
Refrein 

Psalm 47 God voer omhoog
Refrein: God voer omhoog bij gejuich als 
bazuinen.

Alle gij volken, klapt in de handen, schalle 

voor God de klaroen van uw jubel. Waar-
lijk, geducht is de Heer, de Allerhoog-
ste, koning grootmachtig, het aardrijk 
beheersend.
Refrein

God voer omhoog bij gejuich als bazui-
nen; Hij, Hij de Heer, bij de stoot op de 
ramshoorn. Zingt God ter ere uw lo�ied 
bij harpslag, zingt onze koning bij harp-
slag uw psalmen.
Refrein

Hij is de koning beheersend het aard-
rijk; zingt God ter ere uw welgevoegd 
harplied . God is gebieder beheersend 
de volken, God zet zich neder ten zetel 
hoogheilig.
Refrein

Psalm 67 I Heel de aarde jubelt en juicht 
Refrein: Heel de aarde jubelt en juicht voor 
de Heer, Alleluia, Alleluia!

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid, omdat Hij 
steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Refrein

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 
toont ons zijn aanschijn van licht, Hij 
gaat ons voor op alle wegen, heeft uit de 
zonde ons opgericht.
Refrein

Hij is de God die ons verblijdde, die onze 
nood heeft verstaan; die ons een hemels 
Paasmaal bereidde en zonder vrees door 
de wereld laat gaan.
Refrein
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Laat alle volken uw almacht vrezen, 
aller lof zij U gewijd, Laat Heer, uw 
Naam bezongen wezen, in aller eeuwen 
eeuwigheid.
Refrein

Psalm 97 I De Heer is koning
Refrein: De Heer is koning, boven heel 
de aarde verrijzend. 

De Heer is koning, Hem viere de aarde; 
vreugde reike van kust tot kust. 
Rondom Hem is donker van wolken, 
de orde des rechts schraagt zijn troon. 
Refrein

Bergen smelten als was wanneer Hij 
nadert, de Heer, nadert die heel het 
aardrijk gebiedt. 
Dat Hij recht doet verkondigt de hemel, 
alle volken ontwaren zijn glorie. 
Refrein

Wie bogen voor beelden treft schande: 
die in afgoden zochten hun roem. 
Gij goden, buigt alle voor Hem! 
Refrein

Want Gij zijt de Heer, soeverein, 
boven heel de aarde verrijzend, 
Gij zijnt de Heer, 
hoog alle goden te boven. 
Refrein

Psalm 100 I Juicht voor de Heer
Voorzang: Juicht voor de Heer, aarde 
alom! 
Dient de Heer met verblijden, 
komt voor zijn aanschijn met jubel. 
Refrein: Juicht voor de Heer, aarde alom! 

Voorzang:  Beseft het: de Heer is God; 
Hij schiep ons, wij horen aan Hem, 
zijn volk, Hij weidt het als schapen. 

Refrein 

Voorzang: Treedt Zijn poorten in met een 
danklied, 
gaat met lofzang zijn voorhoven binnen, 
looft Hem, zegent zijn naam. 
Refrein

√ Overvloed geeft Hij, 
De Heer: tot in eeuwigheid is zijn genade, 
Van geslacht tot geslacht is zijn trouw. 

Allen: Juicht voor de Heer, aarde alom! 
Dient de Heer, met verblijden, 
komt voor zijn aanschijn met jubel. 

Psalm 145 II De Heer is voor wie Hem 
aanroept nabij
Refrein: De Heer is voor wie Hem aan-
roept nabij.

Al uw werken, Heer, spreken uw lof, 
dankbaar zegenen U uw getrouwen; 
sprake gaat van uw goddelijk rijk en 
getuigenis van uw vermogen.
Refrein

Opdat de mens weet van uw macht, van 
uw koningschap, stralend in luister. Uw 
heerschappij blijft: de eeuwen door, uw 
rijk duurt: geslacht na geslacht.
Refrein

Gerecht is de Heer in al zijn wegen, 
genadig, genadig in al wat Hij doet; de 
Heer is voor wie Hem aanroept nabij, voor 
elk die Hem aanroept in vertrouwen.
Refrein



49MARIA, BAKEN VAN HOOP EN TROOST

OVERIGE DIENSTEN IN DE MEIMAAND

Eucharistievieringen: maandag t/m zaterdag om 08.30 en 12.30 uur
Rozenkransgebed: maandag t/m vrijdag om 12.00 uur en zaterdag om 9.00 uur

MARIAVIERINGEN DOOR HET JAAR
1 januari Heilige Maria, Moeder van God
2 februari Maria Lichtmis of  Opdracht van Jezus in de Tempel
25 maart Maria Boodschap of Aankondiging van de Heer
2e Pinksterdag Maria, Moeder van de Kerk
7 juli Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Maria Tenhemelopneming
8 september Maria Geboorte
7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
8 december Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Jacopo Pontormo, Madonna met Kind en de jonge Johannes de 
Doper, olieverf op paneel, ca. 1534, Florence, Galleria degli U�zi.
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BROEDERSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

ANTWOORDKAART

. . .

❏ Ik meld me aan als begunstiger van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

M/V:

Adres:

Postcode: Plaats:

. . .

Stuur de kaart op naar:
Ledenadminstratie van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, 
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch. 

U krijgt van ons een uitnodiging voor betaling.

E-mailadres:

Voorletters:M/V: Tussenvoegsel:

Achternaam:

BROEDERSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw (gemaakt rond 1380) wordt al heel lang vereerd in de 
Kathedrale Basiliek van de Sint Jan. 

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, opgericht in 1837, heeft als doel 
de verering van Maria te bevorderen en zorg te dragen voor het onderhoud van de 
Mariakapel en het beeld van de Zoete Moeder.

De Broederschap bestaat uit 12 mannen en vrouwen die met name in de meimaand, onbe-
zoldigd en onder leiding van de Plebaan, een groot aantal activiteiten ontplooien om deze 
doelen te bereiken.

Dankzij bijdragen van begunstigers kunnen de Broeders en Zusters van De Broeder-
schap

zorgdragen voor het beeld en de kapel, zij
... zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de bloemen die gedurende het hele jaar bij   

Maria geplaatst worden.
... regelen en �nancieren onderzoek naar de staat van het beeld en eventuele 

restauratiewerkzaamheden om het beeld voor toekomstige generaties te behouden.
... gaven opdracht voor het vervaardigen van een replica om de kosten voor onderzoek en   

restauratiewerkzaamheden te kunnen �nancieren. 
... zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de mantels die Maria draagt.

extra actief zijn in de meimaand, zij
... participeren actief bij alle eucharistievieringen in de meimaand en bij mariale vieringen   

door het jaar heen. 
... stellen in overleg met de plebaan de inhoud van het meimaandboekje samen, zijn 

verantwoordelijk voor de vormgeving en �nancieren de productie van deze uitgave.
... zorgen ervoor dat bij de eucharistievieringen in de meimaand waar mogelijk een koor

en ten minste 1 gildegezelschap aanwezig is.
... organiseren op zondag 8 mei een speciale bidtocht door het centrum van de stad. 
... nodigen diverse vormselgroepen uit de regio uit en betrekken deze bij de vieringen. 
... benaderen verzorgingshuizen in ’s-Hertogenbosch met de uitnodiging een viering op   

zaterdagavond bij te wonen en na a�oop samen ko�e te drinken. 
... nodigen parochies rondom ’s-Hertogenbosch uit om op bedevaart te komen naar 

de Sint Jan.

informatie verspreiden over de activiteiten en contacten met hun relaties 
onderhouden, zij
... organiseren tweejaarlijks een ledendag waarop begunstigers en leden op informele wijze 

nader kennismaken met elkaar en er lezingen plaatsvinden.
... onderhouden een website (www.zoetelievevrouw.nl) en een Facebookpagina waarop het 

laatste nieuws over de activiteiten van de Broederschap en veel informatie over het beeld 
en de verering van De Zoete Moeder te vinden zijn.

... staan in contact met een netwerk van andere Broederschappen in binnen- en buitenland 
die elkaars activiteiten en bijzondere vieringen bijwonen.



BROEDERSCHAP VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

ANTWOORDKAART

. . .

❏ Ik meld me aan als begunstiger van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

M/V:

Adres:

Postcode: Plaats:

. . .

Stuur de kaart op naar:
Ledenadminstratie van De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, 
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch. 

U krijgt van ons een uitnodiging voor betaling.

E-mailadres:

Voorletters:M/V: Tussenvoegsel:

Achternaam:

Enkele feiten over De Broederschap
Oprichtingsdatum: 2 november 1837
Kerkelijke goedkeuring: 6 oktober 1836
Mantel van Hoop & Troost: ontwerp: Margriet Luyten

productie:  TextielLab van het Textielmuseum in Tilburg
gebruikte materialen: gemerceriseerd katoen, viscose en trevira
gebruikte techniek: dubbel weefsel, jacquard geweven op een 
Dorniermachine

Broeders: 12
Begunstigers: Ongeveer 2.000
Oplage meimaandboekje: 10.000 exemplaren

Wilt u De Broederschap steunen om het beeld van de Zoete Moeder en al deze mooie tradities in 
stand te houden? 

Wordt dan begunstiger van De Broederschap!
Stuur een mail naar leden@zoetelievevrouw.nl of vul onderstaande antwoordkaart in en stuur deze 
per post naar ons toe. De contributie is minimaal € 7,50 per jaar. Begunstigers krijgen jaarlijks 2 nieuws-
brieven (april en oktober) en ontvangen het meimaandboekje per post thuis.

Ook uw donatie is welkom
U kunt ook eenmalig een �nanciële bijdrage doen voor het werk van de Broederschap. 
Dat kan door een bedrag over te maken naar ING rekening NL 61 INGB 0002 3049 03 ten name van 
Broederschap O.L.Vrouw van ‘s-Hertogenbosch. Hartelijk dank!
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