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Thema van deze viering: Moedige Moeders en 
Goede Herders 
 

Intredelied: Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden. 
(Seeveringakoor) 
 

Verwelkoming 
 
Priester: Uw talrijke aanwezigheid  bevestigt dat de klassieke 
verering van Maria stevig stand houdt niettegenstaande het 
kerkbezoek afneemt. Hartelijk welkom! Maria is dan ook niet zomaar 
iemand, al gebruikt ze geen grote woorden. Maria houdt ons een 
grondhouding van geloof voor die ook voor U en mij is weggelegd. Zij 
was moedig in haar keuze om de moeder van Gods Zoon te willen 
zijn. Zij werd daarin gesteund door haar moeder de H. Anna aan wie 
deze kapel is opgedragen en door haar nicht Elisabeth.  
Deze heiligen, tevens gewone moeders, willen wij vandaag als 
voorbeeld stellen. Zoals zij, willen wij ons vertrouwen niet verliezen 
ondanks de vele onzekerheden waarmee we dagelijks geconfronteerd 
worden. Beginnen we deze viering met het kruisteken. Onze moeders 
leerden ons hoe het moest: in de naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest.    
 
Samen: Amen 
 

Schuldbelijdenis 
 
Priester: Moeder zijn is niet gemakkelijk. Geen enkele cursus leert 
het ons. Toch zijn we er zeker van dat iedere moeder getalenteerd is 
het moederschap en inspanningen doet voor haar kinderen. Toch zijn 
moeders niet altijd heilig want we hebben bijna een vergrootglas nodig 
om ze te vinden in de Bijbel. In de heiligenkalender prijken er meestal 
kloosterzusters of jonge vrouwen die zich verzetten tegen een 
gedwongen huwelijk of martelaressen. Daarom is het goed dat wij bij 
de aanvang van deze viering ons verzoenen met de Heer en met 
onze moeder tegenover wie we tekortschoten. 
 
L: Iedereen heeft zich als kind of volwassene ooit geërgerd aan 
zijn moeder of schoonmoeder. 
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Wij kunnen de klok niet terugdraaien maar voelen nu spijt en 
vragen om vergeving. Heer, ontferm U over ons. 
 
Samen: Heer, ontferm U over ons. 
 
L: Er zijn ook vrouwen die geen kans krijgen tot het 
moederschap. Aanvankelijk ook Sara, de vrouw van Abraham en 
Elisabeth de nicht van Maria. De Bijbel vermeldt de tussenkomst 
van God zodat zij toch moeder werden. 
Omdat wij boos of verbitterd raken om onvervulde wensen 
vragen wij om vergeving.  Christus ontferm U over ons. 
 
Samen: Christus, ontferm U over ons. 
 
L: Moeders zijn goed in het volhouden. Er zijn op een moment 
dat het er toe doet. Omdat wij niet altijd dankbaar waren 
tegenover onze moedige moeder. Heer ontferm U over ons.   
 
Samen: Heer, ontferm U over ons. 
 
 

Priester: Eeuwen lang zoeken mensen hun toevlucht tot Maria, zij 
liet haar Zoon nooit in de steek en volgde Hem tot onder het 
kruis. Zij trad op de voorgrond op de bruiloft van Kana. Moeders 
zijn trouw en dat is een Goddelijke eigenschap. Ook God laat ons 
niet in de steek, Hij is onze goede Herder en schenkt ons telkens 
opnieuw vergeving. Amen. 
 
Openingsgebed 
 

Priester: God, altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij 
durven dromen. Maak ons moedig door onze deelname aan deze 
viering zodat wij kunnen leven zoals deze eenvoudige heilige 
moeders: Maria en haar moeder de H. Anna.  
 
Samen: Laten wij Maria en haar moeder de H. Anna als na te 
volgen voorbeelden zien en ons niet alleen tot hen te wenden in 
nood. 
 
Gloria: Kom en zing nu allen. (Seeveringakoor) 
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Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen, 4, 8-12. 
 
L: In die tijd sprak Petrus, vervuld van de H. Geest: “Overheden 
van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording 
geroepen worden voor een weldaad, aan een gebrekkige 
bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het 
gehele volk Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, 
de Nazareeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden 
heeft doen opstaan – dat door die naam deze man hier gezond 
voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets 
waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij 
niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere 
Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij 
gered moeten worden.” 
 
Tussenzang: Jezus is de goede Herder. (Seeveringakoor) 
 
Priester: De Heer zal bij U zijn. 
 
Samen: De Heer zal U bewaren. 
 
Priester: Evangelielezing uit Johannes 10,11-18.  
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Ik ben de goede Herder. 
De goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling 
die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf 
aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze 
en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook een huurling en heeft geen hart voor 
de schapen. Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen 
kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze 
schaapstal zijn. Ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem 
luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. 
Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later 
weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af maar Ik geef het uit 
Mezelf. Macht heb ik om het te geven en macht om het terug te 
nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.” 
 
Homilie 
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Geloofsbelijdenis 
 
Samen: Ik geloof dat God zijn schepping aan ons heeft 
toevertrouwd en dat het onze opdracht is deze wereld te maken 
tot een oase van vrede en geluk, verbonden met alle mensen van 
goede wil. 
 
Ik geloof dat de liefde die Jezus ons bracht, niet sterven zal en 
dat Hij ons blijft zenden om mensen te dienen in vriendschap en 
trouw. Zijn verrijzenis is voor ons een waarborg van een eeuwig 
en gelukkig leven bij de Vader in gemeenschap met alle 
gelovigen. 
 
Ik geloof dat de goede Geest ons bezielt om vrede en liefde waar 
te maken, om vrede te stichten en in liefde met elkaar te leven. 
 
Ik geloof dat wij als Kerk van Christus, moeten blijven getuigen 
van Gods liefde en van zijn trouw aan zijn mensen.  Amen. 
 
 
Voorbeden 
 
Priester: Heer, wij hebben er het volste vertrouwen in dat U nu 
luistert naar onze smeekbeden.. 
 
L: Het tekort aan priesters laat zich voelen. Wij hebben niet alleen 
goede herders zoals Jezus maar ook gewone mensen, goede 
huisvaders en moedige moeders nodig die zich vrijwillig inzetten 
voor de gelovige kudde.  Laat ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
L: Laten wij bidden voor vrede zodat de vluchtelingenstromen 
ophouden. Niemand mag dakloos blijven of honger lijden als 
iedereen bereid is om te delen. Laat sterke vaders en 
liefhebbende moeders samen een veilige en rustige thuis kunnen 
opbouwen op aarde.  Laat ons bidden. 
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Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
L: Laten wij bidden voor onze zieken, de covidpatiënten en voor 
hen die rouwen om een verlies. Wij bidden voor  allen die bleven 
werken met gevaar voor eigen gezondheid onder andere in de 
zorg, het onderwijs, de winkels. Voor hen die te lijden hadden 
onder de beperkingen tijdens de pandemie. Laat ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
Laten wij ook voor onze doden bidden van wie we afscheid 
hebben genomen sedert de vorige kermis …  
Laat ons bidden. 
 
Samen: wij bidden U, verhoor ons Heer. 
 
 
Priester: Jezus, als goede Herder kent Gij uw schapen en weet wat 
ons ter harte gaat en waarvoor we hulp vragen. Neem al deze vragen 
van ons aan en waak over ons samen met Uw moeder Maria en Uw 
grootmoeder de Heilige Anna die hier vereerd wordt. Deze moedige 
moeders wijzen ons de weg naar U en houden ons vast. Tranen en 
vertwijfeling ontvangen ze, angst en wanhoop nemen ze in hun 
armen, dankbaarheid en vreugde koesteren ze en gebeden geven ze 
kracht.  Daarom bidden wij nu tot hen het Weesgegroet. 
 
Samen: Wees gegroet Maria, vol van genade … 
 
Offerandelied: Laat Heer dit brood en deze wijn. (Seeveringakoor) 
 
Offerande 
 
Priester: Vader in deze gaven gedenken wij uw Zoon, de goede 
Herder, die zijn leven gaf en ons niet eenzaam achterlaat. Ga ons 
voor in deze eucharistieviering en voer ons naar de bron van eeuwig 
leven. Wij bidden om roepingen dat er genoeg goede herders zijn om 
het brood te breken zodat we samen kunnen aan tafel gaan.  Maak 
deze gaven nu voor ons tot bron van leven en tot teken van 
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verbondenheid met elkaar en met U.  Dat vragen wij door Jezus, Uw 
zoon. 
 
Samen: Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof 
en eer van Zijn naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige 
kerk. 
 
Groot dankgebed 
 
Priester: De heer zal bij u zijn. 
Samen: De Heer zal u bewaren. 
 
Priester: Verheft uw  hart. 
Samen: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
 
Priester: Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
Samen: Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Priester: God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij 
hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk, 
door de goedheid van Uw zoon Jezus 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 
maakt Hij tot de Zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij dank 
verschuldigd aan Hem. 
Hij gaat ons voor; daarom met alle engelen in de hemel, zingt het koor 
nu Heilig. 
 
Heilig: O heilig, driemaal heilig. (Severingakoor) 
 
Priester: 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. Toen het 
Paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de 
wereld bemind; nu gaf Hij hun het 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 en aan zijn leerlingen gegeven met 
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de woorden: Neem 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: Neem deze beker en drink 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 ons geloof: 
 
Samen: Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood en wij belijden tot 
Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Priester: Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken, om zijn 
opstanding te belijden en zijn toekomst te vieren, verenigen we ons 
met gans de kerk, de paus van Rome en onze bisschop, en in 
verbondenheid met Onze Lieve Vrouw, de heilige moeder Anna en 
alle heiligen. Wij  betrekken daarin allen die door de dood van ons zijn 
heengegaan; familie en vrienden, allen van wie wij hopen dat zij leven 
bij U. Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U: zend Uw 
Geest in ons midden en laat ons als goede herders en moedige 
moeders levende getuigen zijn van uw liefde.  
 
Samen: Wij leggen vol vertrouwen alles in handen van onze 
heiligen. Maria bewaarde haar Godsvertrouwen ondanks de vele 
vragen en het onbekende dat op haar weg kwam. Daarom wordt 
zij de moeder van de Kerk genoemd. Wij noemen haar de moeder 
Gods maar tegelijk is ze onze moeder. In het evangelie lezen we 
dat Jezus aan het kruis tot de beminde leerling zei: “Ziedaar uw 
moeder.” Met die woorden geeft Hij Maria als moeder aan alle 
beminde gelovigen. Die moederlijke zorg zien wij bij uitstek 
benadrukt in de volksdevotie. Maria blijft bij de leerlingen en 
samen bidden ze toen Jezus pas gestorven was. Maria ga ook 
met ons op weg.  Amen. 
 
Onze Vader 
 

Priester: Laat ons samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde. 
 
Samen: Onze vader, die in de hemel zijt … 
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Vredeswens  
 
Priester: Toen Jezus was opgestaan uit de dood en opnieuw 
verscheen aan zijn leerlingen, waren zijn eerste woorden: “Vrede! 
Vrees niet!”. Die vrede wens ik u ook: vrede die moed geeft; vrede, 
die vrees overwint en vrede die ons de kracht geeft om de toekomst 
tegemoet te gaan.  De vrede van de Heer zij altijd met u.  
 
Samen: en met Uw Geest. 
 
Priester: Wensen wij elkaar van ver die vrede toe. 
 
Lam Gods: Lam van God, Gij die draagt, de zonden van de 
wereld. (Seeveringakoor)    
 
Communie 
 
Priester: In brood en wijn is het Jezus zelf die tot ons komt. Wie eet 
van dit brood, zegt Jezus, deelt het volle leven met Mij. Gelukkig gij 
wanneer jij uitgenodigd wordt aan de maaltijd van de Heer. Zie het 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
Samen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: De zon schijnt voor iedereen.  (Seeveringakoor) 
 
L: Bezinning 
 
Wat vandaag niet is kan morgen komen. 
Vergeet daarom niet te blijven dromen. 
 
Deuren, vandaag nog dicht gaan morgen misschien open. 
Vergeet daarom niet te blijven hopen. 
 
De traan van vandaag, is morgen wellicht een lach. 
Vergeet daarom niet te leven. ELKE DAG! 
 



 
 10.   

  
Priester: Gezien de Coronavoorschriften die wij moeten naleven 
kunnen wij geen relikwie aanbieden.  
Gelieve na de dienst de afstand te bewaren. In de kapel gaan, kan 
niet omdat ze te klein is. Aan de deur om beurt even binnen kijken kan 
wel. Er wordt voor iedereen een kaarsje ontstoken. 
 
In het mandje kunt u een vrij bedrag geven voor de kaarsjes, de 
kosten van de boekjes, het huren van de geluidsversterking en de 
vergoeding van het koor, waarvoor dank. Neem het boekje mee als 
aandenken. Luisteren we nu naar het lied van Moeder Anna, daarna 
volgt nog het slotgebed en de zegen. 
 
Heilige Moeder Anna. (Seeveringakoor) 
 

Slotgebed 
 

Priester: Heer zorg voor voldoende goede herders zoals Jezus en 
warme moeders zoals Maria. Uw kudde heeft moedige mensen 
nodig om samen Kerk te zijn in de lijn van wat voorafging maar 
aangepast aan de uitdagingen die in elke tijd anders is. 
Samen delen wij de hoop. Vertrouwen en geloven doen we 
samen. Samen vinden we nieuwe ademkracht na de pandemie. 
Met een hart vol moed gaan we verder. Dankbaar om wat er is en 
hoopvol om wat nog moet komen.  Daartoe zegene u de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. 
 
Samen: Amen. 
 
 

 
Wie in de loop van het jaar kaarsjes wil laten branden 

in de kapel bij het beeld van de Heilige Anna, kan hiervoor 
aanbellen bij en afspreken met de familie Mouton-Debergh. 

Roland en Ivonne die de sleutel hebben van de kapel willen je 
graag helpen. Landuitstraat 6a Eke, 09/3854459. 

Ook overlijdens van mensen uit de wijk kunnen hier 
medegedeeld worden, zo vergeten wij niemand bij de volgende 

viering. 
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Alleen het grote Heilig Annabeeld wacht nu nog op 
restauratie, het Gemeentebestuur is met dit dossier 
bezig.   
 
 
Met dank aan de voorganger,   het Seeveringakoor, 
het feestcomité en allen die aan deze viering 
hebben meegewerkt. 
 
 

Met dank aan alle aanwezigen.  Door uw 
aanwezigheid en uw milde steun kan deze traditie 
van samen bidden hier bij St.-Anna in ere 
gehouden worden. 
 

 
Aan iedereen wel thuis en nog een fijne avond. 
Jammer, de traditionele kermis kon niet doorgaan 
door de opgelegde Corona maatregelen. Met dank 
aan het feestcomité Landuit vzw en de vzw De 
Landuiters voor het alternatief kermisprogramma! 
 
 
Het Schoolke van Landuit, steenweg 246, wordt 
onze nieuwe ontmoetingsplek in de wijk.  
Met dank voor de medewerking van het 
Gemeentebestuur. Wij kijken uit naar de volgende 
activiteit.  
Tot ziens in ’t Schoolke.   
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De jaarlijkse viering aan de kapel van de H.-Anna was destijds een familie-
gebeuren waar jonge moeders hun kinderen lieten zegenen. 
Later kwam er ook een eucharistieviering bij; zoals het nu nog altijd gevierd 
wordt. De kinderzegening en de processie van de H.-Anna met de 
schoolkinderen verwaterde en verdween … 
 
De H.-Anna, die haar feestdag op 26 juli heeft, is de moeder van de Maagd 
Maria, op haar beurt moeder van Jezus. De H.-Anna is de patrones van 
aanstaande moeders, ze wordt aangeroepen tegen een moeilijke zwangerschap, 
voor een goed huwelijk, liefde, echtelijke vruchtbaarheid en bij de opvoeding van 
kinderen.  De H.-Anna wordt zelden alleen afgebeeld, meestal met haar jonge 
dochter Maria, wie zij leert lezen of met haar volwassen dochter Maria met haar 
Christuskind, ook wel St.-Anna-te-Drieën genoemd, zoals hier in onze kapel. 


