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De psalmen der lauden op zondagen en feesten
Onze Vader - Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluja of Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid.

1 Psalm 92.
De Heer regeert, met heerlijkheid is Hij bekleed; * de Heer heeft Zich bekleed met
sterkte en Zich omgord.
Waarlijk, de aarde heeft Hij gegrondvest, * zij zal niet wankelen.
Van oudsher staat uw troon gevestigd; * Gij zijt van eeuwigheid.
De stromen verheffen zich, Heer, * de stromen verheffen hun stem;
De stromen verheffen hun kolken, * met gedruis van vele wateren.
Heerlijker dan de baren der zee * zijt heerlijk Gij, Heer, in den hoge.
Getrouw zijn uw woorden ten zeerste; * uw huis past heiligheid, o Heer, in lengte
van dagen.
Eer aan den Vader.

2 Psalm 99.
Juicht voor God, geheel de aarde; * dient den Heer met blijdschap.
Treedt nader voor zijn aangezicht * met jubelzang.
Weet, dat de Heer God is; * Hij heeft ons gemaakt, en niet wij onszelven.
Zijn volk zijn wij, de schapen zijner weide; gaat zijn poorten binnen met een
loflied, * zijn voorhoven met lofgezang: prijst Hem,
Brengt eer aan zijn Naam: want de Heer is vol goedheid, in eeuwigheid blijft zijn
ontferming, * en zijn trouw van geslacht tot geslacht.
Eer aan den Vader.

3 Psalm 62.
God, mijn God, * tot U waak ik vanaf het morgenlicht. Naar U dorst mijn ziel, * naar
U smacht mijn lichaam
Als een dor en onbegaanbaar en dorstig land; zo wil ik voor U treden in uw
heiligdom * om uw macht te aanschouwen en uw heerlijkheid.
Want beter dan het leven is uw goedheid; * mijn lippen zullen U prijzen.
Zo zal ik U lofzingen geheel mijn leven, * mijn handen heffen in uw Naam.
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Als met merg en vet wordt mijn ziel verzadigd, * en met lippen vol lofzang prijst
U mijn mond, Wanneer ik, Uwer gedachtig op mijn sponde, in nachtwaken over U
peins, * hoe Gij mijn helper waart.
Ik verheug mij in de schaduw uwer vleugelen; mijn ziel is
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hecht aan U gebonden, * uw rechterhand is mij tot steun.
Zij echter die mijn ziel zoeken ten ondergang, zullen komen in de diepten der
aarde, * worden overgeleverd aan de macht van het zwaard, een prooi worden der
vossen.
Maar de koning zal zich in God verheugen, en roemen zullen allen die zweren bij
Hem; * want de mond der leugensprekers zal worden gestopt.
Eer aan den Vader.

4 Lofzang der Drie Jongelingen.
Looft den Heer, alle werken des Heren; * prijst en verheft Hem in eeuwigheid.
Engelen des Heren, looft den Heer; * hemelen, looft den Heer.
Alle wateren boven de hemel, looft den Heer; * alle krachten des Heren, looft den
Heer.
Zon en maan, looft den Heer; * sterren des hemels, looft den Heer.
Regen en dauw, looft den Heer; * gij winden die Gods adem zijt, looft den Heer.
Vuur en hitte, looft den Heer; * koude en gloed, looft den Heer.
Dauw en ijzel, looft den Heer; * vorst en koude, looft den Heer.
IJs en sneeuw, looft den Heer; * nachten en dagen, looft den Heer.
Licht en donker, looft den Heer; * bliksem en wolken, looft den Heer.
Loof, gij aarde, den Heer; * prijs en verhef Hem in eeuwigheid.
Bergen en heuvels, looft den Heer; * alle gewassen op aarde, looft den Heer.
Waterbronnen, looft den Heer; * zeeën en stromen, looft den Heer.
Zeegedrochten en al wat beweegt in het water, looft den Heer; * alle vogelen des
hemels, looft den Heer.
Alle wilde dieren en vee, looft den Heer; * kinderen der mensen, looft den Heer.
Loof, Israël, den Heer; * prijs en verhef Hem in eeuwigheid. Priesters des Heren,
looft den Heer; * dienaren des Heren, looft den Heer.
Geesten en zielen der rechtvaardigen, looft den Heer; * heiligen en nederigen van
hart, looft den Heer.
Looft, Ananias, Azarias, Misaël, den Heer; * prijst en verheft Hem in eeuwigheid.
Loven wij den Vader en den Zoon met den Heiligen Geest; * laat ons Hem prijzen
en verheffen in eeuwigheid.
Gezegend zijt Gij, Heer, in het uitspansel des hemels; * en prijzenswaardig en
roemrijk en hoogverheven in eeuwigheid.
(Eer aan den Vader blijft achterwege.)

5 Psalm 148.
Looft den Heer in de hemelen; * looft Hem in den hoge. Looft Hem, al zijn engelen;
* looft Hem, al zijn heerscharen.
Looft Hem, zon en maan;
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* looft Hem, alle sterren en hemellicht.
Looft Hem, hemelen der hemelen, * en alle wateren die boven de hemel zijt, mogen
zij loven de Naam des Heren.
Want Hij sprak, en zij zijn gemaakt; * Hij beval en zij zijn geschapen.
Hij heeft de hemelen bevestigd voor immer en tot in eeuwigheid; * hun een regel
gesteld, welke zij niet overtreden. Looft den Heer op de aarde, * zeegedrochten en alle waterdiepten;
Gij, vuur en hagel, sneeuw, ijs en geweld van stormen, * die zijn woord volbrengt;
Bergen en alle heuvelen, * vruchtbomen en alle ceders;
Wilde dieren en alle vee, * slangen en gevleugelde vogels;
Koningen der aarde en alle volken, * vorsten en alle rechters der aarde.
Jongelingen en maagden, ouders en kinderen mogen loven de Naam des Heren;
* want zijn Naam alleen is verheven. Zijn heerlijkheid gaat hemel en aarde te boven;
* Hij heeft de kracht van zijn volk verheven. Hierom prijzen Hem al zijn heiligen,
* de kinderen van Israël, het volk dat bij Hem mag verwijlen.
Eer aan den Vader.
Volgen Kapittel, Lofzang en vers.

Lofzang Benedictus
GEZEGEND de Heer, de God van Israël, * want Hij heeft zijn volk bezocht en
het redding gebracht;
En ons de hoorn des heils verwekt * in het huis van David, zijn dienaar.
Zoals Hij van oudsher had beloofd * door de mond van zijn heilige profeten:
De redding uit de macht onzer vijanden, * en uit de hand van allen die ons haten,
Om Zich te ontfermen over onze vaderen, * en zijn heilig verbond te gedenken:
De eed welke Hij gezworen heeft aan Abraham, onzen vader, * dat Hij ons zou
verlenen
Om, uit de hand van onze vijanden verlost, * Hem zonder vrees te dienen,
In heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht * al onze dagen. En gij, kind, zult profeet van den Allerhoogste worden genoemd; * want gij zult
uitgaan voor het aanschijn des Heren om zijn weg te bereiden,
Om zijn heil te doen kennen aan zijn volk, * tot vergeving van hun zonden;
Door de tedere ontferming van onzen God, * waarmede Hij ons heeft bezocht, de
opgaande zon uit den hoge,
Om te verlichten wie in de duisternis en de schaduw des doods zijn gezeten, * om
onze schreden te richten op de weg des vredes.
Eer aan den Vader.
Na herhaling van de antifoon:
V. Heer, verhoor mijn gebed. R. En mijn geroep kome tot U.
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Hier volgt het gebed van Zondag of feest.
V. Heer, verhoor mijn gebed.
R. En mijn geroep kome tot U.
V. Zegenen wij den Heer.
R. Gode zij dank.
V. Dat de zielen der overleden gelovigen door de barmhartigheid Gods rusten in
vrede.
R. Amen.
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De psalmen der vespers op vele feesten
Onze Vader - Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Zoals het was in het begin,
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluja of Lof zij U, Heer,
Koning der eeuwige heerlijkheid.

1 Psalm 109.
De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit neder aan mijn rechterhand,
Totdat ik uw vijanden leg * als rustbank voor uw voeten’.
De Heer strekt uw machtige scepter uit van Sion: * ‘Heers te midden uwer vijanden.
U zij de heerschappij ten dage van uw macht in de luister van uw heiligheid; * uit
mijn schoot heb ik U verwekt vóór de morgenster’. De Heer heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
eeuwigheid naar de wijze van Melchesedech’.
De Heer is aan uw rechterhand; * op de dag van zijn toorn zal Hij de koningen
verpletteren.
Hij zal de volkeren richten, hun ondergang voltrekken, * hun hoofden verpletteren
over geheel de aarde.
Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg, * en daarom het hoofd fier verheffen.
Eer aan den Vader.

2 Psalm 110.
Ik wil U loven, Heer, uit geheel mijn hart, * in de raad en in de bijeenkomst der
vromen. Groot zijn de werken des Heren, * geordend naar zijn welbehagen.
Majesteit en luister is zijn doen. * en zijn rechtvaardigheid blijft in de eeuwen der
eeuwen.
Voor zijn wonderdaden heeft Hij een gedachtenis ingesteld, de barmhartige en
genadige Heer: * Hij gaf voedsel aan hen die Hem vrezen.
In eeuwigheid blijft Hij zijn verbond indachtig; * de kracht van zijn werken heeft
Hij doen kennen aan zijn volk,
Door hun het erfdeel der heidenen te schenken; * de werken zijner handen zijn
trouw en gerechtig.
Onwrikbaar zijn al zijn geboden, vastgesteld voor tijd en eeuwig, * gevestigd op
waarheid en recht.
Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, * zijn verbond voor eeuwig bevestigd.
Heilig en vreeswekkend is zijn Naam; * het begin der wijsheid is de vreze des
Heren.
Waarlijk wijs zijn zij die haar betrachten. * Zijn lof blijft voor altijd en eeuwig.
Eer aan den Vader.
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3 Psalm 111.
Gelukkig de man die den Heer vreest. * en zijn geboden van harte bemint.
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Zijn kroost zal machtig zijn op aarde; * het geslacht der vromen zal worden gezegend.
Roem en rijkdom zijn in zijn huis, * en zijn gerechtigheid blijft voor altijd en
eeuwig.
Voor de vromen is een Licht opgegaan in het duister: * Hij die barmhartig is,
genadig en rechtvaardig.
Gelukkig de mens die zich ontfermt en te leen geeft, en zijn woorden wikt met
omzichtigheid, * want in eeuwigheid zal hij niet wankelen.
In herinnering voor eeuwig blijft de vrome, * voor geen kwade tijding zal hij
vrezen.
Zijn hart is gerust, in vertrouwen op den Heer; zijn hart is onverstoorbaar, * het
zal niet wankelen, totdat hij zijn vijanden aan zijn voeten ziet.
Mild deelt hij uit aan de armen, zijn gerechtigheid blijft voor altijd en eeuwig, *
zijn kracht verheft zich in heerlijkheid.
De zondaar ziet het vol afgunst; hij knarst op de tanden, terwijl de nijd hem verteert;
* maar de hoop der bozen zal vergaan.
Eer aan den Vader.

4 Psalm 112.
Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de Naam des Heren.
De Naam des Heren zij gezegend * van nu af tot in eeuwigheid.
Van de opgang der zon tot haar ondergang * zij de Naam des Heren geprezen.
Verheven boven alle volken is de Heer, * en boven de hemelen zijn heerlijkheid.
Wie is gelijk den Heer onzen God, die in den hoge woont, * en nederziet op wat
gering is in de hemel en op aarde?
Die den behoeftige opricht uit het stof, * beurt uit het slijk den arme,
Om hem een plaats te geven bij de vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Die de onvruchtbare doet wonen in haar huis * als een blijde moeder van kinderen.
Eer aan den Vader.

5
In de meeste gevallen is de vijfde psalm bij de feesten afgedrukt. Is dit niet het
geval, dan bidt men In exitu Israël de Aegypto zoals op gewone Zondagen, bladz.
194.
Volgen Kapittel, Lofzang en vers.

Lofzang magnificat
MIJN ziel * verheft den Heer,
En mijn geest verheugt zich * in God, mijn Zaligmaker.
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Want Hij zag neer op de geringheid van zijn dienstmaagd; * zie van nu af zullen
mij zalig prijzen alle geslachten.
Want Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, * en heilig is zijn
Naam.
En zijn ontferming reikt van geslacht tot geslacht * voor hen die Hem vrezen.
Met kracht heeft Hij zijn arm verheven, * verstrooid de hoogmoedigen van hart;
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Machtigen heeft Hij van hun troon gestoten * en geringen verheven;
Hongerigen met goederen overladen * en rijken ledig weggezonden.
Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar, * zijner ontferming indachtig.
Gelijk Hij beloofd had aan onze vaderen, * aan Abraham en zijn zaad in
eeuwigheid.
Eer aan den Vader.
Na herhaling van de antifoon:
V. Heer, verhoor mijn gebed.
R. En mijn geroep kome tot U.
Hier volgt het gebed van het feest (en eventueel gedachtenissen.)
V. Heer, verhoor mijn gebed.
R. En mijn geroep kome tot U.
V. Zegenen wij den Heer.
R. Gode zij dank.
V. Dat de zielen der overleden gelovigen door de barmhartigheid van God rusten
in vrede.
R. Amen.
Onze Vader...
V. De Heer geve ons zijn vrede.
R. En het eeuwig leven. Amen.
Tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder Gods, bladz. 200 vlg.
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MET AANDRANG wordt de gebruiker aangeraden allereerst blz. 19/23 aandachtig te
lezen; dit is gewenst om het Groot Gebedenboek op de juiste manier te kunnen
gebruiken.
De losse blaadjes met de tekst der psalmen voor de Lauden en Vespers van Zonen feestdagen gebruike men voor het volgen van deze getijden, tezamen met de
teksten die voor elk feest afzonderlijk staan aangegeven. Aldus wordt nodeloos
opzoeken vermeden.
INDIEN DE BLADZIJDEN, tengevolge van het vergulden, enigszins aan elkaar kleven,
strijke men voorzichtig met de vinger over de betreffende plaats, tot de bladzijden
losgaan. Op deze wijze wordt het papier niet beschadigd. Onder geen omstandigheden
make men het papier vochtig.
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[Voorwoord van Zijne Eminentie J.E. Kardinaal van Roey]
AARTSBISDOM MECHELEN
DEZE bloemlezing uit den christelijken gebedenschat van alle tijden en volkeren
is een werk van diepe godsvrucht en tevens van zeer rijk gehalte. De indeling van
dit ‘Groot Gebedenboek’ zal het elken lezer gemakkelijk maken, het gebed te vinden
dat aan zijn behoeften van het ogenblik beantwoordt. Hij zal leren bidden zowel met
het groot liturgisch gebed der Kerk als met de meesters van het geestelijk leven. Het
werk is bedoeld als een gebedenboek dat zijn plaats inneemt naast het Missaal.
Wij wensen dan ook dat het door onze priesters en door onze ontwikkelde leken
zou gekend en gebruikt worden.
Bidden blijft voor velen een moeilijke taak. ‘Domine, doce nos orare’, zegden de
Apostelen tot den Heer, en Hij leerde hen het ‘Onze Vader’. Hier vinden wij den
naklank van dit groot gebed onder honderden vormen. De huidige wereld heeft meer
dan ooit nood aan dergelijk voedsel.
Mechelen, 22 November 1950.
De Aartsbisschop van Mechelen,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

9

[Voorwoord van Zijne Eminentie Joannes Kardinaal de Jong]
AARTSBISDOM UTRECHT
HEEL de godsdienstgeschiedenis der mensheid van alle eeuwen getuigt eenstemmig,
dat het GEBED het middelpunt is van de godsdienst, de ziel van alle vroomheid. Zoals
het leven zich uit in het ademen en de geest in het gesprek, zo kan de godsdienst niet
leven zonder onmiddellijk en persoonlijk gebedscontact met God. Zonder het gebed
blijft het geloof slechts een theoretische overtuiging, is de cultus slechts een uiterlijke
vormendienst, en ontbreekt aan onze zedelijke handelingen de godsdienstige diepte.
Wanneer dit geldt voor iedere vorm van godsdienstige uiting van de mensheid
aller eeuwen, dan is voorzeker het gebed van den christen wel de innigste uiting van
Godsverbondenheid! Zo begrijpen wij, waarom een van de leerlingen aan Jesus
vroeg, toen Hij zijn gebed geëindigd had: ‘Heer, leer ons bidden!’ (Luc. 11, 1).
Van de oudste tijden af heeft de Bruid van Christus de heilige Kerk, ‘door Hem
en met Hem en in Hem, in de eenheid van den heiligen Geest, alle eer en glorie
gebracht aan God, den almachtigen Vader’ (Canon der heilige Mis).
Dan trekt aan onze geest voorbij die apocalyptische schare ‘die niemand tellen
kan, uit alle naties en stammen en volken en talen’ (Openb. 7, 9), en hun gebed is
‘als het geruis van talrijke wateren en als van citerspelers, die op hun citers tokkelen’
(Openb. 14, 2). In eindeloze processie zien wij hen aan onze geest voorbijtrekken,
al de biddende Godszoekers, op weg naar de hemel. Immers ‘het gebed van den
rechtvaardige is de sleutel des hemels; omhoog stijgt het gebed en van Boven daalt
Gods barmhartigheid’ (S. Augustinus, De temp. serm. 226). Een rijk gevarieerde
spiritualiteit van de martelaren, belijders en maagden, bisschoppen en priesters,
monniken en kluizenaars, kerkleraren en eenvoudige gelovigen, mystieken en mensen
van het volle, actieve leven.
En hoe hebben deze hoogbegenadigden hun contact met God gevonden? Als stille
ingekeerdheid van de individuele vrome ziel en als plechtige liturgie van een grote
gemeenschap; als
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originele schepping van een religieus genie en als spontane uitdrukking van
opwellende religieuze gevoelens; in geestvervoering en als sterke wilsconcentratie;
als roepen en schreien en als stille zwijgende verdieping; als een klagen van diepe
nood en als jubelende dank; als deemoedige bede om vergeving en als ernstig
verlangen naar kracht voor de zedelijke strijd; als blijde zelfverloochening en als
heldhaftige bede voor vijanden en belagers; als een intiem gesprek van een kind tot
zijn goeden Vader en als een vertrouwelijk smeken van den rouwmoedigen zondaar
tegenover den barmhartigen Rechter.
Al deze mensen, heiligen en zondaren, geletterden en simpele zielen, uit de woestijn
en uit het gezin, uit Oosten en Westen, uit de Oude Kerk der catacomben en basilieken,
alsook van de moderne devoten, zien wij in dit GROOT GEBEDENBOEK ‘staan, o
Jahweh, rondom uw altaar, om U een loflied te zingen en al uw wonderen te melden!’
(Ps. 25, 7).
Het verheugt Ons ten zeerste, dat juist in deze tijd van overdreven activisme, maar
tevens van hevig verlangen naar innerlijke rustige verdieping, iedere diep-gelovige
ziel ‘met de verscheidenheid van genadegaven, bedieningen en werkingen, waarmede
de Heilige Geest haar toedeelt zoals het Hem goeddunkt’ (1 Cor. 12, 4-11) in dit bij
uitstek schone ‘Gebedenboek’ naast de heilige Schrift en het Missaal een schat van
gebeden vindt, die naar het woord van den heiligen Augustinus ‘de onrust des harten
zal voeren tot de rust van God’.
Het is Onze vurige wens, dat dit GROOT GEBEDENBOEK moge komen tot de handen
en harten van talloos vele vrome zielen, opdat zij ‘door Jesus een altijddurend
dankoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen, die zijn Naam
verheerlijken’ (Hebr. 13, 15), want ‘Dit is het, wat mijn Vader verheerlijkt: dat gij
veel vruchten draagt, en mijn leerlingen zijt’ (Jo. 15, 8).
Utrecht, op de feestdag van Allerheiligen 1950.
De Aartsbisschop van Utrecht,
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Voorwoord van de uitgevers
HET GROOT GEBEDENBOEK is bedoeld als een gebedenboek dat zijn plaats inneemt
naast het missaal. Het is in zekere zin ook parallel aan het missaal ontstaan. Het
eerste ontwerp dateert immers uit 1945, hetzelfde jaar waarin de voorbereiding
aanving van een nieuwe uitgave van het Latijns-Nederlandse missaal; het werd
ingegeven door de wens het vele schone uit liturgie en devotie, dat in een missaal
nu eenmaal geen plaats kan vinden, bij het christenvolk nieuwe bekendheid te geven.
Reeds tijdens het verzamelen van het ontzagwekkende materiaal, bijeengelezen uit
liturgische en godvruchtige werken van de Oosterse en Westerse christenheid, uit
de christelijke vroomheid van negentien eeuwen, drong zich aan den bewerker een
geleding der stof op rond enkele vaste punten. Met het vorderen van het werk kreeg
deze geleding vastere vorm, en zij leidde ten slotte tot een opbouw die in de
gebedstraditie der Kerk zelf gegeven was, en voortreffelijk overeen kwam met ons
doel hetwelk in dit Groot Gebedenboek was gesteld: den modernen christen een
gebedenboek aan te bieden dat hij naast zijn missaal met vrucht kan gebruiken als
gids voor het christelijke leven. Daarom werd naast de gebedsteksten aan de aloude
verkondiging der Kerk een grote plaats ingeruimd; daarom vindt de gebruiker in de
toelichtingen en in een afzonderlijke afdeling, gewijd aan gebed en geestelijk leven,
een handwijzing naar de volheid van christelijk leven.
Wij menen dat deze verbinding van gelovig inzicht, liturgische en devotionele
gebedstraditie, en voorbereiding op het geestelijke leven, bij uitstek beantwoordt aan
de behoeften van deze tijd. Wij menen zelfs te mogen zeggen dat door velen naar
een dergelijk werk reeds lang werd uitgezien. Men kan dit boek beschouwen als een
handboek voor iederen christen, een getijdenboek voor den leek, dat hem in alle
omstandigheden des levens binnenleidt in de wijde ruimte van het gebed en de
verkondiging der Kerk.
Was het een werk van lange adem om het omvangrijke materiaal bijeen te brengen,
nog meer omvattend was de taak hieruit een keuze te doen en de gekozen teksten te
schikken volgens een overzichtelijk patroon. Dat de bewerker, voor het grote
merendeel der teksten tevens de vertaler, dit alles na een arbeid van jaren door het
schrijven van de inleiding tot een goed einde heeft gebracht, stemt ons tot grote
voldoening. Naar zijn medewer-
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kers en naar allen die hem door goede raad en stimulerende belangstelling deze arbeid
hebben verlicht, gaat ook onze dank. Dat in de toekomst goede raad met eenzelfde
dankbaarheid zal worden aanvaard, spreekt van zelf.
Moge dit boek onder Gods zegen zijn taak vervullen.
DE UITGEVERS
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Ter inleiding
DE DIENENDE TAAK waartoe dit Groot Gebedenboek evenals zijn voorgangers wordt
uitgegeven, vraagt niet om een nadere verantwoording. Evenals al zijn voorgangers
is het bedoeld als een handreiking voor het christelijke leven en een hulpmiddel bij
het gebed. Ieder die het boek wil openslaan, vindt er woorden van de heilige Schrift,
teksten van de liturgie, gebeden van heiligen en vromen welke reeds zoveel geslachten
van christenen hebben overwogen en tot de hunne gemaakt, om zo dieper door te
dringen in de beschouwing van de geheimen Gods - de mysteriën van onzen Heer
Jesus Christus en van onze Verlossing -, om te verheerlijken en te danken, om zijn
boetvaardigheid uit te spreken en te vragen om velerlei zegening. Geen andere
verantwoording is mogelijk voor een gebedenboek dan deze: dat het ter hand wordt
genomen door den mens die onrustig zal blijven, totdat hij rust vinde bij God.
De verklaring, waarom dit boek zich naar zijn omvang van andere gebedenboeken
onderscheidt, wordt door de inhoud er van gegeven. Dit Groot Gebedenboek moge
worden aanvaard, zoals het is bedoeld: als een geestelijk handboek, dat den christen
naast de vertaling van het misboek welke hem reeds lang vertrouwd is geworden, in
alle opzichten van dienst kan zijn. Wie na korte tijd zijn weg in dit boek gevonden
heeft, weet dat het hem niet alleen een overvloed aan gebeden biedt voor iedere dag
en voor alle omstandigheden des levens, maar eveneens een zo rijke keuze uit de
kerkelijke getijden, dat de leken het als een dagelijks getijdenboek zullen benutten.
Hij vindt er de godvruchtige oefeningen die het christen volk lief zijn geworden,
overwegingen voor alle feesten en tijden van het jaar, en alle tekste van de liturgische
plechtigheden en gebeden uit het Rituale. Evenals vele andere gebeden, godvruchtige
oefeningen en gebruiken worden ook deze liturgische teksten uitvoerig verklaard,
verklaringen die aanvullingen zijn bij de uiteenzetting van de christelijke leer en de
christelijke levenshouding, welke in dit boek telkens de inleiding tot overwegingen
en gebeden vormt. Dit samengaan van gebed en christelijke leer bepaalt grotendeels
het eigen karakter van dit boek. Ongewoon is dit karakter allerminst. De bekende
gebedenboeken uit vroeger tijd waren eveneens zowel gebedenboek als catechese
en handreiking voor het geestelijk leven. En juist in onze tijd is het inzicht in de
samenhang tussen gebed en geloof weer bijzonder levend geworden: dat de norm
van het gebed de traditionele en nimmer falende norm is van het geloof.
De invloed van deze tijd heeft zich bij de samenstelling van dit gebedenboek ook op
andere wijze doen gelden. En hier raken wij een opzicht dat om een nadere
verantwoording vraagt. Niet het feit zelf van deze invloed eist een nadere verklaring.
De
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meest authentieke uitingen van het geestelijk leven immers worden mede beïnvloed
door menselijke factoren van vorming en omgeving. Derhalve zullen ook
gebedenboeken noodzakelijkerwijze het stempel dragen van de tijd waarin zij zijn
ontstaan. Er is een grote afstand tussen de Livres d'Heures en het Caeleste Palmetum,
dat ook in zijn moderne bewerkingen de geur van de zeventiende eeuw heeft
behouden. En nog groter is de afstand tussen Nakatenus en Dom Guéranger, wiens
L'Année liturgique - wel degelijk als gebruiksboek bedoeld - het klassieke werk is
gebleven van de begintijd der ‘liturgische vernieuwing’. Zo zal ook dit gebedenboek
het stempel dragen van de tijd waarin het is ontstaan. Het moet dit stempel dragen,
omdat het immers voor de christenen van deze tijd is bedoeld.
Wij missen de historische afstand om de schakeringen van het geestelijke klimaat
van onze tijd, het midden van de twintigste eeuw, onder één enkele formule te vatten.
Slechts een aantal overwegingen kunnen wij weergeven, die bij de samenstelling
van dit Groot Gebedenboek hun invloed hebben doen gelden.
Een eerste overweging is, dat in een gebedenboek voor de christenen van deze tijd
de harmonie moet worden uitgedrukt tussen liturgisch gebed en traditioneel geworden
devoties. Een verkeerd begrip van beider betekenis heeft lange tijd - gelijk Z.H. Paus
Pius XII in zijn encycliek ‘Mediator Dei’ nadrukkelijk heeft geconstateerd - een
kloof doen ontstaan tussen de primitieve gebedshouding der Kerk en de sinds
Middeleeuwen en tijd van Contra-Reformatie geliefde oefeningen en vrome gebruiken,
welke kloof er toe heeft geleid dat ofwel aan de functies en inhoud van het liturgische
gebed ofwel aan de waarde van deze devoties onrecht werd gedaan. De godsdienstige
gevoeligheid van juist deze tijd schijnt de herleidbaarheid van beider waarden
mogelijk te hebben gemaakt, enerzijds omdat het liturgisch gebed geënt werd op de
ontroering van een persoonlijke beleving waaraan de moderne mens zich nu eenmaal
niet kan onttrekken, en anderzijds omdat aan de devoties de eigen plaats werd
toegewezen welke zij krachtens hun verband met de oude eredienst en krachtens hun
eigen betekenis voor christelijk inzicht en christelijke vroomheid innemen. Als er
toch enige kloof tussen liturgische en devotionele vroomheid blijft bestaan, dan moet
deze veelal niet gezocht worden in de betekenis zelve der devoties, maar in de minder
rijke inspiratie van verschillende der gebeden waarin zij in de nieuwere tijd haar
uitdrukking hebben gevonden.
Een tweede overweging geldt de betekenis van een gebedenboek voor het gebedsleven.
Een gebedenboek moet namelijk niet alleen zijn een verzameling van
gebedsformulieren, die pasklaar zijn gemaakt om bij bepaalde gelegenheden te
worden uitgesproken. Het moet ook en vooral opvoeden tot persoonlijk gebed, of
dit nu is een vrij opwellend spreken tot God of woordeloze overweging. Indien een
gebedenboek terzijde wordt gelegd,
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omdat het dit persoonlijk gebed heeft helpen bevruchten, heeft het zijn taak vervuld.
Om tot dit doel dienstig te zijn, werd de keuze van de teksten in het Groot
Gebedenboek veelal bepaald door de verscheidenheid van motieven, welke in de
geschreven christelijke gebedstraditie - gebeden uit de liturgie van West en Oost, uit
de geschriften van de Vaders en van heiligen en vromen tot in de jongste tijd - is
ontwikkeld en bewaard gebleven. Ook in de teksten voor de overwegingen (de
passages uit de geschriften der Vaders zijn slechts bij uitzondering aan het Romeinse
Brevier ontleend) is deze rijkdom aan motieven te vinden. Zeer vele van deze gebeden
en verhandelingen waren tot nu toe moeilijk bereikbaar, dikwijls slechts in uitgaven
voor vakgeleerden, terwijl zij ons toch evenzeer aanspreken als zij dit vroegere
generaties van christenen hebben gedaan. Dit betekent niet, dat alle zinspelingen op
de heilige Schrift en alle vergelijkingen en wendingen die men in oudere teksten
aantreft, den christen van deze tijd tot geestelijk voedsel kunnen dienen. Al wat zelfs na een eenvoudige verklaring - ongewoon zou kunnen schijnen, moet uit een
gebedenboek, een gebruiksboek bij uitstek, worden geweerd. Maar het betekent wel,
dat het begrip ‘aanpassing aan deze tijd’ niet mag worden misverstaan. Deze
aanpassing kan niet inhouden, dat de uitdrukking van de geheimen van ons heil in
het gebed van den christen steeds tot enkele hoofdmotieven zou moeten worden
herleid. En evenmin mag zulk een aanpassing betekenen, dat aan de vorm van de
gebeden uit de christelijke traditie en aan de gehevenheid van een waarlijk sacrale
taal geweld zou mogen worden gepleegd, indien deze teksten - met enige geestelijke
inspanning - kunnen worden verstaan en gesmaakt door hen die het inzicht des geloofs
bezitten. Wel rechtvaardigt het doel van een gebedenboek, dat in deze teksten, waar
wenselijk, kleine vereenvoudigingen of verduidelijkingen worden aangebracht. Maar
een meer ingrijpende, nodeloze ‘aanpassing’ zou deze gebeden hun eigen geur en
dikwijls hun eigenlijke inhoud doen verliezen.
Een gebedenboek is nochtans geen bloemlezing van belangwekkende teksten. Daarom
zijn in deze uitgave de verwijzingen naar de gebruikte bronnen achter in het boek in
een afzonderlijk register samengebracht.
Hiermede hangt samen een derde overweging: dat een algemeen gebedenboek
tegelijkertijd een handreiking moet zijn voor het christelijk leven; dat het moet
onderrichten. Dit betekent niet alleen, dat liturgische plechtigheden moeten worden
verklaard of dat - waar nodig - een uitleg bij een moeilijker tekst moet worden
gegeven. Het gebedenboek moet in zijn geheel dienstig zijn aan het verlangen, dat
in onze tijd gelukkig zo algemeen is, een groter inzicht te verwerven in de dingen
Gods. Dit verlangen mag niet steunen op menselijke nieuwsgierigheid; het moet een
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verlangen zijn naar een volmaakter christelijk leven, gericht op het bovennatuurlijke
inzicht des geloofs en op vruchtbaarheid in goede werken (het gebed en de beoefening
der deugden). Het moet niet zozeer gericht zijn op vermeerdering van kennis als wel
op het gelovige schouwen dat ons tot diepere eerbied brengt en tot het doen van de
werken der gerechtigheid. De gelovige eerbied voor de geheimen des Heren immers
voedt in ons de liefde, en de liefde brengt ons tot aanbidding en dankzegging; dit
diepere inzicht in de werkelijkheid van ons heil wekt ons op tot het zalige leven, tot
boetvaardigheid en de beoefening van alle deugden. Het is de weg tot de geestelijke
wijsheid, welke God den mens ook op andere wijze kan schenken, maar welke ons
meestentijds niet wordt gegeven zonder de inspanning van onze menselijke vermogens
die wij evenzeer om niet van God hebben ontvangen.
De traditie van de Kerk wijst ons, waar ons deze geestelijke vorming wordt verzekerd.
Allereerst in de heilige Schrift, het Woord van God, dat de Kerk immer als het
document van haar verkondiging en als haar voornaamste gebedenboek heeft
beschouwd. Vervolgens in de gebeden van de liturgie, de dagelijkse belijdenis van
de Kerk, welke met recht de norm van haar geloof wordt genoemd. En ten slotte in
de gebeden en geschriften van de Vaders en andere heilige leraren der Kerk, van de
heiligen die ons tot voorbeeld zijn gesteld, en van zoveel rechtzinnige vromen en
geleerden.
Uit de heilige Schrift en uit de schat der traditie zijn in dit Groot Gebedenboek zeer
vele gebeden en overwegingen opgenomen. In deze teksten vinden wij de geestelijke
lering tot het christelijke leven. Maar het gebed van de psalmen zal niet altijd
aanstonds duidelijk zijn. Daarom wordt telkens in het kort verklaard, welke de zin
is volgens welke de Kerk ons de psalmen doet bidden. En de veelheid van motieven,
welke in gebeden en overwegingen ligt verstrooid, wordt in afzonderlijke inleidingen
telkens tot één geheel samengevat. Al deze inleidingen tezamen vormen een catechese
van de christelijke heilsleer. Achter in het boek vindt men afzonderlijk een
samenvattende verhandeling over het christelijke leven en over de hulpmiddelen
daartoe.
Waar hier en verder in het Groot Gebedenboek over liturgische teksten wordt
gesproken, worden niet uitsluitend de teksten uit de Latijnse liturgische boeken
bedoeld welke tegenwoordig voor de officiële eredienst der Westerse Kerk zijn
voorgeschreven. De Oosterse Kerken bezitten hun eigen eerbiedwaardige liturgische
overlevering. Ook in het Westen hebben oudtijds andere, niet-Romeinse liturgische
tradities bestaan, waarvan vele gebeden bewaard zijn gebleven. Uit al deze teksten
is in dit boek een ruime keuze gedaan. Al worden de meeste Latijnse, niet-Romeinse
gebeden niet langer in de officiële eredienst der Kerk gebruikt, wij mogen ze eveneens
liturgisch noemen. Omdat zij
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uit dezelfde rijke gedachtenwereld stammen als de ons bekende teksten, kunnen deze
gebeden ons helpen de zin van de liturgie steeds beter te verstaan. Maar vooral kan
de Schriftuurlijke inspiratie van deze somtijds zoveel uitvoeriger teksten ons
onderrichten tot de grotere vertrouwdheid met het Woord Gods, zonder welke het
gebed van de liturgie ons nimmer eigen kan worden en haar verkondiging ons niet
kan worden ontsloten.
Het spreekt vanzelf dat in een gebedenboek voor de christenen van deze tijd de
bijzondere accenten, welke het kerkelijke leven op het ogenblik vertoont, tot gelding
moeten komen. Hoezeer deze accenten ook bijdragen tot het karakteristieke geestelijke
klimaat van onze tijd, wij mogen nimmer vergeten dat zij aan het christelijke leven
niets wezenlijk nieuws toevoegen. Hun eigenlijke betekenis wordt eerst duidelijk als
wij ze beschouwen in hun verhouding tot het onveranderlijke inzicht des geloofs en
tot de even onveranderlijke normen van het christelijke leven, waarvan zij de
gevolgtrekkingen zijn. Zo is de maatschappelijke bewogenheid voor den christen
slechts een toepassing van de diepe overtuiging, dat alle mensen gelijkelijk tot het
heil zijn geroepen en dat wij in rechtvaardigheid en liefde de gerechtigheid en
goedheid van God moeten trachten na te volgen. Zo brengt een meer bewuste liefde
tot het geheim van de heilige Kerk ons er toe vuriger naar de eenheid aller christenen
te verlangen. Een beter begrip van de eigenlijke roeping van den christen doet hem
de plicht begrijpen op zijn wijze Christus te belijden en het rijk van Christus te
verkondigen.
Een gebedenboek moet een practisch gebruiksboek zijn: het moet op concrete wijze
opwekken tot het christelijke leven. Tegelijkertijd echter moet in een algemeen
gebedenboek - ook door de ruime keuze van gebeden en oefeningen die het bevat de geestelijke vrijheid worden gerespecteerd, waarop alle christenen recht hebben;
het mag zich niet beperken tot de enkele accenten van een bepaald type van
vroomheid.
Ten slotte: naar zijn inrichting moet een gebedenboek zijn aangepast zowel aan zijn
karakter en inhoud als aan het practische gebruik dat er van wordt gemaakt. Een
overzicht van de indeling van dit Groot Gebedenboek volgt hieronder in een
afzonderlijke inleiding. Tevens vindt men daar aanwijzingen, die het gebruik er van
kunnen vergemakkelijken, in het bijzonder aanwijzingen voor het persoonlijk of
gemeenschappelijk bidden van de kerkelijke getijden.
C.A. BOUMAN
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Indeling en gebruik van het Groot Gebedenboek
DE REGISTERS EN DE INHOUDSOPGAVE achter in het boek zullen den gebruiker
inlichten betreffende onderverdelingen en afzonderlijke teksten, ook als de
hoofdindeling van het Groot Gebedenboek hem vertrouwd is geworden. Een algemeen
overzicht van de inhoud zal hem echter de eerste kennismaking vergemakkelijken,
en hem bovendien van dienst kunnen zijn dit gebedenboek in zijn geheel te leren
gebruiken.
Een enkele opmerking moge aan dit overzicht voorafgaan. De teksten in de
verschillende afdelingen van dit boek zijn niet bijeengebracht, opdat men ze alle
achtereen zou bidden, maar uitsluitend opdat de gebruiker er een keuze uit zou maken.
Niet alleen zouden slechts weinigen tijd en gelegenheid hebben op feestdagen en bij
andere omstandigheden al deze teksten te overwegen, zulk een gebruik zou bovendien
in strijd zijn met de bedoeling waarmee dit boek werd samengesteld. Getijden,
overwegingen en gebeden zijn er in groter overvloed samengebracht om een rijkere
afwisseling te bieden, maar vooral om de christenen in contact te brengen met de
uiterst gevarieerde schakeringen in de motieven van de christelijke gebedstraditie
en op deze wijze een hulpmiddel te bieden tot de verdieping van hun geestelijk inzicht
en van hun geestelijk leven. Practisch betekent dit: dat de lezer dikwijls zal blijven
verwijlen bij een psalm, een gebed of een passage waardoor hij bijzonder wordt
getroffen; dat hij op den duur een eigen keuze maakt van gebeden die hem lief zijn
geworden; dat hij zo het sterkende, altijd verse voedsel vindt voor zijn persoonlijk
gebed; en dat dit gebed blijft voortduren ook als hij dit gebedenboek uit handen zal
leggen.
I. Het eerste deel bevat de DAGELIJKSE GEBEDEN: morgengebeden, gebeden
gedurende de dag, voor en na de maaltijden, voor en na arbeid of studie,
avondgebeden. Als morgen- en avondgebeden zijn in de eerste plaats de kerkelijke
getijden opgenomen: de Lauden en de Vespers voor de verschillende dagen van de
week. Op feestdagen en gedurende de bijzondere tijden van het kerkelijk jaar bidde
men in plaats hiervan de Lauden en de Vespers, zoals zij in de vierde, vijfde of zesde
afdeling van het boek zijn aangegeven (zie hiervoor de kalender op bladz. 29). In
plaats van Lauden en Vespers kan men ook als morgengebed de Prime, en als
avondgebed de Completen bidden. Bovendien kan men naar eigen voorkeur een
keuze doen uit andere morgen- en avondgebeden, die telkens in groepen bijeen zijn
geplaatst.
Weinigen zullen gelegenheid hebben om met de priesters en de kloosterlingen de
getijden gedurende de dag te bidden (Terts, Sext en Noon). Toch zijn deze, in
eenvoudige vorm, in dit gebedenboek opgenomen; zieken en zij die een retraite
maken, kunnen door deze gebeden geheel de dag heiligen.
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II. In het tweede deel vindt men de gebeden bij de viering van de HEILIGE
GEHEIMEN, allereerst bij de viering van de heilige Eucharistie. Op de gebeden
gedurende de Mis volgens het Romeinse Missaal volgt nog een tweede groep gebeden
welke men tijdens de Mis kan bidden, ontleend aan de heilige Schrift en aan
verschillende liturgische teksten. Bovendien kan men kiezen uit een groot aantal
gebeden voor en na de Communie. De gebeden voor en na de Biecht worden
voorafgegaan door overwegingen en vele gebeden van boetvaardigheid; onder meer
vindt men hier de zeven boetpsalmen. Deze gebeden dienen niet slechts als
voorbereiding tot de biecht; men kan ze eveneens bidden tijdens de Vasten en bij
een retraite of andere geestelijke oefening. Hierop volgen de sacramenten van de
inwijding: het Doopsel en het Vormsel. Zowel de liturgie van het doopsel der kinderen
als van het doopsel der volwassenen werd opgenomen. Men vindt hier bovendien
gebeden voor nieuwgedoopten en gebeden bij het ontvangen van het vormsel. Op
de uiteenzetting betreffende het sacrament van de Priesterwijding volgt een aantal
gebeden voor wijdelingen. Zo wordt ook de plechtigheid van de Huwelijkssluiting
en de Huwelijksmis gevolgd door enkele gebeden voor jonggehuwden; bovendien
vonden gebeden voor verloofden hier een plaats. Aan de liturgie van de Laatste
Zalving en de gebeden voor de stervenden uit het Rituale zijn andere gebeden
toegevoegd voor zieken die in gevaar zijn van sterven. Ten slotte vindt men in dit
deel nog de vertaling van de meeste zegeningen der Kerk.
III. In het derde deel zijn bijeengeplaatst een aantal GEBEDEN VAN AANBIDDING EN
DANKZEGGING: psalmen, lofzangen der Kerk en tal van teksten uit geheel de
christelijke traditie. Men make er een gewoonte van regelmatig een of meer van deze
gebeden toe te voegen hetzij aan de gebeden voor of na de Communie, hetzij aan
andere oefeningen volgens de feesten en tijden van het kerkelijke jaar, waarvoor de
teksten in de volgende afdelingen van het Groot Gebedenboek dienen.
IV. De kring van het kerkelijk jaar volgt men door geregeld gebruik te maken van
het vierde deel, dat aan de GEHEIMEN DES HEREN is gewijd. Het kerkelijk jaar
immers is niet anders dan de viering van deze mysteries. Om deze viering geheel tot
haar recht te doen komen en ons haar samenhang bewust te doen zijn, werden de
feesten van de heiligen, welke als een tweede, ondergeschikte cyclus de kring van
het jaar des Heren doorkruisen, in een ander deel van het gebedenboek samengebracht.
In dit vierde deel vindt men zowel de feesten des Heren als de bijzondere tijden van
het kerkelijk jaar: de Advent ter voorbereiding van het Kerstfeest, de Vasten welke
de grote geestelijke oefening is der Kerk en haar voorbereiding op het hoogfeest van
onze verlossing, en de Paastijd. Ook de feesten van Kerkwijding behoren tot deze
jaarkrans; daarom zijn de getijden van Kerkwijding en een aantal gebeden, welke
men op deze dagen kan
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bidden, na het feest van Christus Koning in dit deel opgenomen.
De teksten en gebeden voor al deze feesten en tijden zijn op dezelfde wijze
gegroepeerd: een inleiding, een of meer teksten ter overweging, de Lauden en de
Vespers, en een aantal gebeden en oefeningen. Keuze en samenstelling zijn zodanig,
dat men van deze teksten en gebeden een geheel verschillend gebruik kan maken.
Velen nochtans zullen ze op de volgende wijze benutten.
Zowel de inleidingen als de teksten ter overweging kunnen dienen voor de geestelijke
lezing (persoonlijke lezing of voorlezing, b.v. bij het begin of aan het einde van de
maaltijd). Vooral in de teksten ‘ter overweging’ zullen wij stof tot meditatie vinden.
Zijn deze passages soms eens wat moeilijk van inhoud, dan zoeke men de uitleg er
van in de voorafgaande inleiding. Is men gewoon als morgen- en avondgebed de
kerkelijke getijden te bidden, dan bidde men op die dagen de Lauden en de Vespers,
zoals deze telkens ter plaatse zijn aangegeven; indien men de gezongen Vesperdienst
bijwoont, dan kan men deze op alle Zondagen en feesten zonder moeite en in zijn
geheel volgen (voor deze getijden raadplege men de kalender op bladz. 29 vlg.). De
gebeden, welke telkens achter de Vespers zijn afgedrukt, bidde men tijdens het lof
of bij het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament. Een of meer van deze gebeden
kan men bovendien toevoegen aan de dankzegging na de Communie, aan de meditatie,
of aan het morgen- of avondgebed. Voor sommige dagen vindt men bovendien
bijzondere oefeningen aangegeven; dikwijls ook wordt verwezen naar andere
gedeelten van het gebedenboek, die op de betreffende dagen het best kunnen worden
benut.
Als aanhangsel op het vierde deel zijn een groot aantal meer algemene gebeden tot
den Verlosser opgenomen, in het bijzonder overwegingen en gebeden ter verering
van het Allerheiligste Sacrament, van Jesus' Heilig Hart, van het Lijden des Heren
en van de Zoete Naam. Vooral in de tijd tussen Pinksteren en de Advent, wanneer
geen feesten des Heren worden gevierd, zal men tijdens het lof of bij het bezoek aan
het Allerheiligste Sacrament dit gedeelte van het gebedenboek opslaan. Overwegingen
en gebeden voor de oefening van de Kruisweg vindt men hier bij de andere teksten
ter ere van Christus' heilig Lijden.
V. Het vijfde deel is geheel gewijd aan de verering van de HEILIGE MOEDER GODS.
Evenals voor de feestdagen des Heren zijn voor haar feesten overwegingen en gebeden
opgenomen, die ons zullen helpen om te verstaan hoe de geheimen van de Moeder
samenhangen met de geheimen van haar Zoon en dientengevolge met het geheim
van onze verlossing. Naast de Lauden en de Vespers voor de grotere feesten vindt
men hier in hun geheel de Getijden ter ere van de heilige Moeder Gods, de
zogenaamde Kleine Getijden. Hierna volgt een rijke keuze van lofprijzingen van de
Moeder des Heren en smeekbeden om haar bescherming en voorspraak in te roepen,
alle ontleend aan de liturgie van
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West en Oost en aan geheel de kerkelijke traditie. Vervolgens is een groot aantal
gebeden opgenomen, waarin de Moeder Gods onder haar verschillende benamingen
wordt vereerd en aangeroepen. Aan het einde van dit deel vindt men een verhandeling
over de devoties tot de heilige Maagd Maria, waaronder het gebed van de Rozenkrans
sinds eeuwen een eerste plaats inneemt.
VI. Getijden en gebeden TER ERE VAN DE HEILIGEN zijn bijeengebracht in het zesde
deel. Op een algemene inleiding over de verering der heiligen volgen allereerst de
Lauden en de Vespers en een aantal gebeden voor de grotere feesten van de
heiligenkalender: het feest van Alle Heiligen, de feesten der heilige Engelen, van den
heiligen Joannes den Doper, van den heiligen Joseph, en van de Apostelen. Hierop
volgen de getijden voor de feesten der Martelaren, afzonderlijk voor de feesten van
die Martelaren welke op Zondag kunnen worden gevierd: de heilige Stephanus, de
heilige Onnozele Kinderen en de heilige Laurentius. Voor andere Martelaren kan
men uit godsvrucht de Lauden en de Vespers volgens het gemeenschappelijke bidden.
Gebeden ter ere van afzonderlijke Martelaren vindt men achter deze getijden
afgedrukt. Eenzelfde indeling is gevolgd voor de verering van de Belijders, de
Maagden en de overige heilige Vrouwen. Men vindt hier telkens allereerst de Lauden
en de Vespers volgens het gemeenschappelijke (welke men uit godsvrucht op de
feesten der heiligen kan bidden in plaats van de getijden, welke in het eerste deel
van het gebedenboek voor de dagen der week zijn aangegeven) en vervolgens gebeden
ter ere van vele dezer heiligen afzonderlijk; ook deze gebeden zijn in de meeste
gevallen ontleend aan de boeken der liturgie. In alfabetische volgorde worden de
namen der heiligen genoemd in het algemene register achter in dit boek. Men treft
er alle heiligen aan, die door het christenvolk met voorliefde worden vereerd en
aangeroepen, maar bovendien nog vele anderen, wier voorbeeld wij indachtig mogen
zijn, in de eerste plaats de heiligen van de Nederlanden.
Een uitgebreide kalender van de feesten der heiligen, die iedere dag in de Kerk
worden gevierd, vindt men op bladz. 44. Deze kalender is grotendeels ontleend aan
het Martelarenboek, waaruit in klooster- en kapittelkerken dagelijks gedurende de
Prime een gedeelte wordt voorgelezen. Indien wij als morgengebed de Prime bidden,
kunnen wij eveneens (gelijk op bladz. 146 wordt aangegeven) de heiligen van de
dag herdenken door hun namen te lezen.
VII. Het zevende deel bevat de gebeden VOOR DE OVERLEDENEN. Achtereenvolgens
vinden wij hier de Mis voor de Overledenen, de plechtigheden bij uitvaart en
begrafenis en de begrafenis der kinderen. Hierop volgen de Getijden voor de
Overledenen, zoals deze gebeden worden hetzij uit godsvrucht gedurende het jaar,
hetzij bij overlijden of begrafenis, hetzij op de gedenkdag van Allerzielen op 2
November. Bovendien zijn hier samengebracht
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vele gebeden voor alle overleden gelovigen en gebeden voor afzonderlijke
overledenen, die men bijzonder wil gedenken. Uit deze gebeden, die vrijwel alle aan
liturgische bronnen zijn ontleend, zullen velen er een of meer kiezen om ze toe te
voegen aan hun dagelijkse gebeden.
VIII. In het achtste deel zijn samengebracht algemene en bijzondere SMEEKBEDEN
VOOR DE KERK EN DE WERELD, EN VOOR VELERLEI NODEN. Op de Grote Litanie,
het klassieke smeekgebed van de Westerse Kerk, volgen gebeden voor de belangen
der Kerk, onder meer voor den Paus en de bisschoppen, voor priesters en
kloosterlingen, voor de belangen van de Katholieke Actie, voor nieuwgedoopten en
geloofsleerlingen, voor hen die vervolging lijden, voor zondaars, dwalenden en
afvalligen; gebeden voor de eenheid der christenen, voor de verbreiding van het
geloof en voor de missionarissen; ten slotte gebeden om Gods bijstand in te roepen
tegen de kerkvervolgers. Vervolgens vindt men hier gebeden voor de regeerders,
voor de eendracht tussen de maatschappelijke klassen en voor de vrede der volken.
Andere afdelingen zijn nog: gebeden voor het huisgezin, gebeden om geestelijke
gunsten te verkrijgen, gebeden voor anderen (hier zijn ook de gebeden voor de zieken
bijeengebracht), gebeden bij openbare rampen en ten slotte enkele andere
smeekgebeden, met als laatste het Reisgebed.
IX. Het negende en laatste deel is voornamelijk aan uiteenzettingen betreffende HET
CHRISTELIJKE LEVEN gewijd. Het begint met een verhandeling over de beginselen
van het christelijke leven, welke nader worden verklaard door een aantal passages
uit geschriften van heiligen en geestelijke schrijvers. Vervolgens wordt afzonderlijk
gehandeld over de betekenis en de verschillende vormen van het gebed (ook over de
overweging en over het liturgische gebed), over de lezing van de heilige Schrift en
over de retraite. De zieken vinden hier een opwekking over het goed gebruik van de
ziekte en een aantal gebeden, die in het bijzonder voor hen zijn bestemd. Ook een
verhandeling over de aflaten vindt hier een plaats. Met een uiteenzetting over de
heiliging van het huiselijke leven wordt dit deel besloten.
Het is duidelijk, dat in de algemene opzet van het Groot Gebedenboek de
uiteenzettingen van dit laatste deel niet kunnen worden gemist. Hier immers vinden
wij een samenvattende schets van het christelijke leven, waartoe dit gebedenboek
als handreiking moge dienen; hier ook wordt gehandeld over de geestelijke kunst
van gebed en overweging, waartoe dit gebedenboek als werktuig moge worden benut.
De verschillende beschouwingen van dit laatste deel kan men gebruiken als teksten
voor geestelijke lezing, in het bijzonder tijdens een retraite of bij gelegenheid van
een andere geestelijke oefening. De enkele gedachten over het lezen van de heilige
Schrift mogen den lezer opwekken zelf te naderen tot het geheim
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van Gods woord, niet uit menselijke nieuwsgierigheid, maar met dezelfde eerbied
waarmede de liturgie en zoveel geestelijke schrijvers, wier teksten in dit gebedenboek
worden gevonden, het gebed en de lering van de Bijbel tot de hunne hebben gemaakt.
En mogen de zieken troost vinden in de korte beschouwing en in de gebeden, welke
hier bijzonder voor hen zijn toegevoegd.
In een aanhangsel vindt men een groot aantal kerkelijke lofzangen bijeengebracht
met hun melodieën. Het zijn in de eerste plaats de lofzangen, die op de feestdagen
in Vespers of Lof worden gezongen (in de verschillende afdelingen van het Groot
Gebedenboek wordt bij de Vespers telkens naar dit aanhangsel verwezen). Bovendien
zijn nog enkele andere gezangen voor het Lof afgedrukt, zodat deze uitgave ook als
zangboek kan worden benut. In het eerste deel van het gebedenboek vindt men de
melodieën voor de Vespers op gewone Zondagen en voor de Completen.
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De kerkelijke getijden
VOOR ALLE ZONDAGEN en dagen der week, voor alle grotere feesten en vele feesten
der heiligen vindt men in dit gebedenboek de Lauden en de Vespers, de morgenen avondlofprijzing der Kerk, welke wij kunnen bidden als onze dagelijkse gebeden.
Opdat men niet zou worden afgeschrikt door de variaties, welke het gebruik van het
officiële getijdenboek voor niet-ingewijden uiterst bezwaarlijk doen zijn, is de orde
van het Romeins Brevier in enkele gevallen enigszins vereenvoudigd. De Vespers
nochtans vindt men voor alle Zon- en feestdagen aangegeven, zoals zij in de kerken
worden gezongen, zodat dit boek kan worden benut als een VOLLEDIG VESPERALE
VOOR DE ZONDAGEN EN DE FEESTDAGEN, Met opzet zijn de getijden steeds
opgenomen bij de inleidingen, overwegingen en gebeden voor de verschillende
feestdagen; juist in samenhang met die teksten zal de zin van het liturgische gebed
het best worden begrepen.
Ook de Prime en de Completen (beide met de psalmen voor de Zondagen en de
feesten) kunnen als morgen- en avondgebed worden gebeden. De veranderingen van
de lofprijzing tot slot van de hymne der Completen worden, waar nodig, bij de
verschillende feestdagen aangegeven. Gelijk op bladz. 118 wordt opgemerkt, kan
aan het slot van de Lauden, indien men deze uit godsvrucht bidt, het laatste gedeelte
van de Prime worden toegevoegd: de gedachtenis der heiligen, de opdracht van de
dagelijkse arbeid en de geestelijke lezing.
De zogenaamde Kleine Uren (Terts, Sext en Noon) kan men uit godsvrucht op de
aangegeven tijden bidden, zoals men ze vindt in het eerste deel van het gebedenboek.
Ook kan men deze uren bidden, gelijk zij zijn aangegeven voor de Kleine Getijden
van de heilige Moeder Gods (bladz. 1098 vlg.).
Deze Kleine Getijden van de Moeder Gods zijn in hun geheel uit het Romeinse
Brevier overgenomen. Hetzelfde geldt voor de Getijden voor de Overledenen, die
somtijds worden gezongen op de vooravond en de morgen van een begrafenis en bij
de gedachtenis van Allerzielen, en die door velen uit godsvrucht ook op andere dagen
worden gebeden (bladz. 1346 vlg.). Voor de drie laatste dagen der Goede Week zijn
ook de Metten (de zogenaamde Donkere Metten) opgenomen.
De geheel nieuwe Nederlandse vertaling van de psalmen der getijden is gebaseerd
op de Griekse tekst, welke sinds de prediking der Apostelen in het Westen en het
Oosten traditioneel is gebleven. Volgens deze lezing zijn de psalmen tot in onze tijd
in de Kerk gebeden en overwogen; de talloze zinspelingen in de gebeden, welke in
dit boek zijn vermeld, leggen van deze traditie een duidelijke getuigenis af. In het
Westen is deze lezing bewaard gebleven in de Latijnse vertaling, welke sinds
onheugelijke tijd een onderdeel uitmaakt van de Bijbelvertaling die de Vulgata
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wordt genoemd. Waar het voor het practisch gebruik van dit gebedenboek wenselijk
was, is bij de vertaling in het Nederlands met de verklaringen der exegeten en met
de lezing volgens de Hebreeuwse tekst rekening gehouden. Het enige doel hierbij
was steeds: te komen tot een tekst die, volgens de traditie van de liturgie, het gebed
van den christen kan dienen. Onderverdelingen in de psalmen en afscheidingen, die
duidelijkheidshalve moesten worden aangebracht, zijn aangegeven door liggende
streepjes.
Van de Latijnse lofzangen der getijden zijn als regel de oorspronkelijke teksten
afgedrukt en vertaald, die nu nog voorkomen in de getijdenboeken van de monniken
(ten onzent de Benedictijnen en de Cisterciënsers) en van de bedelorden die hun
eigen liturgie hebben behouden (Dominicanen en Carmelieten). Niemand zal in onze
tijd de literaire bezwaren delen, welke den correctoren onder paus Urbanus VIII hun
wijzigingen in de pen hebben gegeven; bovendien is in enkele gevallen door deze
correcties niet slechts de frisheid van het origineel, maar ook de eigenlijke en zoveel
kernachtiger bedoeling van den dichter verloren gegaan. In het aanhangsel, waar de
hymnen met hun melodieën zijn bijeengebracht, zijn de teksten echter afgedrukt in
de lezing van Urbanus VIII, volgens welke ze tegenwoordig gewoonlijk in onze
kerken worden gezongen. Waar in de Vespers deze lofzangen voorkomen in de oude
tekst, wordt steeds naar de gewijzigde tekst in het aanhangsel verwezen. - Er is naar
gestreefd de lofzangen zo getrouw mogelijk in het Nederlands te vertalen; de
schoonheid van het origineel kan echter in vertaling nimmer worden bereikt.

Het gemeenschappelijk bidden van de getijden
Door de overzichtelijke ordening van de getijden kan dit gebedenboek zonder bezwaar
voor het gezamenlijk bidden er van worden benut (uiteraard slechts door hen, die
niet tot het bidden van de kerkelijke getijden zijn verplicht). Hierbij kunnen de
volgende regels worden gevolgd.
LAUDEN of VESPERS. - Rustig en op gelijke toonhoogte worden de gebeden
afwisselend gezegd door een voorbidder en door alle overige aanwezigen. Bij het
begin van Lauden en Vespers bidden allen staande en in stilte Onze Vader en Wees
Gegroet. Daarna begint de voorbidder met de aanroeping: God, kom mij te hulp (allen
maken hier het kruisteken), en allen vervolgen deze inleiding tot en met Alleluja of
Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. De voorbidder heft de eerste
antifoon aan; op feestdagen wordt deze door allen van het * af voortgezet. Vervolgens
bidden voorbidder en koor afwisselend de verzen van de eerste psalm - steeds bij de
helft van het vers even rustend - en tot slot (zonder dat de regelmatige afwisseling
tussen voorbid-
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der en koor wordt onderbroken) de beide verzen van de lofprijzing Eer aan den
Vader. Voorbidder en koor tezamen herhalen na de psalm de antifoon van het begin
af en in haar geheel. Op dezelfde wijze worden ook de volgende antifonen en psalmen
gebeden. - Bij het begin van de eerste psalm kan men gaan zitten. In dit geval staat
men weer recht na de herhaling van de vijfde antifoon, voor het Kapittel, en blijft
men staan tot het einde.
De voorbidder leest het Kapittel; allen antwoorden: Gode zij dank. Van de volgende
hymne wordt de eerste regel door den voorbidder gezegd; gezamenlijk vervolgt men
deze lofzang tot en met de lofprijzing aan het slot (waarbij men het hoofd buigt).
Vers en antwoord na de lofzang worden door voorbidder en koor afwisselend gebeden.
Voor Benedictus of Magnificat met de daarbij behorende antifoon geldt hetgeen
boven voor de psalmen werd aangegeven. Na de herhaling van de antifoon zegt de
voorbidder: Heer, verhoor mijn gebed; en het koor antwoordt: En mijn geroep kome
tot U. Als de voorbidder het gebed heeft gelezen, antwoorden allen: Amen. Tot slot
bidden voorbidder en koor afwisselend de laatste aanroepingen.
Bij de Vespers voegt men hier nog aan toe hetgeen telkens ter plaatse is aangegeven.
In stilte bidden allen Onze Vader. Hierop zegt de voorbidder: De Heer geve ons zijn
vrede; en allen antwoorden: En het eeuwige leven. Amen. Vervolgens heft de
voorbidder de antifoon aan ter ere van de Moeder Gods, welke verschillend is volgens
de tijden van het jaar. Gezamenlijk bidt men deze antifoon tot het einde (behalve op
Zondagen en gedurende de Paastijd knielt men neer bij het begin van deze antifoon).
Nadat vers en antwoord wederom afwisselend zijn gebeden, zegt de voorbidder het
gebed en besluit hij met de bede: Moge Gods hulp voortdurend met ons blijven,
waarop het koor antwoordt: Amen.
Volgens het gebruik worden de eerste woorden van een psalm, als deze
gelijk zijn aan de aanhef van de voorafgaande antifoon (en deze dus
tweemaal achtereen zouden worden uitgesproken), door den voorbidder
overgeslagen.
Indien de aanwezigen twee koren vormen, kunnen de psalmen, de hymne
en Benedictus of Magnificat ook op andere wijze worden gebeden. In dit
geval zegt de voorbidder het eerste vers van de psalmen tot aan *, en wordt
dit vers voortgezet door de koorhelft die zich aan de zijde van den
voorbidder bevindt. De andere koorhelft bidt het tweede vers; de eerste
koorhelft vervolgt met het derde vers, en zo afwisselend tot het einde. De
hymne wordt door den voorbidder aangeheven. De koorhelft aan zijn zijde
bidt hierna de eerste strofe tot het einde; de andere koorhelft vervolgt met
de tweede strofe, en zo voort.
Is een priester aanwezig, dan begint deze met de aanroeping God, kom mij
te hulp. Hij leest het Kapittel, en bidt, nadat de antifoon van Benedictus
of Magnificat is herhaald, het gebed en de volgende aanroepingen (voor
en na het gebed zegt de priester echter: De Heer zij met u, waarop allen
antwoorden: En met uw geest). Ook het gebed na de antifoon ter ere van
de heilige Moeder Gods en de bede: Moge Gods hulp... worden door den
priester uitgesproken.
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Voor het gemeenschappelijk bidden van de PRIME geldt wat boven voor het bidden
van Lauden en Vespers is gezegd. Behalve de voorbidder wordt echter een lezer
aangewezen, die bij de Gedachtenis der Heiligen de betreffende passage uit de
kalender leest en aan het einde van de Prime de lezing verricht, na knielend de zegen
te hebben gevraagd met de woorden: Geef mij, Heer, uw zegen (in het Latijn Jube,
domne, benedicere, wanneer een priester deze zegen uitspreekt). Indien een priester
aanwezig is, zegt deze God, kom mij te hulp; hij zal het Kapittel lezen, de
verschillende gebeden bidden, de zegen uitspreken voor de lezing, en na deze lezing
de laatste aanroepingen voorbidden.
Ook in de COMPLETEN wordt de korte lezing verricht door een daartoe aangewezen
lezer. Indien een priester aanwezig is, dan leidt deze het gebed tot aan de antifoon
Miserere voor de psalmen; hij leest tevens het Kapittel, bidt het gebed (met voor en
na de begroeting Dominus vobiscum), spreekt de zegen uit, en zegt het gebed van de
antifoon ter ere van de heilige Moeder Gods met de laatste bede Divinum auxilium...
Indien geen priester aanwezig is, dan wordt dit alles eveneens door den voorbidder
(voorzanger) gezegd. In dit laatste geval spreken allen gezamenlijk de
schuldbelijdenis, zoals op bladz. 222-223 in kleinere letters is aangegeven.
Bij het gezamenlijk bidden van de METTEN worden vooraf de lezers voor de
verschillende lezingen aangewezen. Indien de openingspsalm wordt gebeden,
geschiedt dit door den voorbidder; slechts de aanroepingen tussen de verzen van de
openingspsalm worden door allen uitgesproken.
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Kalender waarin zijn samengevat de in het boek voorkomende
aanwijzingen voor het bidden van de lauden en de vespers
In een groter lettertype vindt men hieronder de aanwijzingen voor de Lauden en de
Vespers die op Zondagen worden gebeden, op de grote feesten des Heren, of op
andere feestdagen waarvan de getijden die van Zondag kunnen verdringen.
In kleinere letters vindt men aangegeven, hoe men uit godsvrucht de Lauden en de
Vespers kan bidden op de weekdagen van Advent, Vasten en Paastijd, en gedurende
enkele octaven.
Op alle andere weekdagen van het jaar kan men de Lauden en de Vespers bidden,
zoals zij in het eerste deel van het gebedenboek, respectievelijk op bladz. 118 vlg.
en bladz. 203 vlg. zijn aangegeven. Ook kan men op weekdagen de Lauden en de
Vespers (geheel of van het kapittel) bidden ter ere van de heiligen, wier feest wordt
gevierd. Aanwijzingen hiervoor vindt men aan het einde van onderstaande kalender.
¶ In de getijden welke in onderstaande kalender met * zijn aangeduid, worden
de antifonen zowel voor als na psalmen, Benedictus en Magnificat in hun geheel
gebeden. In alle andere gevallen wordt vóór de psalmen slechts de aanhef van
de antifonen gezegd.
Zaterdag voor de 1e Zondag van de Advent. Vespers zoals op de 1e Zondag, bl. 517,
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
1e Zondag van de Advent: Lauden bl. 516; Vespers bl. 517.
Gedurende de 1e week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
en Vespers zoals op de 1e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag.
7 December: *Eerste Vespers van het feest der Onbevlekte Ontvangenis, die gelijk
zijn aan de Vespers op 8 December, bl. 1006, met eigen antifoon bij Magnificat.
8 December: ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MOEDER GODS.
*Lauden bl. 1004; *Vespers bl. 1006.
Zaterdag voor de 2e Zondag van de Advent: Vespers zoals op de 2e Zondag, bl. 525,
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
2e Zondag van de Advent: Lauden bl. 524; Vespers bl. 525.
Gedurende de 2e week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
en Vespers zoals op de 2e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag.
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Zaterdag voor de 3e Zondag van de Advent: Vespers zoals op de 3e Zondag, bl. 531,
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
3e Zondag van de Advent: Lauden bl. 530; Vespers bl. 531.
Gedurende de 3e week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
en Vespers zoals op de 3e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag.
N.B. Van 17 tot en met 23 December wordt in de Vespers in plaats van de gewone
antifoon voor en na de lofzang Magnificat een van de *O-antifonen gebeden, bl.
532-533.
20 December: als *Eerste Vespers van den apostel Thomas de Eerste Vespers van
het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen antifoon bij Magnificat.
21 December: HEILIGE APOSTEL THOMAS. *Lauden van het Gemeenschappelijke,
bl. 1205; *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen antifoon bij
Magnificat.
Zaterdag voor de 4e Zondag van de Advent: Vespers zoals op 4e Zondag, bl. 537,
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
4e Zondag van de Advent: Lauden bl. 536; Vespers bl. 537.
Gedurende de volgende dagen, tot en met de Lauden van 24 December, Lauden
en Vespers zoals op de 4e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag.
24 December: *Eerste Vespers van de Geboorte des Heren, bl. 545.
25 December: GEBOORTE DES HEREN. *Lauden bl. 547; *Vespers bl. 549.
26 December: HEILIGE STEPHANUS. *Lauden bl. 1253; *Vespers bl. 1254.
27 December: HEILIGE APOSTEL JOANNES. *Lauden bl. 1229; *Vespers bl. 1231.
28 December: HEILIGE ONNOZELE KINDEREN *Lauden bl. 1258; *Vespers bl.
1259.
Op de volgende weekdagen, tot en met de Lauden van 31 December, Lauden en
Vespers van het feest van de Geboorte des Heren.
Zondag onder het octaaf: Lauden van het feest van de Geboorte des Heren, bl. 547;
Vespers, bl. 560.
31 December: *Eerste Vespers van de Besnijdenis des Heren, die gelijk zijn aan de
Vespers op 1 Januari, bl. 565, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is
aangegeven.
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1 Januari: BESNIJDENIS DES HEREN, *Lauden bl. 563; *Vespers bl. 565.
Zondag tussen 1 en 6 Januari (of 2 Jan.): DE ZOETE NAAM JESUS. *Lauden bl.
569; *Vespers bl. 571.
Op de overige dagen, tot en met de Lauden van 5 Januari, Lauden en Vespers zoals
op het feest van de Besnijdenis des Heren.
5 Januari: *Eerste Vespers van de Verschijning des Heren, die gelijk zijn aan de
Vespers op 6 Januari, bl. 581, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is
aangegeven.
6 Januari: VERSCHIJNING DES HEREN: *Lauden bl. 579; *Vespers bl. 581.
Op de weekdagen van 7 tot en met 13 Januari, gedurende het octaaf van de
Verschijning des Heren, Lauden en Vespers zoals op het feest.
Zondag onder het octaaf: Lauden van het feest van de Verschijning des Heren, bl.
579; *Vespers van het feest van de heilige Familie, bl. 587.
2e tot en met 6e Zondag na de Verschijning des Heren: Lauden zoals op Zondag,
bl. 106; Vespers zoals op Zondag, bl. 187, met eigen antifoon bij Magnificat en
gebed, bl. 590 vlg.
1 Februari (of 2 Febr., als Maria-Lichtmis wordt verplaatst): *Eerste Vespers van
Maria-Lichtmis, bl. 594.
2 Februari (indien Septuagesima of een der volgende Zondagen op 2 Febr. valt,
wordt het feest naar 3 Febr. verplaatst): MARIA-LICHTMIS. *Lauden bl. 596; *Vespers
bl. 597.
Zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima: Lauden zoals op Zondag,
bl. 106; Vespers bl. 601 vlg.
Zaterdag na Aswoensdag: Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag, bl. 217, van het
kapittel zoals op de 1e Zondag van de Vasten, bl. 610.
1e Zondag van de Vasten: Lauden bl. 608; Vespers bl. 610.
Gedurende de 1e week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
zoals op de 1e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het
kapittel van de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op de 1e Zondag.
Zaterdag voor de 2e Zondag van de Vasten: Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag,
bl. 217, van het kapittel zoals op de 2e Zondag, bl. 616.
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2e Zondag van de Vasten: Lauden bl. 615; Vespers bl. 616.
Gedurende de 2e week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
zoals op de 2e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het
kapittel van de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op de 2e Zondag.
Zaterdag voor de 3e Zondag van de Vasten: Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag,
bl. 217, van het kapittel zoals op de 3e Zondag, bl. 622.
3e Zondag van de Vasten: Lauden bl. 621; Vespers bl. 622.
Gedurende de 3e week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
zoals op de 3e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het
kapittel van de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op de 3e Zondag.
Zaterdag voor de 4e Zondag van de Vasten: Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag,
bl. 217, van het kapittel zoals op de 4e Zondag, bl. 628.
4e Zondag van de Vasten: Lauden bl. 627; Vespers bl. 628.
Gedurende de 4e week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
zoals op de 4e Zondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het
kapittel van de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op de 4e Zondag.

Feesten gedurende de maand maart
18 Maart (of de dag voor het verplaatste feest): *Eerste Vespers van den heiligen
Joseph, die gelijk zijn aan de Vespers op 19 Maart, bl. 1198, behalve hetgeen daar
voor de Eerste Vespers is aangegeven.
19 Maart (of de dag waarop het feest is verplaatst): HEILIGE JOSEPH. *Lauden
bl. 1196; *Vespers bl. 1198.
24 Maart (of de dag voor het verplaatste feest): *Eerste Vespers van Maria-Boodschap,
die gelijk zijn aan de Vespers op 25 Maart, bl. 1012, met eigen antifoon bij Magnificat.
25 Maart (of de dag waarop het feest is verplaatst): MARIA-BOODSCHAP. *Lauden
bl. 1011; *Vespers bl. 1012.
Zaterdag voor Passiezondag: Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag, bl. 217, van
het kapittel zoals op Passiezondag, bl. 634.
Passiezondag: Lauden bl. 632; Vespers bl. 634.
Gedurende de Passieweek, tot en met de Vespers van Donderdag, Lauden zoals
op Passiezondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het kapittel
van de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op Passiezondag.
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Vrijdag in de Passieweek: Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
Op deze dag kan men de Lauden en Vespers bidden zoals op 15 September, bl. 1042
en 1044.
Zaterdag voor Palmzondag: Lauden zoals op Passiezondag, met de psalmen van de
Zaterdag, bl. 135; Vespers tot het kapittel zoals op Zaterdag, bl. 217, van het kapittel
zoals op Palmzondag, bl. 644.
Palmzondag: Lauden bl. 642; Vespers bl. 644.
Maandag, Dinsdag en Woensdag van de Goede Week: Lauden zoals op
Palmzondag, met de psalmen van de betreffende weekdag; Vespers tot het kapittel
zoals op de betreffende weekdag, van het kapittel zoals op Palmzondag.
WITTE DONDERDAG: *Metten (veelal op Woensdagavond) bl. 651; *Lauden bl.
677; *Vespers bl. 684.
GOEDE VRIJDAG: *Metten (veelal op Donderdagavond) bl. 699; *Lauden bl. 724;
*Vespers zoals op Witte Donderdag, bl. 684.
PAASZATERDAG: *Metten bl. 742; *Lauden bl. 761; *Vespers bl. 766.
HOOGFEEST VAN PASEN: *Lauden bl. 774; *Vespers bl. 776.
Gedurende de Paasweek, tot en met de Lauden van Zaterdag voor Beloken Pasen,
*Lauden en *Vespers van het Paasfeest.
Zaterdag voor Beloken Pasen: Vespers zoals op Beloken Pasen, bl. 789, maar met
de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
Beloken Pasen: Lauden bl. 788; Vespers bl. 789.
Gedurende de week na Beloken Pasen, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden
en Vespers zoals op Beloken Pasen, bl. 788 en 789, maar met de psalmen van de
betreffende weekdag.
Zaterdag voor de 2e Zondag na Pasen: Vespers zoals op de 2e Zondag, bl. 792, maar
met de psalmen van Zaterdag.
2e Zondag na Pasen: Lauden en Vespers bl. 792.
Maandag na de 2e Zondag na Pasen: Lauden en Vespers zoals op de 2e Zondag,
maar met de psalmen van Maandag, bl. 118 en 203.
Dinsdag na de 2e Zondag na Pasen: Lauden zoals op de 2e Zondag, maar met de
psalmen van Dinsdag, bl. 121; *Eerste Vespers van het Beschermfeest van den
heiligen Joseph, bl. 1198.
Woensdag na de 2e Zondag na Pasen: Beschermfeest van den heiligen Joseph.
*Lauden bl. 1196; *Vespers bl. 1198.
Van Donderdag tot en met de Lauden van Zaterdag na de 2e Zondag na Pasen:
Lauden en Vespers zoals op de 2e Zondag, maar met de psalmen van de betreffende
weekdag.
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Zaterdag voor de 3e Zondag na Pasen: Vespers zoals op de 3e Zondag, bl. 795, maar
de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
3e Zondag na Pasen: Lauden bl. 794; Vespers bl. 795.
Gedurende de 3e week na Pasen tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden en
Vespers zoals op de 3e Zondag, maar met de psalmen van de betreffende weekdag.

Feesten gedurende de maanden april en mei
24 April (of de dag voor het verplaatste feest): als *Eerste Vespers van den evangelist
Marcus de Vespers van het Gemeenschappelijke voor de Paastijd (met de
veranderingen voor de Eerste Vespers), bl. 1218.
25 April (of de dag waarop het feest is verplaatst): HEILIGE EVANGELIST MARCUS.
*Lauden en *Vespers van het Gemeenschappelijke voor de Paastijd, bl. 1216 en
1218.
30 April (of de dag voor het verplaatste feest): *Eerste Vespers van de apostelen
Philippus en Jacobus, welke gelijk zijn aan de Vespers op 1 Mei, bl. 1233, behalve
de veranderingen die daar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.
1 Mei (of de dag van het verplaatste feest): HEILIGE APOSTELEN PHILIPPUS EN
JACOBUS. *Lauden en *Vespers bl. 1233.
2 Mei (of de dag voor het verplaatste feest): *Eerste Vespers van de Vinding van het
heilig Kruis, welke gelijk zijn aan de Vespers op 3 Mei, bl. 896, behalve de
veranderingen die daar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.
3 Mei (of de dag waarop het feest is verplaatst): VINDING VAN HET HEILIG KRUIS.
*Lauden bl. 894; *Vespers bl. 896.
Zaterdag voor de 4e Zondag na Pasen: Vespers zoals op de 4e Zondag, bl. 797, maar
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
4e Zondag na Pasen: Lauden bl. 796; Vespers bl. 797.
Gedurende de 4e week na Pasen, tot en met de Lauden van Zaterdag, Lauden en
Vespers zoals op de 4e Zondag, maar met de psalmen van de betreffende weekdag.
Zaterdag voor de 5e Zondag na Pasen: Vespers zoals op de 5e Zondag, bl. 799, maar
met de psalmen van Zaterdag, bl. 217.
5e Zondag na Pasen: Lauden bl. 798; Vespers bl. 799.
De drie Kruisdagen, tot en met de Lauden van Woensdag, Lauden en Vespers
zoals op de 5e Zondag na Pasen, maar met de psalmen van de betreffende weekdag.
Woensdag voor de Hemelvaart des Heren: *Eerste Vespers van de Hemelvaart des
Heren, welke gelijk zijn aan de
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Tweede Vespers, bl. 806, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste Vespers
zijn aangegeven.
HEMELVAART DES HEREN: *Lauden bl. 803; *Vespers bl. 806.
Op de weekdagen tot en met de Lauden van Zaterdag voor Pinksteren: Lauden en
Vespers van de Hemelvaart des Heren.
Zondag onder het octaaf van de Hemelvaart des Heren: Lauden zoals op het
feest, bl. 803; Vespers bl. 815.
Zaterdag voor Pinksteren: *Eerste Vespers van Pinksteren, welke gelijk zijn aan de
Tweede Vespers, bl. 826, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste Vespers
zijn aangegeven.
PINKSTEREN: *Lauden bl. 824; *Vespers bl. 826.
Gedurende de Pinksterweek, tot en met de Lauden van Quatertemperzaterdag,
Lauden en Vespers van Pinksteren.
Zaterdag voor Drievuldigheids-Zondag: *Eerste Vespers van de Allerheiligste
Drievuldigheid, welke gelijk zijn aan de Tweede Vespers, bl. 851, behalve de
veranderingen die daar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.
Zondag na Pinksteren: FEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE DRIEVULDIGHEID.
*Lauden bl. 847; *Vespers bl. 851.
Woensdag na Drievuldigheids-Zondag: *Eerste Vespers van het Allerheiligste
Sacrament, welke gelijk zijn aan de Tweede Vespers, bl. 864, behalve de
veranderingen die daar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.
FEEST VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT: *Lauden bl. 862; *Vespers bl.
864.
Op de volgende weekdagen gedurende het octaaf, tot en met de Lauden van
Donderdag voor het feest van het Allerheiligst Hart van Jesus, Lauden en Vespers
zoals op het feest.
2e Zondag na Pinksteren, onder het octaaf van het Allerheiligste Sacrament: Lauden
zoals op het feest, bl. 862; Vespers bl. 869.
Donderdag voor het feest van het Allerheiligste Hart: *Eerste Vespers van het
Allerheiligst Hart van Jesus, bl. 873.
FEEST VAN HET ALLERHEILIGST HART VAN JESUS: *Lauden bl. 875; *Vespers
bl. 877.
Op de volgende weekdagen gedurende het octaaf, tot en met de Vespers van Vrijdag
voor de 4e Zondag na Pinksteren, Lauden en Vespers zoals op het feest.
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3e Zondag na Pinksteren, onder het octaaf van het Allerheiligst Hart van Jesus:
Lauden zoals op het feest, bl. 875; Vespers bl. 881.
4e tot en met laatste Zondag na Pinksteren: Lauden zoals op Zondag, bl. 106;
Vespers zoals op Zondag, bl. 187, met eigen antifoon bij Magnificat en gebed, bl.
883 vlg.

Feesten gedurende de maanden juni tot en met november
23 Juni: *Eerste Vespers van den heiligen Joannes den Doper, welke gelijk zijn aan
de Vespers op 24 Juni, bl. 1191, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste
Vespers zijn aangegeven.
24 Juni: GEBOORTE VAN DEN HEILIGEN JOANNES DEN DOPER. *Lauden bl.
1188; *Vespers bl. 1191.
28 Juni: *Eerste Vespers van de apostelen Petrus en Paulus, bl. 1225.
29 Juni: HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS. *Lauden bl. 1223; *Vespers
bl. 1225.
30 Juni: *Eerste Vespers van het Kostbaar Bloed des Heren, bl. 906.
1 Juli: HET KOSTBAAR BLOED DES HEREN. *Lauden bl. 909. - *Eerste Vespers
van Maria-Bezoek, bl. 1016.
2 Juli: MARIA-BEZOEK. *Lauden bl. 1017; *Vespers bl. 1018.
24 Juli: als *Eerste Vespers van den apostel Jacobus de Eerste Vespers van het
Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
25 Juli: HEILIGE APOSTEL JACOBUS. *Lauden van het Gemeenschappelijke, bl.
1205, met eigen gebed; *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen
gebed.
26 Juli: HEILIGE ANNA. *Lauden van het Gemeenschappelijke, bl. 1302, met eigen
gebed; *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 1305, met eigen gebed.
5 Augustus: *Eerste Vespers van de Gedaanteverandering des Heren, welke gelijk
zijn aan de Vespers op 6 Augustus, bl. 916, behalve de antifoon bij Magnificat.
6 Augustus: GEDAANTEVERANDERING DES HEREN. *Lauden bl. 914; *Vespers
bl. 916.
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9 Augustus: *Eerste Vespers van den heiligen Laurentius, welke gelijk zijn aan de
Vespers op 10 Augustus, bl. 1263, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is
aangegeven.
10 Augustus: HEILIGE MARTELAAR LAURENTIUS. *Lauden bl. 1262; *Vespers
bl. 1263.
14 Augustus: *Eerste Vespers van Maria-Tenhemelopneming, zoals aangegeven op
bl. 1023.
15 Augustus: MARIA-TENHEMELOPNEMING. *Lauden en *Vespers zoals
aangegeven op bl. 1023 en 1024.
16 Augustus: HEILIGE JOACHIM. *Lauden van het Gemeenschappelijke, bl. 1274,
met eigen gebed; *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 1276, met eigen gebed.
21 Augustus: *Eerste Vespers van het Onbevlekt Hart van Maria, welke gelijk zijn
aan de Vespers op 22 Augustus, bl. 1031.
22 Augustus: ONBEVLEKT HART VAN MARIA. *Lauden bl. 1030; *Vespers bl.
1031.
23 Augustus: als *Eerste Vespers van den apostel Bartholomeus de Eerste Vespers
van het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
24 Augustus: HEILIGE APOSTEL BARTHOLOMEUS. *Lauden van het
Gemeenschappelijke, bl. 1205, met eigen gebed; *Vespers van het
Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
7 September: *Eerste Vespers van de Geboorte der heilige Moeder Gods, welke
gelijk zijn aan de Vespers op 8 September, bl. 1036, behalve de antifoon bij
Magnificat.
8 September: GEBOORTE VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. *Lauden bl. 1035;
*Vespers bl. 1036.
13 September: *Eerste Vespers van de Verheffing van het heilig Kruis, zoals is
aangegeven op bl. 899.
14 September: Verheffing van het heilig Kruis. *Lauden zoals is aangegeven op
bl. 900. - *Eerste Vespers van de Zeven Smarten van de heilige Moeder Gods, bl.
1041.
15 September: ZEVEN SMARTEN VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. *Lauden bl.
1042; *Vespers bl. 1044.
20 September: als *Eerste Vespers van den apostel Mattheus de Eerste Vespers van
het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
21 September: HEILIGE APOSTEL MATTHEUS. *Lauden van het
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Gemeenschappelijke, bl. 1205, met eigen gebed; *Vespers van het
Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
28 September: *Eerste Vespers van den aartsengel Michaël, welke gelijk zijn aan de
Vespers op 29 September, bl. 1179, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is
aangegeven.
29 September: HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL. *Lauden bl. 1177; *Vespers
bl. 1179.
6 October: *Eerste Vespers van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bl. 1048.
7 October: ONZE LIEVE VROUW VAN DE ROZENKRANS. *Lauden bl. 1049;
*Vespers bl. 1051.
10 October: *Eerste Vespers van het Moederschap van de heilige Maagd Maria,
welke gelijk zijn aan de Vespers op 11 October, bl. 1057, behalve de antifoon bij
Magnificat.
11 October: MOEDERSCHAP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA. *Lauden, bl. 1055;
*Vespers bl. 1057.
17 October: als *Eerste Vespers van den evangelist Lucas de Eerste Vespers van het
Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
18 October: HEILIGE EVANGELIST LUCAS. *Lauden van het Gemeenschappelijke,
bl. 1205, met eigen gebed; *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met
eigen gebed.
27 October: als *Eerste Vespers van de apostelen Simon en Judas de Eerste Vespers
van het Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
28 October: HEILIGE APOSTELEN SIMON EN JUDAS. *Lauden van het
Gemeenschappelijke, bl. 1205, met eigen gebed; *Vespers van het
Gemeenschappelijke, bl. 1208, met eigen gebed.
Zaterdag voor de laatste Zondag van October: *Eerste Vespers van het feest van
Christus Koning, welke gelijk zijn aan de Tweede Vespers, bl. 925, behalve hetgeen
daar voor de Eerste Vespers is aangegeven.
Laatste Zondag van October: FEEST VAN CHRISTUS KONING. *Lauden bl. 923;
*Vespers bl. 925.
31 October: *Eerste Vespers van Allerheiligen, welke gelijk zijn aan de Vespers van
1 November, bl. 1167, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is aangegeven.
1 November: ALLERHEILIGEN. *Lauden bl. 1165; *Vespers bl. 1167. Onmiddellijk na deze Vespers de *Vespers van Allerzielen, bl. 1385. De *Metten
van Allerzielen zoals op bl. 1386 is aangegeven. (Indien 2 November op Zondag
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valt, wordt de gedachtenis van Allerzielen op 3 November gevierd).
2 November (of 3 Nov. als de gedachtenis is verplaatst): Allerzielen. De *Lauden
zoals op bl. 1397 is aangegeven.
8 November: als *Eerste Vespers van de Kerkwijding van de basiliek van den
Allerheiligsten Verlosser die van het Gemeenschappelijke, bl. 937, met hetgeen daar
voor de Eerste Vespers is aangegeven.
9 November: KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN DEN ALLERHEILIGSTEN
VERLOSSER. *Lauden en *Vespers van het Gemeenschappelijke, bl. 935 en 937.

Andere getijden op weekdagen
In plaats van de Lauden en de Vespers, welke in het eerste deel van het boek voor
de dagen der week worden aangegeven, kan men op deze dagen - geheel of van het
kapittel - de Lauden en de Vespers bidden ter ere van de heiligen, wier feest op die
dag wordt gevierd.
Desgewenst kan men op de vooravond van deze feesten - wederom in hun geheel
of van het kapittel - de Vespers bidden van het feest, met de veranderingen welke
voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.
OP DE FEESTEN VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. *Lauden bl. 1080; *Vespers
bl. 1111.
OP DE FEESTEN VAN DE HEILIGE ENGELEN: *Lauden bl. 1177, en *Vespers bl.
1179, zoals op het feest van den aartsengel Michaël.
OP DE FEESTEN VAN APOSTELEN EN EVANGELISTEN (buiten de Paastijd):
*Lauden bl. 1205; *Vespers bl. 1208. - Gedurende de Paastijd: *Lauden bl. 1216;
*Vespers bl. 1218.
OP HET FEEST VAN EEN MARTELAAR (buiten de Paastijd): Lauden bl. 1235;
Vespers bl. 1237. - Gedurende de Paastijd: Lauden bl. 1246; Vespers bl. 1247.
OP HET FEEST VAN VERSCHILLENDE MARTELAREN (buiten de Paastijd): Lauden
bl. 1240; Vespers bl. 1242. - Gedurende de Paastijd: Lauden bl. 1246; Vespers bl.
1247.
OP HET FEEST VAN EEN BELIJDER-BISSCHOP: Lauden bl. 1266; Vespers bl. 1268.
OP HET FEEST VAN EEN BELIJDER NIET-BISSCHOP: Lauden bl. 1273; Vespers
bl. 1276.
OP HET FEEST VAN EEN MAAGD: Lauden bl. 1293; Vespers bl. 1295.
OP HET FEEST VAN EEN HEILIGE VROUW NIET-MAAGD: Lauden bl. 1302; Vespers
bl. 1305.
OP ALLE KERKWIJDINGSFEESTEN: *Lauden bl. 935; *Vespers bl. 937.
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Tabel van de zondagen en de veranderlijke feestdagen
Op Zondagen, in cursief aangegeven, zijn Lauden, Mis en Vespers van een feest
volgens de kalender. - Op Zondagen met * als Vespers de Eerste Vespers van een
feest op Maandag.
1951
Zondag na
Nieuwjaar

1952
6 Ja

1953
4 Ja

1954
3 Ja

1955
2 Ja

1956
(1 Ja)

1957
6 Ja

1e
7 Ja
Zondag
na
Driekoningen

13 Ja

11 Ja

10 Ja

9 Ja

8 Ja

13 Ja

2e
14 Ja
Zondag
na
Driekoningen

20 Ja

18 Ja

17 Ja

16 Ja

15 Ja

20 Ja

3e
Zondag
na
Driekoningen

27 Ja

25 Ja

24 Ja

23 Ja

22 Ja

27 Ja

4e
Zondag
na
Driekoningen

3 Fe

-

31 Ja

30 Ja

-

3 Fe

5e
Zondag
na
Driekoningen

-

-

7 Fe

-

-

10 Fe

6e
Zondag
na
Driekoningen

-

-

-

-

-

-

Septuagesima 21 Ja

10 Fe

Fe*

14 Fe

6 Fe

29 Ja

17 Fe

Sexagesima 28 Ja

17 Fe

8 Fe

21 Fe

13 Fe

5 Fe

24 Fe

Quinquagesima 4 Fe

24 Fe

15 Fe

28 Fe

20 Fe

12 Fe

3 Ma

Aswoensdag 7 Fe

27 Fe

18 Fe

3 Ma

23 Fe

15 Fe

6 Ma
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1e
Zondag
van de
Vasten

11 Fe

2 Ma

22 Fe

7 Ma

27 Fe

19 Fe

10 Ma

2e
Zondag
van de
Vasten

18 Fe

9 Ma

1 Ma

14 Ma

6 Ma

26 Fe

17 Ma

3e
Zondag
van de
Vasten

25 Fe

16 Ma

8 Ma

21 Ma

13 Ma

4 Ma

24 Ma*

4e
Zondag
van de
Vasten

4 Ma

23 Ma

15 Ma

28 Ma

20 Ma

11 Ma

31 Ma

Passiezondag 11 Ma

30 Ma

22 Ma

4 Ap

27 Ma

18 Ma

7 Ap

Palmzondag 18 Ma

6 Ap

29 Ma

11 Ap

3 Ap

25 Ma

14 Ap

Pasen

13 Ap

5 Ap

18 Ap

10 Ap

1 Ap

21 Ap

Beloken 1 Ap
Pasen

20 Ap

12 Ap

25 Ap

17 Ap

8 Ap

28 Ap

2e
8 Ap
Zondag
na Pasen

27 Ap

19 Ap

2 Mei*

24 Ap*

15 Ap

5 Mei

3e
15 Ap
Zondag
na Pasen

4 Mei

26 Ap

9 Mei

1 Mei

22 Ap

12 Mei

4e
22 Ap
Zondag
na Pasen

11 Mei

3 Mei

16 Mei

8 Mei

29 Ap

19 Mei

5e
29 Ap
Zondag
na Pasen

18 Mei

10 Mei

23 Mei

15 Mei

6 Mei

26 Mei

O.H.
3 Mei
Hemelvaart

22 Mei

14 Mei

27 Mei

19 Mei

10 Mei

30 Mei

Zondag 6 Mei
na
Hemelvaart

25 Mei

17 Mei

30 Mei

22 Mei

13 Mei

2 Jn

Pinksteren 13 Mei

1 Jn

24 Mei

6 Jn

29 Mei

20 Mei

9 Jn

25 Ma
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H.
20 Mei
Dreivudlgihedis-Zondag

8 Jn

31 Mei

13 Jn

5 Jn

27 Mei

16 Jn

2e
27 Mei
Zondag
na
Pinksteren

15 Jn

7 Jn

20 Jn

12 Jn

3 Jn

23 Jn*

1958
Zondag na 5 Ja*
Nieuwjaar

1959
4 Ja

1960
3 Ja

1961
(1 Ja)

1962
-

1963
6 Ja

1e Zondag 12 Ja
na
Driekoningen

11 Ja

10 Ja

8 Ja

7 Ja

13 Ja

2e Zondag 19 Ja
na
Driekoningen

18 Ja

17 Ja

15 Ja

14 Ja

20 Ja

3e Zondag 26 Ja
na
Driekoningen

-

24 Ja

22 Ja

21 Ja

27 Ja

4e Zondag na
Driekoningen

-

31 Ja

-

28 Ja

3 Fe

5e Zondag na
Driekoningen

-

7 Fe

-

4 Fe

-

6e Zondag na
Driekoningen

-

-

-

11 Fe

-

Septuagesima 2 Fe*

25 Ja

14 Fe

29 Ja

18 Fe

10 Fe

Sexagesima 9 Fe

1 Fe*

21 Fe

5 Fe

25 Fe

17 Fe

Quinquagesima 16 Fe

8 Fe

28 Fe

12 Fe

4 Ma

24 Fe

Aswoensdag 19 Fe

11 Fe

2 Ma

15 Fe

7 Ma

27 Fe

1e Zondag 23 Fe
van de
Vasten

15 Fe

6 Ma

19 Fe

11 Ma

3 Ma

2e Zondag 2 Ma
van de
Vasten

22 Fe

13 Ma

26 Fe

18 Ma*

10 Ma
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3e Zondag 9 Ma
van de
Vasten

1 Ma

20 Ma

5 Ma

25 Ma*

17 Ma

4e Zondag 16 Ma
van de
Vasten

8 Ma

27 Ma

12 Ma

1 Ap

24 Ma*

Passiezondag 23 Ma

15 Ma

3 Ap

19 Ma

8 Ap

31 Ma

Palmzondag 30 Ma

22 Ma

10 Ap

26 Ma

15 Ap

7 Ap

Pasen

6 Ap

29 Ma

17 Ap

2 Ap

22 Ap

14 Ap

Beloken
Pasen

13 Ap

5 Ap

24 Ap*

9 Ap

29 Ap

21 Ap

2e Zondag 20 Ap
na Pasen

12 Ap

1 Mei

16 Ap

6 Mei

28 Ap

3e Zondag 27 Ap
na Pasen

19 Ap

8 Mei

23 Ap

13 Mei

5 Mei

4e Zondag 4 Mei
na Pasen

26 Ap

15 Mei

30 Ap*

20 Mei

12 Mei

5e Zondag 11 Mei
na Pasen

3 Mei

22 Mei

7 Mei

27 Mei

19 Mei

O.H.
15 Mei
Hemelvaart

7 Mei

26 Mei

11 Mei

31 Mei

23 Mei

Zondag na 18 Mei
Hemelvaart

10 Mei

29 Mei

14 Mei

3 Jn

26 Mei

Pinksteren 25 Mei

17 Mei

5 Jn

21 Mei

10 Jn

2 Jn

H.
1 Jn
Drievuldigheids-Zondag

24 Mei

12 Jn

28 Mei

17 Jn

9 Jn

2e Zondag 8 Jn
na
Pinksteren

31 Mei

19 Jn

4 Jn

24 Jn

16 Jn
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1952
22 Jn

1953
14 Jn

1954
27 Jn

1955
19 Jn

1956
10 Jn

1957
30 Jn

4e
10 Jn
Zondag
na
Pinksteren

29 Jn

21 Jn

4 Jl

26 Jn

17 Jn

7 Jl

5e
17 Jn
Zondag
na
Pinksteren

6 Jl

28 Jn*

11 Jl

3 Jl

24 Jn

14 Jl

6e
24 Jn
Zondag
na
Pinksteren

13 Jl

5 Jl

18 Jl

10 Jl

1 Jl*

21 Jl

7e
1 Jl*
Zondag
na
Pinksteren

20 Jl

12 Jl

25 Jl*

17 Jl

8 Jl

28 Jl

8e
8 Jl
Zondag
na
Pinksteren

27 Jl

19 Jl

1 Au

24 Jl*

15 Jl

4 Au

9e
15 Jl
Zondag
na
Pinksteren

3 Au

26 Jl

8 Au

31 Jl

22 Jl

11 Au

10e
22 Jl
Zondag
na
Pinksteren

10 Au

2 Au

15 Au

7 Au

29 Jl

18 Au

11e
29 Jl
Zondag
na
Pinksteren

17 Au

9 Au*

22 Au

14 Au*

5 Au*

25 Au

12e
5 Au*
Zondag
na
Pinksteren

24 Au

16 Au

29 Au

21 Au

12 Au

1 Se

3e
Zondag
na
Pinksteren

1951
3 Jn
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13e
12 Au
Zondag
na
Pinksteren

31 Au

23 Au*

5 Se

28 Au

19 Au

8 Se

14e
19 Au
Zondag
na
Pinksteren

7 Se*

30 Au

12 Se

4 Se

26 Au

15 Se

15e
26 Au
Zondag
na
Pinksteren

14 Se*

6 Se

19 Se

11 Se

2 Se

22 Se

16e
2 Se
Zondag
na
Pinksteren

21 Se

13 Se

26 Se

18 Se

9 Se

29 Se

17e
9 Se
Zondag
na
Pinksteren

28 Se

20 Se*

3 Oc

25 Se

16 Se

6 Oc

Quaetertmper-Woensdag 19 Se
in
September

17 Se

16 Se

15 Se

21 Se

19 Se

18 Se

18e
16 Se
Zondag
na
Pinksteren

5 Oc

27 Se

10 Oc*

2 Oc

23 Se

13 Oc

19e
23 Se
Zondag
na
Pinksteren

12 Oc

4 Oc

17 Oc*

9 Oc

30 Se

20 Oc

20e
30 Se
Zondag
na
Pinksteren

19 Oc

11 Oc

24 Oc

16 Oc

7 Oc

27 Oc

21e
7 Oc
Zondag
na
Pinksteren

26 Oc

18 Oc

31 Oc

23 Oc

14 Oc

3 No

22e
14 Oc
Zondag
na
Pinksteren

2 No

25 Oc

7 No

30 Oc

21 Oc

10 No
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23e
21 Oc
Zondag
na
Pinksteren

9 No

1 No

14 No

6 No

28 Oc

17 No

(3e
28 Oc
Zondag
na
Driekoningen)

-

-

-

-

-

-

(4e
4 No
Zondag
na
Driekoningen)

-

-

-

-

4 No

-

(5e
11 No
Zondag
na
Driekoningen)

-

8 No*

-

-

11 No

-

(6e
18 No
Zondag
na
Driekoningen)

16 No

15 No

-

13 No

18 No

-

Laatste 25 No
Zondag
na
Pinksteren

23 No

22 No

21 No

20 No

25 No

24 No

1e
2 De
Zondag
van de
Advent

30 No*

29 No*

28 No

27 No

2 De

1 De

2e
Zondag
van de
Advent

9 De

7 De*

6 De

5 De

4 De

9 De

8 De

3e
Zondag
van de
Advent

16 De

14 De

13 De

12 De

11 De

16 De

15 De

4e
Zondag
van de
Advent

23 De

21 De

20 De*

19 De

18 De

23 De

22 De
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Zondag 30 De
na
Kerstmis

28 De

27 De

26 De

(25 De)

30 De

29 De

1958
3e Zondag 15 Jn
na
Pinksteren

1959
7 Jn

1960
26 Jn

1961
11 Jn

1962
1 Jl*

1963
23 Jn*

4e Zondag 22 Jn
na
Pinksteren

14 Jn

3 Jl

18 Jn

8 Jl

30 Jn*

5e Zondag 29 Jn
na
Pinksteren

21 Jn

10 Jl

25 Jn

15 Jl

7 Jl

6e Zondag 6 Jl
na
Pinksteren

28 Jn*

17 Jl

2 Jl

22 Jl

14 Jl

7e Zondag 13 Jl
na
Pinksteren

5 Jl

24 Jl*

9 Jl

29 Jl

21 Jl

8e Zondag 20 Jl
na
Pinksteren

12 Jl

31 Jl

16 Jl

5 Au*

28 Jl

9e Zondag 27 Jl
na
Pinksteren

19 Jl

7 Au

23 Jl

12 Au

4 Au

10e
3 Au
Zondag na
Pinksteren

26 Jl

14 Au*

30 Jl

19 Au

11 Au

11e
10 Au
Zondag na
Pinksteren

2 Au

21 Au

6 Au

26 Au

18 Au

12e
17 Au
Zondag na
Pinksteren

9 Au*

28 Au

13 Au

2 Se

25 Au

13e
24 Au
Zondag na
Pinksteren

16 Au

4 Se

20 Au

9 Se

1 Se

14e
31 Au
Zondag na
Pinksteren

23 Au*

11 Se

27 Au

16 Se

8 Se
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15e
7 Se*
Zondag na
Pinksteren

30 Au

18 Se

3 Se

23 Se

15 Se

16e
14 Se*
Zondag na
Pinksteren

6 Se

25 Se

10 Se

30 Se

22 Se

17e
21 Se
Zondag na
Pinksteren

13 Se

2 Oc

17 Se

7 Oc

29 Se

Quaetretmper-Woensdag 17 Se
in
September

16 Se

21 Se

20 Se

19 Se

18 Se

18e
28 Se*
Zondag na
Pinksteren

20 Se*

9 Oc

24 Se

14 Oc

6 Oc*

19e
5 Oc
Zondag na
Pinksteren

27 Se

16 Oc

1 Oc

21 Oc

13 Oc

20e
12 Oc
Zondag na
Pinksteren

4 Oc

23 Oc

8 Oc

28 Oc

20 Oc

21e
19 Oc
Zondag na
Pinksteren

11 Oc

30 Oc

15 Oc

4 No

27 Oc

22e
26 Oc
Zondag na
Pinksteren

18 Oc

6 No

22 Oc

11 No

3 No

23e
2 No
Zondag na
Pinksteren

25 Oc

13 No

29 Oc

18 No

10 No

(3e
Zondag na
Driekoningen)

-

-

-

-

-

(4e
Zondag na
Driekoningen)

1 No

-

5 No

-

-

(5e
9 No
Zondag na
Driekoningen)

8 No*

-

12 No

-

-

(6e
16 No
Zondag na
Driekoningen)

15 No

-

19 No

-

17 No
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Laatste
23 No
Zondag na
Pinksteren

22 No

20 No

26 No

25 No

24 No

1e
Zondag
van de
Advent

29 No*

27 No

3 De

2 De

1 De

2e Zondag 7 De*
van de
Advent

6 De

4 De

10 De

9 De

8 De

3e Zondag 14 De
van de
Advent

13 De

11 De

17 De

16 De

15 De

4e Zondag 21 De
van de
Advent

20 De*

18 De

24 De

23 De

22 De

Zondag na 28 De
Kerstmis

27 De

(25 De)

31 De

30 De

29 De

30 No*
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Tabel van de zondagen en de veranderlijke feestdagen
Op Zondagen, in cursief aangegeven, zijn Lauden, Mis en Vespers van een feest
volgens de kalender. - Op Zondagen met * als Vespers de Eerste Vespers van een
feest op Maandag.
1964
Zondag 5 Ja*
na
Nieuwjaar

1965
3 Ja

1966
2 Ja

1967
(1 Ja)

1968
-

1969
5 Ja*

1970
4 Ja

1e
12 Ja
Zondag
na
Driekoningen

10 Ja

9 Ja

8 Ja

7 Ja

12 Ja

11 Ja

2e
19 Ja
Zondag
na
Driekoningen

17 Ja

16 Ja

15 Ja

14 Ja

19 Ja

18 Ja

3e
Zondag
na
Driekoningen

24 Ja

23 Ja

-

21 Ja

26 Ja

-

4e
Zondag
na
Driekoningen

31 Ja

30 Ja

-

28 Ja

-

-

5e
Zondag
na
Driekoningen

7 Fe

-

-

4 Fe

-

-

6e
Zondag
na
Driekoningen

-

-

-

-

-

-

Septuagesima 26 Ja

14 Fe

6 Fe

22 Ja

11 Fe

2 Fe*

25 Ja

Sexagesima 2 Fe*

21 Fe

13 Fe

29 Ja

18 Fe

9 Fe

1 Fe*

Quinquagesima 9 Fe

28 Fe

20 Fe

5 Fe

25 Fe

16 Fe

8 Fe

Aswoensdag 12 Fe

3 Ma

23 Fe

8 Fe

28 Fe

19 Fe

11 Fe
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1e
Zondag
van de
Vasten

16 Fe

7 Ma

27 Fe

12 Fe

3 Ma

23 Fe

15 Fe

2e
Zondag
van de
Vasten

23 Fe

14 Ma

6 Ma

19 Fe

10 Ma

2 Ma

22 Fe

3e
Zondag
van de
Vasten

1 Ma

21 Ma

13 Ma

26 Fe

17 Ma

9 Ma

1 Ma

4e
Zondag
van de
Vasten

8 Ma

28 Ma

20 Ma

5 Ma

24 Ma*

16 Ma

8 Ma

Passiezondag 15 Ma

4 Ap

27 Ma

12 Ma

31 Ma

23 Ma

15 Ma

Palmzondag 22 Ma

11 Ap

3 Ap

19 Ma

7 Ap

30 Ma

22 Ma

Pasen

18 Ap

10 Ap

26 Ma

14 Ap

6 Ap

29 Ma

Beloken 5 Ap
Pasen

25 Ap*

17 Ap

2 Ap

21 Ap

13 Ap

5 Ap

2e
12 Ap
Zondag
na Pasen

2 Mei*

24 Ap*

9 Ap

28 Ap

20 Ap

12 Ap

3e
19 Ap
Zondag
na Pasen

9 Mei

1 Mei

16 Ap

5 Mei

27 Ap

19 Ap

4e
26 Ap
Zondag
na Pasen

16 Mei

8 Mei

23 Ap

12 Mei

4 Mei

26 Ap

5e
3 Mei
Zondag
na Pasen

23 Mei

15 Mei

30 Ap*

19 Mei

11 Mei

3 Mei

O.H.
7 Mei
Hemelvaart

27 Mei

19 Mei

4 Mei

23 Mei

15 Mei

7 Mei

Zondag 10 Mei
na
Hemelvaart

30 Mei

22 Mei

7 Mei

26 Mei

18 Mei

10 Mei

Pinksteren 17 Mei

6 Jn

29 Mei

14 Mei

2 Jn

25 Mei

17 Mei

29 Ma
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H.
24 Mei
Dreivudlgihedis-Zondag

13 Jn

5 Jn

21 Mei

9 Jn

1 Jn

24 Mei

2e
31 Mei
Zondag
na
Pinksteren

20 Jn

12 Jn

28 Mei

16 Jn

8 Jn

31 Mei

1971
Zondag na 3 Ja
Nieuwjaar

1972
2 Ja

1973
-

1974
6 Ja

1975
5 Ja*

1976
4 Ja

1e Zondag 10 Ja
na
Driekoningen

9 Ja

7 Ja

13 Ja

12 Ja

11 Ja

2e Zondag 17 Ja
na
Driekoningen

16 Ja

14 Ja

20 Ja

19 Ja

18 Ja

3e Zondag 24 Ja
na
Driekoningen

23 Ja

21 Ja

27 Ja

-

25 Ja

4e Zondag 31 Ja
na
Driekoningen

-

28 Ja

3 Fe

-

1 Fe*

5e Zondag na
Driekoningen

-

4 Fe

-

-

8 Fe

6e Zondag na
Driekoningen

-

11 Fe

-

-

-

Septuagesima 7 Fe

30 Ja

18 Fe

10 Fe

26 Ja

15 Fe

Sexagesima 14 Fe

6 Fe

25 Fe

17 Fe

2 Fe*

22 Fe

Quinquagesima 21 Fe

13 Fe

4 Ma

24 Fe

9 Fe

29 Fe

Aswoensdag 24 Fe

17 Fe

7 Ma

27 Fe

12 Fe

3 Ma

1e Zondag 28 Fe
van de
Vasten

20 Fe

11 Ma

3 Ma

16 Fe

7 Ma

2e Zondag 7 Ma
van de
Vasten

27 Fe

18 Ma*

10 Ma

23 Fe

14 Ma
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3e Zondag 14 Ma
van de
Vasten

5 Ma

25 Ma*

17 Ma

2 Ma

21 Ma

4e Zondag 21 Ma
van de
Vasten

12 Ma

1 Ap

24 Ma*

9 Ma

28 Ma

Passiezondag 28 Ma

19 Ma

8 Ap

31 Ma

16 Ma

4 Ap

Palmzondag 4 Ap

26 Ma

15 Ap

7 Ap

23 Ma

11 Ap

Pasen

11 Ap

2 Ap

22 Ap

14 Ap

30 Ma

18 Ap

Beloken
Pasen

18 Ap

9 Ap

29 Ap

21 Ap

6 Ap

25 Ap*

2e Zondag 25 Ap
na Pasen

16 Ap

6 Mei

28 Ap

13 Ap

2 Mei*

3e Zondag 2 Mei*
na Pasen

23 Ap

13 Mei

5 Mei

20 Ap

9 Mei

4e Zondag 9 Mei
na Pasen

30 Ap*

20 Mei

12 Mei

27 Ap

16 Mei

5e Zondag 16 Mei
na Pasen

7 Mei

27 Mei

19 Mei

4 Mei

23 Mei

O.H.
20 Mei
Hemelvaart

11 Mei

31 Mei

23 Mei

8 Mei

27 Mei

Zondag na 23 Mei
Hemelvaart

14 Mei

3 Jn

26 Mei

11 Mei

30 Mei

Pinksteren 30 Mei

21 Mei

10 Jn

2 Jn

18 Mei

6 Jn

H.
6 Jn
Drievuldigheids-Zondag

28 Mei

17 Jn

9 Jn

25 Mei

13 Jn

2e Zondag 13 Jn
na
Pinksteren

4 Jn

24 Jn

16 Jn

1 Jn

20 Jn
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1965
27 Jn

1966
19 Jn

1967
4 Jn

1968
23 Jn*

1969
15 Jn

1970
7 Jn

4e
14 Jn
Zondag
na
Pinksteren

4 Jl

26 Jn

11 Jn

30 Jn*

22 Jn

14 Jn

5e
21 Jn
Zondag
na
Pinksteren

11 Jl

3 Jl

18 Jn

7 Jl

29 Jn

21 Jn

6e
28 Jn*
Zondag
na
Pinksteren

18 Jl

10 Jl

25 Jn

14 Jl

6 Jl

28 Jn*

7e
5 Jl
Zondag
na
Pinksteren

25 Jl*

17 Jl

2 Jl

21 Jl

13 Jl

5 Jl

8e
12 Jl
Zondag
na
Pinksteren

1 Au

24 Jl*

9 Jl

28 Jl

20 Jl

12 Jl

9e
19 Jl
Zondag
na
Pinksteren

8 Au

31 Jl

16 Jl

4 Au

27 Jl

19 Jl

10e
26 Jl
Zondag
na
Pinksteren

15 Au

7 Au

23 Jl

11 Au

3 Au

26 Jl

11e
2 Au
Zondag
na
Pinksteren

22 Au

14 Au*

30 Jl

18 Au

10 Au

2 Au

12e
9 Au*
Zondag
na
Pinksteren

29 Au

21 Au

6 Au

25 Au

17 Au

9 Au*

3e
Zondag
na
Pinksteren

1964
7 Jn
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13e
16 Au
Zondag
na
Pinksteren

5 Se

28 Au

13 Au

1 Se

24 Au

16 Au

14e
23 A
Zondag
na
Pinksteren

12 Se

4 Se

20 Au

8 Se

31 Au

23 Au*

15e
30 Au
Zondag
na
Pinksteren

19 Se

11 Se

27 Au

15 Se

7 Se*

30 Au

16e
6 Se
Zondag
na
Pinksteren

26 Se

18 Se

3 Se

22 Se

14 Se*

6 Se

17e
13 Se
Zondag
na
Pinksteren

3 Oc

25 Se

10 Se

29 Se

21 Se

13 Se

Quaetertmper-Woensdag 16 Se
in
September

15 Se

21 Se

20 Se

18 Se

17 Se

16 Se

18e
20 Se*
Zondag
na
Pinksteren

10 Oc*

2 Oc

17 Se

6 Oc*

28 Se*

20 Se*

19e
27 Se
Zondag
na
Pinksteren

17 Oc*

9 Oc

24 Se

13 Oc

5 Oc

27 Se

20e
4 Oc
Zondag
na
Pinksteren

24 Oc

16 Oc

1 Oc

20 Oc

12 Oc

4 Oc

21e
11 Oc
Zondag
na
Pinksteren

31 Oc

23 Oc

8 Oc

27 Oc

19 Oc

11 Oc

22e
18 Oc
Zondag
na
Pinksteren

7 No

30 Oc

15 Oc

3 No

26 Oc

18 Oc
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23e
25 Oc
Zondag
na
Pinksteren

14 No

6 No

22 Oc

10 No

2 No

25 Oc

(3e
Zondag
na
Driekoningen)

-

-

29 Oc

-

-

-

(4e
1 No
Zondag
na
Driekoningen)

-

-

5 No

-

-

1 No

(5e
8 No*
Zondag
na
Driekoningen)

-

-

12 No

-

9 No

8 No*

(6e
15 No
Zondag
na
Driekoningen)

-

13 No

19 No

17 No

16 No

15 No

Laatste 22 No
Zondag
na
Pinksteren

21 No

20 No

26 No

24 No

23 No

22 No

1e
29 No*
Zondag
van de
Advent

28 No

27 No

3 De

1 De

30 No*

29 No*

2e
Zondag
van de
Advent

6 De

5 De

4 De

10 De

8 De

7 De*

6 De

3e
Zondag
van de
Advent

13 De

12 De

11 De

17 De

15 De

14 De

13 De

4e
Zondag
van de
Advent

20 De*

19 De

18 De

24 De

22 De

21 De

20 De*
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Zondag 27 De
na
Kerstmis

26 De

(25 De)

31 De

29 De

28 De

27 De

1971
3e Zondag 20 Jn
na
Pinksteren

1972
11 Jn

1973
1 Jl*

1974
23 Jn*

1975
8 Jn

1976
27 Jn

4e Zondag 27 Jn
na
Pinksteren

18 Jn

8 Jl

30 Jn*

15 Jn

4 Jl

5e Zondag 4 Jl
na
Pinksteren

25 Jn

15 Jl

7 Jl

22 Jn

11 Jl

6e Zondag 11 Jl
na
Pinksteren

2 Jl

22 Jl

14 Jl

29 Jn

18 Jl

7e Zondag 18 Jl
na
Pinksteren

9 Jl

29 Jl

21 Jl

6 Jl

25 Jl*

8e Zondag 25 Jl*
na
Pinksteren

16 Jl

5 Au*

28 Jl

13 Jl

1 Au

9e Zondag 1 Au
na
Pinksteren

23 Jl

12 Au

4 Au

20 Jl

8 Au

10e
8 Au
Zondag na
Pinksteren

30 Jl

19 Au

11 Au

27 Jl

15 Au

11e
15 Au
Zondag na
Pinksteren

6 Au

26 Au

18 Au

3 Au

22 Au

12e
22 Au
Zondag na
Pinksteren

13 Au

2 Se

25 Au

10 Au

29 Au

13e
29 Au
Zondag na
Pinksteren

20 Au

9 Se

1 Se

17 Au

5 Se

14e
5 Se
Zondag na
Pinksteren

27 Au

16 Se

8 Se

24 Au

12 Se
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15e
12 Se
Zondag na
Pinksteren

3 Se

23 Se

15 Se

31 Au

19 Se

16e
19 Se
Zondag na
Pinksteren

10 Se

30 Se

22 Se

7 Se*

26 Se

17e
26 Se
Zondag na
Pinksteren

17 Se

7 Oc

29 Se

14 Se*

3 Oc

Quaetretmper-Woensdag 15 Se
in
September

20 Se

19 Se

18 Se

17 Se

15 Se

18e
3 Oc
Zondag na
Pinksteren

24 Se

14 Oc

6 Oc*

21 Se

10 Oc*

19e
10 Oc*
Zondag na
Pinksteren

1 Oc

21 Oc

13 Oc

28 Se*

17 Oc*

20e
17 Oc*
Zondag na
Pinksteren

8 Oc

28 Oc

20 Oc

5 Oc

24 Oc

21e
24 Oc
Zondag na
Pinksteren

15 Oc

4 No

27 Oc

12 Oc

31 Oc

22e
31 Oc
Zondag na
Pinksteren

22 Oc

11 No

3 No

19 Oc

7 No

23e
7 No
Zondag na
Pinksteren

29 Oc

18 No

10 No

26 Oc

14 No

(3e
Zondag na
Driekoningen)

-

-

-

-

-

(4e
Zondag na
Driekoningen)

5 No

-

-

2 No

-

(5e
Zondag na
Driekoningen)

12 No

-

-

9 No

-

(6e
14 No
Zondag na
Driekoningen)

19 No

-

17 No

16 No

-
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Laatste
21 No
Zondag na
Pinksteren

26 No

25 No

24 No

23 No

21 No

1e
Zondag
van de
Advent

De

2 De

1 De

30 No*

28 No

2e Zondag 5 De
van de
Advent

10 De

9 De

8 De

7 De*

5 De

3e Zondag 12 De
van de
Advent

17 De

16 De

15 De

14 De

12 De

4e Zondag 19 De
van de
Advent

24 De

23 De

22 De

21 De

19 De

Zondag na 26 De
Kerstmis

31 De

30 De

29 De

28 De

26 De

28 No
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De kalender der heiligen
DE ‘GEBOORTEDAGEN’ der martelaren, die jaarlijks bij hun graven werden herdacht,
heeft men reeds vroegtijdig tot kalenders opgetekend. Toen de feesten der heiligen
ook buiten de grafkerken werden gevierd, zijn uit deze kalender op den duur
uitvoeriger lijsten samengesteld - in het Westen de Martyrologia, in het Oosten de
Synaxaria - waarin niet alleen de namen der martelaren worden vermeld, maar ook
de namen van heilige belijders, maagden en weduwen. Uit deze boeken, in de eerste
plaats uit het Martyrologium Romanum, is de volgende kalender bijeengelezen. Hij
bevat de namen van de heiligen uit de algemene kalender en uit de kalenders van
onze bisdommen, en vervolgens, voor iedere dag van het jaar, de namen van heiligen
die - waar ter wereld ook - met voorliefde worden of werden herdacht. In vele gevallen
is de dag van het jaar gelijk aan die van sterven of overbrenging van de relieken, bij
heilige bisschoppen soms die van hun bisschopswijding. Gedurende de laatste eeuwen
zijn echter de feesten der heiligen dikwijls op andere dagen vastgesteld.
Door de cijfers tussen haakjes achter de namen der heiligen is het jaar of de eeuw
aangegeven, waarin zij zijn gestorven. Indien de namen luide worden voorgelezen,
laat men deze aanduidingen uiteraard achterwege.
¶ Indien men uit godsvrucht in de Prime of na de Lauden (zie bladz. 146 en 118)
de betreffende passage uit de volgende kalender leest, begint men de lezing met
het noemen van de dag der maand, bijvoorbeeld: Op de eerste dag van Januari. De lezing wordt steeds besloten met deze woorden: En elders vele andere heilige
martelaren, belijders en maagden. . Gode zij dank.

Januari
1 BESNIJDENIS VAN ONZEN HEER JESUS CHRISTUS EN OCTAAFDAG VAN ZIJN
GEBOORTE. - Sterfdag van den H. Basilíus den Grote, bisschop van Caesarea in
Cappadocië, belijder en kerkleraar (379), wiens feest wij vieren op 14 Juni. Te Rome de H. Amalchius, martelaar (?). - Te Spoleto de H. Concordius, priester
en martelaar (178). - In Africa de H. Fulgentius, bisschop van Ruspe, die om
wille van zijn verdediging van het katholieke geloof door de Ariaanse Vandalen
is vervolgd (533). - In Frankrijk de H. Odilo, abt van Cluny, die de gedachtenis
van Allerzielen op 2 November heeft ingesteld, welke later in geheel de Kerk
is verbreid (1048). - Te Alexandrië de heilige maagd Euphrósyne (omstr. 470).
2 (FEEST VAN DE ALLERHEILIGSTE NAAM VAN JESUS.) - Octaafdag van den H.
Stephanus, den eersten martelaar. - In het bisdom Gent de H. Adalardus of
Allardus, abt van Corbie en stichter van de abdij Nieuw-Corbie in Saksen (826).
- Te Rome verschillende martelaren, die hun bloed hebben vergoten omdat zij
weigerden aan de heidenen de heilige boeken uit te leveren (303). - In Egypte
de H. Macarius van Alexandrië of de Jongere, abt (omstr. 408).
3 Octaafdag van den H. Joannes, apostel en evangelist. - Te Rome de H. Anthérus,
paus en martelaar (236). - Te Caesarea in Cappadocië, de heilige honderdman
Gordius, martelaar (omstr. 314). - Te Parijs de H. Genoveva, maagd, die door
haar gebed de bedreiging der Hunnen heeft afgewend (512).
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4 Octaafdag van de heilige Onnozele Kinderen. - In het bisdom Gent de H.
Pharaïldis, maagd, zuster van de HH. Gúdula en Raineldis (VII-VIII). - Te Rome
verschillende martelaren ten tijde van keizer Julianus den Afvallige: de priester
Priscus, de clericus Priscillianus, Benedicta en Dafrósa, die de moeder was van
de heilige martelares Bibiana (omstr. 363). - Te Reims de heilige bisschop en
belijder Rigobertus (omstr. 730).
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5 Vigilie van de Verschijning des Heren. - De H. Telésphorus, paus en martelaar
(omstr. 136). - Te Antiochië de heilige monnik Simeon, die de Styliet wordt
genoemd, omdat hij lange jaren op een zuil heeft gewoond (459). - Te Rome
de heilige maagd Emiliana of Amelia, tante van paus Gregorius den Grote (VI).
- In Egypte de heilige maagden Synclética en Apollinaris (IV?).
6 VERSCHIJNING DES HEREN. - Te Reims in Frankrijk de heilige maagd Macra,
die na vele folteringen om Christus' wil ter dood is gebracht (omstr. 287). - Te
Rennes in Frankrijk de heilige monnik en bisschop Melanius, die met den H.
Remigius van Reims als de apostel van Noord-Frankrijk wordt beschouwd
(omstr. 530).
7 Te Nicomedië de H. Lucianus, priester van de kerk van Antiochië en stichter
van de theologische school in deze stad, martelaar (312). - In Denemarken de
heilige martelaar Canutus, hertog van Sleeswijk, neef van den H. Canutus,
koning en martelaar (1131). - In Dacië de heilige bisschop Nicétas van
Remesíana, apostel der Serviërs en kerkelijk schrijver (omstr. 400).
8 In Frankrijk de heilige martelaren Lucianus, bisschop van Beauvais, en
Maximianus en Julianus (omstr. 290). - Te Regensburg in Beieren de H.
Erhardus, bisschop en belijder (VII). - In Oostenrijk de heilige abt Severinus,
die aldaar de eerste kloosters heeft gesticht (482).
9 Te Antiochië de H. Julianus, bekend gebleven om zijn gastvrijheid en
naastenliefde, martelaar ten tijde van Diocletianus. Met hem werden ter dood
gebracht de priester Antonius, Anastasius, de knaap Celsus en diens moeder
Marcionílla, en vele anderen. Eveneens herdenken wij de maagdelijke bruid
van Julianus, Basilíssa (begin IV). - Te Sebaste in Armenië de heilige bisschop
Petrus, broeder van de heilige bisschoppen Basilíus den Grote en Gregorius van
Nyssa en van de H. Macrina (IV). - Te Ancona in Italië de H. Marcellinus,
bisschop en belijder (VI).
10 Op het eiland Cyprus de H. Nicánor, een van de eerste zeven diakens (I). - Te
Rome de H. Agatho, paus en belijder (681). - Te Bourges in Frankrijk de H.
Wilhelmus, bisschop en belijder (1209). - Te Konstantinopel de heilige priester
Marcianus (omstr. 472). - In de abdij Cuxa, in Frankrijk, de heilige monnik en
kluizenaar Petrus Orséolo, die voordien doge van de republiek Venetië was
(987).
11 De H. Hygínus, paus en martelaar (140). - Te Amiens de heilige bisschop Salvius
(omstr. 613). - In Judea de heilige monnikenvader Theodósius, onder wiens
leiding het kloosterwezen in Palestina tot grote bloei is gekomen (529). - Te
Pavia de heilige maagd Honorata (?).
12 Te Rome de H. Tatiána, maagd en martelares (III). - In Achaja de heilige
martelaar Sátyrus, en de martelaar Arcadius (?). - Te Ephese de heilige twee en
veertig monniken, die ten tijde van Konstantijn Copronymus, om wille van hun
trouw aan de rechtzinnige leer betreffende de verering der heilige beeltenissen,
ter dood zijn gebracht (VIII). - In Engeland de H. Benedictus Biscop, stichter
en abt van de kloosters Wearmouth en Jarrow (690).
13 Octaafdag van de Verschijning des Heren. - In Mysië de heilige martelaren
Hérmylus en Stratonícus (omstr. 310). - Te Trier de H. Agritius, bisschop (omstr.
335). - Te Milaan de heilige maagd Veronica de Binasco (1497).
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14 De H. Hilarius, bisschop van Poitiers, belijder en kerkleraar, die om wille van
het katholieke geloof lange tijd werd verbannen en die de ware leer van de
allerheiligste Drievuldigheid in zijn geschriften heeft uiteengezet en verdedigd
(366). - Te Nola in Italië de heilige priester Felix, belijder, die om Christus' wil
veel vervolging heeft doorstaan (omstr.
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15

16

17

18

19

260). - In Spoleto de heilige martelaar Pontianus, wiens relieken naar Utrecht
werden overgebracht (II). - Gedachtenis van den heiligen profeet Malachias. In de Griekse Kerk de acht en dertig kluizenaars van de Sinaï, die door de
Saracenen zijn ter dood gebracht, en de drie en veertig monniken van Raïthu,
die de marteldood hebben ondergaan door de handen der heidense Blemmyers
(IV). - Te Neocesarea in Pontus de H. Macrina de Oudere, leerlinge van den H.
Gregorius den Wonderdoener en grootmoeder van den H. Basilíus den Grote
(omstr. 340).
De H. Paulus, die als eerste kluizenaar in de woestijn heeft geleefd (omstr. 347).
- De H. Maurus, leerling van den H. Benedictus, die in Frankrijk het klooster
van Glanfeuil heeft gesticht (omstr. 584). - In het bisdom Gent de H. Ablebertus,
bisschop van Kamerijk, belijder (VII-VIII). - Gedachtenis van de profeten Habacuc
en Micheas. - In Italië de heilige maagd Secundína, martelares te Anagni (250).
- In Egypte de heilige abt Macarius de Grote, die de leerling was van den heiligen
kluizenaar Antonius (omstr. 390). - In de Griekse Kerk de H. Joannes Kalybíta,
die te Konstantinopel als bedelaar tot zijn dood onbekend in een hut naast zijn
ouderlijk huis heeft gewoond (omstr. 467).
De H. Marcellus I, paus, die in ballingschap is gestorven en als martelaar wordt
vereerd (309). - In Marokko de vijf eerste martelaren van de orde der
Minderbroeders: Berardus, Petrus, Otho, Accursius en Adjutus, die wegens hun
verkondiging van het katholieke geloof door de Mohamedanen zijn ter dood
gebracht (1220). - In Frankrijk de H. Honoratus, monnik en stichter van het
klooster Lérins, en bisschop van Arles (429). - De H. Petrus Thomas van de
orde der Carmelieten, bisschop en legaat van de Heilige Stoel, die in het Oosten
voor de belangen der Kerk zoveel kwellingen heeft verduurd, dat hij als martelaar
wordt vereerd (1366).
De H. Antonius de Grote, kluizenaar in de woestijn van Thebe en vader van het
monnikendom (356). - In het bisdom Roermond de H. Supplicius, bisschop en
belijder, die een der opvolgers was van den H. Servatius op de zetel van
Tongeren en Maastricht (V). - De heilige broeders en martelaren Speusíppus,
Eleusíppus en Meleusíppus en de H. Leonílla, wier relieken naar Frankrijk
werden overgebracht (II).
Verjaardag der stichting van Sint Petrus' Stoel te Rome. - De H. Prisca, maagd
en martelares, die te Rome ter dood werd gebracht (omstr. 270; volgens een
andere overlevering omstr. 50). - Te Sebaste in Pontus de heilige martelaar
Athenógenes, die, toen hij naar de plaats van de terechtstelling werd gevoerd,
verheugd een loflied zong (IV of 196). - Te Tours de heilige kluizenaar Leobardus
(omstr. 588).
De HH. Márius, zijn echtgenote Martha, en zijn zonen Audifax en Abachum,
afkomstig uit Perzië, die te Rome Christus door hun bloed hebben beleden
(omstr. 270). - De H. Canutus, koning van Denemarken en martelaar (1086). In België de H. Gúdula, maagd (712). - In het bisdom Roermond de H. Gerlach,
belijder, die na een werelds leven lange tijd als kluizenaar te Houthem verbleef
(omstr. 1170). - In het bisdom Luik de zalige paus Gregorius X, die, geboren
te Piacenza in Emilia, aartsdiaken was van dit bisdom, voordat hij tot paus werd
gekozen; onder zijn bestuur werd de tweede Kerkvergadering van Lyon gehouden
(1276). - Te Smyrna de heilige jongeling en martelaar Germánicus (omstr. 156).
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- Te Spoleto in Italië de H. Pontianus, martelaar (II). - In Engeland de H. Wulstan,
monnik en vervolgens bisschop van Worcester (1095).
20 De H. Fabianus, paus en martelaar (omstr. 250). - De heilige officier Sebastianus,
die ten tijde van keizer Diocletianus met pijlschoten en roeden ter dood is
gebracht (omstr. 288). - In Palestina de H. Euthymius de Grote, abt (473).
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21 De H. Agnes, die als meisje van dertien jaar op deze dag te Rome ter dood is
gebracht, omdat zij noch haar maagdelijke onschuld noch haar geloof in onzen
Heer wilde prijsgeven (omstr. 250?). - Te Tarragona in Spanje de heilige
bisschop Fructuosus en zijn diakens Augurius en Eulogius, martelaren (259). In Zwitserland de heilige kluizenaar Meinrad, op wiens graf de abdij van
Einsiedeln werd gesticht (861).
22 De heilige diaken Vincentius, die te Valencia in Spanje zijn geloof in Christus
met zijn bloed heeft bezegeld (304). - De H. Anastasius, een monnik uit Perzië,
die na langdurige gevangenschap op last van koning Chosroës te Caesarea in
Palestina is onthoofd (628). - Te Novara in Italië de H. Gaudentius, bisschop
en belijder (417).
23 De H. Raymundus van Pennafort van de orde der Predikheren, belijder (1275).
- De H. Emerentiana, die werd gestenigd en zo gedoopt in haar bloed, terwijl
zij bad op het graf van de H. Agnes met wie zij was opgevoed (omstr. 250?). Te Philippi in Macedonië de H. Pármenas, martelaar, een van de eerste zeven
diakens (I). - Te Ancyra in Galatië de H. Clemens, bisschop en martelaar (307)
en de H. Agathángelus, martelaar (IV). - In Egypte de H. Joannes, patriarch van
Alexandrië, ‘de barmhartige’ genoemd om wille van zijn nederige liefde tot de
armen (616). - In Spanje de H. Ildefonsus, bisschop van Toledo, bekend wegens
zijn liefde tot de heilige Moeder Gods, aan wie hij een deel zijner geschriften
heeft gewijd (667).
24 De H. Timótheus, die de gezel was van den apostel Paulus en de marteldood
onderging als bisschop van Ephese (I). - Te Antiochië de H. Bábilas, bisschop
en martelaar (omstr. 250). - In Italië de H. Felicianus, bisschop van Foligno,
die op hoge ouderdom zijn geloof in Christus met zijn bloed heeft bezegeld
(254).
25 Bekering van den heiligen apostel Paulus. - Te Damascus de H. Ananías, die
den apostel Paulus heeft gedoopt en later de marteldood is gestorven (I). - In
Frankrijk de H. Praejectus, bisschop van Clermont, en de heilige monnik
Marinus, die wegens hun vroomheid door edellieden ter dood zijn gebracht
(647).
26 De H. Polycarpus, leerling van den apostel Joannes, bisschop van Smyrna en
martelaar (156?). - Te Bethlehem de heilige weduwe Paula uit Rome, wier
deugden zijn beschreven door den H. Hiëronymus (404).
27 De H. Joannes Chrysóstomus, bisschop van Konstantinopel, kerkleraar en
patroon van de predikers, die om wille van de gerechtigheid stierf in ballingschap
(407) en wiens lichaam op deze dag door keizer Theodosius naar zijn
bisschopsstad werd overgebracht (438). - In het bisdom Brugge de zalige
Joannes, bisschop van Terwaan en belijder (1130). - In Frankrijk de H. Julianus,
bisschop van Le Mans en belijder (omstr. 150?). - Te Rome de H. Vitalianus,
paus en belijder (672).
28 De H. Petrus Nolascus, belijder, die tezamen met den H. Raymundus van
Pennafort de orde der Mercedariërs stichtte tot vrijkoping der christenen uit de
handen der Moren (1256). - De H. Agnes, maagd en martelares, ten tweede
male, op haar geboortedag. - In het bisdom Luik de H. Poppo, die na een werelds
leven te hebben geleid monnik werd en abt van Stavelot (1048). - In Spanje de
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H. Valerius, bisschop van Saragossa en belijder (IV). - Eveneens in Spanje de
H. Julianus, bisschop van Cuenca, bekend als de vader der armen (1208).
29 De H. Franciscus van Sales, bisschop van Genève, belijder en kerkleraar, die
de patroon is van de katholieke journalisten en wiens lichaam op deze dag naar
zijn geboortestad Annecy werd overgebracht (gest. 1622). - Te Trier de H.
Valerius, bisschop en belijder (III). - Te

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

48
Rome de heilige soldaten Pápias en Maurus, martelaren (omstr. 300). - Te Milaan
de heilige priester Aquilínus, die om wille van het katholieke geloof door ketters
is gedood (XI of XII).
30 De heilige maagd Martina, die te Rome Christus door haar bloed heeft beleden
(omstr. 226). - In het bisdom Doornik de heilige maagd Aldegondis, stichteres
en eerste overste van het klooster te Maubeuge (684). - Te Viterbo de H.
Hyacintha Mariscotti, maagd van de derde orde van den H. Franciscus, die heeft
uitgeblonken door haar naastenliefde en grote boetvaardigheid (1640). - Te
Parijs de heilige koningin Bathildis, weduwe van koning Clovis II (680).
31 De H. Joannes Bosco, priester en belijder (1888). - De heilige arts Cyrus en de
soldaat Joannes, die te Alexandrië in Egypte om Christus' wil werden onthoofd
(311). - In het bisdom Mechelen de H. Veronus, belijder (IX-X). - Te Rome de
heilige weduwe Marcella, over wier deugden de H. Hiëronymus heeft geschreven
(410). - Eveneens te Rome de zalige Ludovica Albertonia (1533), weduwe, van
de derde orde van den H. Franciscus.

Februari
1 De H. Ignatius, bisschop van Antiochië, die gevankelijk naar Rome is gevoerd
en daar om Christus' wil ter dood is gebracht, na door verschillende brieven de
christengemeenten te hebben gesterkt (omstr. 107). - In het bisdom Doornik de
H. Eubertus, bisschop en belijder, die tezamen met de HH. Chrysólius en Piatus
in het gebied van Doornik en Rijsel het Evangelie heeft gepredikt (III). - Te
Smyrna de heilige priester Pionius, die vijftien metgezellen in de marteldood
is voorgegaan (250). - Te Ravenna de H. Severus, bisschop en belijder (IV). In Ierland de heilige maagd Brígida, eerste abdis van het klooster Kildare (omstr.
510).
2 OPDRACHT VAN ONZEN HEER IN DE TEMPEL EN ZUIVERING VAN DE HEILIGE
MOEDER GODS. - Te Caesarea in Palestina de honderdman Cornelius, die door
den apostel Petrus werd gedoopt en volgens de overlevering bisschop van die
stad is geweest (I). - Te Kantelberg in Engeland de H. Laurentius, die als monnik
met den H. Augustinus naar Engeland is gekomen en dezen als bisschop is
opgevolgd (619). - In Italië de heilige maagd en zieneres Catharina van Ricci,
van de derde orde van den H. Dominicus, die de wondetekenen des Heren in
haar lichaam heeft gedragen (1589).
3 De H. Blasius, bisschop van Sebaste in Armenië en martelaar (III?). - In het
bisdom Gent de heilige maagd Berlendes en haar gezellinnen Nona en Celsa
(VII). - In het bisdom Luik de H. Hadelinus, die, na monnik te zijn geweest in
de abdij van Stavelot, lange tijd als kluizenaar te Celles verbleef (696). - In de
Griekse Kerk gedachtenis van den H. Simeon, die God in zijn armen heeft
mogen dragen, en van de profetes Anna. - In Duitsland de H. Anscharius, die
als bisschop van Hamburg en Bremen en als legaat van de Apostolische Stoel
de stammen in het Noorden tot het geloof heeft gebracht (865).
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4 De H. Andreas Corsini van de orde der Carmelieten, bisschop van Fiësole in
Toscane, die door zijn boetvaardig leven velen tot voorbeeld is geweest (1373).
- Te Pelusium in Egypte de heilige priester en monnik Isidorus, die zowel door
zijn voorbeeld als door zijn geschriften de Kerk heeft gediend (omstr. 440). In Engeland de H. Gilbertus, priester en belijder, die de kloosterorde van
Sempringham heeft gesticht (1189). - In Italië de H. Joseph van Leonissa van
de orde der Minderbroeders Capucijnen, die van de Mohamedanen vele
folteringen had te verduren en als volksprediker velen tot Christus heeft gebracht
(1612). - In Frankrijk
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de H. Joanna van Valois, dochter van koning Lodewijk XI en bruid van Lodewijk
XII, die de orde der Annuntiaten heeft gesticht (1505). - Te Bremen de H.
Rembertus, opvolger van den H. Anscharius (888). - De zalige Joannes de Britto
van de Sociëteit van Jesus, die als geloofsverkondiger na herhaalde
gevangenschap in India de marteldood heeft ondergaan (1693). - In Duitsland
de zalige Rabanus Maurus, abt van Fulda en bisschop van Mainz (856).
De heilige maagd Agatha, die te Catania op Sicilië door vele folteringen en ten
slotte door haar marteldood Christus heeft beleden (omstr. 251). - Te Nagasaki
in Japan de zes en twintig martelaren, die om Christus' wil de kruisdood hebben
ondergaan; van hen behoorden zes tot de orde der Minderbroeders, drie tot de
Sociëteit van Jesus, en zeventien tot de derde orde van den H. Franciscus (1597).
- Te Vienne in Frankrijk de H. Avítus, bisschop en belijder (519).
De heilige belijder Titus, die de metgezel was van den apostel Paulus en door
hem tot bisschop van Kreta werd aangesteld (I). - Te Caesarea in Cappadocië
de H. Doróthea, maagd en martelares (304). - In de Nederlanden en in Frankrijk
de heilige geloofsverkondiger Amandus, die enige tijd bisschop van Maastricht
en Tongeren is geweest (omstr. 680). - In België en Frankrijk de H. Vedastus
of Vaast, bisschop van Atrecht en Kamerijk (539).
De H. Romualdus, kluizenaar en stichter van de orde der Camaldulensen (1027).
- In de bisdommen Brugge en Doornik de H. Chrysólius, bisschop en martelaar,
die, afkomstig uit Armenië, in het gebied van Rijssel en West-Vlaanderen het
Evangelie heeft verkondigd en het ook door zijn marteldood heeft beleden (III).
- De H. Richardus, vader van de heilige Willibald en Walburgis en volgens de
overlevering koning der Angelsaksen, die op zijn pelgrimstocht naar Rome te
Lucca is gestorven (omstr. 720). - Te Bologna de heilige weduwe Juliana, die
om haar vroomheid en naastenliefde door den H. Ambrosius is geprezen (omstr.
435). - In de Griekse Kerk de H. Parthénius, bisschop van Lampsacus en belijder
(IV), en de heilige kluizenaar Lucas van Stírion (omstr. 950).
De H. Joannes van Matha, belijder, die tezamen met den H. Felix van Valois
de orde der Trinitariërs heeft gesticht tot vrijkoping der christenen uit de handen
der Saracenen (1213). - In het bisdom Luik de H. Mengoldus, graaf van Hoei,
die wegens zijn vroomheid door enige edellieden ter dood is gebracht. - Te
Pavia in Italië de H. Juventius, bisschop en belijder (139?). - Te Muret in
Frankrijk de heilige abt Stephanus, stichter van de Grammontensers (1124). In Italië de H. Petrus van de orde van Vallombrosa, kardinaal en bisschop van
Albano (1089).
De H. Cyrillus, bisschop van Alexandrië en kerkleraar, die op de kerkvergadering
van Ephese het goddelijk Moederschap van de heilige Maagd Maria heeft
beleden (444). - Te Alexandrië de H. Apollonia, maagd en martelares (249). Te Antiochië de H. Nicephorus, martelaar (omstr. 259). - In Frankrijk de H.
Ansbertus, abt van Fontenelle en bisschop van Rouaan (omstr. 695). - In Africa
de heilige diakens Primatus en Donatus, door de Donatisten ter dood gebracht
(IV).
De heilige maagd en abdis Scholastica, zuster van den H. Benedictus (omstr.
543). - In het bisdom Namen de zalige Hugo, medestichter en tweede overste
van het klooster van Premonstreit (1164). - Te Rome de H. Sotéris, martelares
(304). - Te Malavalle nabij Siëna de heilige kluizenaar Wilhelmus, stichter van
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de orde der Wilhelmieten (1157). - In Frankrijk de heilige maagd Austreberta,
abdis van het klooster Pavilly (703).
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11 Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria te Lourdes (1858). - In Duitsland
de H. Adolf, monnik van de orde der Cisterciënsers en later bisschop van
Osnabrück (1224). - In Africa de heilige priester Saturnínus en zijn vijftig
gezellen, die ter dood zijn gebracht omdat zij bijeen waren gekomen om de
heilige Geheimen te vieren (omstr. 303). - Te Rome de H. Gregorius II, paus
en belijder, die den H. Bonifatius naar Duitsland heeft gezonden om daar het
Evangelie te prediken (731). - Eveneens te Rome de H. Paschalis I, paus en
belijder (824). - In Frankrijk en Duitsland de H. Benedictus van Aniáne, abt en
hervormer van het monnikenwezen (821).
12 De zeven heilige stichters van de orde der Servieten (XIII). - Te Barcelona de
H. Eulália, maagd en martelares (305). - In de Griekse Kerk de H. Melétius,
bisschop van Antiochië, die om wille van het katholieke geloof herhaalde malen
in ballingschap is gevoerd (381).
13 In het bisdom Luik de heilige zusters Harlindis en Relindis, abdissen van het
klooster Aldeneyck aan de Maas (VIII). - Te Antiochië de heilige ziener Agabus,
over wien de H. Lucas in de Handelingen der Apostelen heeft geschreven (I).
- Te Melitene in Armenië de heilige krijgsman Polyeuctes, martelaar (257).
14 De heilige priester Valentinus, die te Rome zijn bloed voor Christus heeft
vergoten (268). - In Bithynië de heilige kluizenaar Auxentius (omstr. 479). - In
Syrië de heilige abt Maro, naar wien de christenen van de Libanon worden
genoemd (omstr. 410). - Te Sorrento in Italië de H. Antoninus, abt (omstr. 830).
15 De heilige broeders Faustinus en Jovíta, die te Brescia hun prediking met hun
bloed hebben bezegeld (omstr. 120). - Te Rome de H. Craton, die met zijn
echtgenote en geheel zijn gezin om Christus' wil ter dood werd gebracht (?). In Frankrijk de zalige Claudius de la Colombière, priester van de Sociëteit van
Jesus, geestelijke leidsman van de H. Margareta-Maria Alacoque (1682).
16 De H. Onésimus, over wien de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan Philemon;
volgens de overlevering is hij Timótheus opgevolgd als bisschop van Ephese
en te Rome de marteldood gestorven (I). - Te Nicomedië de H. Juliana, maagd
en martelares, die door haar eigen vader is aangeklaagd en na vele folteringen
Christus door haar dood heeft beleden (299).
17 In Perzië de H. Polychrónius, bisschop van Babylon (251). - Te Caesarea de
heilige grijsaard Theodúlus, die onzen Heer gevolgd is in zijn dood aan het kruis
(309). - Te Terwaan in Frankrijk de H. Sylvanus, bisschop en belijder (718).
18 De heilige martelaar Simeon, volgens de overlevering zoon van Cleophas en
bloedverwant des Heren, die den apostel Jacobus is opgevolgd als bisschop van
Jerusalem (107?). - Te Konstantinopel de heilige bisschop Flavianus, die wegens
zijn verdediging van het katholieke geloof door de ketters is vervolgd en
mishandeld, en in ballingschap is gestorven (449). - In Spanje de H. Helladius,
bisschop van Toledo, bekend wegens zijn liefde voor de armen (633).
19 In het bisdom Mechelen de H. Bonifatius, geboortig uit Brussel, die, na enige
tijd bisschop van Lausanne te zijn geweest, voor zijn vervolgers de wijk moest
nemen en in de abdij Tercameren is gestorven (1266). - Te Rome de H. Gabinus,
priester en martelaar, broeder van paus Cajus (omstr. 295). - Te Napels de H.
Quodvultdeus, bisschop van Carthago, die na vele vervolgingen van de Ariaanse
Vandalen te hebben ondergaan, als balling in Campanië is gestorven (omstr.
444). - Te Beneventum in
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23

24
(25)

25
(26)

Italië de H. Barbatus, bisschop en belijder (682). - In Italië de heilige kluizenaar
Konrad van Piacenza, die als volgeling van den H. Franciscus aan de rijkdom
der wereld vaarwel heeft gezegd (1351).
In België de H. Eleuthérius, eerste bisschop en apostel van Doornik, die
gestorven is aan de verwondingen welke ketters hem wegens zijn onvermoeide
prediking van de katholieke leer hadden toegebracht (532). - In het bisdom Luik
de H. Eucherius, bisschop van Orleans, die wegens zijn verdediging van de
vrijheid der Kerk in ballingschap werd gezonden en in het klooster van Sint
Truiden is gestorven (741). - Te Tyrus in Phenicië ten tijde van Diocletianus
vele martelaren, wier getal alleen aan God bekend is.
In Palestina de H. Severianus, bisschop van Scythópolis, die door de ketterse
Eutychianen ter dood is gebracht (omstr. 453). - Op het eiland Sicilië negen en
zeventig heilige martelaren, die ten tijde van keizer Diocletianus Christus door
hun bloed hebben beleden.
Sint Petrus' Stoel te Antiochië. - Te Hiërápolis in Phrygië de heilige bisschop
Pápias, gezel van den H. Polycarpus en kerkelijk schrijver (II). - Te Ravenna in
Italië de H. Maximianus, bisschop en belijder (556). - Eveneens in Italië de H.
Margareta van Cortona, die na een ongeregeld leven boete deed in de derde
orde van den H. Franciscus (1297).
(Behalve in een schrikkeljaar:) Vigilie van den heiligen apostel Matthias. - De
H. Petrus Damiani van de orde der Camaldulensen, kardinaal en bisschop van
Ostia, belijder en kerkleraar (1069). - Te Astorga in Spanje de H. Martha, maagd
en martelares (omstr. 250). - Te Konstantinopel de heilige monnik en schilder
Lazarus, die om zijn ijver voor de verering der heilige beeltenissen door de
Iconoclasten is vervolgd en gefolterd (omstr. 860). - Te Rome de heilige priester
Polycarpus die, tezamen met den H. Sebastianus, velen tot het geloof heeft
gebracht (einde III). - In Umbrië de H. Romana, maagd en kluizenares (IV). - In
Engeland de heilige maagd en abdis Milburga, die het klooster van Wenlock
heeft gesticht (omstr. 722).
DE HEILIGE APOSTEL MATTHIAS, die na de Hemelvaart des Heren tot opvolger
van den verrader is gekozen. - Te Rouaan de H. Praetextátus, bisschop en
martelaar (586). - Te Trier de H. Modestus, bisschop en belijder (486). - In
Africa de heilige martelaren Montanus, Lucius en Gezellen, leerlingen van den
H. Cyprianus (omstr. 259). - In Engeland de H. Ethelbert, koning van Kent, die
gedoopt werd door den H. Augustinus (616). - Eveneens in Engeland de heilige
weduwe Adela, dochter van Willem den Veroveraar (XI).
In een schrikkeljaar wordt op 24 Februari slechts gezegd: Vigilie van den
heiligen apostel Matthias; en gedachtenis van vele heilige martelaren, belijders
en maagden.
In België en Duitsland de heilige maagd Walburgis, medewerkster van den H.
Bonifatius en abdis van het klooster Heidenheim nabij Eichstätt (779). - In het
bisdom Doornik de H. Aldetrudis, die haar tante, de H. Aldegondis, is opgevolgd
als abdis van het klooster van Maubeuge (VII). - Te Konstantinopel de heilige
patriarch Tarásius, die tegen de beeldenbrekers de katholieke leer heeft verdedigd
(807). - Te Nazianze de heilige arts Caesarius, broeder van den H. Gregorius
(369). - Te Limoges in Frankrijk de H. Avertanus van de orde der Carmelieten,
belijder (1380).
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26 In Pamphylië de H. Nestor, bisschop van Perge, die tijdens de vervolging onder
(27) keizer Decius om Christus' wil werd gekruisigd (251). - Te Alexandrië de heilige
bisschop Alexander, die het
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27
(28)

28
(29)

eerst de ketterij van Arius heeft bestreden (326). - In Palestina de H. Porphyrius,
bisschop van Gaza (420). - Te Arcis in Frankrijk de heilige kluizenaar Victor
(VII).
De H. Gabriël van de Moeder van Smarten van de congregatie der Passionisten,
belijder (1862). - Te Alexandrië de H. Julianus, die wegens zijn lamheid op een
draagstoel naar den rechter werd gevoerd, en tezamen met zijn slaaf Eunus
Christus door de dood heeft beleden (250). - In Spanje de H. Leander, bisschop
van Sevilla, die de ketterse Visigoten tot het katholieke geloof heeft gebracht
(omstr. 599).
Te Rome de heilige martelaren Macarius, Rufinus, Justus en Theóphilus (?). Te Alexandrië gedachtenis van de priesters, diakens en leken die ten tijde van
keizer Valerianus bij een epidemie ten gevolge van de verpleging der pestlijders
zijn gestorven (III). - Te Rome de H. Hilarius, paus en belijder (468). - In
Frankrijk de heilige kluizenaar en abt Romanus (460). - In Engeland de H.
Oswald, aartsbisschop van York en belijder (992).

Maart
1 In Nederland de heilige bisschop Switbertus, gezel van den H. Willibrordus
(713). - Te Rome tweehonderd en zestig martelaren, die ten tijde van keizer
Claudius met pijlschoten zijn gedood. - Te Heliópolis bij de Libanon de heilige
martelares Eudócia (II). - Te Rome de H. Felix III, paus en belijder (492). - In
Frankrijk de H. Albínus, monnik en bisschop van Angers (omstr. 560). - In
Wales de H. David, abt en aartsbisschop van Menevia (601?).
2 Te Lichfield in Engeland de H. Chad, bisschop en belijder (673). - In België de
zalige Karel de Goede, zoon van den H. Canutus van Denemarken, die graaf
van Vlaanderen was en in de kerk van Sint Donatianus te Brugge werd gedood
(1124). - In Duitsland de zalige Henricus Suso van de orde der Predikheren, die
bekend is gebleven door zijn geschriften over de mystiek (1365).
3 Te Caesarea in Palestina de heilige krijgsman Marinus, die om Christus' wil
werd gedood nadat hij door zijn medesoldaten was aangeklaagd, en de heilige
senator Astúrius, die gevat werd toen hij het lichaam van Marinus wilde begraven
(omstr. 262). - In het aartsbisdom Utrecht de zalige priester Frederik uit Hallum,
stichter en abt van het klooster Mariëngaarde (1175). - In de Griekse Kerk de
heilige martelaar Eutrópius, Cleonícus en Basilíscus (?). - Te Bamberg in
Duitsland de heilige keizerin Cunegondis, weduwe van keizer Hendrik I (1040).
4 De H. Casimírus, prins van Polen (1483). - De H. Lucius I, paus en martelaar
(254). - In het aartsbisdom Utrecht de heilige bisschop Albrik, die zijn oom,
den H. Gregorius, heeft opgevolgd (784). - In Thracië de heilige bisschop
Basilíus en vele andere martelaren.
5 Te Antiochië de H. Phocas, martelaar (?). - Te Caesarea in Palestina de H.
Hadrianus, martelaar (309). - Eveneens in Palestina de H. Gerásimus, kluizenaar
en abt (475). - Te Napels de H. Joannes-Joseph van het Kruis, priester van de
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orde der Minderbroeders volgens de observantie van den H. Petrus van Alcántara
(1734). - In de Griekse Kerk de H. Conon de Isauriër, martelaar (275).
6 De HH. Perpetua en Felicitas, die in Africa Christus door hun marteldood hebben
beleden (203). - In België de H. Coleta, hervormster van de tweede orde volgens
de regel van den H. Franciscus (1447). - In het bisdom Luik de H. Chrodegang,
die als bisschop van Metz een grote invloed heeft uitgeoefend op het kerkelijke
leven van zijn tijd, in het bijzon-
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der op het kloosterwezen (766). - Te Viterbo in Italië de heilige maagd Rosa,
van de derde orde van den H. Franciscus (1252?). - In Palestina de heilige
priester Cyrillus van Konstantinopel, kluizenaar op de berg Carmel (omstr.
1200). - Op het eiland Cyprus de H. Conon, martelaar (omstr. 250).
De H. Thomas van Aquino van de orde der Predikheren, belijder en kerkleraar,
patroon van alle studerenden (1274). - Te Caesarea in Palestina de heilige
martelaar Eubrílus (309). - Te Nicomedië de H. Theophilus, bisschop en belijder
(VIII).
De H. Joannes de Deo, die, gedreven door zijn grote liefde voor de armen en
de zieken, tot dit doel de orde van de Broeders van Barmhartigheid heeft gesticht,
en die wordt aangeroepen als de patroon van alle ziekenhuizen en zieken (1550).
- Te Carthago de H. Pontius, die als diaken de ballingschap van den H. Cyprianus
heeft gedeeld en diens leven heeft beschreven (III). - Te Toledo in Spanje de H.
Julianus, bisschop en belijder (690). - Gedachtenis van de vrome Veronica, die
volgens de overlevering onzen Heer tijdens zijn kruisweg te hulp is gekomen.
De heilige weduwe Francisca van Rome, stichteres van een kloostergemeenschap
(1440). - De H. Gregorius, bisschop van Nyssa, broeder van den H. Basilíus
den Grote en een der grote theologen der Kerk (omstr. 396). - Te Barcelona in
Spanje de H. Pacianus, bisschop en kerkelijk schrijver (omstr. 390). - Te Bologna
in Italië de H. Catharina, maagd van de tweede orde van den H. Franciscus
(1462).
De veertig heilige krijgslieden en martelaren van Sebaste, die na vele folteringen
de marteldood hebben geleden, doordat zij midden in de winter een nacht in het
ijskoud water van een vijver moesten doorbrengen (320). - Te Rome de H.
Simplicius, paus en belijder (483). - Te Jerusalem de heilige bisschop Macarius,
op wiens aandringen keizer Konstantijn en zijn moeder Helena de basilieken
boven de heilige plaatsen lieten bouwen (324). - Te Parijs de heilige abt
Droctovéus (omstr. 580).
In het aartsbisdom Mechelen de H. Vindicianus, bisschop van Atrecht en
Kamerijk (omstr. 700). - In de Griekse Kerk de H. Sophrónius, patriarch van
Jerusalem, van wien vele geschriften bewaard zijn gebleven (644). - Te Cordoba
in Spanje de H. Eulogius, die na tot bisschop van deze stad te zijn gekozen,
wegens zijn belijdenis van Christus door de Saracenen ter dood is gebracht
(859).
De H. Gregorius I, paus en belijder, die wegens zijn geschriften als kerkleraar
wordt vereerd, en die den H. Augustinus naar Engeland zond om de bewoners
van dit land tot het Christendom te brengen (604). - Te Nicomedië de H. Petrus,
hoveling van keizer Diocletianus, die wegens zijn voorspraak voor de christenen
ter dood is gebracht. - Te Konstantinopel de heilige monnik Theóphanes, die
wegens zijn verering van de heilige beeltenissen in ballingschap is gestorven
(818).
In Egypte de heilige maagd Euphrásia, die als kluizenares in de woestijn van
Thebe leefde (omstr. 410). - Te Cordoba in Spanje de heilige priester Roderícus
en Salomon, martelaren (IX). - Te Konstantinopel de heilige patriarch
Nicéphorus, die wegens zijn verdediging van de rechtzinnige leer in ballingschap
is gestorven (828). - Te Hermópolis in Egypte de H. Sabinus, martelaar (omstr.
303).
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14 Te Rome de zeven en veertig martelaren, die door den apostel Petrus in de
Mamertijnse gevangenis werden gedoopt (I). - In het bisdom Luik de zalige
Eva, kluizenares bij de kerk van Sint Martinus, die met de H. Juliana heeft
geijverd voor de invoering van het feest van het allerheiligste Sacrament (XIII).
- Te Halberstadt in Duitsland de H. Mathilda, koningin en weduwe, die de
moeder was van keizer Otto I (968).
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15 Te Wenen de H. Clemens-Maria Hofbauer, priester van de congregatie van den
allerheiligsten Verlosser, die velen tot een waarachtig christelijk leven heeft
teruggebracht (1820). - Te Caesarea in Palestina de heilige krijgsman en
martelaar Longínus, die volgens de overlevering de zijde des Heren met een
lans heeft doorstoken. - Te Parijs de heilige weduwe Louise de Marillac, die
tezamen met den H. Vincentius a Paulo de congregatie van de Dochters van
Liefde heeft gesticht (1660).
16 In het bisdom Namen de H. Heribertus, bisschop van Keulen (1021). - In
Lycaonië de H. Papas, martelaar (?). - In Syrië de heilige kluizenaar Abraham
(omstr. 370).
17 De H. Patricius, bisschop, apostel van Ierland (V). - In de Nederlanden de heilige
maagd Gertrudis, abdis van het klooster van Nijvel, dochter van Pepijn van
Landen (659). - Te Jerusalem de H. Joseph van Arimathea, die het lichaam des
Heren in het graf heeft gelegd. - In Frankrijk de H. Agrícola, bisschop van
Chalon aan de Saône, belijder (580).
18 De H. Cyrillus, bisschop van Jerusalem, belijder en kerkleraar (386). - Te
Caesarea in Palestina bisschop Alexander, die de bibliotheek van die stad heeft
gesticht en in de gevangenis is gestorven (251). - In Engeland de H. Eduard II,
koning der Angelsaksen, de Martelaar genaamd (978).
19 DE H. JOSEPH, BRUIDEGOM VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. - Te Sorrento in
Italië de H. Quinctus en gezellen, martelaren (?). - Te Nicomedië de H.
Pancharius, die na eerst Christus te hebben verloochend, zijn geloof door zijn
marteldood moedig heeft beleden (begin IV).
20 In de bisdommen Utrecht en Haarlem de H. Wulfrannus, bisschop van Sens in
Frankrijk en apostel der Friezen (720). - In de bisdommen Gent en Roermond
de HH. Landoaldus en Gezellen, belijders, die als medewerkers van den H.
Amandus het Evangelie hebben verkondigd (omstr. 670). - In Engeland de H.
Cuthbert, abt en bisschop van Lindisfarne, de Wonderdoener genaamd (687).
- In Spanje de H. Martinus, monnik en later bisschop van Braga, kerkelijk
schrijver en apostel der ketterse Visigoten (580). - In de Griekse Kerk de heilige
monniken van het Sabbas-klooster bij Jerusalem, die door de Saracenen ter dood
zijn gebracht (769).
21 De H. Benedictus, abt van Monte Cassino, die door zijn voorbeeld en zijn
kloosterregel de vader is geworden van geheel het Westerse monnikenwezen
(omstr. 547). - Te Catania op het eiland Sicilië de H. Birillus, die volgens de
overlevering door den apostel Petrus tot bisschop zou zijn gewijd. - Te
Alexandrië gedachtenis van de martelaren, die op Goede Vrijdag door de
heidenen en de Arianen in de kerken zijn gedood (IV). - Eveneens te Alexandrië
de H. Serápion, bisschop van Thmuïs, van wien een gebedenboek bewaard is
gebleven (IV).
22 Te Narbonne in Frankrijk de heilige bisschop Paulus, volgens de overlevering
een leerling van de apostelen. - Te Carthago de heilige aartsdiaken Octavianus
en vele andere martelaren, die wegens het katholieke geloof door de Vandalen
zijn gedood (V). - Eveneens te Carthago de H. Deogratias, bisschop en belijder
(457). - Te Angora in Klein-Azië de H. Basilíus, priester en martelaar (362). Te Rome de H. Zacharias, paus en belijder (752). - In Zwitserland de H. Nicolaas
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van der Flüe, kluizenaar (1487). - Te Genua de H. Catharina Flisca Adurna,
weduwe (1510). - Te Rome de heilige weduwe Lea (omstr. 383).
23 In Africa de heilige proconsul Victorianus en vele anderen, die door de Vandalen
om wille van het katholieke geloof ter dood zijn gebracht (484). - Te Caesarea
in Palestina de H. Nicon en vele leerlingen, marte-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

55

24

25

26

27

28

29

30

31

laren (273). - Te Barcelona in Spanje de heilige priester Joseph Oriol (1702).
De heilige aartsengel Gabriël, die aan de Maagd Maria de Menswording van
het goddelijk Woord heeft aangekondigd. - Te Rome de heilige priester
Pigménius, martelaar (omstr. 303). - Te Caesarea in Palestina de HH. Timoláus
en Gezellen, martelaren (305). - Te Trente de heilige knaap Simon, die door
Joden is ter dood gebracht (1475). - In Zweden de heilige maagd Catharina,
dochter van de H. Birgitta (1381).
BOODSCHAP VAN DEN ENGEL AAN DE MAAGD MARIA EN MENSWORDING VAN
HET GODDELIJK WOORD. - Te Jerusalem gedachtenis van den rover, tot wien
Christus zeide: ‘Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs’. - Te Sirmium in
Pannonië de H. Ireneus, bisschop en martelaar (304). - Te Laodicea in Syrië de
H. Pelagius, bisschop en belijder (IV). - In Frankrijk de H. Hermelandus, stichter
en abt van het klooster van Aindre nabij Nantes (omstr. 710).
In de bisdommen Utrecht en Doornik de H. Ludger, leerling van den H.
Gregorius van Utrecht, apostel der Saksen en eerste bisschop van Munster (809).
- Te Rome de H. Cástulus, hofmeester van keizer Diocletianus, die geweigerd
heeft Christus te verloochenen en daarom levend is begraven (omstr. 286). - Te
Saragossa in Spanje de H. Braulius, bisschop en belijder (646). - Te Trier de
H. Felix, bisschop en belijder (omstr. 400).
De H. Joannes van Damascus, priestermonnik en kerkleraar, die de katholieke
leer in woord en geschrift heeft verklaard en verdedigd (754). - Te Drisípara in
Pannonië de heilige soldaat Alexander, martelaar (omstr. 296). - In Illyrië de
heilige senator Philétus, zijn vrouw Lydia en zijn beide kinderen, martelaren
(II). - Te Salzburg in Oostenrijk de H. Rupertus, bisschop en belijder (718). In de Griekse Kerk de heilige martelares Matrona van Thessalonica (?).
De H. Joannes van Capistrano van de orde der Minderbroeders, onvermoeid
volksprediker en ijveraar voor de strijd tegen de opdringende Turken (1456). In Palestina de HH. Priscus, Malchus en Alexander, martelaren te Caesarea
(260). - Te Tarsus in Cilicië de heilige martelaren Castor en Dorótheus (?). Te Chalon aan de Saône in Frankrijk de H. Gunthramnus, koning der Franken
(593).
In de Griekse Kerk de H. Marcus, bisschop van Arethusa, zijn diaken Cyrillus
en anderen, martelaren (362). - In Perzië de heilige broeders en monniken Jonas
en Barachísius, martelaren ten tijde van koning Sapor (IV). - In Frankrijk de H.
Eustasius, abt van Luxeuil en leerling van den H. Columbanus (625). - De H.
Bertholdus, afkomstig uit Frankrijk, die werd aangesteld tot overste van de
kluizenaars op de berg Carmel en daarom als een der stichters van de orde der
Carmelieten wordt beschouwd (XII).
Te Rome de heilige tribuun Quirinus, die de vader was van de H. Balbina,
martelaar (II). - In Frankrijk de H. Regulus, eerste bisschop en apostel van Senlis
(I?). - In de Griekse Kerk de heilige abt Joannes van de Sinai, die wegens zijn
geschrift ‘De trap der deugden’ Climacus wordt genoemd (VII).
Te Rome de heilige maagd Balbina, dochter van den martelaar Quirinus (II). In Perzië de heilige diaken Benjamin, martelaar (V). - In Africa de HH.
Theodúlus, Anésius, Felix, Cornelia en Gezellen, martelaren (?). - Gedachtenis
van den profeet Amos, die wegens zijn trouw aan de wet van God vervolging
en folteringen verduurde.
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Voor Palmzondag: Palmzondag, toen onze Heer Jesus Christus, volgens de
profetie van Zacharias, zittend op het jong van een ezelin Jerusalem is
binnengegaan; Hem zijn de scharen met palmtakken tegemoet gekomen.
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Voor het hoogfeest van Pasen: Op deze dag, welke de Heer heeft gemaakt, het
feest der feesten en ons Pascha: De Verrijzenis van onzen Zaligmaker Jesus
Christus naar het vlees.

April
1 Te Rome de H. Theodora, martelares, zuster van den martelaar Hermes (omstr.
133). - In Ierland de H. Cellach, die als aartsbisschop van Armagh de voorganger
was van den H. Malachias (omstr. 1129). - In Frankrijk de H. Hugo, bisschop
van Grenoble, monnik en beschermer van den H. Bruno (1132). - Eveneens in
Frankrijk de H. Walericus, monnik en apostel van het graafschap Ponthieu
(622).
2 De heilige kluizenaar Franciscus van Paula, stichter van de orde der Miniemen
(1507). - Te Caesarea in Palestina de H. Theodosia of Theodora van Tyrus,
maagd en martelares (IV). - Te Lyon in Frankrijk de heilige bisschop Nicetius
(573). - In Italië de H. Victor, bisschop van Capua en kerkelijk schrijver (554).
- In Palestina de boetvaardige zondares Maria van Egypte (omstr. 430).
3 Te Rome de H. Xystus I, paus en martelaar (125). - Te Tyrus in Syrië de H.
Ulpianus, martelaar (306). - Te Thessalonica de heilige martelaressen Agape
en Chiónia, zusters van de H. Irene (304). - In Engeland de H. Richard, kanselier
van de hogeschool van Oxford en later bisschop van Chichester (1253).
4 De H. Isidorus, bisschop van Sevilla en kerkleraar (636). - In de Griekse Kerk
de heilige martelaren Agathópodes en Theodúlus (IV). - Te Konstantinopel de
heilige monnik Plato, die geijverd heeft voor de verering der heilige beeltenissen
(813). - Te Taormina op het eiland Sicilië de H. Benedictus, de Moor
bijgenaamd, belijder van de orde der Minderbroeders (1589).
5 De H. Vincentius Ferrerius van de orde der Predikheren, die door zijn voorbeeld
en zijn welsprekendheid velen tot een christelijke levenswandel heeft doen
terugkeren (1419). - In België de zalige maagd Juliana van Mont-Cornillon, op
wier aandringen het feest van het allerheiligste Sacrament het eerst is gevierd
(1258). - Te Thessalonica de heilige maagd Irene, die de marteldood heeft
ondergaan, omdat zij weigerde de heilige boeken uit te leveren (304).
6 In Macedonië de HH. Timótheus en Diógenes, martelaren (?). - Te Carthago
de H. Marcellinus, die wegens zijn verdediging van het katholieke geloof door
de ketters is gedood (?). - In de Griekse Kerk de H. Eutychius, patriarch van
Konstantinopel (582).
7 In Cilicië de H. Calliópius, martelaar (304). - In Syrië de heilige kluizenaar
Aphraátes, die in woord en geschrift het ware geloof tegen de Arianen heeft
verdedigd (V). - In Duitsland de zalige Herman Joseph van de orde van
Premonstreit, mysticus (1241). - Te Rome de H. Hegesippus, die de eerste
kerkelijke geschiedschrijver is geweest (omstr. 180).
8 In het bisdom Namen de zalige Julia Billiart, stichteres van de Zusters van Onze
Lieve Vrouw (1816). - Te Alexandrië de H. Edesius, die in zee werd geworpen,
omdat hij trachtte de eer van enkele christelijke maagden te verdedigen (306).
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- Te Corinthe de heilige bisschop Dionysius, kerkelijk schrijver (omstr. 170). Te Tours in Frankrijk de H. Perpetuus, bisschop en belijder (497).
9 In het bisdom Doornik de H. Waldetrudis, weduwe (686). - In Judea de H. Maria
van Cleophas, bloedverwante van de heilige Maagd Maria en moeder van den
apostel Judas Thaddeus en van bisschop Simeon van
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Jerusalem. - Te Antiochië de H. Próchorus, een van de eerste zeven diakens (I).
- Te Caesarea in Cappadocië de H. Eupsychius, martelaar (362). - In Africa de
martelaren, genoemd die van Massilum (?). - Te Rouaan in Frankrijk de H.
Hugo, bisschop en belijder, neef van Karel Martel (730).
In het bisdom Gent de H. Macarius, patriarch van Antiochië, die in de Sint
Baafs-abdij is gestorven (1012). - Nabij Babylon de profeet Ezechiël, die gedood
is omdat hij den Joden hun afgodendienst verweet. - In Africa de heilige
martelaren Terentius, Africanus, Pompejus en Gezellen (omstr. 250). - Te
Valladolid in Spanje de H. Michaël de Sanctis, priester van de orde der
Trinitariërs (1625).
De H. Leo I, paus, belijder en kerkleraar (461). - Te Pergamon in Klein-Azië
de heilige martelaar Antipas, door den apostel Joannes in het boek der
Openbaring de getrouwe getuige genoemd (I). - In Palestina de H. Barsanuphius,
kluizenaar (omstr. 550). - In Italië de heilige maagd Gemma Galgani van Lucca,
die de wonden des Heren in haar lichaam heeft gedragen (1903).
Te Verona in Italië de heilige bisschop Zeno, die in zijn geschriften de ketterij
van het Arianisme onvermoeid heeft bestreden (omstr. 375). - De H. Sabas de
Got, die wegens zijn trouw aan het katholieke geloof door zijn stamgenoten is
gedood (372). - Te Rome de H. Julius I, paus en belijder (352). - Te Pavia in
Italië de H. Damianus, bisschop en belijder (710).
De H. Hermenegildus, die door zijn vader, den koning der Visigoten in Spanje,
werd gedood omdat hij weigerde uit de handen van een Ariaansen bisschop de
Eucharistie te ontvangen (586). - Te Pergamon in Klein-Azië de H. Carpus,
bisschop van Thyatíra, en zijn gezellen Pápylus en Agathoníce, martelaren
(omstr. 165). - Te Dorostorum in Mysië de HH. Maximus, Quinctilianus en
Dada, martelaren (omstr. 300).
De heilige wijsgeer Justinus, bekend door zijn geschriften tot verdediging van
de christelijke leer, die deze waarheid ook door zijn bloed heeft beleden (omstr.
165). - De HH. Tiburtius, bruidegom van de H. Cecilia, zijn broeder Valerianus
en Maximus, martelaren te Rome (omstr. 229?). - In Nederland de H. Lidwina,
maagd (1433).
Te Rome de heilige martelaressen Basilissa en Anastasia, leerlingen van de
apostelen, die tijdens de vervolging onder Nero zijn onthoofd (omstr. 65). - Te
Myra in Lycië de heilige martelaar Crescens (?). - In Perzië de heilige martelaren
Maximus en Olympias (omstr. 250).
Te Rome de H. Benedictus-Joseph Labre, bekend wegens zijn zelfverloochening
en zijn liefde tot de armoede (1782). - Te Saragossa in Spanje de H. Optatus en
vele andere martelaren, onder wie Cajus en Crementius en de maagd Encratis,
wier lof de dichter Prudentius heeft bezongen (omstr. 304). - In Portugal de H.
Fructuosus, abt en later bisschop van Braga (omstr. 665). - In Frankrijk de
heilige maagd Bernadette Soubirous, die reeds tijdens haar leven de heilige
Moeder Gods mocht aanschouwen (1879).
De H. Anicétus, paus en martelaar (166). - In het bisdom Doornik de H.
Landricus, bisschop van Meaux en abt van Soignies, die de zoon was van de
HH. Madelgarius en Waldetrudis (VII). - In Frankrijk de H. Stephanus Harding,
geboortig uit Engeland, die de derde abt van Citeaux is geweest (1134). -
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Eveneens in Frankrijk de H. Robertus, stichter en eerste abt van de abdij
Chaise-Dieu (1067).
18 In het bisdom Brugge de zalige Idesbaldus, abt van het Cisterciënserklooster
van Maria ter Duinen bij Veurne (1167). - Te Rome de
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heilige wijsgeer en martelaar Apollonius, die nog voor den rechter Perennis een
verdediging van de christelijke leer heeft uitgesproken (omstr. 184). - Te Messina
op het eiland Sicilië de H. Eleutherius, bisschop van Illyrië, en zijn moeder
Anthia, martelaren (II). - Te Cordoba in Spanje de H. Perfectus, priester en
martelaar (850). - In Frankrijk de zalige Maria van de Menswording, die na de
dood van haar man, Pierre Acarie, de sluier aannam in de orde van de Carmel,
tot welker hervorming zij veel heeft bijgedragen (1618).
In België de H. Ursmarus, bisschop en abt van Lobbes (713). - Te Corinthe de
heilige martelaar Timon, een van de eerste zeven diakens (I). - In Engeland de
H. Elphegus, aartsbisschop van Kantelberg, die door de heidense Denen na vele
folteringen is gedood (1012). - Te Jerusalem de heilige martelaar Paphnutius
(IV). - Te Rome de H. Leo IX, paus en belijder (1054). - Te Antiochië in Pisidië
de heilige bisschop Georgius, die wegens zijn verdediging van de verering der
heilige beeltenissen in ballingschap is gestorven (VIII).
In het bisdom Doornik de heilige weduwe Aya, die haar leven eindigde in het
klooster te Bergen, ontstaan uit de kluis welke door haar bloedverwante
Waldetrudis was gesticht (VII-VIII). - Te Nicomedië de H. Victor en vele andere
martelaren (omstr. 300). - Nabij Konstantinopel de heilige kluizenaar Theodorus,
die wegens zijn ruwe boetekleed Tríchinas wordt genoemd (V). - In Toscane
de H. Agnes van Montepulciano, maagd van de orde van den H. Dominicus
(1317).
De H. Anselmus, monnik en aartsbisschop van Kantelberg, die wegens zijn
theologische geschriften als kerkleraar wordt vereerd (1109). - In Perzië de H.
Simeon, bisschop van Seleucia en Ctesiphon, die tezamen met zijn priesters
Abdécalas en Ananías en enkele hovelingen op last van den heidensen koning
Sapor om Christus' wil ter dood is gebracht (omstr. 345). - In de Griekse Kerk
de H. Anastasius, bisschop en abt van het klooster bij de Sinaï (omstr. 700). In Duitsland de heilige portier Koenraad van Parzham, lekebroeder van de orde
der Minderbroeders-Capucijnen (1894).
Te Rome de H. Soter, paus en martelaar (175). - Eveneens te Rome de H. Gajus,
paus en martelaar (296). - In Perzië enkele honderdtallen martelaren, die een
jaar na den heiligen bisschop Simeon zijn gedood, omdat zij weigerden Christus'
Naam te verloochenen (omstr. 345). - Te Alexandrië de heilige martelaar
Leónides, vader van den groten theoloog Origenes (203). - In Galatië de H.
Theodorus, bisschop van Anastasiópolis (613).
De heilige krijgsman Georgius, martelaar (303). - In Duitsland en
Tsjecho-Slowakije de heilige martelaar Adalbertus, bisschop van Praag en
apostel van Pruisen (997). - Te Valence in Frankrijk de heilige priester Felix,
en de diakens Achilleus en Fortunatus, martelaren (omstr. 278). - Te Toul in
Frankrijk de H. Gerardus, bisschop en belijder (994).
De H. Fidelis van Sigmaringen, priester van de orde der
Minderbroeders-Capucijnen en martelaar (1622). - In het aartsbisdom Utrecht
de H. Egbertus, abt van Rathmelsigi in Ierland, die den H. Willibrordus en vele
zijner gezellen als geloofsverkondigers naar de Nederlanden heeft gezonden
(729). - Te Lyon in Frankrijk de HH. Epipódius en Alexander, martelaren (178).
- In Engeland de H. Mellítus, derde aartsbisschop van Kantelberg (624). - In
Spanje de H. Gregorius, bisschop van Elvira, die moedig de katholieke waarheid
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tegen de Arianen heeft verdedigd (na 392). - In Frankrijk de heilige maagd
Maria-Euphrasia Pelletier, stichteres van de congregatie der Zusters van den
Goeden Herder (1868).
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25 DE HEILIGE EVANGELIST MARCUS, leerling van den apostel Petrus en stichter
en eerste bisschop van de Kerk van Alexandrië. - Te Alexandrië de H. Aniánus,
die den H. Marcus als bisschop is opgevolgd. - In België de H. Erminus, leerling
van den H. Ursmarus en diens opvolger als abt van Lobbes (VIII).
26 De H. Cletus of Anacletus, als paus de tweede opvolger van den apostel Petrus,
martelaar (88 of 91). - De H. Marcellinus, paus en martelaar (304). - In Pontus
de H. Basiléus, bisschop van Amaséa en martelaar (322). - In Frankrijk de
heilige abt en kluizenaar Richarius (omstr. 645). - Eveneens in Frankrijk de H.
Paschasius Radbertus, abt van Corbie, die over de heilige Eucharistie heeft
geschreven (omstr. 860).
27 De H. Petrus Canisius van de Sociëteit van Jesus, belijder en kerkleraar, die
terecht de tweede apostel van de Duitse landen wordt genoemd (1597). - In het
bisdom Luik de H. Floribertus, die den H. Hubertus als bisschop is opgevolgd
(omstr. 746). - Te Nicomedië de heilige martelaar Anthimus, bisschop van deze
stad (302). - In Peru de H. Turíbius van Mongrovego, aartsbisschop van Lima
(1606). - Te Lucca in Italië de heilige maagd Zita, die als nederige dienstbode
tot grote volmaaktheid is gekomen (1278).
28 De H. Paulus van het Kruis, belijder en stichter van de congregatie der
Passionisten (1775). - De H. Vitalis uit Milaan, vader van de HH. Gervasius en
Protasius, die te Ravenna om Christus' wil levend is begraven (I). - Te Milaan
de heilige martelares Valeria, echtgenote van den H. Vitalis. - Te Alexandrië
de H. Theodora, maagd en martelares (304). - Te Tarragona in Spanje de H.
Prudentius, bisschop en belijder (VI). - In Frankrijk de H. Lodewijk-Maria
Grignion de Montfort, volksprediker en stichter van het Gezelschap van Maria
(1716).
29 De H. Petrus van Verona, van de orde der Predikheren, de Martelaar genaamd
(1252). - In Frankrijk de H. Hugo, monnik en abt van Cluny (1109). - Eveneens
in Frankrijk de H. Robertus, abt van Molesmes en stichter van de abdij van
Cïteaux (1098).
30 De H. Catharina van Siëna, maagd van de derde orde van den H. Dominicus
(1380). - In Frankrijk de H. Eutrópius, eerste bisschop van Saintes en martelaar
(III). - In Numidië de HH. Marianus en Jacobus, martelaren (omstr. 259). - Te
Ephese de heilige martelaar Maximus (omstr. 250). - In Engeland de H.
Archibald of Erkenwald, bisschop van Londen (VII). - In het bisdom Namen de
H. Forannánus, aartsbisschop van Armagh in Ierland en later abt van Waulsort
(982).
Woensdag in de tweede week na Pasen: Plechtigheid van den H. Joseph,
bruidegom van de heilige Maagd Maria, beschermer van geheel de Kerk.

Mei
1 DE HEILIGE APOSTELEN PHILIPPUS EN JACOBUS DE MINDERE. - In het bisdom
Luik de heilige pelgrim Evermarus uit Friesland, die gedood werd toen hij het
graf van den H. Servatius kwam bezoeken (omstr. 700). - In Egypte de profeet
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Jeremias, die wegens zijn prediking door het volk is gestenigd. - Nabij Lyon in
Frankrijk de heilige subdiaken en martelaar Andéolus, die door den H.
Polycarpus als geloofsverkondiger naar Gallië is gezonden (II). - Eveneens in
Frankrijk de H. Marculphus, geloofsverkondiger in Normandië en stichter van
het kooster van Nanteuil (550). - Te Bergamo in Italië de H. Grata, weduwe
(VIII?). - In Frankrijk de H. Sigismundus, koning der Boergondiërs, die door
Clodomir, den koning der Franken, nabij Orleans is gedood (524).

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

60
2 De H. Athanasius de Grote, bisschop van Alexandrië en kerkleraar, die wegens
zijn verdediging van het katholieke geloof door de Arianen herhaaldelijk is
vervolgd en verbannen (373). - Te Attalia in Pamphylië de heilige martelaren
Exsupérius, zijn echtgenote Zoë en zijn zonen Cyríacus en Theodúlus (omstr.
130).
3 VINDING VAN HET HEILIG KRUIS DES HEREN. - De heilige paus Alexander I met
zijn priesters Eventius en Theodúlus, martelaren (117). - De H. Juvenalis,
bisschop van Narni in Italië (377). - Te Konstantinopel de heilige maagd
Antonina en haar bewaker, de soldaat Alexander, martelaren (IV). - In Egypte
de heilige martelaren Timótheus en zijn echtgenote Maura, die negen dagen
levend aan het kruis hebben gehangen (304). - In de Russische Kerk de H.
Theodosius, abt van het Krypten-klooster te Kiev en vader van het Russische
monnikenwezen (1074).
4 De heilige weduwe Monica, moeder van den H. Augustinus (387). - Te Tarsus
in Cilicië de H. Pelagia, maagd en martelares (?). - In Palestina de H. Silvanus,
bisschop van Gaza, die met negen en dertig gezellen werd onthoofd (310). - In
Oostenrijk de heilige krijgsman en martelaar Florianus (304). - Te Nicomedië
de H. Antonia, martelares (IV). - In Duitsland de H. Godehardus, monnik en
bisschop van Hildesheim (1038).
5 De H. Pius V, paus en belijder (1572). - Op het eiland Sicilië de H. Angelus,
priester van de orde der Carmelieten, die wegens de verkondiging der katholieke
leer door ketters is gedood (1220). - Te Jerusalem de heilige bisschop Maximus,
vervolgd door heidenen en Arianen (350). - In Frankrijk de H. Hilarius, bisschop
van Arles (449). - Eveneens in Frankrijk de H. Sacerdos, bisschop van Limoges
(VIII).
6 Gedachtenis van den apostel Joannes voor de Porta Latina te Rome, waar hij is
gemarteld. - Te Antiochië de heilige martelaar Evódius, die door de apostel
Petrus tot bisschop van deze stad werd gewijd (omstr. 41). - De zalige maagd
Anna van den H. Bartholomeus, gezellin van de H. Teresia van Avila en
hervormster van de Carmel in Frankrijk en in Antwerpen, in welke stad zij op
deze dag gestorven is (1626).
7 De H. Stanislaus, bisschop van Krakau en martelaar (1079). - In de bisdommen
Breda en Roermond de H. Domitianus, bisschop van Maastricht en Tongeren
(560). - Te Nicomedië de H. Quadratus, martelaar (omstr. 250). - In Engeland
de H. Joannes van Beverley, monnik en bisschop van York (721).
8 Kerkwijding van het heiligdom van den heiligen aartsengel Michaël op de berg
Gargano. - Te Milaan de heilige krijgsman Victor, bijgenaamd de Moor,
martelaar (omstr. 300). - Te Konstantinopel de heilige honderdman Agáthius
of Acácius, martelaar (306). - Te Rome de H. Bonifatius IV, paus en belijder
(615). - Eveneens te Rome de H. Benedictus II, paus en belijder (685). - In
Frankrijk de H. Petrus, monnik en bisschop van Tarentaise in Savoye (1174).
9 De H. Gregorius, bisschop van Nazianze en van Konstantinopel, kerkleraar, de
Theoloog genaamd (389). - Te Rome de H. Hermas, door den apostel Paulus
genoemd in zijn brief aan de Romeinen. - In Egypte de heilige abt Pachomius,
schrijver van de zogenaamde Regel der Engelen (omstr. 348). - Te Bologna in
Italië de zalige Nicolaas Albergati van de orde der Karthuizers, kardinaal en
aartsbisschop (1443).
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10 De H. Antoninus van de orde der Predikheren, bisschop van Florence (1459).
- De heilige martelaar Gordiánus, die te Rome begraven werd in de krypte
waarheen kort tevoren de overblijfselen van den martelaar Epímachus uit
Alexandrië waren overgebracht (360). - Te Rome de heilige priester Calepódius,
de edellieden Palmatius en Simplicius, en vele
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anderen, martelaren (omstr. 222). - Op het eiland Sicilië de heilige martelaren
Alphíus, Philadelphus en Cyrinus (IV). - Te Madrid de heilige landbouwer
Isidorus, wiens echtgenote Toríbia eveneens als heilige wordt vereerd (1170).
- Eveneens in Spanje de zalige volksprediker en mysticus Joannes van Avila
(1569).
In de bisdommen Haarlem en Namen de heilige edelman Gangulphus,
medewerker van den heiligen geloofsverkondiger Wulfram, die om wille van
zijn vroomheid werd gedood (omstr. 760). - In Nederland de H. Aufridus of
Ansfridus, bisschop van Utrecht en stichter van de abdij van Hohorst nabij
Amersfoort (1010). - Eveneens in Nederland de heilige bisschop en
geloofsverkondiger Wiro (omstr. 710). - Te Rome de heilige priester Anthimus,
martelaar (omstr. 300). - In Frankrijk de H. Mamertus, bisschop van Vienne,
die de Litanie op de Kruisdagen heeft ingesteld (omstr. 477). - Eveneens in
Frankrijk de H. Majólus, abt van Cluny (994). - Te Napels de heilige
volksprediker en vriend der armen Franciscus de Hieronymo, priester van de
Sociëteit van Jesus (1716).
De heilige gebroeders Nereus en Achílleus, volgens de overlevering dienaren
van de heilige maagd Flavia Domitilla, met wie tezamen zij zijn verbannen en
gedood (omstr. 98). - De H. Pancratius, die op veertienjarige leeftijd Christus
door zijn marteldood heeft beleden (304). - Op het eiland Cyprus de H.
Epiphanius, bisschop van Salamis en kerkelijk schrijver (413). - Te
Konstantinopel de heilige patriarch Germanus, bekend wegens zijn godsvrucht
jegens de heilige Moeder van God (733). - Te Calzada in Spanje de heilige
kluizenaar Dominicus (1109).
De H. Robertus Bellarminus van de Sociëteit van Jesus, kardinaal en kerkleraar
(1612). - In Nederland en België de H. Servatius, bisschop van Tongeren en
Maastricht en geloofsverkondiger (384). - Te Konstantinopel de H. Mucius,
priester en martelaar (omstr. 300). - Te Heraclea in Thracië de H. Glyceria uit
Rome, maagd en martelares (omstr. 150). - In Palestina de H. Joannes de Zwijger,
bisschop in Armenië en later kluizenaar bij het Sint Sabas-klooster (VI).
De H. Bonifatius uit Rome, die te Tarsus in Cilicië om Christus' wil ter dood is
gebracht (275). - In Frankrijk de H. Pontius, martelaar (omstr. 259).
De H. Joannes Baptista de la Salle, priester en stichter van de Congregatie der
Broeders van de Christelijke Scholen (1719). - In het aartsbisdom Mechelen de
heilige maagd en martelares Dympna, die wegens haar geloof en haar kuisheid
door haar eigen vader ter dood is gebracht (VII?). - Op het eiland Chios de H.
Isidorus, martelaar (250). - In Auvergne in Frankrijk de heilige martelaren
Cassius, Victorinus, Maximus en Gezellen (omstr. 266). - Te Lámpsacus in
Klein-Azië de heilige martelaren Petrus, Andreas, Paulus en Dionysia (omstr.
250).
De H. Ubaldus, bisschop van Gubbio (1160). - Te Auxerre in Frankrijk de H.
Peregrinus, bisschop en martelaar (omstr. 304). - Te Praag de heilige priester
Joannes van Nepomuk, die is gedood omdat hij het biechtgeheim niet wilde
verraden (1383). - In Africa de heilige martelaren Felix en Gennadius (?). - In
Frankrijk de H. Honoratus, bisschop van Amiens (690). - In Africa de heilige
bisschop Possidius, die de leerling was van den H. Augustinus en diens leven
heeft beschreven (V). - In Ierland de H. Brendanus, abt van Clonfert (omstr.
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580). - In Engeland de H. Simon Stock, generaal van de orde der Carmelieten,
aan wien de heilige Moeder Gods is verschenen (1265).
17 De H. Paschalis Baylon, lekebroeder in de orde der Minderbroeders, bekend
wegens zijn grote godsvrucht tot het allerheiligste Sacrament (1592). - In
Chalcedon in Klein-Azië de heilige krijgslieden Sólochon en zijn Gezellen,
martelaren (omstr. 300).
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18 De H. Venantius, die op vijftienjarige leeftijd, te Camerino in Umbrië, Christus
door zijn bloed heeft beleden (omstr. 250). - Te Spoleto in Italië de H. Felix,
bisschop en martelaar (omstr. 300). - Te Angora in Klein-Azië de H. Theódotus,
een herbergier die als christen ter dood werd gebracht omdat hij de lichamen
van zeven heilige martelaressen had begraven (303). - In Zweden de H. Erik,
koning en martelaar (1160). - Te Rome de H. Felix van Cantalice, lekebroeder
in de orde der Minderbroeders-Capucijnen (1587).
19 De heilige kluizenaar Petrus van Murrone, stichter der Celestijnen, die gedurende
enkele maanden als Celestinus V paus is geweest, maar van deze waardigheid
afstand heeft gedaan (1296). - Te Rome de heilige senator Pudens en zijn dochter,
de maagd Pudentiana, leerlingen van de apostelen (I). - Eveneens te Rome de
heilige martelaren Calócerus en Parthénius (250). - In Engeland de H. Dunstan,
aartsbisschop van Kantelberg (988). - In Bretagne de H. Ivo, rechtsgeleerde en
priester, die bekend is gebleven als voorspreker en helper der armen (1303).
20 De heilige volksprediker Bernardinus van Siëna, priester van de orde der
Minderbroeders (1444). - Te Rome de H. Basilla, maagd en martelares (?). - Te
Nîmes in Frankrijk de H. Baudelius, martelaar (II of III). - Te Edessa in Cilicië
de heilige martelaren Thallaléus, Astérius, Alexander en Gezellen (284).
21 Te Alexandrië de heilige priester Secundus en anderen, die op last van den
Ariaansen bisschop zijn omgebracht (IV). - In Frankrijk nabij Nice de H.
Hospitius, kluizenaar (581).
22 In Africa de HH. Castus en Aemilius, die na eerst het geloof te hebben
verloochend, onzen Heer door hun marteldood moedig hebben beleden (III). Te Comana in Pontus de H. Basiliscus, martelaar (?). - Op het eiland Corsica
de H. Julia, maagd en martelares (VI-VII). - In Frankrijk de heilige abt Romanus,
leerling van den H. Benedictus (V). - In Umbrië de H. Rita van Cascia, weduwe
en kloosterlinge volgens de regel van den H. Augustinus (1457).
23 In het bisdom Namen de H. Guibertus, stichter van de abdij van Gembloers
(962). - In Frankrijk de H. Desiderius, bisschop van Langres, die door de
barbaren om wille van het katholieke geloof is omgebracht (omstr. 411). Eveneens in Frankrijk de H. Desiderius, bisschop van Vienne, vermoord op last
van koningin Brunhilde (612). - In Phrygië de H. Michaël, bisschop van Synnada
(326). - Te Rome de H. Joannes Baptista de Rossi, priester en belijder (1764).
24 Te Nantes in Frankrijk de heilige broeders Donatianus en Rogatianus, van wie
de laatste geloofsleerling was, martelaren (omstr. 300). - In Istrië de heilige
veldheer Meletius, die tezamen met vele gezellen Christus door de marteldood
heeft beleden; onder hen waren de martelaressen Susanna, Marciana en Palladia,
echtgenoten van drie der soldaten (?).
25 De H. Gregorius VII, paus en belijder (1085). - Te Rome de H. Urbanus I, paus
en belijder (230). - Te Milaan de heilige bisschop Dionysius, die wegens zijn
verdediging van de katholieke leer in ballingschap gestorven is (omstr. 356). In Engeland de H. Aldhelm, bisschop van Sherborne, kerkelijk schrijver (709).
- Te Parijs de H. Magdalena-Sophia Barat, stichteres van de congregatie van
de Zusters van het Heilig Hart (1865).
26 De H. Philippus Nerius, priester en stichter van de congregatie van het Oratorium
(1595). - Te Rome de H. Eleutherius, paus en belijder (189). - Te Athene de H.
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Quadratus, leerling der apostelen, die een verdediging van het christelijke geloof
heeft geschreven (omstr. 150). -
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In Frankrijk de H. Zacharias, bisschop van Vienne en martelaar (II). - In Africa
de heilige martelaar Quadratus (?).
De H. Beda, de Eerbiedwaardige genaamd, monnik van het klooster Wearmouth
in Engeland, kerkleraar (735). - De H. Joannes I, paus en martelaar (526). - In
Mysië de heilige krijgsman Julius, martelaar (omstr. 302). - In Frankrijk de H.
Eutropius, bisschop van Orange (V). - In Duitsland de H. Bruno van Würzburg,
bisschop en belijder (1045).
De H. Augustinus, eerste bisschop van Kantelberg en apostel van Engeland
(604). - Te Parijs de H. Germanus, bisschop en belijder (576). - In Spanje de
H. Justus, bisschop van Urgel (omstr. 550). - De H. Bernardus van Menthon,
stichter van de gasthuizen op de passen der Alpen, beschermheilige der alpinisten
(1008). - In Frankrijk de H. Wilhelmus, van Oranje genaamd, hertog van
Aquitanië en monnik in de door hem gestichte abdij van Gellone (omstr. 812).
- Eveneens in Frankrijk de H. Ivo, bisschop van Chartres, een van de meest
geleerde en invloedrijke kerkvorsten van zijn tijd (1115).
De H. Maria-Magdalena van Pazzi, maagd van de orde van de Carmel (1607).
- Te Iconium de H. Conon en zijn twaalfjarige zoon, martelaren (omstr. 275).
- In Italië de HH. Sisinnius, Martyrius en Alexander, nabij Trente door de
heidenen omgebracht (397). - Te Caesarea Philippi de H. Theodosia, moeder
van den martelaar Procopius, en enkele andere vrouwen, martelaressen (omstr.
300). - Te Trier de heilige bisschop Maximinus, die den H. Athanasius in zijn
ballingschap met eerbied heeft opgenomen (349).
De H. Felix I, paus en martelaar (274). - Te Caesarea in Cappadocië de HH.
Basilíus en zijn echtgenote Emmélia, ouders van de bisschoppen Basilíus den
Grote, Gregorius van Nyssa en Petrus van Sebaste en van de heilige maagd
Macrina (IV). - In Spanje de H. Ferdinand III, koning van Castilië en Leon, die
de Moren heeft verdreven (1252). - In Frankrijk de heilige maagd Jeanne d'Arc,
die door God geroepen werd om haar vaderland in grote gevaren te hulp te
komen en die op valse beschuldigingen werd ter dood gebracht (1431).
De heilige maagd Angela van Merici, stichteres van de congregatie der Ursulinen
(1540). - De heilige maagd Petronilla, leerlinge van den apostel Petrus (I). - In
Pontus de H. Hérmias, soldaat en martelaar (omstr. 150).
Voor het feest van de Hemelvaart des Heren: Op de Olijfberg Hemelvaart van
onzen Heer Jesus Christus.
Voor Pinksterzondag: De dag van Pinksteren, toen de Heilige Geest te Jerusalem
in de gedaante van vurige tongen over de leerlingen is nedergedaald.
Voor de Zondag na Pinksteren: Feest van de allerheiligste Drievuldigheid.

Juni
1 Te Autun in Frankrijk de bisschop Reverianus en de priester Paulus, martelaren
(omstr. 273). - Te Caesarea in Palestina de heilige priester en martelaar
Pámphilus, een man van grote wetenschap, leermeester van den kerkhistoricus
Eusebius die Pámphilus' naam aan de zijne verbond (309). - In Cappadocië de
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heilige martelaar Thespesius (III). - In Egypte de heilige martelaar Firmus (omstr.
300). - In Duitsland de H. Simeon, kluizenaar te Trier (1035).
2 De heilige priester Marcellinus en de exorcist Petrus, die te Rome om Christus'
wil zijn onthoofd (304). - In Campanië de H. Erasmus, bisschop en martelaar
(303). - Te Lyon in Frankrijk de heilige bisschop
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Pothínus en zeven en veertig andere martelaren, onder wie de diaken Sanctus,
de geneesheer Alexander, Ponticus en Blandina, wier heilige dood door de
gemeente van Lyon aan de christenen van Azië werd geboodschapt (177). - Te
Konstantinopel de heilige patriarch Nicéphorus, die door de beeldenbrekers
lange tijd is verbannen (829). - Te Rome de H. Eugenius I, paus en belijder
(657).
Te Konstantinopel de heilige martelaren Lucillianus, voorheen een heidens
priester, de vier knapen Claudius, Hypátius, Paulus en Dionysius, en de maagd
Paula, die gevangen werd genomen toen zij relieken van deze belijders
verzamelde (?). - Te Cordoba de heilige monnik Isaac, martelaar (IX). - Te
Carthago de heilige priester Cecilius, die den H. Cyprianus tot het geloof heeft
gebracht (III). - Te Parijs de heilige koningin Clotilde, op wier gebed haar
echtgenoot Clovis het geloof in Christus heeft aangenomen (545). - In Oeganda
de twee en twintig zalige martelaren, die met vele anderen door koning Mwanga
om Christus' wil ter dood zijn gebracht (1886).
De H. Franciscus Carácciolo, medestichter der Barnabieten, bekend wegens
zijn apostolische arbeid onder de gevangenen en de galeislaven (1608). - Te
Konstantinopel de heilige bisschop Metróphanes (314). - Te Mileve in Numidië
de H. Optatus, bisschop en kerkelijk schrijver (omstr. 370).
De H. Bonifatius, monnik en bisschop, apostel van Duitsland en Nederland, die
met den bisschop Eóbanus en andere gezellen om Christus' wil door de heidense
Friezen is gedood (755). - Te Tyrus in Phenicië de heilige priester Dorótheus,
die reeds ten tijde van Diocletianus werd gefolterd, en later op zeer hoge leeftijd
onder Julianus den Afvallige de marteldood heeft ondergaan (IV). - In Egypte
de HH. Marcianus en Gezellen, martelaren (omstr. 300).
De H. Norbertus, bisschop van Maagdenburg, stichter van de orde van
Premonstreit, die door zijn prediking in de Nederlanden vele dwalenden tot de
eenheid der Kerk heeft teruggebracht (1134). - Te Caesarea in Palestina de H.
Philippus, een van de eerste zeven diakens, die den kamerling van koningin
Candáce heeft gedoopt. - Te Rome de heilige martelaren Artemius, zijn
echtgenote Candida, en zijn dochter, de maagd Paulina (III). - In Frankrijk de
H. Claudius, monnik en bisschop van Besançon (omstr. 693).
In het bisdom Roermond de H. Valentinus, bisschop te Trier en te Tongeren,
en de H. Candidus, opvolger van den H. Servatius (IV). - Te Konstantinopel de
heilige bisschop Paulus, vervolgd door de Arianen en in de kerker omgebracht
(omstr. 350). - Te Cordoba de HH. Jeremias en Gezellen, monniken en
martelaren (IX). - In Engeland de H. Robertus, abt van het Cisterciënser klooster
Newminster (1159).
In België en Frankrijk de H. Medardus, bisschop van Doornik en Noyon en
geloofsverkondiger (545). - Eveneens in Frankrijk de H. Godardus, broeder van
den H. Medardus, bisschop van Rouaan. - De H. Maximinus, volgens de
overlevering eerste bisschop van Aix in Frankrijk en leerling des Heren (?). In de Griekse Kerk de heilige martelares Callíope (omstr. 250). - In Engeland
de H. Wilhelmus, bisschop van York (1154). - Te Rome de heilige echtgenote
en moeder Anna-Maria Taïgi (1837).
De heilige broeders Primus en Felicianus, martelaren te Nomentum (286?). Te Antiochië de H. Pelágia, maagd en martelares, verheerlijkt door den H.
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Joannes Chrysostomus en den H. Ambrosius (304). - Op het eiland Iona bij
Schotland de H. Columba, abt (597). - In Syrië de heilige kluizenaar Julianus
(omstr. 370).
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10 De heilige weduwe Margareta, koningin van Schotland, bekend wegens haar
liefde voor de armen (1093). - Te Rome de heilige martelaar Getúlius, echtgenoot
van de H. Symphorosa en vader van de zeven heilige broeders (omstr. 120). Te Brussa in Klein-Azië de heilige bisschop Timótheus, die op last van Julianus
den Afvallige ter dood is gebracht (IV).
11 De heilige apostel Barnabas, gezel van den H. Paulus en evenals deze
uitgezonden om het Evangelie te prediken onder de heidenen (I) - Te Aquileja
in Noord-Italië de heilige broeders en martelaren Felix, priester, en Fortunatus,
diaken (omstr. 300). - In Italië de H. Parisius, monnik van de orde der
Camaldulensen (1267).
12 De H. Joannes, priester van de orde der Augustijnen te Salamanca, genaamd
naar de abdij van den H. Facundus waar hij werd opgevoed (1479). - De H.
Basílides, martelaar te Rome (IV). - De H. Cyrinus of Quirinus, bisschop van
Sisseck in Kroatië en martelaar (omstr. 309). - De HH. Nabor en Nazarius,
martelaren te Milaan (?). - In Nederland de heilige priester Odulphus,
geloofsverkondiger onder de ketterse Friezen (IX). - Te Rome de H. Leo III,
paus en belijder (816). - In Egypte de H. Onúphrius, kluizenaar (IV).
13 De H. Antonius van Padua, priester van de orde der Minderbroeders, beroemd
als prediker en theoloog (1231). - Te Rome de H. Felícula, maagd en martelares
(?). - Te Byblus in Phenicië de heilige maagd Aquilína, die op twaalfjarige
leeftijd Christus door haar bloed heeft beleden (293). - Op het eiland Cyprus
de H. Triphyllius, bisschop (IV).
14 De H. Basilíus de Grote, bisschop van Caesarea in Cappadocië en kerkleraar,
die op deze dag de bisschopswijding heeft ontvangen (gest. 379). - In Palestina
de profeet Eliseus. - Te Soissons in Frankrijk de HH. Valerius en Rufinus,
martelaren (omstr. 287). - Te Konstantinopel de heilige patriarch en belijder
Methodius (846).
15 De heilige jongeling Vitus, zijn leermeester Modestus en zijn voedster
Crescentia, die in Zuid-Italië Christus door hun dood hebben beleden (303). In het bisdom Doornik de heilige kluizenaar Landelinus, stichter van het klooster
van Lobbes (686). - In het aartsbisdom Mechelen de zalige maagd Aleydis van
Schaerbeek, die geleefd heeft in de abdij van Maria ter Kameren nabij Brussel
(1250). - In Cilicië de heilige martelaar Dulas (?). - In het bisdom Toulouse de
heilige herderin en maagd Germana Cousin (1601).
16 In België de heilige maagd Lutgardis, hoogbegenadigde kloosterlinge in de
abdij van Aywières (1246). - Te Mainz de heilige bisschop Aureus en zijn zuster
Justina, gedood door de Hunnen (406). - Te Besançon in Frankrijk de heilige
geloofsverkondigers en martelaren Ferréolus en Ferrucius, leerlingen van den
H. Ireneus (212). - Te Tyrus in Cilicië de heilige martelares Julítta en haar
driejarig zoontje Quíricus, dien de beulen uit woede hebben gedood, toen hij
bij de foltering zijner moeder niet ophield met wenen (305). - In de Griekse
Kerk de heilige wonderdoener Tychon, bisschop van Amathon op Cyprus (V).
- In Frankrijk de H. Aurelianus, bisschop van Arles (551). - In Zuid-Duitsland
de H. Benno, bisschop van Meissen (1106). - In Frankrijk de H. Joannes
Franciscus Regis, priester van de Sociëteit van Jesus, bekend wegens zijn
prediking en zijn zorg voor de gevallenen (1640).
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17 Te Apollonia in Macedonië de heilige diaken Isaurius en zijn Gezellen,
martelaren (?). - Te Chalcedon in Klein-Azië de HH. Manuel, Sabel en Ismaël,
gezanten van den koning van Perzië, die op last van Julianus den Afvallige
werden gedood omdat zij weigerden de afgodsbeelden te vereren (V). - In
Campanië de heilige soldaten Nicander en Marcianus, martelaren (302).
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18 De H. Ephrem, diaken van de Kerk van Edessa in Syrië en kerkleraar (373). De heilige broeders Marcus en Marcellianus, diakens van de Kerk van Rome,
martelaren (286). - In Phenicië de heilige krijgsman Leontius met zijn gezellen
Hypátius en Theodúlus, martelaren (I). - In Frankrijk de H. Amandus, bisschop
van Bordeaux en bestrijder van het Priscillianisme (na 431). - Op het eiland
Sicilië de heilige kluizenaar Calogérus (485). - In Duitsland de heilige maagd
en zienares Elisabeth, Benedictines in het klooster Schönau (1164).
19 De H. Juliana van Falconieri, maagd te Florence, overste van de congregatie
der Mantellaten (1340). - De HH. Gervasius en Protasius, martelaren te Milaan,
zonen van de HH. Vitalis en Valeria (I). - In het aartsbisdom Mechelen de heilige
maagd Alena, die om Christus' wil gedood is door de dienaren van haar heidensen
vader (VII). - Te Ravenna de heilige geneesheer en martelaar Ursicínus (II?). In Pisidië de heilige martelaar Zósimus (II?).
20 De heilige paus Silverius, die wegens zijn verdediging van de vrijheid der Kerk
vele ontberingen heeft verduurd en in ballingschap is gestorven (VI). - Te Sevilla
in Spanje de heilige maagd Florentina, zuster van de HH. Isidorus en Leander
(VII).
21 De H. Aloysius van Gonzaga, clericus van de Sociëteit van Jesus,
beschermheilige van de studerende jeugd (1591). - In het bisdom Luik de H.
Martinus, bisschop van Tongeren (III). - In het bisdom Haarlem de heilige
monnik Engelmundus, medewerker van den H. Willibrordus (VIII). - In het
bisdom Namen de H. Albanus, martelaar te Mainz (V). - Te Rome de H.
Demétria, maagd en martelares, zuster van de H. Bibiana (363). - De H.
Eusébius, bisschop van Samosáte en martelaar, die tijdens de vervolging door
de Arianen onverschrokken de Kerken bleef bezoeken om de christenen in het
ware geloof te sterken (omstr. 380).
22 De H. Paulinus, bisschop van Nola, kerkelijk schrijver (431). - In het gebergte
van Armenië vele duizenden martelaren (III?). - Te Verulam, nu Saint Albans
genoemd, de H. Albanus, eerste martelaar van Engeland (omstr. 300). - Te
Londen de H. Joannes Fisher, kardinaal en bisschop van Rochester, martelaar
(1535). - Te Rome de zalige Innocentius V, paus en belijder, van de orde der
Predikheren (1276).
23 Vigilie van de Geboorte van den H. Joannes den Doper. - In België de heilige
weduwe Maria van Oignies (1213). - Te Rome de heilige priester Joannes, die
onthoofd werd voor het beeld van de zon dat hij weigerde te aanbidden (omstr.
363). - Eveneens te Rome de H. Agrippina, maagd en martelares (omstr. 255).
- Te Nicomedië vele heilige martelaren, die ten tijde van keizer Diocletianus
gedood zijn in de spelonken van het gebergte waarheen zij de wijk hadden
genomen (begin IV). - In Arabië de heilige martelaren Zeno en zijn slaaf Zenas
(304). - In Engeland de heilige koningin Edeltrudis of Ethelréda, stichteres en
eerste abdis van het klooster van Ely (679).
24 GEBOORTE VAN DEN H. JOANNES DEN DOPER, DEN VOORLOPER DES HEREN. Te Rome de eerstelingen der martelaren, die op last van keizer Nero op
verschillende wijzen ter dood zijn gebracht (64). - De H. Theodulphus, abt van
het klooster Lobbes (776). - In Frankrijk de H. Simplicius, bisschop van Autun
(418).
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25 De heilige abt Wilhelmus, stichter van de Benedictijnen-Eremieten van Monte
Vergine (1142). - In Nederland de heilige monnik en diaken Adelbertus, metgezel
van den H. Willibrordus en apostel van Kennemerland (740). - In het bisdom
Luik de H. Papolénus, leerling van den H. Remaclus en diens opvolger als abt
van Stavelot (670). - Te Rome de oud-consul Gallicanus, die zich na zijn
bekering tot aller ver-
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wondering aan de zorg voor de armen wijdde en onder Julianus den Afvallige
te Alexandrië de marteldood is gestorven (omstr. 363). - In Mesopotamië de H.
Febronia, maagd en martelares (omstr. 300). - De H. Prosper van Aquitanië,
die in zijn talrijke geschriften de leer van den H. Augustinus heeft uiteengezet
(omstr. 463). - Te Turijn de heilige bisschop Maximus, kerkelijk schrijver (466).
- In Frankrijk de HH. Agoardus, Agilbertus en Gezellen, martelaren te Créteil
nabij Parijs (III).
De heilige broeders en hovelingen Joannes en Paulus, te Rome op bevel van
Julianus den Afvallige om Christus' wil ter dood gebracht (362). - Te Trente in
Italië de H. Vigilius, bisschop en martelaar (405). - Te Cordoba de heilige
jongeling Pelagius, martelaar (IX). - In Frankrijk de H. Anthelmus, generaal van
de Karthuizers en bisschop van Belley (1178). - Te Saloniki de heilige kluizenaar
David (530).
In het bisdom Namen de H. Walherus, pastoor van Onhaye, wegens zijn
priesterlijke ijver ter dood gebracht (XII). - In Frankrijk de H. Crescens, leerling
van den apostel Paulus en volgens de overlevering geloofsverkondiger in Gallië
en martelaar. - Te Caesarea in Palestina de H. Anectus, martelaar (omstr. 300).
- Te Konstantinopel de heilige priester Sampson, de vriend der armen (VI). - In
Hongarije de heilige koning Ladislaus I (1095). - Te Milaan de heilige diaken
Arialdus, die wegens zijn ijveren tegen de misstanden in de Kerk door zijn
vijanden is omgebracht (1066?).
Vigilie van de heilige apostelen Petrus en Paulus. - De H. Ireneus, bisschop van
Lyon en martelaar, wegens zijn geschriften ‘de vader der theologie’ genaamd
(omstr. 202). - Te Cordoba de heilige monnik en martelaar Argymírus (856). Te Alexandrië de H. Potamiéna, maagd en martelares (III). - Te Rome de H.
Paulus I, paus en belijder (767).
DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS (66?). - In Frankrijk de HH.
Marcellus en Anastasius, martelaren te Argenton (omstr. 258). - In Oostenrijk
de zalige weduwe Emma, stichteres van het Benedictinessenklooster van Gurk
(omstr. 1049).
Gedachtenis van den heiligen apostel Paulus. - In het aartsbisdom Mechelen
gedachtenis van de heilige maagd Adilia (VI-VII). - Te Rome de H. Lucina,
leerlinge van de apostelen, bekend wegens haar zorg voor de lichamen der
martelaren (I). - Eveneens te Rome de H. Emiliana, martelares (?). - In Frankrijk
de H. Martialis, apostel van Aquitanië en eerste bisschop van Limoges (I?). Eveneens in Frankrijk de heilige kluizenaar Theobaldus (1066).
Voor Donderdag na het feest van de allerheiligste Drievuldigheid: Feest van
het allerheiligste Sacrament.
Voor Vrijdag na het octaaf van het feest van het allerheiligste Sacrament: Feest
van het allerheiligst Hart van Jesus.

Juli
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1 FEEST VAN HET KOSTBAAR BLOED DES HEREN. - In het aartsbisdom Mechelen
de H. Rumoldus of Romboud, bisschop van Dublin en geloofsverkondiger in
de omgeving van Mechelen, waar hij werd omgebracht toen hij een zondaar
onbevreesd terecht had gewezen (omstr. 775). - In Frankrijk de H. Gallus,
bisschop van Clermont (554). - Eveneens in Frankrijk de H. Theodorícus, priester
te Reims, leerling van den H. Remigius (omstr. 533). - In Syrië de heilige belijder
Simeon, die een dwaze is geworden om Christus' wil (VI).
2 HET BEZOEK VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN ELISABETH. - De HH.
Processus en Martinianus, bewakers van de Mamertijnse gevan-
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genis te Rome en daar door de apostel Petrus gedoopt, martelaren (I). - In
Engeland de H. Swithun of Swithin, bisschop van Winchester (826). - In
Duitsland de H. Otto, bisschop van Bamberg en apostel van Pommeren (1139).
- In Frankrijk de H. Monegondis, kluizenares te Tours (570).
De H. Leo II, paus en belijder (683). - Te Caesarea in Cappadocië de H.
Hyacinthus, hoveling van keizer Trajanus, martelaar (II). - De heilige martelaren
Marcus en Mucianus; tezamen met hen werd een jongen ter dood gebracht, die
luid roepend de martelaren had aangespoord niet aan de afgoden te offeren (?).
- In Syrië de heilige martelaar Anatólius, wijsgeer, schrijver en bisschop van
Laodicea (omstr. 282). - In Italië de H. Heliodórus, bisschop van Altino (na
407). - In Klein-Azië de heilige hovenier Phocas, martelaar te Sinope (?).
Gedachtenis van de profeten Osee en Aggeus. - In Africa de H. Namphánion,
martelaar (?). - In Duitsland de H. Ulrich, bisschop van Augsburg (973). - In
Frankrijk de heilige weduwe Bertha, stichteres en eerste abdis van de abdij van
Blangy (omstr. 725). - In Engeland de H. Odo, de Goede genaamd, aartsbisschop
van Kantelberg (959). - In Bohemen de heilige abt Procópius (1053). - In de
Griekse Kerk de H. Andreas, aartsbisschop van Creta, dichter van vele liturgische
zangen (omstr. 730).
De H. Antonius-Maria Zaccaria, volksprediker in Lombardije en stichter van
de congregatie der Barnabieten (1539). - Te Rome de heilige martelares Zoë,
echtgenote van den H. Nicostratus, gevangen genomen terwijl zij bad bij het
graf van Sint Petrus (286). - Te Jerusalem de heilige diaken Athanasius, die om
wille van zijn belijdenis van Christus' menselijke natuur door ketters is gedood
(omstr. 450). - Te Cyrene in Lybië de heilige martelares Cyrilla (omstr. 300).
Octaafdag van de heilige apostelen Petrus en Paulus. - Te Rome de heilige
priester en martelaar Tranquillínus, vader van de HH. Marcus en Marcellianus,
die gevangen werd genomen toen hij bij de confessio van Sint Paulus bad (einde
III). - In Toscane de H. Romulus, bisschop van Fiesole en martelaar, leerling
van den apostel Petrus (I). - In Engeland de H. Thomas More, kanselier van
koning Hendrik VIII, martelaar (1535). - In Italië de H. Maria Goretti, die op
dertienjarige leeftijd haar liefde tot de kuisheid door haar marteldood heeft
betuigd (1902).
De heilige broeders en bisschoppen Cyrillus en Methodius, apostelen van de
Slavische volkeren (868 en 885). - In Duitsland (en in het bisdom Haarlem) de
H. Willebald, broeder van de H. Walburga, medewerker van den H. Bonifatius
en eerste bisschop van Eichstätt (786). - In Albanië de HH. Peregrinus en
Gezellen, die voor de vervolging uit Italië waren gevlucht, maar bij de kruisiging
van bisschop Astius van Durrazo luide Christus hebben beleden en eveneens
in die stad zijn ter dood gebracht (II). - In Spanje de H. Odo, bisschop van Urgel
(1122). - Te Alexandrië de heilige wijsgeer Pantaenus, leermeester van Clemens
van Alexandrië (omstr. 216). - In Frankrijk de heilige priester en zielzorger
Petrus Fourier, reformator van de Augustijner koorheren (1640). - De zalige
paus Benedictus XI, voordien magister van de orde der Predikheren (1304).
De H. Elisabeth, weduwe, koningin van Portugal (1336). - In de bisdommen
Gent en Luik de heilige maagden Landrada en Amelberga, oversten van het
klooster van Munsterbilsen (VIII). - In Duitsland de heilige bisschop en
geloofsverkondiger Kilianus uit Ierland, die met twee gezellen te Würzburg
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door de heidenen is gedood (689). - Te Caesarea in Palestina de H. Procópius,
martelaar (303). - De H. Hadrianus III, paus en belijder (885). - In Engeland de
H. Grimbald uit Vlaanderen, abt van
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het klooster van Winchester (903). - Te Rome de zalige Eugenius III, paus en
belijder (1153).
In Nederland en België de negentien heilige martelaren van Gorcum, die hun
trouw aan de Kerk en hun geloof in het allerheiligste Sacrament na vele
folteringen te Den Briel door hun dood hebben beleden: de parochiepriesters
Leonardus Vechel, Nicolaas van Poppel, Godfried van Duynen en Andreas
Wouters; Nicolaas Pieck, Hiëronymus van Weert, Theodorus van der Eem,
Nicasius van Heeze, Willehad uit Denemarken, Godfried van Mervel, Antonius
van Weert, Antonius van Hoornaer, Franciscus de Roye, Petrus van Assche en
Cornelius van Wijk bij Duurstede van de orde der Minderbroeders; de
Augustijner koorheer Joannes van Oisterwijk; Joannes van Hoornaer van de
orde der Predikheren; Jacobus Lacops en Adrianus van Hilvarenbeek van de
orde van Premonstreit (1572). - Te Rome de H. Zeno en vele gezellen, martelaren
(omstr. 304). - Op het eiland Creta de H. Cyrillus, bisschop van Gortyna en
martelaar (250). - In Italië de H. Anatólia, maagd en martelares, en de martelaar
Audax (III).
De Zeven heilige Broeders, zonen van de H. Felicitas, martelaren te Rome
(omstr. 162). - De heilige zusters Rufina en Secunda, martelaressen te Rome
(257). - In Armenië de vijf en veertig heilige martelaren van Nicópolis (319).
- Te Iconium in Lycaonië de H. Apollonius van Sardes, martelaar (?).
De H. Pius I, paus en martelaar (155). - In het aartsbisdom Mechelen de H.
Libertus, leerling van den H. Rumoldus, te Sint Truiden door de Noormannen
omgebracht (IX). - In de bisdommen Brugge en Gent de heilige maagd Godelieva,
wegens haar vroomheid gedood door haar echtgenoot, die haar op de
huwelijksdag had verstoten (1070). - In Italië de H. Joannes, bisschop van
Bergamo, door de Arianen ter dood gebracht (683). - Eveneens in Italië de
heilige maagd Veronica Guiliani, abdis van de Capucinessen te Città di Castello,
die de wondetekenen des Heren in haar lichaam heeft gedragen (1727). - In
Ierland en Engeland de zalige Oliver Plunket, aartsbisschop van Armagh, te
Londen door de vijanden van het katholieke geloof ter dood gebracht (1681).
De H. Joannes Gualbertus, stichter en abt van het klooster te Vallombrosa nabij
Florence (1073). - De HH. Nabor en Felix, martelaren te Milaan (303). - Op het
eiland Cyprus de H. Jason, een van de leerlingen des Heren. - In Toscane de H.
Paulinus, eerste bisschop van Lucca en martelaar (I). - De heilige martelaren
Proclus en Hilarion (II). - In Spanje de heilige maagd Marciana, martelares te
Toledo (?). - In Frankrijk de H. Viventíolus, bisschop van Lyon (omstr. 523).
De H. Anacletus, waarschijnlijk dezelfde als de H. Cletus, paus en martelaar,
tweede opvolger van den apostel Petrus. - De H. Silas, medewerker van de
apostelen en gezel van den H. Paulus op diens tweede reis. - In Africa de H.
Eugenius, bisschop van Carthago, die ondanks de hevige vervolging door de
Vandalen moedig zijn kudde is blijven besturen (505). - In Bretagne de heilige
bisschop Turiávus (705). - In Italië de zalige Jacobus de Voragine van de orde
der Predikheren, aartsbisschop van Genua, schrijver van de Gulden Legende
(omstr. 1298).
De H. Bonaventura van de orde der Minderbroeders, kardinaal en bisschop van
Albano, kerkleraar (1274). - In de bisdommen Utrecht en Haarlem de heilige
priester Marcellinus of Marculphus, leerling van den H. Gregorius van Utrecht
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en medewerker van den H. Lebuïnus (VIII). - In het aartsbisdom Mechelen de
heilige maagd en kluizenares Ragenufla (VI-VII). - Te Rome de heilige soldaat
Justus, martelaar (?). - Te Alexandrië de heilige bisschop Héraclas, leerling van
den theoloog Origenes (247).
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15 De H. Hendrik II, keizer van Duitsland en belijder (1024). - In Nederland de
heilige bisschop Plechelmus, geloofsverkondiger in Twente en Limburg (VIII).
- De HH. Eutropius, Zósima en Bonósa, martelaren te Porto nabij Rome (?). Op het eiland Ténedos de H. Abudemius, martelaar (omstr. 300). - In Armenië
de heilige geneesheer Antiochus, martelaar te Sebaste (II). - In Mesopotamië
de H. Jacobus, bisschop van Nisibis, kerkelijk schrijver en bestrijder van het
Arianisme (350). - In Rusland de H. Wladímir, grootvorst van Kiev en apostel
van zijn volk (1014).
16 Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de berg Carmel. - In het bisdom Luik
de heilige martelaar Valentinus, bisschop van Trier en Tongeren (IV). - In
Armenië de heilige bisschop Athenógenes en zijn leerlingen, martelaren te
Sebaste (omstr. 300). - Te Antiochië de heilige patriarch Eustathius, kerkelijk
schrijver, wegens zijn verdediging van de katholieke leer in ballingschap
gestorven (360?). - In Frankrijk de heilige maagd Maria Magdalena Postel,
stichteres van de congregatie der Zusters van de Christelijke Scholen (1846).
17 De H. Alexius, bedelaar en arme om Christus' wil (V). - In de bisdommen
Mechelen en Namen de heilige abt Fredegandus, apostel van Deurne (?). - In
Africa de twaalf heilige martelaren van Scili in Numidië, van wier proces de
officiële handelingen bewaard zijn gebleven: hun namen zijn Speratus, Narzális,
Cythínus, Veturius, Felix, Aquilínus, Laetantius, Januaria, Generosa, Vestína,
Donata en Secunda (180). - Te Rome de H. Leo IV, paus en belijder (855). Te Milaan de heilige maagd Marcellina, zuster van den H. Ambrosius (omstr.
398).
18 De heilige priester Camillus de Lellis, beschermheilige van ziekenhuizen en
zieken (1617). - De H. Symphorosa en haar zeven zonen, martelaren te Tibur
nabij Rome (omstr. 138). - In het aartsbisdom Utrecht de heilige bisschop
Frederik, die stervend zijn moordenaars heeft doen ontkomen (838). - In Mysië
de H. Aemilianus, martelaar (omstr. 362). - In Frankrijk de H. Arnulphus,
bisschop van Metz (641). - In Duitsland de H. Bruno, bisschop van Würzburg
(1045).
19 De heilige priester Vincentius a Paulo, stichter van de congregaties van de
Priesters der Missie en van de Dochters van Liefde, beschermheilige van allen
die hun naasten liefdevol bijstaan (1660). - In het aartsbisdom Utrecht de heilige
bisschop Bernulphus of Bernoldus (1054). - In Phrygië de H. Epaphras, door
den apostel Paulus zijn medegevangene genoemd, bisschop van Colosse en
martelaar (I). - Te Rome de H. Symmachus, paus en belijder (514). - In Egypte
de H. Arsenius de Grote, diaken van de Kerk van Rome en opvoeder van de
kinderen van keizer Theodosius, die meer dan vijftig jaren als kluizenaar in de
woestijn van Scetis leefde (445). - In Cappadocië de heilige maagd Macrina,
zuster van den H. Basilíus den Grote (379).
20 De H. Hiëronymus Aemilianus, bekend wegens zijn liefdevolle zorg voor
ouderloze en verlaten kinderen (1537). - De heilige maagd Margareta of Marina,
martelares te Antiochië in Pisidië (omstr. 303?). - De heilige profeet Elias de
Thesbiet. - In Duitsland de H. Severa, maagd te Trier (VII).
21 De H. Praxédes, maagd te Rome, zuster van de H. Pudentiana (I). - In het
aartsbisdom Mechelen de H. Raineldis, maagd en martelares, zuster van de H.
Gúdula (VIII). - In de bisdommen Luik en Roermond de HH. Monulphus en
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Gondulphus, bisschoppen van Tongeren en Maastricht. - Gedachtenis van den
profeet Daniël. - In Frankrijk de heilige krijgsman Victor, martelaar te Marseille
(290). - Eveneens in Frankrijk de heilige maagd Julia, martelares te Troyes (III).
- Eveneens
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in Frankrijk de H. Arbogástus, bisschop van Straatsburg (678). - In Syrië de
heilige monnik Joannes, gezel van den H. Simeon (VI).
De heilige boetelinge Maria Magdalena, die heeft gestaan aan de voet van het
kruis en aan wie de Heer na zijn Verrijzenis is verschenen. - In Galatië de H.
Plato, martelaar te Angora (omstr. 306). - In Frankrijk de H. Wandregísilus, in
het Frans Wandrille genaamd, stichter en eerste abt van het klooster van
Fontenelle (666). - Te Lissabon de H. Laurentius van Brindisi, priester van de
orde der Minderbroeders-Capucijnen, door wiens prediking velen tot Christus
zijn wedergekeerd (1619).
De H. Apollinaris, gezel van den apostel Petrus en eerste bisschop van Ravenna
(79). - De H. Liborius, bisschop van Le Mans in Frankrijk (einde IV).
Vigilie van de apostel Jacobus. - De heilige maagd Christina, die te Bolsena,
of te Tyrus volgens de overlevering der Grieken, haar geloof door haar
marteldood heeft bezegeld, nadat zij de afgodsbeelden in haar ouderlijk huis
had gebroken en het goud en zilver aan de armen gegeven (?). - In het bisdom
Doornik de H. Bruno, zoon van keizer Hendrik I, bestuurder van Lotharingen
en aartsbisschop van Keulen (965). - In het bisdom Luik de zalige zienares
Christina de Wonderbare, maagd te Sint Truiden (omstr. 1224). - In Rusland
de HH. Boris en Gleb, bij het doopsel Romanus en David genaamd, zonen van
den H. Wladímir, die op het voorbeeld des Heren een gewelddadige dood
geduldig hebben aanvaard (1001). - In Peru de H. Franciscus van Solano, priester
van de orde der Minderbroeders en geloofsverkondiger (1610). - In Frankrijk
de zestien zalige Carmelitessen van Compiègne, die te Parijs uit geloofshaat ter
dood zijn gebracht (1794).
DE HEILIGE APOSTEL JACOBUS DE MEERDERE. - De H. Christóphorus, martelaar
in Lycië (250). - In Spanje de H. Cucuphátes, martelaar te Barcelona (omstr.
300). - In Palestina de heilige martelaar Paulus, die vóór zijn onthoofding enig
uitstel heeft verkregen om voor zijn beulen en voor alle Joden en heidenen te
bidden (306). - Eveneens in Palestina de H. Valentina, maagd en martelares
(308).
DE H. ANNA, MOEDER VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA. - In de Griekse Kerk
de heilige maagd en martelares Parascéve (?).
De heilige geneesheer Pantáleon of Pantaléïmon, martelaar te Nicomedië (omstr.
300). - In het bisdom Gent de heilige maagd en abdis Christiana (VIII). - Te
Nicomedië de heilige priester Hermoláus, die Pantáleon tot het geloof in Christus
heeft gebracht, en de broeders Hermippus en Hermócrates, martelaren (omstr.
300). - In Spanje de diaken Georgius, Aurelius en zijn echtgenote Nathalia,
Felix en zijn echtgenote Liliosa, martelaren te Cordoba (852). - Te Rome de H.
Celestinus I, paus en belijder (432). - Te Konstantinopel de heilige maagd
Anthúsa, die gefolterd en verbannen is wegens haar verering van de heilige
beeltenissen (VIII).
De HH. Nazarius en Celsus, martelaren te Milaan (I). - De H. Victor I, paus en
martelaar (199). - De H. Innocentius I, paus en belijder (417). - In Bretagne de
H. Samson, bisschop en belijder (omstr. 564). - Eveneens in Frankrijk de heilige
maagd Ada, abdis van het klooster van Sint Julianus bij Le Mans (VII).
De H. Martha, maagd, zuster van Maria van Bethanië en van Lazarus. - Te
Rome de heilige broeders Simplicius en Faustinus en hun zuster Beátrix,
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martelaren (303). - Eveneens te Rome de heilige maagden Lucilia en Flora, en
Eugenius en Gezellen, martelaren (omstr. 265). - In Paphlagonië de H. Callinícus,
martelaar te Gangra (?). - In Noorwegen de H. Olav, koning en martelaar, apostel
van Zweden 1030).
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- In Frankrijk de H. Lupus, bisschop van Troyes (478). - Eveneens in Frankrijk
de H. Prosper, bisschop van Orleans (omstr. 464). - Te Rome de zalige Urbanus
II, paus en belijder, die de christenen tot de eerste kruistocht heeft opgeroepen
(1099).
30 De HH. Abdon en Sennen, Perzische edelen, die gevankelijk naar Rome zijn
gevoerd om daar te worden gemarteld (omstr. 250). - In Africa de heilige
maagden Maxima, Donatilla en Secunda, martelaressen te Inbúrbium (III). - In
Cappadocië de H. Julítta, martelares te Caesarea (omstr. 305).
31 De H. Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jesus, beschermheilige
van allen die geestelijke oefeningen maken (1556). - Te Milaan de heilige
bisschop en martelaar Calimérius (omstr. 191). - In Phrygië de HH. Demócritus,
Secundus en Dionysius, martelaren te Synnada (?). - In Frankrijk de H.
Germanus, bisschop van Auxerre, die zich naar Engeland heeft begeven om
daar de Pelagianen te bestrijden (omstr. 448). - Te Siëna in Italië de zalige
Joannes Colombini, stichter van de lekenorde der Jesuaten (1367). - In Abessynië
de zalige Justinus de Jacobis van de congregatie der Lazaristen, bisschop en
geloofsverkondiger (1860).

Augustus
1 Wijding van de basiliek van Sint Petrus Banden te Rome. - De Zeven Machabese
Broeders, die onder Antíochus Epíphanes tezamen met hun moeder wegens hun
trouw aan de wet van God de marteldood hebben geleden. - Te Rome de heilige
maagden en martelaressen Fides, Spes en Caritas, dochters van de H. Sophía
(II). - In Pamphylië de heilige landbouwers Leontius, Attius en Gezellen,
martelaren te Perge (omstr. 300). - In Spanje de heilige martelaar Felix uit Africa
(IV). - In Engeland de H. Ethelwold, monnik en bisschop van Winchester (984).
2 De H. Alfonsus-Maria van Liguori, bisschop en kerkleraar, stichter van de
Congregatie van den allerheiligsten Verlosser of van de Redemptoristen (1787).
- De heilige paus Stephanus I, die op zijn zetel werd gedood toen hij de
Eucharistie vierde (257). - In Bithynië de H. Theódota met haar drie zonen,
martelaren te Nicea (?). - In Africa de heilige martelaar Rutilius (omstr. 205).
3 Vinding van de relieken van den H. Stephanus, den eersten martelaar. - In Italië
de H. Asprénus, leerling van den apostel Petrus en eerste bisschop van Napels
(I?). - In Frankrijk de H. Euphronius, bisschop van Autun (V). - In Zwitserland
de zalige Benno, bisschop van Metz en stichter van de abdij van Einsiedeln
(940).
4 De H. Dominicus, stichter van de orde der Predikheren (1221). - Te Saloniki
de heilige bisschop Aristarchus, gezel van den apostel Paulus (I). - Te Rome de
heilige priester en martelaar Tertullínus (omstr. 255). - In Perzië de HH. Ia en
Gezellinnen, die onder koning Sapor Christus door hun marteldood hebben
beleden (IV).
5 Wijding van de basiliek van de H. Maria, de Grote of Meerdere genaamd, te
Rome. - In Frankrijk de H. Memmius, eerste bisschop van Châlons aan de Marne
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(III). - Te Antiochië Eusignius, die ten tijde van Julianus den Afvallige als
grijsaard van honderd en tien jaren om Christus' wil ter dood is gebracht (362).
- In Duitsland de H. Afra, na een slechte levenswandel tot Christus bekeerd,
martelares te Augsburg (omstr. 304). - In Engeland de H. Oswald, koning en
apostel van Northumbria (642). - De H. Nonna, moeder van den H. Gregorius
van Nazianze en van de H. Gorgónia (374).
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6 GEDAANTEVERANDERING VAN ONZEN HEER. - Te Rome de heilige paus Xystus
I, zijn diakens Felicissimus en Agapítus, en Januarius, Magnus, Vincentius en
Stephanus, martelaren (258). - In Spanje de tweehonderd monniken van de Sint
Petrus-abdij te Burgos, die door de Saracenen zijn omgebracht. - Eveneens in
Spanje de twee heilige scholieren Justus en Pastor, martelaren te Alcalá de
Henares (304). - Te Rome de H. Hormisdas, paus en belijder (523).
7 De H. Cajetanus van Thiene, stichter van de orde der Theatijnen (1547). - De
H. Donatus, bisschop van Arezzo en martelaar onder Julianus den Afvallige
(362). - In Mesopotamië de heilige monnik Dometius uit Perzië en twee
leerlingen, martelaren te Nisibis onder Julianus (362). - In Frankrijk de H.
Victricius, bisschop van Rouaan (omstr. 415). - Te Messina op Sicilië de H.
Albertus, belijder van de orde der Carmelieten (XIII).
8 De heilige diaken Cyríacus, en Largus en Smaragdus, martelaren te Rome (303).
- In Cilicië de heilige grijsaard Marinus, martelaar (omstr. 300). - In Phrygië
de H. Aemilianus, bisschop van Cyzicus, wegens zijn verdediging van de
verering der heilige beeltenissen in ballingschap gestorven (omstr. 735). - Op
het eiland Kreta de heilige bisschop Myro (?).
9 Vigilie van den heiligen martelaar Laurentius. - De H. Joannes-Maria Vianney,
pastoor te Ars, beschermheilige van de parochiepriesters (1859). - De heilige
krijgsman Romanus, martelaar te Rome, christen geworden op het zien van de
geloofsmoed van den H. Laurentius (III). - Te Konstantinopel de HH. Juliana,
Marcianus en Gezellen, ter dood gebracht omdat zij bij de Bronzen Poort een
beeltenis van den Verlosser hadden aangebracht (VIII). - In Italië de H. Joannes
van Fermo of van Alverna, belijder van de orde der Minderbroeders (1322).
10 DE HEILIGE MARTELAAR LAURENTIUS, DIAKEN VAN DE KERK VAN ROME (258).
- In Italië de heilige maagd Astéria, martelares te Bergamo (omstr. 300).
11 De HH. Tiburtius en Susanna, martelaren te Rome (omstr. 295?). - In België
de H. Gaugericus, bisschop van Kamerijk en Atrecht (omstr. 625). - In Pontus
de heilige martelaar Alexander, van wijsgeer uit nederigheid kolenbrander
geworden, vervolgens bisschop van Comana (250). - De heilige maagd
Philomena, martelares te Rome (omstr. 300). - In Frankrijk de H. Taurinus,
eerste bisschop van Evreux (IV?).
12 De heilige maagd Clara, volgelinge van den H. Franciscus van Assisi (1253).
- In Frankrijk de heilige abt Porcarius van Lérins, die met vijfhonderd van zijn
monniken door de Saracenen is ter dood gebracht (731). - Op Sicilië de heilige
diaken Euplus, martelaar te Catania (304). - Te Nicomedië de heilige broeders
Macarius en Photius en gezellen, martelaren (omstr. 300). - In Duitsland de H.
Hilaria, moeder van H. Afra, en haar drie slavinnen Digna, Euprépia en Eunómia,
martelaressen te Augsburg (omstr. 304).
13 De heilige martelaar Hippólytus, priester van de Kerk van Rome en kerkelijk
schrijver (235). - De heilige leraar Cassianus, die om Christus' wil door zijn
heidense leerlingen te Imola ter dood is gebracht (?). - In het bisdom Haarlem
de H. Wigbertus, geloofsverkondiger onder de Friezen en leermeester van den
H. Willibrordus (VII). - Te Konstantinopel de H. Maximus de Belijder, die de
katholieke leer tegenover de Monotheleten heeft verdedigd en, na op gruwelijke
wijze te zijn verminkt, in ballingschap is gestorven (662). - In Frankrijk de
heilige koningin Radegondis, stichteres van de abdij van het heilig Kruis te
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Poitiers (587). - De H. Simplicianus, leermeester van den H. Ambrosius en diens
opvolger als bisschop van Milaan (400).
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14 Vigilie van de ten Hemelopneming van de heilige Moeder Gods. - De H.
Eusebius, priester van de Kerk van Rome, heldhaftig verdediger van het
katholieke geloof tegen de Arianen (omstr. 350). - In de bisdommen Utrecht en
Haarlem de heilige geloofsverkondiger Werenfridus, gezel van den H.
Willibrordus (VIII). - In Syrië de heilige martelaar Marcellus, bisschop van
Apaméa (?). - In Illyrië de heilige martelaar Ursícius (omstr. 300).
15 TEN HEMELOPNEMING VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. - Te Rome de heilige
acoliet Tarsicius, door de heidenen omgebracht toen hij weigerde hun de heilige
Gaven over te leveren welke hij naar de christenen in de kerker bracht (III).
16 DE H. JOACHIM, VADER VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA. - Te Nicea de heilige
geneesheer Diomédes, martelaar (omstr. 300).
17 Octaafdag van den heiligen martelaar Laurentius. - De H. Hyacinthus, priester
van de orde der Predikheren, die het geloof verkondigde in Polen en Pruisen
(1257). - In het bisdom Haarlem de heilige priester Jeroen, ter dood gebracht
door de Noormannen (IX). - In Africa de heilige abt Liberatus en zijn monniken,
martelaren in de vervolgingen door de Vandalen (483). - In Achaje de heilige
priester en martelaar Myron (omstr. 250). - In Cappadocië de heilige Mamas,
martelaar te Caesarea (omstr. 274). - In Palestina de H. Paulus en zijn zuster,
de maagd Juliana, martelaren te Ptolemaïs (omstr. 274). - Te Rome de H.
Eusebius, paus (310). - In Italië de heilige maagd Clara, abdis van het
Augustinessenklooster te Montefalco, bekend wegens haar innige liefde tot de
geheimen van het lijden des Heren (1308).
18 De H. Agapítus, die op vijftienjarige leeftijd te Preneste zijn geloof door zijn
marteldood heeft beleden (275?). - In de bisdommen Brugge en Gent de H.
Arnoldus, bisschop van Soissons en stichter van de abdij te Oudenburg (1087).
- In het bisdom Luik de heilige pelgrim Rochus (omstr. 1327). - In Illyrië de
heilige steenhouwers Florus en Laurus, martelaren (?). - De H. Helena, moeder
van keizer Konstantijn den Grote, bekend wegens haar liefdevolle zorg voor de
heilige plaatsen te Jerusalem (omstr. 326). - In Africa de H. Alípius, leerling
van den H. Augustinus en bisschop van Tagaste (430).
19 De H. Joannes Eudes, stichter van de congregatie van de priesters van Jesus en
Maria (1680). - Te Rome de heilige senator en martelaar Julius (II). - In Italië
de heilige martelaar Magnus, bisschop van Trani (omstr. 250). - In Cilicië de
heilige krijgsman Andreas met vele gezellen, martelaren (einde III). - Te Rome
de H. Xystus III, paus en belijder (440). - In Frankrijk de H. Lodewijk van de
orde der Minderbroeders, bisschop van Toulouse (1297).
20 De H. Bernardus, eerste abt van Clairvaux, kerkleraar (1153). - Gedachtenis
van den profeet Samuël. - In Thracië de heilige martelaren Severus en de
honderdman Memnon (?). - In Spanje de heilige monniken Leovigíldus en
Christóphorus, martelaren te Cordoba (IX). - In Frankrijk de H. Philibertus,
stichter en abt van de abdij van Noirmoutier (684).
21 De heilige weduwe Joanna-Francisca Frémiot de Chantal, stichteres van de orde
der Visitatie (1641). - Te Rome de heilige weduwe en martelares Cyríaca (omstr.
255). - In Italië de H. Paternus, martelaar te Fondi (250). - In Syrië de heilige
Bassa en haar drie zonen, Theogónius, Agápius en Pistus, martelaren (omstr.
300). - In Italië de zalige Bernardus Ptolemeus, stichter van de
Benedictijnen-congregatie der Olivetanen (1348).
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22 FEEST VAN HET ONBEVLEKT HART VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA. - De H.
Timótheus, martelaar te Rome (omstr. 300). - De H. Hippólytus of Nonnus,
martelaar te Porto bij Rome (omstr. 225?). - De heilige jongeling Symphorianus,
martelaar te Autun (omstr. 180). - In Cilicië de H. Athanasius, bisschop van
Tarsus, en Anthúsa, martelaren (omstr. 255). - Te Nicomedië de heilige
martelaren Agathonícus, Zóticus en Gezellen (III). - In Frankrijk de HH. Maurus
en Gezellen, martelaren te Reims (III).
23 Vigilie van den heiligen apostel Bartholomeus. - De H. Philippus Benitius van
de orde der Servieten, die zich uit nederigheid verborgen heeft gehouden om
niet tot paus te worden gekozen (1285). - In Lycië de drie broeders Claudius,
Astérius en Neon, Domnína en de weduwe Theonílla, martelaren te Aegeae
(285). - In Frankrijk de HH. Timótheus en Apollinaris, martelaren te Reims (?).
- De heilige slaaf en martelaar Lupus (?). - Te Alexandrië de heilige bisschop
Theonas (300). - In Frankrijk de H. Sidonius Apollinaris, bisschop van Clermont
(489).
24 DE HEILIGE APOSTEL BARTHOLOMEUS. - In Africa nabij Carthago de driehonderd
martelaren tijdens de vervolging onder Valerianus, die tezamen de ‘massa
candida’, de schitterende schare, worden genoemd (258). - In Isaurië de heilige
martelaar Tátion (omstr. 300). - In Frankrijk de H. Aldowin of Ouen, bisschop
van Rouaan (684).
25 De H. Lodewijk IX, koning van Frankrijk (1270). - In Nederland de H.
Gregorius, geloofsverkondiger en gekozen bisschop te Utrecht (775). - Te Rome
de heilige toneelspeler Genesius, martelaar (omstr. 286?). - Te Konstantinopel
de heilige patriarch Mennas (552). - In Engeland de H. Hilda, abdis van het
klooster van Whitby (680).
26 De H. Zephyrinus, paus en belijder (217). - Te Rome de HH. Ireneus en
Abundius, ter dood gebracht omdat zij het lichaam van de martelares Concordia
hadden begraven (omstr. 255).
27 De H. Joseph Calasanctius, stichter van de congregatie der Piaristen tot
opvoeding en onderwijs der arme kinderen (1648). - In Italië de heilige martelaar
Rufus, bisschop van Capua (II?). - In Frankrijk de heilige bisschop Caesarius
van Arles, van wien twee kloosterregels en vele preken bewaard zijn gebleven
(542). - Eveneens in Frankrijk de H. Syagrius, bisschop van Autun (omstr. 600).
- De H. Poemen, kluizenaar in de woestijn van Thebe (IV). - In de Griekse Kerk
de H. Liberius, paus van Rome en belijder (366).
28 De H. Augustinus, bisschop van Hippo, kerkleraar (430). - De H. Hermes,
martelaar te Rome (omstr. 116). - In Frankrijk de heilige soldaat Julianus,
martelaar in Auvergne (304). - De H. Moses de Ethiopiër, van roverhoofdman
kluizenaar geworden en abt in de woestijn van Scetis (IV).
29 De onthoofding van den H. Joannes den Doper. - De H. Sabina, martelares in
Umbrië (II?). - Te Konstantinopel de bisschop Hypatius en de priester Andreas,
wegens de verering der heilige beeltenissen ter dood gebracht (VIII). - In Frankrijk
de H. Mederícus, kluizenaar in de omgeving van Parijs (VIII). - In Engeland de
heilige koning en monnik Sebba (695).
30 De heilige maagd Rosa van de heilige Maria, van de derde orde van den H.
Dominicus, te Lima in Peru (1617). - De heilige priester Felix en een onbekende
christen, die gegrepen werd omdat hij Felix moed insprak, en die Adauctus, de
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Toegevoegde, wordt genoemd, martelaren te Rome (omstr. 303). - Eveneens te
Rome de heilige maagd en martelares Gaudentia (?). - In Frankrijk de heilige
kluizenaar Fiacrius (omstr. 670).
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31 De H. Raymundus Nonnatus, die geheel zijn leven heeft gewijd aan de vrijkoping
der christenslaven en aan de bekering der ongelovigen, kardinaal (1240). - In
Duitsland de H. Paulinus, bisschop van Trier, wegens zijn verdediging van den
H. Athanasius in ballingschap gestorven (358). - In Engeland de H. Aidan,
abt-bisschop van Lindisfarne (651). - Te Athene de heilige wijsgeer Aristídes,
die voor keizer Hadrianus een verdediging van de christelijke leer heeft
geschreven (II).

September
1 De heilige kluizenaar Egidius (VII). - De Twaalf heilige Broeders, afkomstig
uit Africa, zonen van de HH. Bonifatius en Thecla, die op verschillende dagen
de marteldood hebben ondergaan en wier relieken worden bewaard te
Beneventum (omstr. 303). - De H. Priscus, martelaar te Capua (I?). - In Thracië
de heilige diaken Ammon en de veertig heilige maagden die hij in het geloof
had onderwezen, martelaren te Heracléa (omstr. 320). - In Frankrijk de H.
Nivardus, bisschop van Reims (omstr. 673). - In Abessinië de zalige
priestermonnik Michaël Ghebre, als martelaar voor het katholieke geloof
gestorven (1855).
2 De H. Stephanus, koning en apostel van Hongarije (1038). - Te Rome de heilige
martelares Maxima (IV). - In Thracië de heilige martelaren Diomédes, Julianus,
Philippus, Eutychianus, Hesychius, Leónides, Philadélphus, Melaníppus en
Panthágape (?). - Op het eiland Sicilië de heilige broeders en zuster Evodius,
Hermógenes en Callista, martelaren te Syracuse (?). - In Frankrijk de H. Justus,
bisschop van Lyon, die met zijn lector Victor zijn leven in Egypte als kluizenaar
heeft beëindigd (omstr. 390). - De H. Brocardus, belijder van de orde der
Carmelieten (XIII).
3 In de bisdommen Luik en Namen de H. Remaclus, bisschop van
Tongeren-Maastricht en stichter van de kloosters van Malmédy en Stavelot
(omstr. 670). - Te Nicomedië de H. Basilíssa, als meisje van negen jaar om
Christus' wil ter dood gebracht (303). - In Frankrijk de H. Mansuetus, eerste
bisschop van Toul (IV). - In Syrië de H. Simeon de Styliet de Jongere (omstr.
592). - In Palestina de heilige abt Theoctístus (467). - Te Rome de H. Serápia,
maagd en martelares (omstr. 120).
4 Gedachtenis van den heiligen profeet en wetgever Moses. - Te Napels de H.
Candida, leerlinge van den apostel Petrus. - In Frankrijk de H. Marcellus,
martelaar te Chalon (omstr. 178). - De heilige martelaren Theodorus, Ammianus
en Julianus (IV). - Te Rome de H. Bonifatius I, paus en belijder (422). - De
heilige maagd Rosalia, uit het geslacht der Karolingers, kluizenares nabij Palermo
op het eiland Sicilië (1160).
5 De H. Laurentius Justinianus, aartsbisschop en eerste patriarch van Venetië
(1455). - In het bisdom Brugge de heilige geloofsverkondiger Bertinus, stichter
en eerste abt van het klooster van Sithieu, dat later zijn naam zou dragen (omstr.
700). - Te Konstantinopel de heilige martelaren Urbanus, Theodorus, Menedémus
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en vele andere priesters en diakens, op last van den ariaansen keizer Valens in
zee verdronken (IV). - In Armenië de heilige krijgslieden Eudoxius, Zeno,
Macarius en vele gezellen, martelaren te Meliténe (einde III).
6 De heilige martelaar Onesíphorus, leerling van de apostelen. - In Africa de
heilige bisschop en martelaar Laetus, door den Vandalenkoning Hunneric levend
verbrand (484); in diezelfde tijd werden gefolterd en verbannen de bisschoppen
Donatianus, Praesidius, Mansuetus, Germanus en Fúsculus. - Te Alexandrië de
heilige priester Faustus, Macarius en tien Gezellen, martelaren (omstr. 250). De heilige monnik Magnus, apostel van de Algäu (omstr. 750).
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7 In de bisdommen Doornik en Luik de heilige maagd Madelberta, abdis van het
klooster van Maubeuge (VII). - In het bisdom Gent de heilige bisschop en
geloofsverkondiger Hilduardus (750). - Te Nicomedië de heilige martelaar
Joannes (303). - Te Caesarea in Cappadocië de heilige martelaar Eupsychius,
die zijn goederen heeft weggeschonken aan de armen en aan hen die hem hadden
aangeklaagd (II). - In Cilicië de heilige herder Sozon, martelaar (omstr. 304). In Frankrijk de H. Regina, martelares nabij Autun (?). - Eveneens in Frankrijk
de H. Evortius, bisschop van Orleans (omstr. 391). - Nabij Parijs de heilige
kluizenaar en priester Clodoald of Cloud, kleinzoon van koning Clovis (omstr.
560).
8 GEBOORTE VAN DE HEILIGE MAAGD EN MOEDER GODS MARIA. - De H.
Hadrianus, hoveling van keizer Maximianus, martelaar te Nicomedië (303?). Te Rome de H. Sergius I, paus en belijder (701). - In Duitsland de heilige
geloofsverkondiger Corbinianus, eerste bisschop van Freising in Beieren (730).
- In Italië de heilige maagd Stephania, martelares te Amalfi (?).
9 De H. Gorgonius, martelaar te Rome (omstr. 300?). - Te Nicomedië de heilige
martelaren Dorótheus en Gorgonius, hovelingen van keizer Diocletianus (303).
- In het bisdom Brugge de heilige geloofsverkondiger en bisschop Audomárus
of Omaar (686). - In Armenië de heilige krijgsman Severianus, martelaar te
Sebaste (320). - In Zuid-Amerika de H. Petrus Claver, priester van de Sociëteit
van Jesus, apostel en beschermer der negerslaven (1654).
10 De H. Nicolaas van Tolentino van de orde der Augustijner-Eremieten (1306).
- In het bisdom Luik de H. Theodardus, bisschop en martelaar (omstr. 668). In Africa de H. Nemesiánus en vele anderen, martelaren te Carthago onder
Valerianus en Gallienus (omstr. 260). - Te Chalcédon de heilige martelaren
Sósthenes en Victor (omstr. 303). - In Bithynië de heilige maagden en
martelaressen Menodóra, Metrodóra en Nymphodóra (omstr. 310). - In Frankrijk
de H. Salvius, bisschop van Albi (584). - Te Konstantinopel de heilige keizerin
Pulchéria, echtgenote van keizer Marcianus, beschermster van het geloof (453).
- In het bisdom Doornik de zalige Richardus van de H. Anna, priester van de
orde der Minderbroeders en martelaar in Japan (begin XVII).
11 De heilige broeders Protus en Hyacinthus, dienaren van de H. Eugenia,
martelaren te Rome (III of IV). - In het bisdom Gent de heilige maagd Vinciana,
zuster van den H. Landoaldus (VII?). - In het bisdom Roermond de H. Otger,
medewerker van de geloofsverkondigers Wiro en Plechelmus (omstr. 713). In Syrië de HH. Diodórus, Diomédes en Dídymus, martelaren te Laodicea (?).
- In Egypte de heilige belijder en bisschop Paphnutius, leerling van den H.
Antonius den Grote (IV). - In Frankrijk de H. Patiens, bisschop van Lyon (omstr.
491). - Te Alexandrië de heilige boetelinge en kluizenares Theodóra (V).
12 Feest van de Naam van de heilige Maagd Maria. - In Bithynië de heilige bisschop
Autónomus, ter dood gebracht bij het vieren van de heilige geheimen (omstr.
304). - In Lycaonië de heilige martelaar Curnútus, bisschop van Iconium (?). In Phrygië de heilige martelaren Macedonius, Theodúles en Tatiánus (omstr.
363). - In Beieren de heilige herder Eberhard of Everard (XII).
13 In het aartsbisdom Mechelen de heilige koster Guido van Anderlecht, weldoener
der armen (XI). - Te Alexandrië de heilige martelaar Philippus, prefect van
Egypte, vader van de H. Eugenia (III of IV). - Eveneens te Alexandrië de heilige
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patriarch Eulogius, kerkelijk schrijver (607). - In Frankrijk de H. Maurilius,
bisschop van Angers (omstr. 437).
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14

15

16

17

18

19

20

- Eveneens in Frankrijk de H. Amatus, kluizenaar en eerste abt van Remiremont
(omstr. 630).
Verheffing van het heilig Kruis des Heren. - In het bisdom Luik de H. Maternus,
bisschop van Keulen en stichter van de Kerk van Tongeren (IV?). - Te Rome
de heilige knaap Crescens, martelaar (304).
FEEST VAN DE ZEVEN SMARTEN VAN DE HEILIGE MOEDER GODS. - De heilige
priester Nicomedes, martelaar te Rome (I). - In Frankrijk de H. Valerianus,
martelaar te Tournus (omstr. 178). - In Thracië de HH. Maximus, Theodórus
en Asclepiódotus, martelaren te Adrianopel (omstr. 300). - De H. Nicetas de
Got, martelaar tijdens de vervolging onder koning Athanaric (omstr. 372). - In
Thracië de H. Melitína, martelares te Marcianopolis (omstr. 150). - In Italië de
heilige zienares Catharina van Genua (1510).
De H. Cornelius, paus en martelaar (253). - De heilige martelaar Cyprianus,
bisschop van Carthago en kerkelijk schrijver (258). - De heilige maagd
Euphemia, martelares te Chalcédon (304). - De HH. Lucia en Geminianus,
martelaren te Rome (omstr. 304). - Te Heracléa in Thracië de heilige martelares
Sebastiana, leerlinge van den apostel Paulus (I). - In Schotland de heilige
geloofsverkondiger Ninian, abtbisschop van Whithorn (432). - In Engeland de
heilige prinses en maagd Edith (984). - In Palestina de H. Albertus, Latijns
patriarch van Jerusalem, die de regel van de orde der Carmelieten heeft
geschreven (1214). - Te Bologna de zalige maagd Imelda Lambertini, gestorven
op de dag van haar eerste Communie (1333).
Feest van de Kruiswonden van den H. Franciscus van Assisi. - In België en
Nederland de heilige geloofsverkondiger Lambertus, bisschop te Maastricht en
martelaar te Luik (begin VIII). - Te Rome de heilige priester en martelaar Justinus,
die de lichamen van de HH. Laurentius, Xystus en vele anderen heeft begraven
(III). - In Spanje de heilige maagd Columba, martelares te Cordoba (953). - In
Phrygië de H. Ariádne, martelares (II). - Te Milaan de heilige belijder Sátyrus,
broeder van den H. Ambrosius (378). - In Duitsland de heilige maagd en zienares
Hildegard van Bingen, van wie vele geschriften bewaard zijn gebleven (1179).
De H. Joseph van Cupertino, priester van de orde der Minderbroeders (1663).
- De H. Methodius, bisschop van Olympus in Lycië en martelaar, kerkelijk
schrijver (311). - In Frankrijk de heilige officier Ferréolus, martelaar te Vienne
(omstr. 304). - Op het eiland Kreta de H. Euménius, bisschop van Gortyna (II
of III).
De H. Januarius, bisschop van Beneventum, en zijn gezellen, martelaren (304).
- In Italië de HH. Felix en Constantia, martelaren te Nocera (I). - De HH.
Tróphimus, Sabbátius en Dorymédon, martelaren te Antiochië en Synnada
(277). - In Engeland de H. Theodorus van Tarsus, aartsbisschop van Kantelberg
(690). - In Frankrijk de H. Eustochius, bisschop van Tours (461). - In Spanje
de H. Maria van Cervello, Maria van Bijstand genaamd, maagd van de orde tot
vrijkoping van slaven (1290).
Vigilie van den heiligen apostel Mattheus. - De heilige martelaren Eustachius,
zijn echtgenote Theopísta en zijn zonen Agápius en Theopístus (118?). - Te
Rome de H. Agapítus I, paus en belijder (536).
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21 DE HEILIGE APOSTEL EN EVANGELIST MATTHEUS. - Gedachtenis van den profeet
Jonas. - In Normandië de H. Laudus of Ló, bisschop van Coutances (omstr.
565). - Eveneens in Frankrijk de H. Maura, maagd te Troyes (?).
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22 De H. Thomas van Villanova van de orde der Augustijner-Eremieten, bisschop
van Valencia in Spanje (1555). - De H. Mauritius, bevelhebber van het
Thebaanse legioen, met zijn christen soldaten, onder wie Ursus en Victor, ter
dood gebracht, volgens de overlevering te Saint Maurice in Zwitserland (286).
- Te Rome de H. Merita, maagd en martelares (?). - In Beieren de heilige
geloofsverkondiger Emmeram, voordien bisschop van Poitiers, martelaar (VII).
- Te Rome de H. Felix IV, paus en belijder (530). - In Frankrijk de H. Sanctinus,
eerste bisschop van Meaux (III of IV). - Eveneens in Frankrijk de H. Salaberga,
abdis te Laôn (omstr. 665).
23 De H. Linus, opvolger van den apostel Petrus als paus van Rome, martelaar (76
of 79). - De heilige maagd Thecla van Iconium, martelares te Seleucía in Isaurië,
volgens de overlevering een leerlinge van de apostel Paulus en de eerste
martelares (I of II). - In Spanje de heilige vrouwen Xantippe en Polyxena,
leerlingen van de apostelen (I). - In Italië de H. Sosius, diaken te Misenum,
tezamen met den H. Januarius ter dood gebracht (304).
24 Feest van Onze Lieve Vrouw van Vrijkoping der Slaven. - In Hongarije de
heilige geloofsverkondiger en martelaar Gerardus Sagredo, bisschop van Csanád
(omstr. 1135). - In Frankrijk de heilige geloofsverkondigers Andóchius, Thyrsus
en Felix uit Smyrna, martelaren nabij Autun (omstr. 197). - In Italië de H.
Pacificus van San Severino, priester van de orde der Minderbroeders (1721).
25 In het bisdom Gent de heilige jongeling Gerulphus, wegens zijn vroomheid ter
dood gebracht (VIII). - De H. Cleophas, leerling des Heren. - In Frankrijk de
heilige martelaar Firminus, eerste bisschop van Amiens (omstr. 287). - Eveneens
in Frankrijk de H. Lupus, monnik en bisschop van Lyon (VI). - Eveneens in
Frankrijk de heilige bisschop Principius van Soissons, broeder van den H.
Remigius (omstr. 510).
26 De H. Cyprianus en de maagd Justina, martelaren te Nicomedië (304). - Te
Rome de heilige krijgsman Callistratus en Gezellen, martelaren (omstr. 300). In Italië de H. Nilus de Jongere, stichter en abt van het klooster van Grotta
Ferrata (1005). - In Noord-Amerika de heilige geloofsverkondigers Joannes de
Brébeuf, Isaac Jogues, en zes Gezellen, priesters van de Sociëteit van Jesus,
martelaren in de missie onder de Indianen (1642-1649). - In Frankrijk de heilige
priester Andreas Fournet, stichter van de congregatie van de Dochters van het
heilig Kruis (1834).
27 De twee heilige broeders Cosmas en Damianus, geneesheren uit Arabië,
martelaren te Aegeae in Cilicië (omstr. 303). - In Syrië de H. Joannes Marcus,
leerling des Heren, volgens de overlevering bisschop van Byblus. - Te Rome
de heilige martelares Epicháris (omstr. 304). - In Italië de HH. Fidentius en
Terentius, martelaren te Todi (omstr. 304). - Te Parijs de heilige graaf Elzeárius
van Ariano, gezant van koning Robert van Anjou, lid van de derde orde van
den H. Franciscus (1323). - In Henegouwen de heilige maagd en kluizenares
Hiltrudis (omstr. 790).
28 De heilige martelaar Wenceslaus, hertog van Bohemen (935). - Te Rome de
heilige martelaar Stácteus (?). - In Frankrijk de H. Exsuperius, bisschop van
Toulouse (omstr. 411). - In Bethlehem de heilige maagd Eustóchium, dochter
van de H. Paula en leerlinge van den H. Hiëronymus (419). - In Duitsland de
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heilige maagd Líoba, medewerkster van den H. Bonifatius en abdis te
Schornsheim bij Mainz (omstr. 782).
29 WIJDING VAN DE BASILIEK VAN DEN HEILIGEN AARTSENGEL MICHAËL TE ROME.
- In Perzië de HH. Dadas, Cásdoa en Gabdélaäs, marte-
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laren onder koning Sapor (IV). - In Armenië de heilige maagd Rípsime en
gezellinnen, na wier marteling koning Tiridátes zich tot Christus bekeerd heeft
(III-IV). - In Perzië de H. Gudélia, ter dood gebracht omdat zij weigerde de zon
te aanbidden (IV).
30 De H. Hiëronymus, monnik te Bethlehem, kerkleraar en vertaler van de boeken
der heilige Schrift (420). - Te Rome de heilige hoveling Leopardus, martelaar
ten tijde van Julianus den Afvallige (363). - In Armenië de heilige apostel en
bisschop Gregorius, de Verlichter genaamd (332). - In Engeland de heilige
monnik Honorius, gezel van den H. Augustinus en bisschop van Kantelberg
(420). - Te Rome de heilige weduwe Sophía, moeder van de heilige martelaressen
Fides, Spes en Caritas (II).

October
1 De heilige belijder Remigius, bisschop van Reims en apostel der Franken (533).
- In de bisdommen Gent en Haarlem de heilige kluizenaar Bavo, leerling van
den H. Amandus (omstr. 653). - In het bisdom Doornik de heilige priester en
geloofsverkondiger Piatus, martelaar (einde III). - In Portugal de H. Verissimus,
en zijn zusters Maxima en Julia, martelaren te Lissabon (omstr. 304). - Te
Saloniki de heilige martelaar Domnínus (omstr. 300). - In de Griekse Kerk de
heilige dichter Romanus de Zanger (VI).
2 Feest van de heilige Engelbewaarders. - In het bisdom Luik gedachtenis van
den H. Beregísus, stichter en abt van het klooster te Andage, dat later naar den
H. Hubertus is genoemd (VII). - In Frankrijk de H. Leodegárius, bisschop van
Autun, en zijn broeder Gerínus, beiden slachtoffers van den wreden Ebroïnus
(678). - Te Nicomedië de heilige krijgsman Eleutherius en vele andere christenen,
vals beschuldigd van de brand van het paleis van keizer Diocletianus (303). In Engeland de H. Thomas, bisschop van Hereford (1282).
3 De H. Teresia van het Kind Jesus, maagd te Lisieux (1897). - Te Rome de heilige
martelaar Cándidus (?). - In Spanje de H. Froilánus, monnik en bisschop van
Leon (905). - In Palestina de heilige kluizenaar Hesychius, leerling en gezel
van den H. Hilarion (IV). - De H. Gerardus, abt van Brogne in België en
hervormer van het kloosterleven (959).
4 De H. Franciscus van Assisi, stichter van de orden der Minderbroeders en van
de Clarissen (1226). - Te Corinthe de HH. Crispus en Cajus, leerlingen van den
apostel Paulus (I). - Te Alexandrië de heilige priesters en diakens Cajus, Faustus,
Eusebius, Cherémon, Lucius en gezellen, martelaren (omstr. 255). - In Italië de
H. Petronius, bisschop van Bologna (omstr. 450). - Te Parijs de heilige maagd
Aurea, abdis van het klooster van Sint Martialis (666).
5 De HH. Placidus, Eutychius, Victorinus, Flavia en Gezellen, martelaren op het
eiland Sicilië (omstr. 304), later vereenzelvigd met den leerling van den H.
Benedictus, tezamen met vele monniken en met zijn zuster door ongelovige
piraten daar om Christus' wil ter dood gebracht (VI). - De heilige maagd
Charitína, martelares ten tijde van keizer Diocletianus (omstr. 303). - Te Rome
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de heilige weduwe Galla, dochter van den consul Symmachus, die vele jaren
in de nabijheid van de basiliek van den apostel Petrus een leven heeft geleid
van gebed en goede werken (VI).
6 De heilige belijder Bruno, stichter van de orde der Karthuizers (1101). - In
Frankrijk de heilige maagd Fides, martelares te Agen (303). - Te Napels de
heilige maagd en mystica Maria-Francisca van de Vijf Wonden des Heren, van
de derde orde van den H. Franciscus (1791).
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7 GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MOEDER GODS ONDER DE TITEL VAN ONZE
LIEVE VROUW VAN DE ROZENKRANS. - De H. Marcus, paus en belijder (336).
- De H. Sergius, wiens grafkerk te Sergiópolis bij de Euphraat een van de meest
bekende bedevaartplaatsen der kerkelijke oudheid was, en de H. Bacchus,
martelaren in Mesopotamië (omstr. 300). - De H. Marcellus, martelaar te Capua,
tezamen genoemd met den H. Apulejus (?). - In Syrië de heilige maagd en
martelares Julia (omstr. 300). - In Italië de heilige maagd Justina, martelares te
Padua en beschermheilige der stad (IV?).
8 De heilige weduwe en zieneres Birgitta, stichteres van het klooster te Vadstena
in Zweden, waarheen haar lichaam na haar dood uit Rome is overgebracht
(1373). - In de bisdommen Luik en Roermond de H. Amor, pelgrim en monnik
te Munsterbilsen (XI). - Te Laodicéa in Phrygië de heilige priester en martelaar
Artemon (omstr. 303). - De heilige proconsul Demetrius, te Saloniki wegens
zijn belijdenis van Christus met een lans doorstoken, een der meest vereerde
heiligen in de Oosterse Kerken (290 of 306). - In Palestina de heilige maagd
Reparata, martelares te Caesarea (250). - In Italië de heilige maagd Laurentia,
martelares te Ancona (omstr. 303). - Te Jerusalem de H. Pelagia, die als
boetelinge op de Olijfberg heeft geleefd (V).
9 De heilige priester en zielzorger Joannes Leonardi, stichter van de congregatie
der Regulieren van de heilige Moeder Gods, bekend wegens zijn bijzondere
zorg voor de opleiding der toekomstige priesters (1609). - De heilige martelaar
Dionysius, geloofsverkondiger in Noord-Frankrijk en volgens de overlevering
eerste bisschop van Parijs (III?); tezamen met hem worden vereerd de priester
Rusticus en de diaken Eleutherius. - In de bisdommen Doornik en Gent de H.
Ghislénus, kluizenaar nabij Bergen (omstr. 680). - Gedachtenis van den heiligen
aartsvader Abraham, vader van allen die geloven. - In Italië de H. Deúsdedit,
abt van Monte Cassino (834). - Te Antiochië de heilige abdis Publia, die gedood
is op last van Julianus den Afvallige (363).
10 De H. Franciscus van Borgia, priester van de Sociëteit van Jesus (1527). - Te
Ceuta in Mauretanië de heilige Daniël en zijn zes gezellen, van de orde der
Minderbroeders, wegens hun ijver voor de prediking van het geloof ter dood
gebracht (1227). - Te Keulen de H. Gereon met vele gezellen (287?). - Eveneens
de heilige krijgsman Victor en zijn gezellen, martelaren te Xanten (287?). - Te
Nicomedië de H. Eulampius en zijn zuster de maagd Eulampia, martelaren
(omstr. 303). - In Engeland de heilige geloofsverkondiger Paulinus, bisschop
van York en Rochester (644). - In Columbia de heilige geloofsverkondiger
Lodewijk Betrandus, priester van de orde der Predikheren (1581).
11 FEEST VAN HET MOEDERSCHAP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA. - In Frankrijk
de heilige geloofsverkondiger en bisschop Nicasius met zijn gezellen Quirínus,
Scubículus en Pientia, martelaren te Ecos (omstr. 286?). - Te Tarsus in Cilicië
de heilige zusters Zenaïs en Philonilla, bloedverwanten van den apostel Paulus
(I). - Eveneens te Tarsus de HH. Tárachus, Probus en Andronícus, die om
Christus' wil hun bloed hebben vergoten (omstr. 300). - In Frankrijk de H.
Firminus, bisschop van Uzès (553). - In Italië de H. Alexander Sauli van de
orde der Barnabieten, de apostel van Corsica genaamd, gestorven als bisschop
van Pavía (1592). - Te Verona in Italië de heilige maagd Placidia (?).
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12 In de bisdommen Utrecht en Haarlem de H. Wilfridus of Walfridus, bisschop
van York en gedurende enige tijd geloofsverkondiger onder de Friezen (709).
- In het aartsbisdom Mechelen de H. Gummarus, kluizenaar in de omgeving
van Lier (VIII). - In het bisdom Doornik de heilige belijder Badilo, abt van Leuze
in Henegouwen (IX). - In het bisdom
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Gent de H. Gerardus, abt van Brogne, die vele monniken tot de oorspronkelijke
strengheid van het kloosterleven heeft teruggebracht (959). - Te Rome, volgens
anderen te Ravenna, de heilige martelaar Edístius (?). - In Africa de duizenden
martelaren, die wegens hun trouw aan het katholieke geloof tijdens de vervolging
onder den Ariaan Hunneric, koning der Vandalen, zijn ter dood gebracht (V). In Lycië de heilige martelares Domnína (303). - In Oostenrijk de heilige
geloofsverkondiger en martelaar Maximilianus, volgens de overlevering bisschop
van Lorch (283?). - In Italië de H. Seraphinus, priester van de orde der
Minderbroeders-Capucijnen te Ascoli (1604). - In Frankrijk de heilige maagd
Jeanne-Antide Thouret, stichteres der congregatie van de zusters van Liefde
(1826).
De heilige koning Eduard III, de Belijder genaamd, wiens relieken op deze dag
door den H. Thomas Becket naar de abdijkerk van Westminster werden
overgebracht (1066). - Te Troas in Klein-Azië de H. Carpus, leerling van den
apostel Paulus (I). - In Spanje de HH. Faustus, Januarius en Martialis, martelaren
te Cordoba (IV). - Te Saloniki de heilige martelaar Florentius (?). - Te Antiochië
de heilige bisschop Theóphilus, van wien een geschrift tot verdediging der
christelijke leer bewaard is gebleven (190). - In Frankrijk de H. Venantius, abt
te Tours (V).
De H. Callistus I, paus en martelaar (222). - In de bisdommen Brugge en Gent
de H. Donatianus, bisschop van Reims, wiens relieken in de kathedrale kerk te
Brugge worden vereerd (IV). - In Palestina de heilige maagd Fortunata en haar
broeders Carponius, Evaristus en Priscianus, martelaren te Caesarea (omstr.
303). - In Duitsland de H. Burchardus, eerste bisschop van Würzburg, gezel
van den H. Bonifatius (754). - In Italië de H. Dominicus, Loricatus genaamd
wegens het boetekleed dat hij droeg (1060). - In Frankrijk de heilige maagd
Angadrisma, abdis nabij Beauvais (omstr. 695). - In de Griekse Kerk de heilige
monnik en dichter Kosmas van Jerusalem, gestorven als bisschop van Majuma
(omstr. 781).
De heilige maagd Teresia van Avila, hervormster van de Carmel (1582). - In
Pruisen de heilige geloofsverkondiger en bisschop Bruno, met achttien gezellen
door de heidenen nabij Braunsberg omgebracht (1009). - Te Trier de heilige
belijder en bisschop Severus (omstr. 460). - In Frankrijk de heilige maagd
Aurelia uit het geslacht Capet, kluizenares te Straatsburg (1027). - In Duitsland
de heilige maagd Thecla, medewerkster van den H. Bonifatius en abdis te
Kitzingen (VIII).
De H. Hedwig, weduwe van hertog Hendrik van Silezië, weldoenster van haar
volk (1243). - In het bisdom Doornik de heilige geloofsverkondiger
Mommolénus, bisschop van Doornik en Noyon (VII). - In Africa de HH.
Martinianus, Saturianus en hun medeslaven, door de ariaanse Vandalen wegens
hun belijdenis en prediking der katholieke leer ter dood gebracht; met hen wordt
vereerd de heilige maagd Maxima (V). - De heilige martelaar Eliphius, wiens
relieken te Keulen worden bewaard (363). - In Zwitserland de H. Gallus, monnik
uit Bangor en volgeling van den H. Columbanus, stichter van het klooster dat
later zijn naam heeft gedragen (646). - In Duitsland de H. Lullus, bisschop van
Mainz (VIII). - De heilige belijder Gerardus Majella, lekebroeder van de
congregatie der Redemptoristen (1755).
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17 De H. Margaretha-Maria Alacoque, maagd van de orde der Visitatie, die heeft
geijverd voor de verspreiding van de godsvrucht tot het allerheiligst Hart van
Jesus (1690). - In Frankrijk de H. Florentius, bisschop van Orange (omstr. 525).
- Eveneens in Frankrijk de elf zalige Ursulinen van Valenciennes, uit haat jegens
de christelijke godsdienst ter dood gebracht (1794).
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18 DE HEILIGE EVANGELIST LUCAS. - In het bisdom Namen de heilige kluizenaar
en martelaar Monon (VII). - Te Antiochië de H. Asclepíades, bisschop en
martelaar (III). - In Pontus de heilige bisschop Athenodórus, broeder van den
H. Gregorius den Wonderdoener, martelaar te Neocaesarea (omstr. 270). - In
Frankrijk de negenjarige knaap Justus, die te Beauvais onzen Heer door zijn
bloed heeft beleden (omstr. 303).
19 De H. Petrus van Alcántara, priester en hervormer van de orde der
Minderbroeders (1562). - Te Rome de heilige martelaren Ptoleméus en Lucius,
over wier roemvolle belijdenis de H. Justinus heeft geschreven (omstr. 166). In Egypte de heilige krijgsman en martelaar Varus, die vrijwillig de plaats van
een gestorven christen in de kerker heeft ingenomen (omstr. 300). - In Frankrijk
de H. Aquilínus, bisschop van Evreux (omstr. 695). - In Engeland de heilige
maagd Frideswída, abdis te Oxford (omstr. 735).
20 De H. Joannes van Kenty, priester en hoogleraar te Krakau, bekend gebleven
wegens zijn naastenliefde (1473). - In Frankrijk de H. Caprasius, martelaar te
Agen (303). - Te Antiochië de H. Artémius, legeraanvoerder onder keizer
Konstantijn, tijdens de vervolging onder Julianus den Afvallige na vele
folteringen ter dood gebracht (363). - Te Keulen de heilige maagden en
martelaressen Martha en Saula (?).
21 De H. Hilarion, kluizenaar en abt (omstr. 372). - De HH. Ursula en Gezellinnen,
waarschijnlijk tijdens de laatste grote vervolging te Keulen om Christus' wil ter
dood gebracht (begin IV). - In het bisdom Haarlem de gebroeders Ewald, de
Blonde en de Zwarte genaamd, medewerkers van den H. Willibrordus, in
Westfalen door de heidense Saksen ter dood gebracht (VIII). - Te Ostia de heilige
priester en martelaar Asterius (III). - In Syrië de heilige monnik Malchus, over
wien de H. Hiëronymus heeft geschreven (IV). - In Frankrijk de H. Cilínia of
Celína, moeder van de heilige bisschoppen Remigius en Principius (V).
22 Gedachtenis van de H. Maria Salome, moeder van de apostelen Jacobus en
Joannes, die zorg heeft gedragen voor de begrafenis des Heren. - Te Jerusalem
de heilige bisschop Marcus, die onder keizer Antonínus Christus door zijn bloed
heeft beleden (omstr. 150). - Te Hermópolis in Thracië de HH. Philippus,
Severus, Eusebius en Hermes, martelaren (363). - Te Keulen de heilige maagd
Córdula, een dag na de H. Ursula ter dood gebracht. - In Spanje de heilige zusters
en maagden Nubilónis en Alódia, martelaressen te Huesca (VIII-IX). - Te
Hiërópolis in Phrygië de heilige bisschop Abercius (II-III). - In Frankrijk de H.
Mello of Melanius, eerste bisschop van Rouaan (omstr. 314). - In Duitsland de
H. Wendelinus, herder en kluizenaar nabij Trier (omstr. 617).
23 In het bisdom Luik de heilige weduwe Oda (VII). - Te Antiochië de heilige
priester Theodorus, die ten tijde van Julianus Christus tot in de dood heeft
beleden (362). - In Spanje de HH. Servandus en Germanus, die nabij Cadiz ter
dood zijn gebracht (omstr. 303). - Te Konstantinopel de heilige patriarch Ignatius
(878). - De H. Severinus, volgens de overlevering bisschop van Keulen (omstr.
400). - In Frankrijk de H. Romanus, bisschop van Rouaan (638).
24 De heilige aartsengel Raphaël. - In het bisdom Luik de H. Evergislus, bisschop
van Keulen, in zijn vaderstad Tongeren door heidenen ter dood gebracht (V). De heilige bisschop Felix, Audactus, Januarius, Fortunatus en Septimus, allen
uit Africa, martelaren te Vanosa in Apulië (303). - In Jemen bij de Homerieten
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de H. Aretas, die tijdens de vervolging onder den Joodsen heerser Dúnaän met
vele gezellen de marteldood is gestorven (VI). - Te Konstantinopel de heilige
patriarch Proclus, kerkelijk schrijver (446). - In Bretagne de heilige abt-bisschop
Maglórius, gestorven als kluizenaar op het eiland Jersey (omstr. 600). -
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In Frankrijk de heilige geloofsverkondiger Martinus, abt van Vertou bij Nantes
(601).
De HH. Chrysanthus en zijn echtgenote Daría, martelaren te Rome (omstr. 285).
- Op dezelfde dag de christenen, die bij de eucharistische viering op de
geboortedag dezer heiligen in hun grafcrypte door de heidenen werden gestenigd
en levend begraven. - Te Konstantinopel de heilige subdiaken Martyrius en de
cantor Marcianus, ten tijde van keizer Constantius door de Arianen gedood
(omstr. 355). - In Frankrijk de heilige broeders en geloofsverkondigers Crispinus
en Crispinianus, die in hun levensonderhoud voorzagen door schoenen te maken,
martelaren te Soissons (omstr. 300). - Te Florence de heilige krijgsman en
martelaar Mínias (250). - In Italië de H. Gaudentius, bisschop van Brescia (420).
De Evaristus, paus en martelaar (105 of 107). - In Africa de heilige martelaren
Rogatianus en Felicissimus (omstr. 257). - In Frankrijk de H. Rusticus, bisschop
van Narbonne (462).
Vigilie van de heilige apostelen Simon en Judas. - In Spanje de HH. Vincentius,
Sabina en Christéta, martelaren te Avila (304). - In Cappadocië de heilige
martelaressen Capitolína en haar dienstmaagd Erothéïs (omstr. 303). - In Ethiopië
de heilige geloofsverkondiger Frumentius, die door den H. Athanasius tot
bisschop werd gewijd (na 336). - Eveneens in Ethiopië de heilige koning
Elésbaäs, die zijn kroon naar Jerusalem heeft gezonden en zijn leven als monnik
heeft geëindigd (omstr. 555).
DE HEILIGE APOSTELEN SIMON EN JUDAS. - In Italië de heilige soldaat Fidelis,
martelaar te Como (304). - Te Mainz in Duitsland de heilige martelaar Ferrutius
(?).
In het aartsbisdom Mechelen de heilige maagd Ermelindis, kluizenares te Meldert
(VI). - In Phenicië de heilige priester en martelaar Zenobius van Sidon (304). Te Bérgamo in Italië de heilige maagd en martelares Eusebia (?). - Te Jerusalem
de heilige bisschop Narcissus, die in de ouderdom van honderd en zestien jaar
is gestorven (omstr. 222).
In Cilicië de heilige bisschop Zenobius en zijn zuster Zenobia, martelaren te
Aegeae (omstr. 303). - Te Tanger in Mauritanië de honderdman en martelaar
Marcellus, vader van de HH. Claudius, Lupercus en Victorius, die te Leon in
Spanje om Christus' wil zijn onthoofd (omstr. 300). - Te Cagliari op Sardinië
de heilige martelaar Saturninus (303). - In Syrië de H. Serápion, kluizenaar op
de Carmel en bisschop van Antiochië (212). - In Italië de H. Germanus, bisschop
van Capua (540).
Vigilie van het feest van Alle Heiligen. - In de bisdommen Doornik en Namen
de heilige abt-bisschop en martelaar Foillánus, stichter van het klooster van
Fosses (VII). - In Frankrijk de H. Quintinus, die de marteldood heeft ondergaan
in de stad welke naar hem is genoemd (287). - De H. Wolfgang, apostel van
Hongarije, als bisschop van Regensburg een van de grootste kerkvorsten van
zijn tijd (994). - In Spanje de H. Alfonsus Rodriguez van de Sociëteit van Jesus,
geestelijk schrijver (1616).
Voor de laatste Zondag van October: Feest van Jesus Christus Koning.
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1 HET FEEST VAN ALLE HEILIGEN. - In Perzië de heilige bisschop Joannes en de
priester Jacobus, martelaren onder koning Sapor (IV). - In Africa de HH.
Caesarius en Julianus, martelaren te Terracina (363). - In Frankrijk de heilige
geloofsverkondiger Benignus uit Smyrna, martelaar
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te Dijon (omstr. 178). - Te Tarsus in Cilicië de heilige martelaressen Cyrénia
en Juliana (omstr. 303).
Gedachtenis van alle overleden gelovigen. - Te Pettau in Stiermarken de heilige
bisschop en martelaar Victorinus, kerkelijk schrijver (omstr. 303). - In Perzië
de heilige martelaren Acíndynus, Pegasius, Aphthonius, Elpedíphorus en
Anempodístus (IV). - In Cilicië de heilige maagd Eustóchium, martelares te
Tarsus (363). - In Syrië de heilige kluizenaar Marcianus van Cyrus (IV).
In Nederland en België de heilige bisschop Hubertus, opvolger van den H.
Lambertus, die de zetel van Tongeren-Maastricht naar Luik heeft overgebracht
(726). - De H. Quartus, leerling van de apostelen. - Te Viterbo de heilige
martelaren Valentinus en Hilarius (omstr. 303). - In Engeland en Wales de
heilige maagd en abdis Wenefrída, die als martelares wordt vereerd (omstr.
660). - In Ierland en Frankrijk de heilige abtbisschop Malachias van Connerth
(1148). - Te Rome de H. Sylvia, moeder van den H. Gregorius den Grote (VI).
De H. Cárolus Borromeus, kardinaal en bisschop van Milaan (1584). - De heilige
slaaf Vitalis en zijn meester Agrícola, martelaren te Bologna (304). - In de
bisdommen Luik en Roermond de heilige bisschop Perpetuus (omstr. 620). In Lycië de HH. Nicander en Hermas, martelaren te Myra (I?). - In Frankrijk
de heilige kluizenaar en martelaar Clarus van Vexin (IX). - Te Ephese de H.
Porphyrius, martelaar ten tijde van Aurelianus (omstr. 273). - Te Alexandrië de
heilige priester en leraar Piërius (na 309). - In Bithynië de heilige abt Joannícius
(846). - In Hongarije de heilige belijder Emerícus, zoon van den H. Stephanus
(1031). - Te Trier de heilige maagd Modesta (?).
Op vele plaatsen: het feest van alle heiligen wier relieken in de kerken worden
bewaard. - Gedachtenis van de HH. Zacharias en Elisabeth, ouders van den H.
Joannes den Doper. - In Phenicië de HH. Galátion en zijn echtgenote Epistéme,
martelaren te Emesa (250). - In Palestina de heilige martelaren Domnínus,
Theotímus, Philótheus, Silvanus en gezellen (omstr. 303). - In Frankrijk de
heilige maagd Bertilia, abdis van het klooster Chelles nabij Parijs (702).
Op vele plaatsen de heilige geloofsverkondiger en kluizenaar Leonardus, leerling
van den H. Remigius (559). - In Spanje de heilige martelaar Severus, bisschop
van Barcelona (?). - In Africa de heilige martelaar Felix, geroemd door den H.
Augustinus (?). - In Frans-Vlaanderen de heilige monnik en geloofsverkondiger
Winoc (716). - In Oceanië de zalige martelaar Pierre-Louis Chanel, priester van
de congregatie der Maristen (1841).
In de Nederlanden de heilige geloofsverkondiger Willibrordus, eerste bisschop
van Utrecht (739). - Te Padua de heilige bisschop Prosdócimus, die een leerling
van den apostel Petrus wordt genoemd (II?). - Te Perugia de heilige bisschop
en martelaar Herculanus (V). - In Duitsland de H. Engelbertus, bisschop van
Keulen, ter dood gebracht wegens zijn verdediging van de vrijheid der Kerk
(1225). - In Armenië de HH. Hiëron en Gezellen, martelaren te Meliténe (omstr.
303). - In Frankrijk de H. Florentius, bisschop van Straatsburg (693?). - In China
de zalige martelaar Jean Gabriel Perboyre, priester van de congregatie der
Lazaristen (1840).
Octaafdag van het feest van Alle Heiligen. - De Vier Gekroonde Martelaren
wier namen ons onbekend zijn, die te Rome tijdens de laatste grote vervolging
Christus door hun bloed hebben beleden (omstr. 304). - Te Rome de H. Deúsdedit
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of Adeodatus, paus en belijder (618). - In Frankrijk de H. Godefridus, bisschop
van Amiens (1115).
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9 WIJDINGSFEEST VAN DE AARTSBASILIEK VAN LATERANEN. - De H. Theodorus
de Soldaat, martelaar te Amasea in Pontus (omstr. 306). - Te Tyana in
Cappadocië de heilige martelaar Oréstes (omstr. 303). - In Frankrijk de H.
Ursinus, eerste bisschop van Bourges (III). - Eveneens in Frankrijk de heilige
priester Maturinus (IV?). - Te Konstantinopel de heilige maagden Eustólia
Romana en Sópatra, dochters van keizer Mauritius (VII).
10 De heilige belijder Andreas Avellinus, priester van de orde der Theatijnen
(1608). - De heilige geneesheer Tryphon en de knaap Respicius, martelaren te
Nicea (250). - De heilige maagd Nympha, martelares te Palermo (?). - In het
aartsbisdom Mechelen de heilige maagd Odrada (XII). - In Frankrijk de HH.
Tiberius, Modestus en Florentia, martelaren nabij Agde (omstr. 303). - In
Engeland de heilige geloofsverkondiger Justus, bisschop van Kantelberg (627).
11 De heilige monnikenvader en wonderdoener Martinus, bisschop van Tours
(397). - De heilige soldaat Mennas uit Egypte, in Phrygië wegens zijn belijdenis
van Christus ter dood gebracht (304). - Te Ravenna de heilige martelaren
Valentinus, Felicianus en Victorinus (omstr. 303). - In Mesopotamië de heilige
martelaar Athenodórus (omstr. 303). - Te Konstantinopel de H. Theodorus, abt
van Studion en hervormer van het kloosterleven, die tegen de beeldenbrekers
het katholieke geloof heldhaftig heeft verdedigd (826). - In Italië de H.
Bartholomeus, abt van Grotta Ferrata (omstr. 1050). - In Zwitserland de H.
Koenraad, bisschop van Konstanz (975).
12 De H. Martinus I, paus en martelaar (655). - In België en in het bisdom Haarlem
de heilige bisschop en geloofsverkondiger Livínus, door de heidenen ter dood
gebracht (657). - In het aartsbisdom Utrecht de heilige geloofsverkondiger
Lebuïnus (776). - Te Sens in Frankrijk de heilige monnik en martelaar Paternus
(726). - In Duitsland de H. Cunibertus, bisschop van Keulen (664). - Te
Konstantinopel de H. Nilus de Oudere, monnik nabij de Sinaï, van wien vele
geestelijke geschriften bewaard zijn gebleven (omstr. 430).
13 De H. Dídacus, belijder van de orde der Minderbroeders (1463). - In Africa de
heilige martelaren Arcadius, Paschasius, Probus en Eutychianus (V). - Te Rome
de H. Nicolaas I, paus en belijder (867). - In Frankrijk de H. Britius, die den H.
Martinus is opgevolgd als bisschop van Tours (447). - In Spanje de H. Eugenius,
bisschop van Toledo, kerkelijk schrijver (657). - Te Cremona in Italië de heilige
belijder Homobónus (XII). - Te Rome de H. Stanislaus Kostka uit Polen, novice
van de Sociëteit van Jesus (1568).
14 De heilige martelaar Josaphat, bisschop van Polozk in Rusland (1623). - Te
Alexandrië de heilige martelaar Serápion (250). - In Frankrijk de heilige maagd
en martelares Veneranda (omstr. 150). - In Ierland de H. Laurentius, bisschop
van Dublin (1180).
15 De H. Albertus de Grote van de orde der Predikheren, bisschop en kerkleraar
(1280). - In Mesopotamië de HH. Abibus, Gúrias en Samónas, martelaren te
Edessa (begin IV). - In Bretagne de heilige bisschop Machutus (omstr. 640). In Oostenrijk de heilige markgraaf Leopold, belijder (1163).
16 De heilige maagd en zieneres Gertrudis de Grote of van Helfta (1302?). - In
Africa de heilige martelaren Rufinus, Marcus, Valerius en gezellen (?). - In
Frankrijk de H. Eucherius, kluizenaar en bisschop van Lyon (451?). - In
Engeland de H. Edmund Rich, bisschop van Kantelberg (1240). - In Italië de
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heilige maagd Agnes van Assisi, zuster van de H. Clara en gelijk deze volgelinge
van den H. Franciscus (1254).
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17 De H. Gregorius de Wonderdoener, bisschop van Neocaesarea in Pontus (omstr.
270). - In Palestina de heilige martelaren Alpheus en Zacheus (303). - In Spanje
de H. Acísclus en zijn zuster Victoria, martelaren te Cordoba (omstr. 304). - Te
Alexandrië de heilige bisschop Dionysius, opvolger van Origenes als leider van
de beroemde school in deze stad (265). - In Engeland de H. Hugo, Karthuizer
monnik en bisschop van Lincoln (1200). - In Frankrijk de heilige bisschop
Gregorius van Tours, die de geschiedenis van zijn volk heeft geschreven (594).
18 Wijdingsfeest van de basilieken van de apostelen Petrus en Paulus. - Te
Antiochië de H. Romanus en het kind Bárulas, die om wille van Christus de
marteldood hebben geleden (303). - Eveneens te Antiochië de heilige krijgsman
en martelaar Hesychius (omstr. 300). - In Frankrijk de H. Odo, abt van Cluny
(943). - In Engeland de heilige maagd Hilda, abdis van het dubbelklooster
Whitby (680).
19 De heilige weduwe Elisabeth van Thüringen, van de derde orde van den H.
Franciscus (1231). - De H. Pontianus, paus en martelaar (235). - Gedachtenis
van den profeet Abdías. - Te Rome de heilige priester Maximus, martelaar ten
tijde van Valerianus (omstr. 255). - In Cappadocië de H. Bárlaäm, martelaar te
Caesarea (?). - In Duitsland de H. Mechtild van Hackeborn, maagd in het klooster
te Helfta (1299).
20 De H. Felix van Valois, die tezamen met den H. Joannes van Matha de orde der
Trinitariërs heeft gesticht (1212). - In Perzië de heilige martelaren Nerses en
Gezellen (V). - In Mysië de heilige krijgsman Dásius, ter dood gebracht omdat
hij weigerde de hem toebedeelde rol bij de heidense viering der Saturnaliën te
vervullen (303). - Te Nicea de heilige martelaren Eustachius, Thespésius en
Anatólius (begin IV). - In Engeland de H. Edmund, koning van East-Anglia,
door de heidense Denen om Christus' wil ter dood gebracht (870). - Te
Konstantinopel de H. Gregorius Decapolites, vervolgd wegens zijn verdediging
van de heilige beeltenissen (842).
21 Opdracht van Onze Lieve Vrouw in de tempel. - Te Rome de H. Gelasius I,
paus en belijder (496). - De heilige monnikenvader Columbanus, stichter van
de kloosters van Luxeuil en Bobbio (615).
22 De heilige maagd Cecilia, martelares te Rome (omstr. 229?). - Te Colosse de
H. Philémon en zijn echtgenote Apphia, leerlingen van den apostel Paulus,
volgens de overlevering ten tijde van Nero als martelaren gestorven (I). - Te
Antiochië in Pisidië de heilige martelaren Marcus en Stephanus (omstr. 303).
- In de Verenigde Staten van Amerika de heilige maagd Francisca-Xaverius
Cabrini, stichteres der congregatie van de vrouwelijke Missionarissen van het
Heilig Hart (1917).
23 De H. Clemens I, paus en martelaar, van wien wij een brief aan de Kerk van
Corinthe bezitten (97). - De H. Felicitas, martelares te Rome, moeder van de
zeven martelaren die op 10 Juli worden herdacht (omstr. 162). - In het Bisdom
Luik de H. Trudo, stichter en eerste abt van het klooster dat later zijn naam heeft
gedragen (693). - Te Cyzicus in Phrygië de heilige martelaar Sisínnius (omstr.
303). - In Spanje de heilige maagd Lucretia, martelares te Merida (begin IV). In Lycaonië de H. Amphilóchius, bisschop van Iconium en kerkelijk schrijver
(IV). - Op het eiland Sicilië de heilige bisschop Gregorius van Girgenti (omstr.
638).
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24 De heilige kerkleraar Joannes van het Kruis, hervormer van de Carmel (1591).
- De heilige priester Chrysógonus uit Rome, martelaar te Aquileja (304). - Te
Corinthe de heilige martelaar Alexander (363). - Te Amelia in Umbrië de H.
Firmina, maagd en martelares (omstr. 303). - In Spanje de heilige maagden
Flora en Maria, martelaressen te Cordoba (IX).
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25 De heilige maagd Catharina, martelares te Alexandrië (?). - Te Rome de heilige
priester en martelaar Moses, die de ware leer zowel tegen heidenen als
Novatianen heeft verdedigd (250). - Te Caesarea in Cappadocië de heilige
krijgsman en martelaar Mercurius (250).
26 De H. Silvester, abt en stichter van de Benedictijner congregatie der Silvestrijnen
(1267). - De H. Petrus, bisschop van Alexandrië en martelaar (311). - In België
de H. Joannes Berchmans, belijder van de Sociëteit van Jesus (1624). - Te Rome
de H. Siricius, paus en belijder (399). - Eveneens te Rome de heilige
volksprediker Leonardus a Portu Mauritio, priester van de orde der
Minderbroeders (1751). - In Armenië de heilige monnik Nicon, met de bijnaam
Bekeert-u, daar hij niet ophield de christenen te vermanen (?). - Ter Herzfeld
in Westfalen de heilige weduwe Ida (IX).
27 In België de H. Albertus, bisschop van Luik en martelaar (1192). - In de
bisdommen Brugge, Doornik en Breda de heilige geloofsverkondiger Acharius,
bisschop van Noyon en Doornik (VII). - In het aartsbisdom Utrecht de heilige
bisschop Willehadus, apostel der Saksen (VIII). - In het bisdom 's-Hertogenbosch
de heilige maagd Oda (omstr. 726). - In het bisdom Roermond de heilige maagd
Amelberga, abdis van het klooster te Susteren (X?). - In Armenië de HH.
Irenárchus, Acácius en zeven vrouwen, martelaren te Sebaste (omstr. 303). - In
Perzië de H. Jacobus, die tijdens de vervolging Christus heeft verloochend, maar
later moedig zijn geloof heeft beleden en de marteldood is gestorven (V). - In
Frankrijk de H. Maximus, abt van Lérins en bisschop van Riez (omstr. 460). In Oostenrijk de heilige geloofsverkondiger Virgilius, bisschop van Salzburg
(784). - Te Parijs de heilige kluizenaar Severinus (omstr. 540).
28 In het bisdom Namen de heilige geloofsverkondiger en bisschop Bertuínus (VII).
- Te Corinthe de heilige martelaar Sósthenes, leerling van den apostel Paulus
(I). - Te Rome de H. Rufus, met geheel zijn gezin om Christus' wil ter dood
gebracht (omstr. 303). - In Africa de heilige bisschoppen Papinianus en
Mansuetus, met vele anderen door de ariaanse Vandalen ter dood gebracht (V).
- Te Konstantinopel de H. Stephanus de Jongere, die onder Konstantijn
Copronymus tezamen met meer dan driehonderd monniken om wille van het
katholieke geloof is omgebracht (766). - In Italië de heilige prediker Jacobus
de Marchia van de orde der Minderbroeders (1476). - Te Parijs de heilige
Catharina Labouré van de Dochters van Liefde, die reeds tijdens haar leven met
de heilige Moeder Gods mocht verkeren (1876).
29 Vigilie van den heiligen apostel Andreas. - De heilige grijsaard Saturninus en
de diaken Sisinnius, martelaren te Rome (begin IV). - In het aartsbisdom Utrecht
de heilige bisschop Radboud, een van de grote geleerden en kerkvorsten van
zijn tijd (917?). - In Frankrijk de heilige martelaar Saturninus, eerste bisschop
van Toulouse (omstr. 250). - In Galatië de H. Philúmenos, martelaar te Angora
(omstr. 273).
30 DE HEILIGE APOSTEL ANDREAS, DE EERSTGEROEPENE. - Te Konstantinopel de
heilige maagd en martelares Maura (?). - In Frankrijk de H. Trojanus, bisschop
van Saintes (omstr. 522).
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1 In België en Nederland de heilige goudsmid en geloofsverkondiger Eligius,
bisschop van Noyon en Doornik (660). - Gedachtenis van den profeet Nahum.
- Te Rome de priester Diodórus en de diaken Marianus, met vele anderen ter
dood gebracht toen zij in de catacomben de geboortedag der martelaren vierden
(283). - In Italië de H. Próculus,
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bisschop van Narni of Terni, martelaar onder Tótilas (omstr. 542). - In Perzië
de H. Ananias, martelaar te Arbele (?). - In Frankrijk de H. Agerícus, bisschop
van Verdun (591). - Te Konstantinopel de H. Natalia, weduwe van den heiligen
martelaar Hadrianus, die de bloedgetuigen in de kerker met haar zorgen heeft
bijgestaan (IV). - In Engeland de zalige Edmund Campion, priester van de
Sociëteit van Jesus, wegens zijn belijdenis van het katholieke geloof te Londen
ter dood gebracht (1581).
De heilige maagd Bibiana, martelares ten tijde van Julianus den Afvallige (363).
- Te Rome de HH. Eusebius, Marcellus, Hippólytus, Maximus, Adria, Paulina,
Neónis, Maria, Martana en Aurelia, martelaren gedurende de vervolging onder
Valerianus (omstr. 255). - In het aartsbisdom Mechelen de zalige mysticus en
schrijver Joannes van Ruusbroec, prior van Groenendael (1381).
De H. Franciscus Xaverius van de Sociëteit van Jesus, apostel van de Indische
landen en van Japan (1552). - Gedachtenis van den profeet Sophonias. - Te
Rome de heilige martelaren Claudius, zijn echtgenote Hilaria en zijn zonen
Jason en Maurus (283). - Te Tanger in Marokko de H. Cassianus, die op het
voorbeeld van den martelaar Marcellus Christus door zijn dood heeft beleden
(omstr. 300). - In Engeland de H. Birínus, eerste bisschop van Dorchester (650).
De H. Petrus Chrysólogus, bisschop van Ravenna, kerkleraar (omstr. 450). De heilige maagd Barbara, martelares te Nicomedië of te Heliópolis (III of IV).
- In Engeland de H. Osmund, bisschop van Salisbury (1099). - Te Keulen de
heilige bisschop Anno (1075). - In Mesopotamië de heilige bisschop Marúthas,
die na de vervolging onder Sapor en Izdegerd de Kerk van Perzië heeft hersteld
(V). - In Italië de H. Bernardus van de orde van Vallombrosa, kardinaal en
bisschop van Parma (1133).
De heilige monnikenvader Sabas, stichter van het klooster in Judea dat nog
altijd zijn naam draagt (532). - In Italië de heilige martelaar Pelínus, bisschop
van Brindisi (363). - In Africa de heilige martelaren van Thagúra, onder wie de
HH. Crispina en Potámia (omstr. 304). - In Duitsland de H. Nicetius, bisschop
van Trier (566). - In Phrygië de H. Joannes, bisschop van Polybotus, de
Wonderdoener genaamd (?).
De heilige belijder en wonderdoener Nicolaas, bisschop van Myra (omstr. 345).
- In Africa de HH. Dionysia en haar zoon Majóricus, Datíva en Leontia, Tertius,
Aemilianus, Bonifatius en enkele anderen, om wille van het katholieke geloof
door de Vandalen ter dood gebracht (484). - Te Rome de heilige maagd Asella
(405). - In Spanje de H. Petrus Paschalis van de orde der Mercedariërs, bisschop
van Jaén, gemarteld door de Moren (1300).
Vigilie van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. - De H.
Ambrosius, bisschop van Milaan en kerkleraar, die op deze dag de
bisschopswijding heeft ontvangen (gest. 397). - Te Rome de heilige paus
Eutychianus (283). - Te Alexandrië de heilige krijgsman en martelaar Agathon
(250). - In Africa de H. Servus, op wrede wijze ter dood gebracht ten tijde van
koning Hunneric (V). - In Frankrijk de heilige maagd Fara of Burgundofára,
stichteres en eerste abdis van het klooster van Faremoutiers (657).
FEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA.
- In Duitsland de H. Eucharius, eerste bisschop van Trier en volgens de
overlevering leerling van den apostel Petrus (III). - Te Alexandrië de heilige
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martelaar Macarius (250). - In Frankrijk de H. Romáricus, hoveling en monnik
van Luxeuil (653). - Te Konstantinopel de heilige kluizenaar Patápius VII).
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9 In Africa de heilige bisschop en martelaar Restitutus, die door den H. Augustinus
is geroemd (?). - In Spanje de heilige maagd Leocádia, martelares te Toledo
(304). - Te Limoges in Frankrijk de heilige maagd Valeria, wegens haar liefde
tot Christus ter dood gebracht (III?). - Te Nazianze in Cappadocië de heilige
maagd Gorgónia, zuster van den heiligen bisschop Gregorius (omstr. 372).
10 De heilige paus Melchíades of Miltíades, die tijdens de laatste grote vervolging
vele kwellingen heeft geleden (314). - Te Alexandrië de heilige martelaren
Mennas, Hermógenes en Eugraphus (begin IV). - Te Ancyra in Galatië de H.
Geméllus, die ten tijde van Julianus den Afvallige onzen Heer in zijn kruisdood
is gevolgd (363). - In Spanje de H. Eulalia, die op twaalfjarige leeftijd te Merida
Christus door haar bloed heeft beleden (304); tezamen met haar is de heilige
maagd Julia ter dood gebracht. - Te Rome de H. Gregorius III, paus en belijder
(741).
11 De heilige paus Dámasus I, die zorg heeft gedragen voor de graven der heilige
martelaren en hen met zijn verzen heeft geëerd (384). - In Frankrijk de HH.
Victóricus, Fuscianus en Gentianus, martelaren nabij Amiens (III of IV). - In
Perzië de heilige martelaar Bársabas (?). - Te Konstantinopel de H. Daniël de
Styliet (493).
12 In België de H. Autbertus, bisschop van Kamerijk (669). - Te Alexandrië de
heilige martelaren Epímachus en Alexander (250). - Te Rome de heilige lector
en martelaar Synésius (omstr. 275). - Te Alexandrië de heilige maagd en
martelares Ammonária, en de martelaressen Mercuria, Dionysia en een tweede
Ammonária (250).
13 De heilige maagd Lucia, martelares te Syracuse (begin IV). - In Armenië de
heilige martelaren Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardérius en Oréstes, wier
heilige overblijfselen te Rome worden vereerd (omstr. 303). - In Frankrijk, in
het gebied van Ponthieu, de heilige priester Judocus (omstr. 668). - In de Elzas
de heilige maagd Odilia (omstr. 720).
14 In het aartsbisdom Mechelen de heilige bisschop Nicasius van Reims, tezamen
met zijn zuster Eutrópia en vele christenen door de barbaren ter dood gebracht
(V). - In het bisdom Brugge de H. Folquínus, bisschop van Terwaan (855). - Te
Alexandrië de heilige martelaren Heron, Ater, Isidorus en de knaap Dióscorus
(250). - Op het eiland Cyprus de heilige bischop Spirídion, die ten tijde van de
vervolging werd verminkt en die op de kerkvergadering van Nicea getuigenis
van het katholieke geloof heeft afgelegd (IV).
15 In Africa de heilige grijsaard en bisschop Valerianus, die in ballingschap van
gebrek is omgekomen, omdat hij aan de Vandalen de kerkelijke vaten niet wilde
uitleveren (V). - De heilige slavin Christiana, die ten tijde van keizer Konstantijn
de heidense Iberiërs tot het geloof heeft gebracht (IV).
16 De H. Eusebius, bisschop van Vercelli, die om wille van het katholieke geloof
door de Arianen is vervolgd (371). - Gedachtenis van de drie jongelingen,
Ananías, Azarías en Misaël, die te Babylon in de vuuroven de lof van God
hebben gezongen. - In Italië de heilige maagd Albína, martelares te Formis
(250). - In Africa vele heilige maagden, die ten tijde van de vervolging onder
Hunneric het ware geloof door hun marteldood hebben beleden (V). - In Frankrijk
de H. Ado, monnik en bisschop van Vienne, die in een Martelarenboek de
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feesten der heiligen heeft opgetekend (875). - In Duitsland de heilige keizerin
Adelheid, ook Adelaïde of Adèle genoemd (999).
17 In het aartsbisdom Mechelen de heilige maagd Wivina, die de abdij te Bigaarde
heeft gesticht (XII). - In België de heilige weduwe Begga 698). - De H. Lazarus,
die door den Heer uit de dood werd opgewekt en
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die volgens de overlevering in de Provence het Evangelie zou hebben
verkondigd. - In Duitsland de H. Sturmius, eerste abt van Fulda, apostel der
Saksen (779). - Te Konstantinopel de heilige weduwe en diakones Olympias,
die voor den H. Joannes Chrysostomus in zijn ballingschap zorg heeft gedragen
(408).
Te Philippi in Macedonië de heilige martelaren Rufus en Zósimus (II). - In
Frankrijk de heilige martelaar Gatianus, eerste bisschop van Tours (III). - In
Duitsland de heilige geloofsverkondiger Wunibald, stichter en eerste abt van
het klooster van Heidenheim (761).
Te Alexandrië de heilige martelaar Nemesius (250). - In Palestina de HH. Meuris
en Thea, martelaressen te Gaza (IV). - Te Rome de H. Anastasius I, paus en
belijder (401). - In Frankrijk de zalige paus Urbanus V, die te Avignon is
gestorven (1370).
Vigilie van den heiligen apostel Thomas. - Te Alexandrië de heilige soldaten
Ammon, Zeno, Ptoleméus en Ingénuus, en de grijsaard Theóphilus, martelaren
ten tijde van keizer Decius (250). - Te Antiochië de heilige bisschop en belijder
Philogónius (omstr. 323). - In Spanje de H. Dominicus, abt van Silos (1073).
DE HEILIGE APOSTEL THOMAS. - Te Nicomedië de heilige priester en martelaar
Glycérius (omstr. 303). - In Lycië de heilige herder Themístocles, ter dood
gebracht omdat hij weigerde de verblijfplaats van een vluchtenden christen te
verraden (249).
In de bisdommen Utrecht en Haarlem de heilige bisschop en belijder Hunger
(omstr. 866). - Te Rome de H. Flavianus, oud-prefect van de stad, vader van de
HH. Bibiana en Demétria, die om Christus' wil in ballingschap van ontbering
is gestorven (362). - Te Alexandrië de heilige martelaar Ischyrion (250). - Te
Nicomedië de heilige soldaat Zeno, ter dood gebracht omdat hij Diocletianus
had bespot toen deze een offer bracht aan de godin Ceres (einde III).
Te Rome de heilige maagd en martelares Victoria (250). - Op het eiland Kreta
de heilige martelaren Theodúlus, Saturnínus, Europus en vele anderen (250). In Frankrijk de heilige koning en monnik Dagobert II, door zijn vijanden ter
dood gebracht (679).
Vigilie van het feest van de Geboorte des Heren. - Te Spoleto in Italië de heilige
priester en martelaar Gregorius (begin IV). - Te Nicomedië de heilige martelaar
Euthymius (begin IV). - Te Rome de heilige maagd Tharsílla, tante van den H.
Gregorius den Grote (VI). - Te Trier de heilige maagd en abdis Irmína of
Hermína, dochter van den H. Dagobert II (omstr. 800).
In het vijfduizend honderd negen en negentigste jaar sinds de schepping der
wereld, toen God hemel en aarde heeft geschapen; in het tweeduizend
negenhonderd zeven en vijftigste jaar sinds de zondvloed; in het tweeduizend
en vijftiende jaar sinds de geboorte van Abraham; in het duizend vijfhonderd
en tiende jaar sinds Moses en de uittocht van het volk van Israël uit Egypte; in
het duizend driehonderd en tweede jaar sinds David tot koning werd gezalfd;
in de vijf en zestigste week volgens de profetie van Daniël; in de honderd vier
en negentigste Olympiade; in het zevenhonderd twee en vijftigste jaar sinds de
stichting der stad Rome; in het twee en veertigste jaar van de regering van
Octavianus Augustus, toen de gehele wereld in vrede was, in het zesde tijdperk
der aarde, is Jesus Christus, eeuwige God en Zoon van den eeuwigen Vader, in
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zijn wil om de wereld door zijn liefderijkste komst te heiligen, na ontvangen te
zijn van den Heiligen Geest, toen sinds zijn ontvangenis negen maanden waren
verlopen, geboren te Bethlehem van Juda uit de Maagd Maria en

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

92

26

27

28

29

30

31

Mens geworden. DE GEBOORTE VAN ONZEN HEER JESUS CHRISTUS NAAR HET
VLEES. - Op dezelfde dag de heilige martelares Anastásia, die tezamen met vele
mannen en vrouwen Christus door haar marteldood heeft beleden (?). - Eveneens
te Rome de heilige maagd en martelares Eugénia (omstr. 258). - Te Nicomedië
duizenden martelaren, die op het feest van Christus' Geboorte in de kerk levend
zijn verbrand (303). - De H. Petrus Venerabilis, abt van Cluny (1156).
DE HEILIGE DIAKEN STEPHANUS, DE EERSTE MARTELAAR. - Te Rome de heilige
paus Dionysius (268). - Eveneens te Rome de H. Theodorus, koster van de
basiliek van Sint Petrus, over wien de H. Gregorius de Grote heeft geschreven
(VI).
DE HEILIGE APOSTEL EN EVANGELIST JOANNES. - Te Konstantinopel de heilige
broeders en monniken Theodorus, wegens de verminking van zijn gelaat Graptos
genaamd, en Theóphanes, die wegens hun verdediging van de katholieke leer
door de beeldenbrekers herhaaldelijk zijn gefolterd en verbannen (IX). - Te
Alexandrië de heilige bisschop Maximus (282).
DE HEILIGE ONNOZELE KINDEREN VAN BETHLEHEM. - Te Nicomedië de H.
Indis, en de maagden Domna, Agape en Theóphila, martelaressen (begin IV). In Pontus de heilige martelaar Troádius (250). - In Frankrijk de H. Antonius,
monnik van Lérins (omstr. 525).
De heilige martelaar Thomas Becket, bisschop van Kantelberg (1170). Gedachtenis van koning David, den profeet. - In Frankrijk de H. Tróphimus,
leerling van den apostel Paulus, volgens de overlevering door dezen als
geloofsverkondiger naar Gallië gezonden (I). - Te Konstantinopel de heilige abt
Marcellus (470).
In Italië de H. Sabinus, bisschop van Assisi, te Spoleto om Christus' wil ter dood
gebracht (303). - Te Saloniki de heilige martelares Anysia (begin IV). - In
Frankrijk de H. Rainérius, ook Reinier of Rogier genaamd, bisschop van Cannes
(omstr. 605).
De H. Silvester I, paus en belijder (335). - In Frankrijk de heilige bisschop
Savinianus van Sens, en Potentianus, martelaren (?). - Eveneens in Frankrijk
de heilige maagd en martelares Columba van Sens (273). - Te Konstantinopel
de heilige priester Zóticus uit Rome, bekend als de beschermer der wezen (omstr.
350). - De heilige maagd Melánia de Jongere, die met haar echtgenoot Piniánus,
na al haar bezittingen aan de armen te hebben geschonken, naar Jerusalem is
getogen, waar zij beiden in kloosters hun leven hebben geëindigd (V).
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Vasten- en onthoudingswet voor de Nederlandse kerkprovincie
Op 15 Januari 1950 hebben de bisschoppen van Nederland de volgende bepalingen
uitgevaardigd.
I. VASTENDAGEN zijn:
1. Alle dagen van de veertigdaagse vasten, uitgezonderd de Zondagen en
Paas-Zaterdag na 12 uur 's middags.
2. De Quatertemper-Woensdagen, -Vrijdagen en Zaterdagen door het jaar.
3. De Vigiliedagen van Pinksteren, Maria ten Hemelopneming, Allerheiligen en
Kerstmis, behalve wanneer zij op een Zondag vallen.

Op al deze dagen zijn verplicht te vasten alle gelovigen, die de leeftijd van 21 jaar
bereikt hebben en nog geen 59 jaar oud zijn, behalve wanneer zij om een ernstige
reden daarvan wettig zijn ontslagen. Zij mogen op vastendagen slechts ééns per dag
een volle maaltijd nemen en daarbij ook vlees gebruiken, uitgezonderd wanneer die
dag tevens onthoudingsdag is. Bij de overige gebruikelijke maaltijden moeten zij
zich echter aanmerkelijk beperken en derhalve minder voedsel gebruiken, dan zij
gewoon zijn, en zich van vlees onthouden.
II. ONTHOUDINGS- OF VLEESLOZE DAGEN zijn:
1. Alle Vrijdagen van het jaar, behalve wanneer daarop een ter plaatse verplichte
feestdag valt.
2. Alle Quatertemper-Woensdagen en -Zaterdagen.
3. De bovengenoemde Vigiliedagen, behalve wanneer zij op een Zondag vallen.
4. As-Woensdag, alsmede Paas-Zaterdag tot 12 uur 's middags.

Op al deze dagen zijn tot onthouding verplicht allen, die 7 jaar of ouder zijn tot aan
het einde van hun leven, behalve wanneer zij om een ernstige reden daarvan wettig
zijn ontslagen. Zij mogen op onthoudingsdagen geen vlees, spek of jus uit vlees
gebruiken. Spijzen echter met dierlijk vet bereid en alle overige voedingsmiddelen
zijn op alle dagen van het jaar, zelfs op Goede Vrijdag, voor iedereen geoorloofd.
III. Krachtens Pauselijke volmacht verlenen Wij voor dit jaar dispensatie in het
vasten- en onthoudingsgebod op alle dagen, behalve op Goede Vrijdag, aan de
volgende personen, ook als zij buiten Nederland verblijven:
1. Aan de arbeiders, die doorgaans zeer zware lichamelijke arbeid verrichten,
zoals:
ondergrondse mijnwerkers en anderen, die in het mijnbedrijf zeer zware arbeid
verrichten;
arbeiders in cementfabrieken, die met de verzorging van de ovens belast zijn
(b.v. stokers) of hiermede in zwaarte gelijk te stellen arbeid verrichten (b.v.
boorders en cementladers);
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arbeiders in mergelgroeven, die onmiddellijk bij het kalkblussen betrokken zijn;
stokers op schepen of op locomotieven;
arbeiders, die in steenhouwerijen zwaar hakwerk verrichten; delvers, kruiers en
steenbakkers in de kleiwarenindustrie; sommige veenarbeiders.
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zoals turfstekers, -kruiers en -laders; caissonarbeiders, die onder water
funderingen maken: dijkwerkers en griendhakkers in natte grienden.
2. Aan de arbeiders, die zware lichamelijke arbeid verrichten, wanneer zij
bovendien óf voortdurend onder kunstmatig hoge of lage temperatuur werken,
óf bij hun werk voortdurend in aanraking komen met voor de gezondheid
schadelijke stoffen (giftige arbeid) óf aanmerkelijk langer dan normaal moeten
werken, óf in de nachtploeg werken - deze laatsten uitsluitend in de perioden,
waarin zij tot de nachtploeg behoren.
3. Aan de gevangenen en aan degenen, die in neutrale of niet-katholieke
inrichtingen verpleegd worden.

IV. Wij verlenen voorts in gevolge Pauselijke volmacht voor dit jaar dispensatie
alleen in de vastenwet (zodat de betrokkenen derhalve zonder meer niet ontslagen
zijn van de onthoudingswet) aan:
1. vrouwen, die in verwachting zijn of een kind zelf voeden;
2. allen, die zich beroepshalve wijden aan de verpleging in ruimere zin (religieuze
en leken-verplegers en verpleegsters van zieken, vroedvrouwen,
kraamverpleegsters en kraamverzorgsters), doch alleen op de dagen (etmalen)
waarop zij nachtdienst hebben.

V. Vervolgens verlenen Wij krachtens Pauselijke volmacht voor dit jaar dispensatie
alleen in de onthoudingswet op alle dagen van het jaar, behalve op Goede Vrijdag,
aan de volgende personen, ook als zij buiten Nederland verblijven:
1. Aan de samenwonende familieleden, het inwonend dienstpersoneel, de
dagbedienden en genodigden van de arbeiders, die hierboven op grond van hun
arbeid reeds in de onthoudingswet gedispenseerd zijn, doch alleen voor de
hoofdmaaltijd. Het is echter niet vereist, dat zij deze maaltijd gezamenlijk met
de bedoelde arbeiders gebruiken.
2. Aan de militairen en aan alle overigen, aan wie in dienstverband door de
burgerlijke Overheid of de leiding van neutrale of niet-katholieke inrichtingen
maaltijden worden verstrekt, doch alleen voor zover zij van de hun verstrekte
maaltijden gebruik maken.
Eveneens aan de zeevarenden, wanneer zij zich van de scheepskost bedienen.
3. Aan de samenwonende familieleden, het inwonend dienstpersoneel, de
dagbedienden en genodigden van de huisgezinnen, waarvan de vader of enig
hoofd niet-katholiek is, doch alleen voor zover zij van dezelfde maaltijden
gebruik maken als het niet-katholiek hoofd, zij het dan ook niet gelijktijdig.
Wanneer deze personen onder de vastenwet vallen, moeten zij zich op
vastendagen, buiten de hoofdmaaltijd, van vlees onthouden.

VI. Volgens de algemene kerkelijke wet zijn alle Zaterdagen van de veertigdaagse
vasten tevens onthoudingsdagen. Op grond van een bijzondere volmacht ontslaan
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Wij alle gelovigen voor dit jaar echter van de onthoudingswet op deze Zaterdagen,
met uitzondering van de Quatertemper-Zaterdag en van Paas-Zaterdag tot 12 uur 's
middags.
Zij echter, die van deze laatste dispensatie gebruik maken, zullen op elk dier
Zaterdagen, waarop zij dit doen, driemaal het Onze Vader en het Wees Gegroet met
één maal de Twaalf Artikelen des Geloofs bidden of met Pasen minstens 25 cent
offeren.
VII. De gelovigen, die niet behoren tot degenen, die in het voorafgaande door Ons
rechtstreeks zijn gedispenseerd, en van mening zijn, dat de
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onderhouding van de vastenwet of van het onthoudingsgebod voor hen onmogelijk
of al te bezwaarlijk zou zijn, kunnen zich voor het verkrijgen van volledige dispensatie
of van verzachting wenden tot de pastoor der parochie of een ander daartoe bevoegde
priester.
VIII. Tenslotte vermanen Wij alle aan Onze zorgen toevertrouwde gelovigen, om
door vrijwillige verstervingen, aalmoezen en andere goede werken aan te vullen, wat
door het gebruik maken van de door de kerkelijke Overheid ingevoerde verzachtingen
en dispensaties aan hun boetedoening en versterving ontbreekt.
De offers en aalmoezen zullen gestort worden in een bus, welke daarvoor tegen
Pasen in de kerk zal worden geplaatst.

Voor de Belgische bisdommen
Voor het jaar 1950 hebben de bisschoppen van België de volgende bepalingen
afgekondigd:
I. Voortaan verplicht de wet op het vlees-derven op iedere Vrijdag gedurende gans
het jaar, alsook op iedere Woensdag gedurende de vasten.
De wet op het vlees-derven verbiedt het gebruik van vlees en van vleesnat. Vis,
eieren en alle andere eetwaren, zelfs met vet voorbereid, worden toegelaten.
II. Krachtens de machten ons door de Heilige Stoel verleend, ontslaan wij van de
wet op het vlees-derven op alle andere onthoudingsdagen van het jaar, uitgenomen
de vigilie van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming.
Wij ontslaan van de wet op het vasten op alle vastendagen van het jaar, met
uitzondering van Aswoensdag, Goede Vrijdag en de vigilie van Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopneming.
III. Eenieder blijft verplicht de algemene wet van de christelijke versterving, die
nooit wordt opgeheven, naar best vermogen te onderhouden Men zal zich van deze
verplichting kwijten door de ontberingen die de huidige omstandigheden nog
opleggen, in geest van boetvaardigheid aan God op te dragen.
IV. Wij verlenen vrijstelling van de wet op het vlees-derven op alle Vrijdagen van
het jaar, uitgenomen op Goede Vrijdag.
1. aan de militairen in werkelijke dienst, aan hun echtgenoten, kinderen en
dienstboden die met hen inwonen, en insgelijks aan de andere personen die
wezenlijk aan de militaire dienst zijn verbonden, alsook aan de families die
troepen huisvesten;
2. om wille van de zware arbeid waartoe zij gehouden zijn, aan de zeelieden en
aan de schippers, aan de werklieden der havens, der hoogovens, der
staalfabrieken, der zinkovens, der pletmolens, der scheikundige fabrieken, der
glasblazerijen, der mijnen en der steengroeven, alsook aan degenen die op het
veld zwaar landbouwwerk verrichten: de families van deze personen mogen
eveneens van leze vrijstelling gebruik maken;

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

3. om wille van hun oponthoud buiten het huishouden, aan de ambtenaren, agenten,
bedienden, werklieden, reizigers, scholieren, die van huis hun eten meedragen;
evenals aan degenen die, op reis zijnde of om wille van hun bezigheden, hun
eetmaal nemen in een hotel, een spijshuis of een herberg.
De vreemdelingen op doortocht mogen dezelfde vrijstellingen genieten.

V. De pastoors hebben de macht, in afzonderlijke gevallen en om billijke redenen,
de personen en de families aan hun gezag onderworpen,
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alsook de vreemdelingen op doortocht in hun parochie, van het vasten en van het
vlees-derven te ontslaan.
Wij verlenen dezelfde macht aan de biechtvaders; zij mogen er evenwel slechts
gebruik van maken ter gelegenheid van de biecht en ten opzichte van elke biechteling
afzonderlijk.
De zieken en personen met zwakke gezondheid zullen zich schikken naar de raad
van een gewetensvol geneesheer.
VI. De gelovigen worden verzocht drie Onze Vaders en drie Weesgegroeten en
eenmaal de akten van geloof, hoop, liefde en berouw te bidden, iedere dag van de
Vasten waarop zij zullen gebruik maken van een gehele of van een gedeeltelijke
vrijstelling van de wet op het vasten en op het vlees-derven.
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Dag aan dag zal ik u prijzen
DES AVONDS,
BIJ DE DAGERAAD EN OP DE DAG
LOVEN EN ZEGENEN EN DANKEN
EN BIDDEN WIJ U,
BARMHARTIGE HEER VAN HET HEELAL.
DOE ONS HART NIET AFDWALEN
TOT WOORDEN VAN BOOSHEID,
MAAR BESCHERM ONS TEGEN ALLEN,
DIE ONZE ZIEL BELAGEN.
WANT TOT U, HEER,
HEFFEN WIJ ONZE OGEN,
EN OP U HOPEN WIJ;
BESCHAAM ONS NIET, O GOD.
U TOCH KOMT ALLE HEERLIJKHEID,
EER EN AANBIDDING TOE,
DEN VADER EN DEN ZOON EN
DEN HEILIGEN GEEST,
NU EN ALTIJD
EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN.
AMEN.
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De heiliging van de dag
Toen Christus ons vermaande dat wij altijd zouden bidden (Luc. 18, 1), deed Hij niet
anders dan herhalen wat de psalmist reeds had gezegd: ‘Lofzingen zal ik den Heer
te allen tijde, immer is zijn lofprijs in mijn mond’ (Ps. 33, 2). Hetzelfde lezen wij
ook elders in het boek der psalmen, waar de psalmendichter getuigt dat hij zeven
malen per dag Gods lof zingt (Ps. 118, 164); want het getal zeven was voor de ouden
dat der volkomenheid.
Met des te meer ijver volgt de Kerk het bevel des Heren op, omdat zij weet dat
geheel haar geschiedenis één lange wake is, het wachten op den Bruidegom die
onverwacht zal wederkomen om het heilswerk, dat haar deed geboren worden en dat
haar leven was, af te sluiten. Dan zal Christus haar voor eeuwig bevestigen tot het
hemels Jerusalem, waarvan zij op aarde de voorafbeelding was en de eerste
verwerkelijking.
De kloosterlingen en priesters heiligen alle tijden van de dag, en velen zelfs de
nacht, door het zingen of bidden van de getijden, het koorgebed. Hoewel de gelovigen
tot dit gebed niet zijn verplicht, hebben zij zich immer daarbij aangesloten en op hun
wijze iedere dag van hun leven geheiligd. Reeds de oude vaders spreken herhaaldelijk
over de dagelijkse gebeden der christenen: het morgengebed, het avondgebed, gebeden
vóór en na de maaltijd, gebeden gedurende dag. Zo getuigt Aristides van de christenen
der tweede eeuw: ‘Iedere morgen en op alle belangrijke tijden van de dag prijzen zij
God, zingen zij Hem lof om wille van de weldaden die zij van Hem ontvingen, en
danken zij Hem voor spijs en drank’ (Apol. 15).
Welke de motieven zijn van deze gebeden, zal telkens in een afzonderlijke inleiding
worden aangegeven. Wij vinden ze samengevat in het volgend gebed, dat Lancelot
Andrewes uit de heilige Schrift en uit de boeken der liturgie samenstelde, en dat ons
voor de heiliging van de uren van de dag tot leidraad moge dienen.
GIJ DIE de tijden en seizoenen gesteld hebt onder uw eigen macht,
geef, dat wij ons gebed tot U richten te rechter tijd
en wanneer Gij U vinden laat,
en red ons.
Gij die voor ons mensen en om onze verlossing geboren zijt te middernacht,
doe ons dagelijks opnieuw geboren worden door de vernieuwing van den Heiligen
Geest,
totdat Christus in ons gevormd is tot een volmaakten mens,
en red ons.
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Gij die zeer vroeg in de morgen, bij het opgaan der zon, zijt opgestaan uit de doden,
richt ons dagelijks op tot nieuwheid van leven,
door ons te doen zien de wegen van berouw welke U bekend zijn,
en red ons.
Gij die op het derde uur uw Heiligen Geest hebt neergezonden over de apostelen,
neem dezen Geest niet weg van ons,
doch vernieuw Hem iedere dag in ons,
en red ons.
Gij die op het zesde uur tegelijk met Uzelf de zonden der wereld aan het kruis hebt
genageld,
verscheur het handschrift onzer zonden, dat tegen ons getuigt,
en red ons.
Gij, die voor uw apostel Petrus op het zesde uur een wade uit de hemel hebt doen
nederdalen als een afbeelding van de Kerk,
laat ons, zondaars uit de heidenen, daarin toe, en neem ons gezamenlijk daarmede
op ten hemel,
en red ons.
Gij die op het negende uur voor ons, zondaars, en om onze zonden de dood hebt
geproefd,
doe in ons sterven onze aardse ledematen en al wat strijdig is met uw wil,
en red ons.
Gij die U bij het vallen van de avond liet afnemen van het kruis en nederleggen in
het graf,
neem van ons weg onze zonden en begraaf ze in uw graf, bedekkend met goede
werken al ons kwaad,
en red ons.
Gij die te middernacht uw profeet David en den apostel Paulus uit de slaap hebt
gewekt om U te prijzen,
laat ook ons uw lof zingen in de nacht en U indachtig zijn op onze legersteden,
en red ons.
Gij die met uw eigen mond verzekerd hebt, dat te middernacht de Bruidegom zal
komen,
geef, dat de roep: De Bruidegom komt steeds in onze oren klinke, opdat wij nimmer
onvoorbereid zijn Hem tegemoet te gaan,
en red ons.
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Gij die door het kraaien van een haan uw apostel hebt vermaand en tot inkeer gebracht,
geef ook ons bij dit vermaan hetzelfde te doen: dat wij heengaan en bitter alles
bewenen waarin wij tegen U hebben gezondigd,
en red ons.
Gij die hebt voorzegd te zullen komen ten oordeel op een dag dat wij U niet
verwachten en op een uur dat wij er niet bedacht op zijn,
doe ons bereid zijn iedere dag en ieder uur, opdat wij gereed zijn voor uw komst,
en red ons.

Gebeden bij het ontwaken
Het is een goede christelijke gewoonte aanstonds bij het ontwaken een
kruisteken met wijwater te maken ter herinnering aan ons doopsel:
* IN de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.
Heilig de eerste ogenblikken van de nieuwe dag door aanstonds bij het
ontwaken God te prijzen en zijn hulp in te roepen door een van de volgende
gebeden:
God, mijn God, tot U waak ik vanaf het morgenlicht.
Naar U dorst mijn ziel, naar U smacht mijn lichaam, als een dor en onbegaanbaar
en dorstig land.
Zo wil ik voor U treden in uw heiligdom, om uw macht te aanschouwen en uw
heerlijkheid. Ps. 62, 2-3.
Ontferm U over ons, o Heer, want op U hebben wij vertrouwd.
Wees vroeg in de morgen onze hulp, onze redding in tijden van nood. Is. 33, 2.
* Gewaardig U, Heer, ons deze dag zonder zonde te bewaren.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons.
Laat uw ontferming, Heer, over ons komen, zoals wij op U hebben gehoopt.
Op U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
Gezegend zij de heilige en ongedeelde Drievuldigheid, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Eer aan den Vader, die ons geschapen heeft.
Eer aan den Zoon, die ons verlost heeft.
Eer aan den Heiligen Geest, die ons geheiligd heeft.
Ik dank U, almachtige God, dat Gij mij deze nacht hebt willen bewaren, en ik bid
uw onmetelijke goedheid, dat ik deze nieuwe dag nederig en voorzichtig in uw dienst
moge doorbrengen, zodat ik U behage.
Met het teken * worden de gebeden en oefeningen aangeduid, welke met een aflaat
zijn verrijkt. (Over de aflaten, zie bladz. 1512 vlg.)
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Ik sta op in de Naam van onzen Heer Jesus Christus; Hij zegene, geleide en beware
mij, en voere mij tot het eeuwige leven. Amen.
Het volgende korte gebed bevat tal van zinspelingen op teksten van de
heilige Schrift waarin over het licht wordt gesproken, o.a. Ps. 35, 10: Want
bij U is de bron des levens, en in uw licht aanschouwen wij het licht.
Gij die het licht uitzendt, de morgen schept en de zon doet opgaan over goeden en
bozen, verlicht de blindheid onzer harten door de kennis der waarheid; laat het licht
van uw aanschijn over ons dagen, opdat wij in uw licht het licht mogen zien, en eens
door het licht der genade het licht aanschouwen van uw heerlijkheid.
Het is een vrome gewoonte tijdens het aankleden een der beide psalmen
* Miserere (bladz. 348) of * De profundis (bladz. 350) te bidden, of na te
denken over een der geheimen uit het leven van onzen Heer Jesus Christus.
In oude boeken vindt men ook het volgende gebed tot de heilige
Drievuldigheid. Onze kleding wordt daarin vergeleken met het kleed der
onschuld, met de klederen der deugden en de veelkleurige rok van den
aartsvader Joseph, het beeld van de gaven van den Heiligen Geest. Deze
symboliek der kleding, welke wij ook terugvinden in de gebeden welke
de priester bidt als hij zich bekleedt met de liturgische gewaden, is ons
vreemd geworden. Zij is voortgekomen uit het verlangen der christelijke
vroomheid alles te betrekken in de werkelijkheid die ons in Christus en
zijn heilswerk is geschonken.
Geef mij weder, eeuwige Vader, en bewaar in mij het kleed der onschuld dat ik bij
het doopsel heb ontvangen, opdat ik niet van het hemels paradijs worde buitengesloten.
Kleed mij, Jesus Christus, koning der heerlijkheid, met de geurige klederen van uw
deugden, van nederigheid, geduld, liefde en kuisheid, opdat ik de zegen verwerve
van uw hemelsen Vader.
Tooi mij, Heilige Geest, met het veelkleurige gewaad uwer gaven, opdat ik genade
vinde in uw ogen. Amen.
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Morgengebeden volgens de kerkelijke getijden
Velen verlangen ook in hun dagelijkse gebeden met het algemene gebed der Kerk
verenigd te zijn. Zij zullen graag het morgengebed van de kerkelijke getijden bidden
en kiezen daarvoor ofwel het uur der Lauden, dat wordt gebeden bij het opgaan van
de zon, of dat der Prime, hetwelk meer een inleiding vormt voor de dagelijkse arbeid.
Beide echter zijn in de volle zin morgengebeden. De Lauden werden oudtijds meestal
Ad Matutinum genoemd: het gebed van de morgenstond. Wat nu in het brevier Metten
heet, noemde men toen Ad Vigilias: de Nachtwaken. Onder Lauden verstond men
in die tijd - zoals nu nog in het Oosten - de laatste drie psalmen van de psalter, de
‘lofpsalmen’ bij uitstek, welke tot aan de verandering van het brevier onder paus
Pius X ook in het Westen onveranderlijk het eind van de psalmenzang in dit officie
vormden. Volgens de nieuwe ordening van het brevier wordt de psalmenzang der
Lauden althans met één lofpsalm besloten.

* Gebed voor de getijden
Voor het begin der getijden van de nieuwe dag bidden vele priesters het volgende
gebed:
Aperi, Domine, os meum ad benedicendum nomen sanctum tuum: munda quoque
cor meum ab omnibus vanis, perversis et alienis cogitationibus; intellectum illumina,
affectum inflamma, ut digne, attente ac devote hoc Officium recitare valeam, et
exaudiri merear ante conspectum divinae Majestatis tuae. Per Christum Dominum
nostrum. . Amen.
Open, Heer, mijn mond om uw heilige Naam lof te zingen; zuiver ook mijn hart
van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten; verlicht mijn verstand, ontvlam
mijn hart, opdat ik waardig, aandachtig en met toewijding dit officie kan bidden en
verhoring moge vinden voor het aanschijn van uw goddelijke Majesteit. Door Christus
onzen Heer.
. Amen.
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Heer, in vereniging met die goddelijke mening, waarmede Gij zelf op aarde God lof
hebt gebracht, wil ik deze getijden voor U verrichten.
Domine, in unione illius divinae intentionis, qua ipse in terris laudes Deo
persolvisti, has tibi Horas persolvo.

¶ Hieronder volgen de Lauden voor de Zondag en voor de dagen der week.
De Lauden voor de feestdagen en tijden van het kerkelijke jaar vindt men
telkens op de betreffende plaatsen (zie de kalender voor het bidden der
getijden op bladz. 29 vlg.). Op feestdagen zijn de psalmen van de Lauden
altijd gelijk aan die welke voor de Zondag worden aangegeven.

De lauden op zondag
Men bidt in stilte Onze Vader en Wees gegroet. - Vervolgens, terwijl men een
kruisteken maakt:
GOD,

kom mij te hulp.

. Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. Zoals het was in het
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen. Alleluja.

DEUS,

in adjutorium meum intende.

. Domine, ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja.

Van Septuagesima tot Pasen zegt men in plaats van Alleluja:
Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige
heerlijkheid.

Laus tibi, Domine, Rex aeternae gloriae.

¶ Op feestdagen worden, gelijk telkens ter plaatse is aangegeven, de antifonen der
Zondagen door andere vervangen. Deze antifonen worden op feestdagen zowel voor
als na de psalmen in hun geheel gezongen en gebeden.
1 ANTIFOON: Alleluja.

1 ANTIPHONA: Alleluja.

Psalm 92
Wij prijzen God om wille van de heerlijkheid zijner schepping, welke wij
bewonderen bij het begin van de nieuwe dag. Voor het aanschijn van zulk
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een groten Heer past het zijn huis (de Kerk) heilig te zijn en te vertrouwen
op zijn getrouwheid in de vervulling zijner beloften.
De Heer regeert, met heerlijkheid is Hij Dominus regnavit, decorem indutus est;
bekleed; * de Heer heeft Zich bekleed * indutus est Dominus fortitudinem et
met sterkte en Zich omgord.
praecinxit se.
Waarlijk, de aarde heeft Hij gegrondvest, Etenim firmavit orbem terrae, * qui non
* zij zal niet wankelen.
commovebitur.
Van oudsher staat uw troon gevestigd; * Parata sedes tua ex tunc; * a saeculo tu
Gij zijt van eeuwigheid.
es.
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Elevaverunt flumina, Domine, *
elevaverunt flumina vocem suam;

De stromen verheffen zich, Heer, * de
stromen verheffen hun stem;

Elevaverunt flumina fluctus suos * a
vocibus aquarum multarum.

De stromen verheffen hun kolken, * met
gedruis van vele wateren.

Mirabiles elationes maris, * mirabilis in Heerlijker dan de baren der zee, * zijt
altis Dominus.
heerlijk Gij, Heer, in den hoge.
Testimonia tua credibilia facta sunt nimis; Getrouw zijn uw woorden ten zeerste; *
* domum tuam decet sanctitudo, Domine, uw huis past heiligheid, o Heer, in lengte
in longitudinem dierum.
van dagen.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto; Eer aan den Vader en den Zoon * en den
Heiligen Geest;
Sicut erat in principio, et nunc et semper, Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
* et in saecula saeculorum. Amen.
* en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Tenzij anders is aangegeven, worden de psalmen steeds met deze lofprijzing van
de allerheiligste Drievuldigheid besloten.
ANT. Alleluja, Dominus regnavit,
decorem induit, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja. De Heer regeert, heeft
Zich bekleed met heerlijkheid, alleluja,
alleluja.

Van Septuagesima tot Pasen wordt bovenstaande psalm door de volgende
vervangen. Op de Zondagen Septuagesima, Sexagesima en Quinquagesima, en op
andere dagen waarvoor geen eigen antifoon is aangegeven, bidt men de antifoon
welke hieronder volgt.
1 ANT. Secundum multitudinem.

1 ANT. Naar de rijkdom.

Psalm 50
Deze psalm is de rouwmoedige smeekbede, welke David tot God richtte,
toen hij Urias had doen omkomen om diens vrouw tot de zijne te maken.
Met dezelfde woorden bidden wij, dat God ons onze zonden zal vergeven
en ons de sterkte van zijn geest zal geven om nog slechts zijn wil te doen.
- De laatste verzen werden aan de psalm toegevoegd in de tijd van de
Babylonische gevangenschap, toen de Joden verlangden terug te keren
naar Jerusalem en daar de heilige tempel te herbouwen.
Miserere mei, Deus, * secundum magnam Ontferm U over mij, o God, * volgens
misericordiam tuam.
uw grote barmhartigheid.
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Et secundum multitudinem miserationum En naar de rijkdom uwer ontferming, *
tuarum, * dele iniquitatem meam.
delg mijne misdaad.
Amplius lava me ab iniquitate mea; * et Was mij geheel van mijn schuld * en
a peccato meo munda me.
reinig mij van mijn zonde.
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Want ik ben mij van mijn misdaad
Quoniam iniquitatem meam ego
bewust, * en mijn zonde staat mij steeds cognosco; * et peccatum meum contra
voor de geest.
me est semper.
Tegen U alleen heb ik gezondigd, gedaan Tibi soli peccavi, et malum coram te feci;
wat kwaad is in uw ogen; * zo zult Gij * ut justificeris in sermonibus tuis, et
rechtvaardig zijn in uw vonnis en rein in vincas cum judicaris.
uw oordeel.
Want zie, in ongerechtigheid ben ik
ontvangen, * en in zonden ontving mij
mijn moeder.

Ecce enim, in iniquitatibus conceptus
sum; * et in peccatis concepit me mater
mea.

Gij bemint de oprechtheid des harten; * Ecce enim, veritatem dilexisti; * incerta
uw geheime en verborgen wijsheid hebt et occulta sapientiae tuae manifestasti
Gij mij ontvouwd.
mihi.
Besprenkel mij met hysop, en ik word
rein; * was mij, en ik word witter dan
sneeuw.

Asperges me hyssopo, et mundabor; *
lavabis me, et super nivem dealbabor.

Laat mij weer vreugde en blijdschap
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam;
vernemen, * dan zullen mijn verbrijzelde * et exsultabunt ossa humiliata.
beenderen juichen.
Wend uw gelaat af van mijn zonden, *
en delg al mijn misdaden uit.

Averte faciem tuam a peccatis meis; * et
omnes iniquitates meas dele.

Schep een zuiver hart in mij, o God, * en Cor mundum crea in me, Deus; * et
vernieuw in mij een vaste geest.
spiritum rectum innova in visceribus
meis.
Verwerp mij niet van uw aanschijn, * en Ne projicias me a facie tua; * et spiritum
neem uw heilige geest niet van mij weg. sanctum tuum ne auferas a me.
Geef mij weer de vreugde van uw heil, * Redde mihi laetitiam salutaris tui; * et
en sterk mij met een willige geest.
spiritu principali confirma me.
Bozen zal ik uw wegen leren, * en
zondaars zullen zich tot U bekeren.

Docebo iniquos vias tuas; * et impii ad
te convertentur.

Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God Libera me de sanguinibus, Deus, Deus
van mijn heil, * en mijn tong zal jubelen salutis meae; * et exsultabit lingua mea
over uw gerechtigheid.
justitiam tuam.
Heer, open mijn lippen, * en mijn mond Domine, labia mea aperies; * et os meum
zal uw lof verkondigen.
annuntiabit laudem tuam.
Als Gij een slachtoffer wildet, ik zou het Quoniam si voluisses sacrificium,
U schenken; * maar in brandoffers hebt dedissem utique; * holocaustis non
Gij geen behagen.
delectaberis.
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Sacrificium Deo spiritus contribulatus; * Een offer voor God is een vermorzelde
cor contritum et humiliatum, Deus, non geest; * een verbrijzeld en deemoedig
despicies. hart zult Gij, God, niet versmaden. Benigne fac, Domine, in bona voluntate Wees Sion, Heer, in uw goedheid
tua Sion; * ut aedificentur muri
genadig; * herbouw Jerusalems muren.
Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
Dan zullen onze gaven en brandoffers U
oblationes et holocausta; * tunc imponent als ware offeranden behagen; * dan
super altare tuum vitulos.
brengt men weer stieren op uw altaar.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Secundum multitudinem
miserationum tuarum, Domine, dele
iniquitatem meam.

ANT. Naar de rijkdom uwer ontferming,
Heer, delg mijne misdaad.

2 ANT. Jubilate.

2 ANT. Juicht.

Psalm 99
Wij roepen geheel de aarde op om met ons onzen Schepper en Herder te
loven.
Jubilate Deo, omnis terra; * servite
Domino in laetitia.

Juicht voor God, geheel de aarde; * dient
den Heer met blijdschap.

Introite in conspectu ejus * in
exsultatione.

Treedt nader voor zijn aangezicht * met
jubelzang.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: Weet, dat de Heer God is; * Hij heeft ons
* ipse fecit nos, et non ipsi nos.
gemaakt, en niet wij onszelven.
Populus ejus et oves pascuae ejus; *
Zijn volk zijn wij, de schapen zijner
introite portas ejus in confessione, atria weide; * gaat zijn poorten binnen met een
ejus in hymnis; confitemini illi.
loflied, zijn voorhoven met lofgezang:
prijst Hem,
Laudate nomen ejus: quoniam suavis est
Dominus, in aeternum misericordia ejus,
* et usque in generationem et
generationem veritas ejus.

Brengt eer aan zijn Naam: want de Heer
is vol goedheid, in eeuwigheid blijft zijn
ontferming, * en zijn trouw van geslacht
tot geslacht.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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3 ANT. Benedicam te.

3 ANT. Ik zal U lofzingen.
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Psalm 62
Een der klassieke ochtendpsalmen van synagoge en christenheid. Het
heiligdom waar we Gods macht en heerlijkheid aanschouwen is de Kerk,
die ons in de viering der Eucharistie en in de geheimen van het kerkelijke
jaar de mysteries van Christus toont. Maar het is ook de hemel, waar we
dit alles eens zullen zien niet langer in tekenen, maar ‘van aangezicht tot
aangezicht’.
God, mijn God, * tot U waak ik vanaf het Deus, Deus meus, * ad te de luce vigilo.
morgenlicht.
Naar U dorst mijn ziel, * naar U smacht Sitivit in te anima mea, * quam
mijn lichaam
multipliciter tibi caro mea,
Als een dor en onbegaanbaar en dorstig In terra deserta et invia et inaquosa; sic
land; zo wil ik voor U treden in uw
in sancto apparui tibi, * ut viderem
heiligdom * om uw macht te
virtutem tuam, et gloriam tuam.
aanschouwen en uw heerlijkheid.
Want beter dan het leven is uw goedheid; Quoniam melior est misericordia tua
* mijn lippen zullen U prijzen.
super vitas; * labia mea laudabunt te.
Zo zal ik U lofzingen geheel mijn leven, Sic benedicam te in vita mea, * et in
* mijn handen heffen in uw Naam.
nomine tuo levabo manus meas.
Als met merg en vet wordt mijn ziel
verzadigd, * en met lippen vol lofzang
prijst U mijn mond,

Sicut adipe et pinguedine repleatur anima
mea; * et labiis exsultationis laudabit os
meum,

Wanneer ik, Uwer gedachtig op mijn
sponde, in nachtwaken over U peins, *
hoe Gij mijn helper waart.

Si memor fui tui super stratum meum, in
matutinis meditabor in te: * quia fuisti
adjutor meus.

Ik verheug mij in de schaduw uwer
vleugelen; mijn ziel is hecht aan U
gebonden, * uw rechterhand is mij tot
steun.

Et in velamento alarum tuarum exsultabo;
adhaesit anima mea post te: * me suscepit
dextera tua.

Zij echter die mijn ziel zoeken ten
ondergang, zullen komen in de diepten
der aarde, * worden overgeleverd aan de
macht van het zwaard, een prooi worden
der vossen.

Ipsi vero in vanum quaesierunt animam
meam, introibunt in inferiora terrae, *
tradentur in manus gladii, partes vulpium
erunt.

Maar de koning zal zich in God
verheugen, en roemen zullen allen die
zweren bij Hem; * want de mond der
leugensprekers zal worden gestopt.

Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur
omnes qui jurant in eo; * quia obstructum
est os loquentium iniqua.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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mea, Domine; et in nomine tuo levabo
manus meas, alleluja.

mijn leven, Heer; en mijn handen heffen
in uw Naam, alleluja.

4 ANT. Tres pueri.

4 ANT. De drie jongelingen.

Lofzang van de drie jongelingen
Een van de meest geliefde lofzangen uit het Oude Testament is het loflied
van de drie jongelingen in de vuuroven (Dan. 3, 57-88 en 56). Geheel de
schepping wordt opgeroepen God te verheerlijken.
Benedicite, omnia opera Domini,
Looft den Heer, alle werken des Heren;
Domino; * laudate et superexaltate eum * prijst en verheft Hem in eeuwigheid.
in saecula.
Benedicite, Angeli Domini, Domino; *
benedicite, caeli, Domino.

Engelen des Heren, looft den Heer; *
hemelen, looft den Heer.

Benedicite, aquae omnes quae super
Alle wateren boven de hemel, looft den
caelos sunt, Domino; * benedicite, omnes Heer; * alle krachten des Heren, looft den
virtutes Domini, Domino.
Heer.
Benedicite, sol et luna, Domino; *
benedicite, stellae caeli, Domino.

Zon en maan, looft den Heer; * sterren
des hemels, looft den Heer.

Benedicite, omnis imber et ros, Domino; Regen en dauw, looft den Heer; * gij
* benedicite, omnes spiritus Dei, Domino. winden die Gods adem zijt, looft den
Heer.
Benedicite, ignis et aestus, Domino; *
benedicite, frigus et aestus, Domino.

Vuur en hitte, looft den Heer; * koude en
gloed, looft den Heer.

Benedicite, rores et pruina, Domino; *
benedicite, gelu et frigus, Domino.

Dauw en ijzel, looft den Heer; * vorst en
koude, looft den Heer.

Benedicite, glacies et nives, Domino; * IJs en sneeuw, looft den Heer; * nachten
benedicite, noctes et dies, Domino.
en dagen, looft den Heer.
Benedicite, lux et tenebrae, Domino; *
benedicite, fulgura et nubes, Domino.

Licht en donker, looft den Heer; *
bliksem en wolken, looft den Heer.

Benedicat terra Dominum; * laudet et
superexaltet eum in saecula.

Loof, gij aarde, den Heer; * prijs en
verhef Hem in eeuwigheid.

Benedicite, montes et colles, Domino; * Bergen en heuvels, looft den Heer; * alle
benedicite, universa germinantia in terra, gewassen op aarde, looft den Heer.
Domino.
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Waterbronnen, looft den Heer; * zeeën
en stromen, looft den Heer.

Benedicite, fontes, Domino; * benedicite,
maria et flumina, Domino.

Zeegedrochten en al wat beweegt in het Benedicite, cete et omnia quae moventur
water, looft den Heer; * alle vogelen des in aquis, Domino; * benedicite, omnes
hemels, looft den Heer.
volucres caeli, Domino.
Alle wilde dieren en vee, looft den Heer; Benedicite, omnes bestiae et pecora,
* kinderen der mensen, looft den Heer. Domino; * benedicite, filii hominum,
Domino.
Loof, Israël, den Heer; * prijs en verhef Benedicat Israël Dominum; * laudet en
Hem in eeuwigheid.
superexaltet eum in saecula.
Priesters des Heren, looft den Heer; *
dienaren des Heren, looft den Heer.

Benedicite, sacerdotes Domini, Domino;
* benedicite, servi Domini, Domino.

Geesten en zielen der rechtvaardigen,
Benedicite, spiritus et animae justorum,
looft den Heer; * heiligen en nederigen Domino; * benedicite, sancti et humiles
van hart, looft den Heer.
corde, Domino.
Looft, Ananias, Azarias, Misaël, den
Heer; * prijst en verheft Hem in
eeuwigheid.

Benedicite, Anania, Azaria, Misaël,
Domino; * laudate et superexaltate eum
in saecula.

Loven wij den Vader en den Zoon met
den Heiligen Geest; * laat ons Hem
prijzen en verheffen in eeuwigheid.

Benedicamus Patrem et Filium cum
Sancto Spiritu; * laudemus et
superexaltemus eum in saecula.

Gezegend zijt Gij, Heer, in het uitspansel Benedictus es, Domine, in firmamento
des hemels; * en prijzenswaardig en
caeli; * et laudabilis, et gloriosus, et
roemrijk en hoogverheven in eeuwigheid. superexaltatus in saecula.
Omdat volgens liturgisch gebruik de lofprijzing van de heilige Drievuldigheid
reeds aan deze lofzang is toegevoegd, wordt hier geen Gloria Patri gebeden.
ANT. De drie jongelingen werden op
ANT. Tres pueri jussu regis in fornacem
bevel des konings in de oven geworpen; missi sunt, non timentes flammam ignis,
zij vreesden de vlammen niet en zongen: dicentes: Benedictus Deus, alleluja.
Gezegend zij God, alleluja.
5 ANT. Alleluja.

5 ANT. Alleluja.

Psalm 148
De gehele schepping, zowel in de hemel als op de aarde, roepen wij op
om met ons God te verheerlijken.
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Laudate Dominum de caelis; * laudate
eum in excelsis.

Looft den Heer in de hemelen; * looft
Hem in den hoge.

Laudate eum, omnes angeli ejus; *
laudate eum, omnes virtutes ejus.

Looft Hem, al zijn engelen; * looft Hem,
al zijn heerscharen.

Laudate eum, sol et luna; * laudate eum, Looft Hem, zon en maan; * looft Hem,
omnes stellae et lumen.
alle sterren en hemellicht.
Laudate eum, caeli caelorum; * et aquae Looft Hem, hemelen der hemelen, * en
omnes quae super caelos sunt, laudent alle wateren die boven de hemel zijt,
nomen Domini.
mogen zij loven de Naam des Heren.
Quia ipse dixit et facta sunt; * ipse
mandavit et creata sunt.

Want Hij sprak, en zij zijn gemaakt; * Hij
beval en zij zijn geschapen.

Statuit ea in aeternum et in saeculum
saeculi; * praeceptum posuit et non
praeteribit. -

Hij heeft de hemelen bevestigd voor
immer en tot in eeuwigheid; * hun een
regel gesteld, welke zij niet overtreden.
-

Laudate Dominum de terra, * dracones
et omnes abyssi.

Looft den Heer op de aarde, *
zeegedrochten en alle waterdiepten;

Ignis, grando, nix, glacies, spiritus
Gij, vuur en hagel, sneeuw, ijs en geweld
procellarum, * quae faciunt verbum ejus; van stormen, * die zijn woord volbrengt;
Montes et omnes colles, * ligna fructifera Bergen en alle heuvelen, * vruchtbomen
et omnes cedri;
en alle ceders;
Bestiae et universa pecora, * serpentes et Wilde dieren en alle vee, * slangen en
volucres pennatae;
gevleugelde vogels;
Reges terrae et omnes populi, * principes Koningen der aarde en alle volken, *
et omnes judices terrae;
vorsten en alle rechters der aarde.
Juvenes et virgines, senes cum junioribus Jongelingen en maagden, ouders en
laudent nomen Domini, * quia exaltatum kinderen mogen loven de Naam des
est nomen ejus solius.
Heren; * want zijn Naam alleen is
verheven.
Confessio ejus super caelum et terram; * Zijn heerlijkheid gaat hemel en aarde te
et exaltavit cornu populi sui.
boven; * Hij heeft de kracht van zijn volk
verheven.
Hymnus omnibus sanctis ejus, * filiis
Israël, populo appropinquanti sibi.

Hierom prijzen Hem al zijn heiligen, *
de kinderen van Israël, het volk dat bij
Hem mag verwijlen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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ANT. Alleluja, looft den Heer in de
hemelen, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, laudate Dominum de
caelis, alleluja, alleluja.

Kapittel Openb. 7, 12
* Zegening, glorie, wijsheid en dank, eer, * Benedictio, et claritas, et sapientia, et
macht en sterkte zij onzen God in de
gratiarum actio, honor, virtus, et fortitudo
eeuwen der eeuwen. Amen.
Deo nostro in saecula saeculorum. Amen.
. Gode zij dank.

. Deo gratias.

Lofzang van den heiligen Ambrosius
De Lauden worden in de kloosters gezongen bij het aanbreken van de
dageraad, op het uur van het hanengekraai. Vandaar de zinspelingen op
het eerste morgenlicht en de haneroep, welke in vrijwel alle Laudenhymnen
voorkomen.
Eeuwige Schepper van 't heelal,
die nacht en dag op regel houdt
en in de tijd getijden geeft,
en zo verlicht eentonigheid;

Aeterne rerum Conditor,
noctem diemque qui regis,
et temporum das tempora,
ut alleves fastidium.

Reeds kraait de bode van de dag,
die waakt in 't holle van de nacht,
het nachtlijk licht der reizigers,
de nachtwaak scheidend van de nacht.

Praeco diei jam sonat,
noctis profundae pervigil,
nocturna lux viantibus,
a nocte noctem segregans.

Door hem gewekt, de morgenzon
het nachtfloers van de hemel trekt;
door hem laat gans het zwerversrot
zijn hinderlagen in de steek.

Hoc excitatus Lucifer
solvit polum caligine;
hoc omnis errorum chorus
viam nocendi deserit.

Door hem hervindt de schipper moed,
bedaart het deinen van de zee;
op zijn gekraai wast zelfs de Rots
der Kerk zijn schuld in tranen af.

Hoc nauta vires colligit,
pontique mitescunt freta;
hoc, ipsa petra ecclesiae,
canente, culpam diluit.

Klaar wakker laat ons opstaan dan.
De haan wekt op die liggen blijft
en scheldt de slaperigen uit,
de haan beschuldigt die verried.

Surgamus ergo strenue:
gallus jacentes excitat,
et somnolentos increpat;
gallus negantes arguit.
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De haan kraait; en de hoop keert weer,
den zieken stroomt het heil weer toe,
de rover bergt zijn wapen weg,
wien vielen keert geloof terug.

Gallo canente, spes redit,
aegris salus refunditur,
mucro latronis conditur,
lapsis fides revertitur.
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Jesu, labantes respice,
et nos videndo corrige;
si respicis, lapsus cadunt,
fletuque culpa solvitur.

Jesus, zie ons die wank'len aan
en door uw blik verbeter ons;
als Gij ons aanziet, valt de val
en smelt de schuld in tranen weg.

Tu, lux, refulge sensibus,
mentisque somnum discute;

Gij, Licht, schijn hel in ons gemoed,
en sla de geestesslaap uiteen;

Te nostra vox primum sonet,
et ora solvamus tibi.

U klinke onze stem het eerst
en open ga de mond voor U.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Dominus regnavit, decorem induit.
. Induit Dominus fortitudinem, et
praecinxit se virtute.

. De Heer regeert, heeft Zich bekleed
met heerlijkheid.
. De Heer heeft Zich bekleed met
sterkte, en Zich omgord met kracht.

Lofzang van Zacharias Luc. 1, 68-79
Bij het aanbreken van de dag zingen wij de lofzang waarmede de vader
van den pasgeboren Voorloper het nieuwe heil beleed. Nu is de belofte
aan Abraham ingelost en geeft God ons Hem te dienen in ware heiligheid
en gerechtigheid, alle dagen van ons leven. Wij herdenken den Voorloper,
den profeet des Allerhoogsten, en bezingen de barmhartigheid Gods die
tot ons kwam in Christus. Zoals de opgaande zon die nu de hemel kleurt,
zo kwam Hij om onze duisternis te verlichten. - Uit eerbied voor het
Evangelie, waaraan deze lofzang is ontleend, maken wij bij de eerste
woorden een kruisteken.
ANT. Erexit cornu salutis nobis.

ANT. Hij heeft ons de hoorn des heils
verwekt.

BENEDICTUS Dominus, Deus Israël, GEZEGEND de Heer, de God van
* quia visitavit et fecit redemptionem
Israël, * want Hij heeft zijn volk bezocht
plebis suae;
en het redding gebracht;
Et erexit cornu salutis nobis, * in domo En ons de hoorn des heils verwekt * in
David, pueri sui.
het huis van David, zijn dienaar.
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Sicut locutus est per os sanctorum, * qui Zoals Hij van oudsher had beloofd * door
a saeculo sunt, prophetarum ejus:
de mond van zijn heilige profeten:
Salutem ex inimicis nostris, * et de manu De redding uit de macht onzer vijanden,
omnium qui oderunt nos,
* en uit de hand van allen die ons haten,
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Om Zich te ontfermen over onze vaderen, Ad faciendam misericordiam cum
* en zijn heilig verbond te gedenken:
patribus nostris, * et memorari testamenti
sui sancti:
De eed welke Hij gezworen heeft aan
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham,
Abraham, onzen vader, * dat Hij ons zou patrem nostrum, * daturum se nobis;
verlenen
Om, uit de hand van onze vijanden
verlost, * Hem zonder vrees te dienen,

Ut sine timore, de manu inimicorum
nostrorum liberati, * serviamus illi,

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn In sanctitate, et justitia coram ipso, *
aangezicht * al onze dagen. omnibus diebus nostris. En gij, kind, zult profeet van den
Allerhoogste worden genoemd; * want
gij zult uitgaan voor het aanschijn des
Heren om zijn weg te bereiden,

Et tu, puer, Propheta Altissimi vocaberis;
* praeibis enim ante faciem Domini
parare vias ejus,

Om zijn heil te doen kennen aan zijn
volk, * tot vergeving van hun zonden;

Ad dandam scientiam salutis plebi ejus,
* in remissionem peccatorum eorum;

Door de tedere ontferming van onzen
Per viscera misericordiae Dei nostri, * in
God, * waarmede Hij ons heeft bezocht, quibus visitavit nos, oriens ex alto;
de opgaande zon uit den hoge,
Om te verlichten wie in de duisternis en Illuminare his, qui in tenebris et in umbra
de schaduw des doods zijn gezeten, * om mortis sedent, * ad dirigendos pedes
onze schreden te richten op de weg des nostros in viam pacis.
vredes.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Hij heeft ons de hoorn des heils
verwekt in het huis van David, zijn
dienaar, alleluja.

ANT. Erexit cornu salutis nobis, in domo
David, pueri sui, alleluja.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

Laat ons bidden. - God, die de dag scheidt
van de nacht, onttrek onze handelingen
aan de doem der duisternis; en geef dat
wij, door gestadige overweging van wat
heilig is, voortdurend in uw licht mogen
leven. Door onzen Heer Jesus Christus
uw

Oremus. - Deus, qui diem discernis et
noctem: actus nostros a tenebrarum
distingue caligine; ut semper, quae sancta
sunt, meditantes, in tua jugiter luce
vivamus. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Fi-
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lium tuum, qui tecum vivit et regnat in Zoon, die met U leeft en heerst in de
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia eenheid van den Heiligen Geest, God,
saecula saeculorum.
door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

. Amen.

Gedachtenis van het paasfeest op zondag
Iedere Zondag herdenken wij bij ons morgengebed hoe het heilswerk werd
voltooid bij het opgaan van de zon op de eerste dag der week, toen Christus
in heerlijkheid uit het graf is opgestaan. Ter gedachtenis van dit mysterie,
zonder hetwelk het heilswerk en dus ook ons geloof ijdel zou zijn, heeft
de Kerk de joodse Sabbat vervangen door de christelijke Zondag.
ANT. Crucifixus surrexit a mortuis, et
redemit nos, alleluja.

ANT. De Gekruiste is opgestaan uit de
doden en heeft ons verlost, alleluja.

. Surrexit Dominus de sepulchro,
alleluja.

. Verrezen is de Heer uit het graf,
alleluja.

. Qui pro nobis pependit in ligno,
alleluja.

. Die voor ons aan het hout heeft
gehangen, alleluja.

Oremus. - Dominicam, nostrae
Resurrectionis initium, venerantes,
Trinitati Deo nostro debitas laudes, et
grates unito referamus affectu:
obsecrantes misericordiam ejus, ut nobis
Domini et Salvatoris nostri beatae
Resurrectionis participium tam in spiritu
quam etiam in corpore concedat, qui cum
Patre vivit et regnat in unitate Spiritus
Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum.

Laat ons bidden. - Nu wij heden de
Zondag, het begin onzer verrijzenis
vieren, laat ons één van zin onzen
drievuldigen God de verschuldigde lof
en dank brengen; en zijn barmhartigheid
bidden dat wij naar geest en lichaam
mogen delen in de heilige verrijzenis van
onzen Heer en Verlosser, die met den
Vader leeft en heerst in de eenheid van
den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen.

. Amen.

. Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Benedicamus Domino.

. Zegenen wij den Heer.

. Deo gratias.

. Gode zij dank.
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. Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.
. Amen.

. Dat de zielen der overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten
in vrede.
. Amen.
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Men zou aan de Lauden kunnen toevoegen het laatste gedeelte der Prime (Gedachtenis
der heiligen, Opdracht van de dagelijkse arbeid en Geestelijke lezing, bladz. 146).

De lauden op maandag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader. - Alleluja
of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
1 ANT. Juicht voor God.

Psalm 46. Omnes gentes, plaudite manibus.
Wij prijzen God, den Koning der gehele aarde en den Verlosser van zijn
volk. Ook overwegen wij in deze psalm de Hemelvaart van Christus en
het bijzondere Koningschap, dat de Vader aan zijn verheerlijkten Zoon,
ook naar diens mensheid, heeft verleend.
Alle gij volken, klapt in de handen; * juicht voor God met geroep van vreugde.
Want verheven is de Heer en vreeswekkend, * een grote Koning over geheel de
aarde. Hij heeft de volken aan ons onderworpen, * de heidenen onder onze voeten.
Hij heeft voor ons het erfdeel uitgekozen: * de heerlijkheid van Jacob, dien Hij
liefhad. - God stijgt op onder gejuich, * de Heer bij het schallen der bazuin.
Zingt lof aan onzen God, zingt lof; * zingt lof aan onzen Koning, zingt lof.
Want God is de Koning van geheel de aarde; * zingt Hem een kunstig loflied.
God regeert onder de volken; * God is gezeten op zijn heilige troon.
De vorsten der volken zijn bijeengekomen tot het volk van den God van Abraham;
* want aan God behoren de groten der aarde; Hij alleen is hoog verheven.
Eer aan den Vader.
ANT. Juicht voor God met geroep van vreugde.
2 ANT. Verneem de stem van mijn smeken.

Psalm 5. Verba mea auribus percipe.
Gelijk David dit morgengebed heeft gebeden, toen hij door zijn vijanden
werd vervolgd, zo bidden wij het, opdat God de geestelijke vijanden onzer
ziel moge verdrijven.
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Luister, Heer, naar mijn woorden, * geef acht op mijn geroep.
Verneem de stem van mijn smeken, * mijn Koning en mijn God.
Want tot U richt ik mijn gebed; * in de morgen, Heer, hoort Gij mijn stem;
In de morgen sta ik voor U en zie tot U op. * Want geen God zijt Gij wien de
boosheid behaagt.
Geen zondaar mag bij U verwijlen, * en de ongerechtigen houden niet stand voor
uw ogen.
Gij haat allen die boosheid bedrijven, * allen die leugentaal spreken, richt Gij te
gronde.
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De Heer verafschuwt den man van bloed en bedrog. - * Ik echter, in de grootheid
uwer ontferming
Mag binnentreden in uw huis, * met vreze aanbidden in uw heilige tempel.
Leid mij, Heer, door uw gerechtigheid; * mijn vijanden ten spijt richt mijn weg
voor uw aanschijn.
Want geen waarheid is er in hun mond; * hun hart is vol bederf;
Een open graf is hun keel, en leugens spreken hun lippen. * Spreek recht over hen,
o God, Dat zij zich verstrikken in hun eigen raadslag; verstoot hen om hun vele
overtredingen; * want tegen U, Heer, zijn zij opgestaan. Maar verblijden zullen zich allen die op U hopen, * in eeuwigheid zullen zij juichen,
want Gij zult over hen waken. In U zullen roemen allen die uw Naam beminnen; *
want den rechtvaardige geeft Gij uw zegen.
Als met een schild beschut ons, Heer, * uw welbehagen. Eer aan den Vader.
ANT. Verneem de stem van mijn smeken, mijn Koning en mijn God.
3 ANT. De God der heerlijkheid.

Psalm 28. Afferte Domino, filii Dei.
De grootheid van God in het woeden der natuurkrachten. De kinderen
Gods worden opgeroepen Hem offers te brengen en Hem te aanbidden.
Offert den Heer, gij, zonen van God, * offert den Heer jongen van rammen.
Brengt den Heer glorie en lof, brengt den Heer de eer van zijn Naam; * aanbidt
den Heer in zijn heilige voorhof.
De stem des Heren dreunt over de wateren, de God der heerlijkheid doet Zich
horen in donder; * de Heer doet Zich horen boven de vele wateren.
De stem des Heren is vol kracht, * de stem des Heren is vol heerlijkheid.
De stem des Heren verbrijzelt de ceders, * de Heer verbrijzelt de ceders van de
Libanon;
Hij doet de Libanon opspringen als een kalf, * de Sirion als het jong van een
eenhoorn.
De stem des Heren spuwt bliksemschichten, de stem des Heren doet de woestijn
sidderen; * de Heer doet beven de woestijn van Cades.
De stem des Heren doet de herten werpen en ontbladert de wouden; * en in zijn
tempel roept ieder: U zij de glorie!
De Heer zetelt boven de watervloed; * de Heer troont er als koning voor eeuwig.
De Heer zal zijn volk sterkte geven; * de Heer schenkt zijn volk de zegen des
vredes.
Eer aan den Vader.
ANT. De God der heerlijkheid doet Zich horen in donder; brengt Hem de eer van zijn
Naam.
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Lofzang van David 1 Kron. 29, 10-13
Gezegend zijt Gij, Heer, God van Israël onzen vader, * van eeuwigheid tot in
eeuwigheid. U, Heer, is de heerlijkheid en de macht, * de glorie en de zegepraal;
U zij lof; * want al wat in de hemel is en op aarde, is het uwe.
U, Heer, behoort het koningschap; * verheven zijt Gij boven alle vorsten.
Aan U is de rijkdom en aan U de heerlijkheid; * Gij heerst over alles.
In uw hand is de sterkte en de macht, * in uw hand de grootheid en de heerschappij
over alles.
Daarom prijzen wij U thans, onze God, * en loven wij uw heerlijke Naam.
Eer aan den Vader.
ANT. Wij loven uw heerlijke Naam, onze God.
5 ANT. Looft den Heer.

Psalm 116. Laudate Dominum.
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft Hem, alle gij volken;
Want bevestigd is over ons zijn ontferming, * en de trouw des Heren blijft in
eeuwigheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Looft den Heer, alle gij natiën.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
lichts. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Ambrosius
Splendor paternae gloriae.
Gij glans van Vaders heerlijkheid,
die uit uw licht weer licht ontsteekt,
zelf licht van licht, en bron van licht,
dag, die der dagen rij omstraalt,
En ware zon, dring binnen, Gij
die straalt in nooit te doven glans,
en stort van uwen Heil'gen Geest
de lichte gloed in onze ziel.
En roepen wij den Vader aan
- den Vader eeuw'ger heerlijkheid,
Vader van machtige gena -:
‘Ban uit de schuld die ons verderft,
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Sterk onze daden, en maak stomp
de tanden van 't jaloers serpent;
ten beste keer zelfs wonde en val,
leid in genade al ons doen,
Bestuur en richt dan onze geest:
hem diene 't lichaam kuis en trouw;
in felle gloed brande 't geloof,
met gif der dwaling onbekend.’
En weze Christus onze spijs,
en onze drank zij het geloof;
drinken wij blijde van den Geest,
bedwelming die ons klaarheid schenkt.
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De dag ga vreugdevol voorbij:
de kuisheid zij als 't prille licht,
't geloof als laaiend middagvuur;
voor schemering hoed onze geest.
De dageraad vervolgt zijn loop;
thans kome uw volheid, Dageraad,
Gij Zoon, geheel in Vaders schoot,
Gij Vader, volheid van het Woord.
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming.
. Wij jubelen daarom en verheugen ons.
Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.

De lauden op dinsdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader. - Alleluja
of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
1 ANT. Zingt voor den Heer.

Psalm 95. Cantate Domino canticum novum.
Zingt voor den Heer, want Hij alleen is God; Hij alleen is de Rechter der
gehele aarde.
Zingt voor den Heer een nieuw lied; * zingt voor den Heer, geheel de aarde.
Zingt voor den Heer en looft zijn Naam; * verkondigt van dag tot dag zijn heil.
Verkondigt zijn heerlijkheid onder de heidenen, * zijn wonderwerken aan alle
volken. Want groot is de Heer en zeer te prijzen, * vreeswekkend boven alle goden.
Want alle goden der heidenen zijn ijdele beelden; * de Heer echter maakte de
hemel.
Heerlijkheid en luister gaan uit voor zijn aanschijn; * sterkte en pracht zijn in zijn
heiligdom. Brengt den Heer, geslachten der volken, brengt den Heer heerlijkheid en sterkte,
* brengt den Heer de eer van zijn Naam.
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Neemt offergaven en treedt binnen in zijn voorhoven; * aanbidt den Heer in zijn
heilige tempel.
Sidder voor zijn aangezicht, geheel de aarde; * zegt aan de heidenen, dat de Heer
regeert. Want Hij bevestigde de wereld dat zij niet zou wankelen, * spreekt recht
over de volken naar billijkheid. De hemelen zullen juichen, de aarde zal zich verheugen, de zee zal bruisen en haar
volheid; * jubelen zullen de velden en al wat zij bevatten. Dan zullen zich verblijden
alle bomen van het woud voor den Heer, omdat Hij komt, * omdat Hij komt om de
aarde te richten.
Hij zal de wereld richten naar
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billijkheid, * en de volken naar zijn trouw.
Eer aan den Vader.
ANT. Zingt voor den Heer en looft zijn Naam.
2 ANT. Heil van mijn aanschijn.

Psalm 42. Judica me, Deus.
In de ballingschap der aarde verlangen wij op te gaan naar het huis van
God in de hemel, dat door het aardse heiligdom wordt voorafgebeeld.
Schaf mij recht, o God, en beslecht mijn zaak tegen een onheilig volk; * verlos mij
van den bozen en bedrieglijken mens.
Want Gij, o God, zijt mijn sterkte; * waarom hebt Gij mij verstoten, en waarom
wandel ik in droefheid, terwijl de vijand mij verdrukt?
Zend uw licht uit en uw waarheid; * zij zullen mij geleiden en voeren op uw heilige
berg en in uw tenten.
En ik zal ingaan tot het altaar Gods, * tot God die mijn jeugd verblijdt.
Ik zal U loven op de citer, God, mijn God; * waarom zijt gij bedroefd mijn ziel,
en waarom ontstelt gij mij?
Hoop op God, want nog zal ik Hem loven, * het heil van mijn aanschijn en mijn
God. Eer aan den Vader.
ANT. Heil van mijn aanschijn en mijn God.
3 ANT. Doe lichten, Heer.

Psalm 66. Deus misereatur nostri.
Een smeekbede, opdat God ons licht zij en alle heidenen Hem met ons
zouden dienen. Het ‘gewas’ waarmede God ons heeft verrijkt, wordt
dikwijls van de menswording des Heren verstaan.
God zij ons genadig en zegene ons; * Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en
zegene ons. Opdat wij op aarde uw weg mogen kennen, * te midden van alle volken
uw heil.
Mogen, o God, de volken U prijzen, * mogen alle volken U prijzen. De heidenen zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken richt naar
billijkheid * en heerst over de naties der aarde.
Mogen, o God, de volken U prijzen, mogen alle volken U prijzen. * De aarde heeft
haar gewas gegeven;
God, onze God, heeft ons gezegend, gezegend heeft ons God; * mochten alle
grenzen der aarde Hem vrezen.
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Eer aan den Vader.
ANT. Doe lichten, Heer, uw aanschijn over ons.
4 ANT. Verheerlijkt den Koning der eeuwen.

Lofzang van Tobias 13, 1-10
Evenals Tobias verkeren wij in ballingschap. Maar wij weten dat God ons
tuchtigt, opdat wij tot Hem zouden komen en Hem verheerlijken.
Groot zijt Gij, Heer, in eeuwigheid, * en tot in alle eeuwen is uw heerschappij. Want
Gij kastijdt en geneest, voert naar de onderwereld en leidt er van terug; * en geen is
er die uw hand kan ontvluchten.
Looft den Heer, kinderen van Israël, * en prijst Hem ten aanschouwen der volken.
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Want daarom heeft Hij u verspreid onder de volken, die Hem niet kennen, * dat Gij
zijn wonderdaden zoudt verkondigen,
En hen doen weten, * dat er geen almachtige God is buiten Hem.
Hij heeft ons getuchtigd om wille onzer zonden, * en Hij zal ons redden om wille
van zijn ontferming.
Ziet daarom wat Hij aan ons heeft gedaan, en prijst Hem met vrees en beven; *
verheerlijkt den Koning der eeuwen door uw werken.
Ik echter zal Hem loven in het land mijner ballingschap, * omdat Hij zijn
heerlijkheid openbaarde aan een zondig volk.
Bekeert u dus, zondaars, en doet gerechtigheid voor God, * en vertrouwt dat Hij
met u zal handelen naar zijn ontferming.
Ik echter, in het diepst mijner ziel, * zal in Hem mij verheugen.
Zegent den Heer, al zijn uitverkorenen, * viert vreugdedagen en prijst Hem.
Eer aan den Vader.
ANT. Verheerlijkt den Koning der eeuwen door uw werken.
5 ANT. Looft de Naam des Heren.

Psalm 134 Laudate nomen Domini.
Toen God in zijn almacht de Joden uit het slavenhuis van Egypte bevrijdde,
was dit slechts een voorafbeelding van de verlossing van het geestelijke
Israël der Kerk, dat de Heer Zich heeft verkozen
Looft de Naam des Heren; * looft, gij dienaren, den Heer, Die staat in het huis des
Heren, * in de voorhoven van het huis van onzen God.
Looft den Heer, want de Heer is goed; * zingt voor zijn Naam, want deze is vol
zoetheid.
Want de Heer heeft zich Jacob verkozen, * Israël tot zijn eigendom.
Want ik weet dat de Heer groot is, * en onze God boven alle goden.
Al wat Hij wilde, heeft de Heer gewrocht in de hemel en op aarde, * in de zee en
alle waterdiepten.
Hij brengt wolken aan van het einde der aarde, * vormt bliksems tot regen;
Winden doet Hij uitgaan uit zijn schatkamers. - * Hij sloeg de eerstgeborenen van
Egypte, zowel mens als dier,
En zond tekenen en wonderen in uw midden, Egypte, * tot Pharao en al zijn
dienstknechten.
Hij versloeg vele volken, * en machtige koningen bracht Hij ter dood:
Sehon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Basan, * en al de rijken
van Canaän;
En gaf hun land ten erfdeel, * ten erfdeel aan Israël, zijn volk.
Heer, uw Naam blijft in eeuwigheid; * uw gedachtenis, Heer, van geslacht tot
geslacht.
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- De afgoden der heidenen zijn
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zilver en goud, * het werk van mensenhanden.
Zij hebben een mond en spreken niet; * zij hebben ogen en kunnen niet zien.
Zij hebben oren en horen niet; * er is geen adem in hun mond.
Zo mogen worden die hen maakten, * en allen die op hen vertrouwen. Huis van Israël, prijs den Heer; * huis van Aäron, prijs den Heer.
Huis van Levi, prijs den Heer; * gij die den Heer vreest, prijst den Heer.
Geprezen zij de Heer uit Sion, * die zijn woning heeft in Jerusalem.
Eer aan den Vader.
ANT. Looft de Naam des Heren, gij die staat in het huis van den Heer.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
lichts. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag. - Gode zij dank.

Lofzang van Prudentius. Ales diei.
De vederbode van de dag
meldt ons het naken van het licht;
zo roept Hij die de zielen wekt,
Christus, ons nu ten leven op.
‘Staat op,’ roept Hij, ‘van 't bed dat goed
voor zieken, slapers, luiaards is;
waakt liever kuis, oprecht van zin
en matig, want Ik ben nabij.’
Tot Jesus dringe onze stem,
in tranen, bidden, matigheid:
het krachtig, ijverig gebed
houdt sluimer ver van 't zuiver hart.
Gij, Christus, drijf van ons de slaap,
Gij, breek de banden van de nacht,
Gij, slaak de boei der oude schuld
en stort in ons het nieuwe licht.

Aan God den Vader zij de eer en aan zijn eengeboren Zoon, en aan den Geest, den
Paracleet, nu en in alle eeuwigheid.
Amen.
. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming.
verheugen ons.

. Wij jubelen daarom en

Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.

De lauden op woensdag
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Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader. - Alleluja
of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
1 ANT. De Heer is koning.

Psalm 96. Dominus regnavit, exsultet terra.
De Heer is koning; dat de aarde juiche, * de vele eilanden zich verheugen.
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Wolken en duister omgeven Hem; * gerechtigheid en recht zijn de steun van zijn
zetel. Vuur schrijdt voor Hem uit * en verteert in het rond zijn vijanden.
Zijn bliksems verlichten het aardrijk; * de aarde ziet hen en is bevreesd.
Als was smelten de bergen voor het aanschijn des Heren, * voor het aanschijn van
den Heer van geheel de aarde.
De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid; * en alle volken aanschouwen zijn
glorie. Dat beschaamd worden alle dienaars van beelden, * die roemen op hun
afgoden. - Aanbidt Hem, al zijn engelen. * Sion heeft het gehoord en zich verblijd,
De dochters van Juda jubelen * om uw gerichten, Heer;
Want Gij zijt de Heer, de Allerhoogste over gans de aarde, * zeer verheven boven
alle goden.
Gij die den Heer bemint, verfoeit het kwaad; de Heer beschermt de zielen zijner
vromen, * en ontrukt hen aan de hand van den zondaar.
Een licht gaat op voor den rechtvaardige, * en vreugde voor de oprechten van hart.
Verheugt u, rechtvaardigen, in den Heer, * en prijst zijn heilige Naam.
Eer aan den Vader.
ANT. De Heer is koning; dat de aarde juiche.
2 ANT. U voegt een lofzang.

Psalm 64. Te decet hymnus.
Laten wij God danken, omdat Hij ons verzadigt met de goederen van zijn
hemelse tempel en ons de overvloed der aarde geeft.
U voegt een lofzang, God, in Sion, * en voor U wordt de gelofte ingelost in Jerusalem.
Gij verhoort het gebed; * tot U komt alle vlees.
De werken der boosheid drukken ons terneer; * maar Gij verzoent onze misdaden.
Gelukkig hij dien Gij hebt verkoren en aangenomen; * hij zal wonen in uw
voorhoven.
Wij zullen worden verzadigd met de goederen van uw huis; * hoe heilig is uw
tempel, wonderbaar door uw gerechtigheid. Verhoor ons, God ons heil, * Gij, hoop van alle grenzen der aarde en van de verre
zee; Gij die, omgord met sterkte, de bergen grondvest door uw kracht, * die de diepte
der zee in beroering brengt, het bruisen van haar golven.
De heidenen zijn ontsteld, bevreesd voor uw tekenen zijn de bewoners van de
grenzen der aarde; * het uiterste Oosten en Westen vervult Gij met vreugde. Gij bezoekt de aarde en drenkt haar in overvloed; * verrijkt haar met overdaad
bovenmate.
De stroom Gods is vol water; Gij bereidt hun voedsel. * Want aldus hebt Gij de
aarde bereid:
Gij drenkt haar voren, vermeerdert haar gewassen; * door de regenval draagt zij
welige vrucht.
Gij zegent de krans van het jaar met uw goedheid, * en vol staan de velden van
overvloed.
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pen van vet, * en de hemelen zijn omkranst met gejubel. De velden zijn bekleed met
kudden, en de dalen met koren in overdaad; * zij jubelen, en zingen U een lofzang
toe. Eer aan den Vader.
ANT. U voegt een lofzang, God, in Sion.
3 ANT. U, Heer, wil ik prijzen.

Psalm 100. Misericordiam et judicium.
Waar hier over de bozen wordt gesproken die wij elke morgen (d.i. steeds
opnieuw) bestrijden, verstaan wij de afkeer die wij moeten hebben van de
zonde en van elke omgang die tot zonde voert. In de mond der christenen
is deze psalm een goed voornemen om de wederkomst des Heren te
verwachten door een heilig leven.
Uw ontferming en gerechtigheid * wil ik bezingen, Heer. Ik wil U prijzen, en
aandachtig voortgaan op de vlekkeloze weg; * wanneer zult Gij tot mij komen?
Ik wil wandelen in onschuld mijns harten * in het binnenste van mijn huis;
Niet mijn ogen richten op ongerechtigheid; * ik haat wie boosheid doen.
Met geen boze van hart heb ik gemeenschap; * de verdorvene wendt zich van mij
af; ik wil hem niet kennen.
Wie zijn naaste in het geheim belastert, * ik zal hem vervolgen.
Den mens met trotse blik en eerzuchtig hart, * ik zal niet met hem eten. Maar mijn ogen zoeken de vromen in het land, opdat zij met mij aanzitten; * een
dienaar is mij slechts wie wandelt op de weg der onschuld. Geen trotsaard mag wonen
in mijn huis, * geen leugenaar duld ik voor mijn ogen.
Elke morgen verdelg ik alle goddelozen van het land, * om de stad des Heren te
zuiveren van allen die kwaad bedrijven.
Eer aan den Vader.
ANT. U, Heer, wil ik prijzen en aandachtig voortgaan op de vlekkeloze weg.
4 ANT. Heer, groot zijt Gij.

Lofzang van Judith 16, 15-21
Laat ons een feestlied zingen voor den Heer, * laat ons een feestlied zingen voor
onzen God.
Almachtige, Heer, groot zijt Gij en heerlijk in uw kracht, * en niemand kan U
overtreffen.
U dient al wat Gij hebt geschapen; * want Gij hebt gesproken en zij zijn ontstaan;
Gij zondt uw Geest en zij zijn geschapen, * en geen is er die uw stem weerstaat.
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Tot in hun grond worden de bergen geschokt en de vloeden; * de rotsen smelten
als was voor uw aanschijn.
Maar wie U vrezen * zullen groot voor U zijn in alles. Wee het volk dat opstaat
tegen mijn geslacht, want de Heer, de Almachtige, zal Zich op hen wreken, * hen
op de dag des oordeels bezoeken. Want hun vlees geeft Hij prijs aan vuur en wormen,
* opdat zij branden en zijn wraak gevoelen tot in eeuwigheid.
Eer aan den Vader.
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ANT. Heer, groot zijt Gij, en heerlijk in uw kracht.
5 ANT. Loven zal ik den Heer.

Psalm 145. Lauda, anima mea, Dominum.
Wij prijzen den eeuwigen God, omdat Hij alleen onze helper is, die ons
nimmer zal verlaten en in alle omstandigheden zorg voor ons draagt.
Loof, mijn ziel, den Heer: loven zal ik den Heer geheel mijn leven, * zingen voor
mijn God zolang ik zal bestaan. Stelt uw vertrouwen niet op de vorsten, * op de
zonen der mensen bij wie geen heil is. Want hij geeft de geest en keert weder tot zijn
aarde; * al hun plannen zullen op die dag vergaan.
Maar zalig hij die Jacobs God tot helper heeft, zijn hoop stelt op den Heer zijn
God, * die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en al wat zij bevat;
Die trouw blijft tot in eeuwigheid, die recht verschaft aan hen die onrecht lijden,
* den hongerigen voedsel geeft.
De Heer bevrijdt de gevangenen; * de Heer geeft den blinden het ogenlicht.
De Heer richt op wie gebogen zijn; * de Heer heeft de rechtvaardigen lief.
De Heer beschermt de vreemdelingen, draagt zorg voor wees en weduwe, * maar
verijdelt de plannen der zondaars.
De Heer uw God, o Sion, zal heersen in eeuwigheid, * van geslacht tot geslacht.
Eer aan den Vader.
ANT. Loven zal ik den Heer geheel mijn leven.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
lichts. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag. - Gode zij dank.

Lofzang van Prudentius
Nox et tenebrae et nubila.
Nacht, duisternissen, nevelsprei,
die 't al vertroebelt en versmelt;
het licht breekt door, de hemel kleurt,
ziet: Christus komt! Gaat en verdwijnt.
Nu scheurt het floers dat d'aarde dekt,
getroffen door de pijl der zon,
de kleur en fleur der dingen keert
voor 't aanschijn van het stralend licht.
U, Christus, kennen wij alleen:
met rein gemoed, oprecht van geest
U smekend, zingend, vragen wij:
Sla acht op onze zwakke zin.
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Veel is gesmukt met valse schijn;
dat worde zuiver in uw licht:
Gij Licht der morgenzon, nu ga
uw helder aanschijn voor ons op.
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.
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. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming. . Wij jubelen daarom en
verheugen ons.
Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.

De lauden op donderdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader. - Alleluja
of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
1 ANT. Juicht.

Psalm 97. Cantate Domino canticum novum.
Deze psalm spreekt op profetische wijze van onze redding in Christus,
waardoor God zijn belofte aan Israël heeft ingelost. Geheel de aarde juicht
voor den Heer om zulk een heerlijkheid, indachtig hoe Hij zal wederkomen
om recht te spreken.
Zingt den Heer een nieuw lied, * want Hij heeft wonderen gewrocht.
Redding bracht Hem zijn rechterhand * en zijn heilige arm.
De Heer heeft zijn heil doen kennen; * voor het aanschijn der volken openbaarde
Hij zijn gerechtigheid.
Hij was zijn ontferming indachtig, * en zijn trouw aan het huis van Israël.
Alle grenzen der aarde hebben aanschouwd * het heil van onzen God. Juicht voor God, geheel de aarde; * zingt en jubelt en verheft uw zang.
Laat de citer klinken voor den Heer, de citer en de zang van psalmen, * trompetten
en bazuingeschal.
Juicht voor het aanschijn van den Koning, den Heer; * dat beve de zee en wat zij
bevat, de aarde en wie haar bewonen;
Dat de stromen in de handen klappen, tezamen de bergen juichen voor het aanschijn
des Heren, * want Hij komt om de aarde te richten.
Hij zal de wereld richten met rechtvaardigheid, * en de volken naar billijkheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Juicht voor het aanschijn van den Koning, den Heer.
2 ANT. Heer.

Psalm 89. Domine, refugium factus es.
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De mens is ellendig en slechts kort is zijn leven; maar hij mag bidden tot
den eeuwigen God en zich verblijden over zijn hulp.
Heer, Gij waart ons een toevlucht * van geslacht tot geslacht.
Voordat de bergen ontstonden, of aarde en wereld werden gevormd, * zijt Gij, o
God, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
Laat de mens nog niet tot stof vergaan, * al hebt Gij gezegd: Keert terug, zonen
der mensen.
Want duizend jaren zijn voor uw ogen * als de dag van
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gisteren die is voorbijgegaan, En als een nachtwake; * Gij telt voor niets wat hunne
jaren zijn.
Zij zijn als gras, dat opschiet in de morgen, dat bloeit en opschiet in de morgen;
* maar 's avonds valt het neer, kwijnt en verdort. Want wij komen om door uw gramschap, * en door uw toorn worden wij ontsteld.
Gij hebt onze zonden voor uw aanschijn geplaatst, * onze verborgen schuld voor het
licht uwer ogen.
Want al onze dagen vergaan; * en wij bezwijken onder uw gramschap.
Onze jaren volbrengen wij als een zucht; * het getal onzer jaren tezamen, het zijn
zeventig jaren,
Zijn wij in krachten, tachtig jaren; * en wat daar boven gaat, is kwelling en smart.
Want dan komt de zwakte, * en kwellen ons de lasten der grijsheid.
Wie kent de kracht van uw toorn, * en, naar de maat uwer vrees, uwe gramschap?
De kracht van uw rechterhand maak ons bekend, * en onderricht onze harten in
wijsheid.
Wend U tot ons Heer, hoelang nog? * en laat U verbidden door uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw ontferming; * dan zullen wij jubelen en ons
verheugen al onze dagen,
Ons verblijden naar de maat van de dagen der verdrukking, * van de jaren dat wij
rampspoed zagen.
Zie neder op uw kinderen en uwe werken, * en leid hunne zonen.
En de luister van den Heer onzen God zij over ons, en geleid voor ons het werk
onzer handen, * ja, geleid het werk onzer handen.
Eer aan den Vader.
ANT. Heer, Gij waart ons een toevlucht van geslacht tot geslacht.
3 ANT. Heer.

Psalm 35. Dixit injustus.
De boosheid der zondaren en de goedheid van God.
De boze zint op zonde diep in zijn hart, * geen vreze Gods staat hem voor ogen.
Want hij bedriegt zich in zijn eigen ogen, * dat zijn boosheid niet zou worden
gevonden en gehaat.
De woorden van zijn mond zijn boosheid en bedrog; * hij weigert zich verstandig
en goed te gedragen.
Hij zint op boosheid op zijn legerstede; * hij verkeert op het slechte pad; het kwade
haat hij niet. Heer, tot de hemel reikt uw ontferming, * en uw trouw tot de wolken.
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods; * uw oordelen zijn als de peilloze diepte
des waters.
Mens en dier behoudt Gij, Heer; * hoe heerlijk is, o God, uw ontferming.
De kinderen der mensen *zoeken een toevlucht onder de dekking uwer vleugelen;
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stroom van uw geneugten.
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Want bij U is de bron des levens, * en in uw licht aanschouwen wij het licht.
Reik uw ontferming aan hen die U kennen, * en uw gerechtigheid aan hen die
oprecht zijn van hart.
Laat de voet van den trotsaard mij niet vertreden, * noch de hand van den zondaar
mij doen wankelen.
Ziet, daar zijn de werkers der boosheid gevallen; * zij zijn neergeworpen en kunnen
niet opstaan.
Eer aan den Vader.
ANT. Heer, tot in de hemel reikt uw ontferming.
4 ANT. Mijn volk.

Lofzang van Jeremias 31, 10-14
De profeet voorzegt de terugkeer van Israël uit de ballingschap. Zo heeft
God zijn volk door de Verlossing in Christus teruggevoerd uit de
ballingschap der zonde tot de vreugden van zijn genade, welke ons reeds
een voorsmaak geven van de hemelse heerlijkheid.
Hoort, volken, het woord des Heren, * verkondigt het op de verre eilanden,
En zegt: Hij die Israël verstrooide, zal het vergaderen * en hoeden, gelijk een
herder zijn kudde.
Want de Heer zal Jacob verlossen, * en hem uit de hand van den overwinnaar
bevrijden.
En zij zullen komen met jubelzangen op de berg Sion, * en toestromen naar de
goederen des Heren,
Naar koren en wijn en olie, * en jongen van schapen en runderen.
Hun ziel zal zijn als een bevloeide tuin, * en zij zullen geen honger meer lijden.
Dan zal het meisje zich in reidans verheugen, * jongelingen en grijsaards met haar
tezamen.
Hun droefheid zal Ik verkeren in vreugde, * hen troosten en verblijden, omdat hun
kommer voorbij is.
En de ziel der priesters zal Ik met vetheid verzadigen; * en mijn volk zal met mijn
goedheid worden overladen. Eer aan den Vader.
ANT. Mijn volk, zegt de Heer, zal met mijn goedheid worden overladen.
5 ANT. Een blijde lofzang.

Psalm 146. Laudate Dominum quoniam bonus est psalmus.
Zoals de Heer na de ballingschap Jerusalem heeft herbouwd en de
verstrooiden van Israël heeft bijeengebracht, zo heeft Hij het geestelijke
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Israël verzameld in de Kerk. Wij verheerlijken zijn goedheid en stellen
ons vertrouwen slechts in zijn ontferming, niet in de kracht van ruiterij en
voetvolk, gelijk de heidenen doen.
Looft den Heer, want het is goed Hem te prijzen; * onzen God past een blijde en
schone lofzang.
Het is de Heer die Jerusalem bouwt, * de verstrooiden van Israël vergadert,
Die geneest de gebrokenen van hart, * en hun wonden verbindt,
Die de menigte der sterren telt, * en alle noemt Hij bij hun naam.
Groot is onze Heer en geweldig zijn macht, * en zijn wijsheid kent geen grenzen.
De Heer verheft de ootmoe-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

131
digen, * maar drukt de bozen neer in het stof. Zingt den Heer een lofzang toe; * prijst onzen God op de citer,
Hem die de hemel hult in wolken * en regen schenkt aan de aarde,
Die op de bergen gras doet ontspruiten * en kruid ten dienste der mensen,
Die aan het vee zijn voedsel schenkt * en aan de jongen der raven die er om roepen.
Niet in de kracht van het paard vindt Hij behagen, * noch zijn welgevallen in de
benen van een man;
Maar in wie Hem vrezen vindt de Heer zijn behagen, * en in hen die vertrouwen
op zijn ontferming.
Eer aan den Vader.
ANT. Een blijde lofzang past onzen God.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
lichts. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag. - Gode zij dank.

Lofzang van Prudentius.
Lux ecce surgit aurea.
Zie, 't gouden licht rijst glanzend op!
Weg met de vale duisternis,
die ons zo lang in d'afgrond trok
en af deed dwalen van de weg.
Dit licht breng' ons een klare rust
en make in zijn glans ons rein:
zij nu ons spreken zonder list,
geen duister plan woel' in ons brein.
De ganse dag verlope zo
dat leugentong noch vlugge hand
noch kijkgraag oog bekore ons,
dat 't lichaam vrij van schade zij.
Daarboven staat Gods alziend Oog,
dat alle dagen op ons let,
en ziet scherp toe op al ons doen
van 't eerste licht tot d'avondstond.
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming.
verheugen ons.

. Wij jubelen daarom en
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Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.

De lauden op vrijdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader. - Alleluja
of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
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1 ANT. Verheft den Heer onzen God.

Psalm 98. Dominus regnavit.
De Heer regeert; dat de volken sidderen; * Hij zetelt op de cherubim; dat de aarde
beve.
De Heer is groot in Sion, * en verheven boven alle volken. Zij mogen prijzen uw
heerlijke Naam, want geducht is hij en heilig; * met kracht heerst Hij die de
gerechtigheid liefheeft.
Gij hebt vastgesteld wat strekt tot gerechtigheid, * recht en rechtvaardigheid hebt
Gij doen kennen in Jacob.
Verheft den Heer onzen God, en valt neder voor de rustplaats zijner voeten; * want
Hij is heilig.
Moses en Aäron behoren tot zijn priesters, * en Samuel onder hen, die aanroepen
zijn Naam.
Zij riepen tot den Heer en Hij heeft hen verhoord, * in de wolkkolom heeft Hij tot
hen gesproken.
Zij onderhielden zijn geboden * en de wet welke Hij hun had gegeven.
Heer onze God, Gij hebt hen verhoord; Gij, o God, waart hun genadig, * hoewel
Gij al hun boze daden hebt bestraft. Verheft den Heer onzen God, en aanbidt Hem
op zijn heilige berg; * want heilig is de Heer onze God.
Eer aan den Vader.
ANT. Verheft den Heer onzen God, en aanbidt Hem op zijn heilige berg.
2 ANT. Ontruk mij aan mijn vijanden.

Psalm 142. Domine, exaudi orationem meam.
In het besef, dat wij om onze zonden worden gekastijd, bidden wij God
om zijn ontferming.
Heer, verhoor mijn gebed; luister naar mijn smeken volgens uwe trouw; * verhoor
mij volgens uw gerechtigheid; En treed niet in gericht met uw dienaar, * want niemand
die leeft, is rechtvaardig voor uw ogen.
Want de vijand vervolgt mijn ziel, * vertreedt mijn leven ter aarde,
Doet mij wonen in de duisternis, gelijk aan hen die sinds lang zijn gestorven; *
daarom versmacht mijn geest in mij, is mijn hart ontsteld in mijn binnenste.
Ik ben indachtig de dagen van ouds, overweeg al uwe werken, * denk na over
hetgeen uw handen hebben volbracht. Ik strek mijn handen naar U uit; * mijn ziel
smacht naar U als een dorstig land. Verhoor mij haastig, Heer; * mijn geest bezwijkt;
Wend uw gelaat niet van mij af; * dan zou ik zijn als zij die neerdalen in de grafkuil.
Doe mij in de morgen uw ontferming horen, * want op U heb ik gehoopt.
Maak mij de weg bekend die ik moet volgen, * want tot U verhef ik mijn ziel.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Ontruk mij aan mijn vijanden, Heer, tot U vlucht ik; * leer mij uw wil te doen,
want Gij zijt mijn God.
Uw goede Geest geleide mij langs een effen pad; * om wille van uw Naam, o
Heer,
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behoud mij in het leven, naar uw gerechtigheid.
Leid mijn ziel uit de benauwing, * en verdelg mijn vijanden naar uw
goedertierenheid.
En richt te gronde allen die mij kwellen, * want ik ben uw dienaar.
Eer aan den Vader.
ANT. Ontruk mij aan mijn vijanden. Heer, tot U vlucht ik.
3 ANT. Gij hebt, o Heer, uw land gezegend.

Psalm 84. Benedixisti, Domine, terram tuam.
De Joden zongen deze psalm na de ballingschap. In de mond der Kerk is
hij een gebed, dat de vruchten der verlossing in ons tot wasdom mogen
komen. Tevens is hij een jubelzang voor de weldaden waarmede de Heer
tot ons komt, zowel nu in zijn genade als eens bij zijn wederkomst.
Gij hebt, o Heer, uw land gezegend, * de gevangenschap van Jacob afgewend;
Vergeven de boosheid van uw volk,* bedekt al zijne zonden; Gestild hebt Gij al
uw gramschap, * U afgewend van de toorn uwer verbolgenheid. - Herstel ons, God
ons heil, * en wend uw gramschap van ons af.
Zult Gij dan voor eeuwig tegen ons toornen, * of uw toorn uitstrekken van geslacht
tot geslacht?
Gij zult U tot ons wenden, God, en ons doen leven; * en uw volk zal zich in U
verblijden.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid, * en geef ons uw heil. Horen wil ik wat de Heer God in mij spreekt, * want Hij spreekt van vrede tot zijn
volk.
En tot zijn heiligen* en tot hen wier hart zich tot Hem wendt.
Waarlijk, zijn heil is nabij aan hen die Hem vrezen, * zodat de heerlijkheid woont
in ons land.
Ontferming en trouw ontmoeten elkaar, * gerechtigheid en vrede groeten elkaar
met een kus;
Trouw ontspruit aan de aarde, * en gerechtigheid ziet neer uit de hemel.
Ja, de Heer schenkt zijn goedertierenheid, * en ons land brengt zijn vrucht voort.
Gerechtigheid zal voor Hem uitgaan * en zijn schreden richten op de weg.
Eer aan den Vader.
ANT. Gij hebt, o Heer, uw land gezegend, de boosheid van uw volk vergeven.
4 ANT. In den Heer.

Lofzang van Isaias 45, 15-26
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De heidenen zijn even machteloos als hun afgoden, maar Israël is door
God verlost en wordt door Hem geheiligd.
Waarlijk, Gij zijt een verborgen God, * God van Israël, Verlosser.
Verward en vol schaamte zijn allen, * beschaamd gaan zij heen, de makers der
beelden. Maar Israël is door den Heer verlost met eeuwige verlossing; * gij zult niet
te schande worden noch beschaamd zijn in eeuwigheid.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

134
Want dit zegt de Heer, die de hemelen heeft geschapen, * de God die de aarde vormde
en wrocht, Hij, haar maker; Niet om ledig te blijven heeft Hij haar geschapen, maar
om bewoond te worden haar gemaakt: * ‘Ik ben de Heer, en er is geen ander;
Ik spreek niet in het verborgene, * in een duistere hoek der aarde;
Niet zonder reden sprak ik tot het geslacht van Jacob: Zoekt Mij. * Ik ben de Heer,
Ik spreek het recht en verkondig de waarheid.
Komt tezamen en treedt nader, * gij die behouden zijt van onder de volken.
Dwazen zijn zij, die hun houten beelden dragen, * en bidden tot een god bij wien
geen redding is.
Verkondigt het en komt en pleegt raadslag tezamen: * wie heeft dit van oudsher
doen horen en lang te voren voorspeld?
Ben Ik het niet, de Heer? Geen andere God is er buiten Mij; * geen God buiten
Mij, die rechtvaardig is en verlossing brengt.
Keert u tot Mij en gij zult redding vinden, alle grenzen der aarde, * want Ik ben
God en er is geen ander.
Bij Mijzelf heb Ik gezworen: uit mijn mond komt voort het woord der waarheid,
* en het wordt nimmer herroepen.
Ja, voor Mij zal elke knie zich buigen, * en alle tong zal zweren bij mijn Naam.
Waarlijk, bij den Heer - zal men zeggen - is mijn gerechtigheid en mijn kracht.’
- * Tot Hem mogen komen vol schaamte allen die Hem ooit hebben weerstaan.
In den Heer zal worden geheiligd en verheerlijkt * geheel het geslacht van Israël.
Eer aan den Vader.
ANT. In den Heer zal worden geheiligd en verheerlijkt geheel het geslacht van Israël.
5 ANT. Loof.

Psalm 147. Lauda Jerusalem, Dominum.
De almachtige Schepper en Bewaarder van het heelal is de Heer van het
geestelijke Israël der Kerk, dat Hij beveiligt door zijn zegen en spijzigt
met het wondere voedsel van zijn dis. Aan de Kerk is het gegeven, de
woorden en verlangens des Heren te kennen. Aan geen ander volk heeft
Hij de geheimen van zijn liefde geopenbaard.
Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw God, o Sion.
Want sterk maakte Hij de grendel uwer poorten, * en zegende uw kinderen in uw
midden.
Hij schonk vrede aan uw gebied, * en verzadigde u met bloem van tarwe.
Hij zendt zijn bevel naar de aarde; haastig snelt zijn woord.
Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel strooit Hij uit als as.
Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan zijn koude verdragen?
Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten; * doet waaien zijn wind, en de wateren
stromen.
Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob, * zijn bevelen en zijn recht aan Israël.
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Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan, * en hun zijn wetten niet doen kennen.
Eer aan den Vader.
ANT. Loof, Jerusalem, den Heer.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
licht. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag, - Gode zij dank.
LOFZANG. Aeterna caeli gloria.
Die eeuwig 's hemels glorie zijt,
der stervelingen zaal'ge hoop,
des Allerhoogsten Een'ge Zoon
en Vrucht van reine maagdenschoot:
Reik ons bij 't opstaan uwe hand,
dat wakker ook de geest oprijst
en brandend voor de lof van God
de dank brengt die hij schuldig is.
De morgenster straalt aan de kim
en kondigt ons het zonnelicht,
al 't nacht'lijk duister valt nu weg;
omstrale ons uw heilig licht
En blijvend steeds in onze geest
verdrijve het der zonden nacht,
beware 't zo gezuiverd hart
voor alle avondschemering.
't Geloof, als eerste reeds ontkiemd,
schiet'in de ziel zijn wortels diep,
daarbij verblijde zich de hoop,
de liefde zij dan 't grootst der drie.
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming.
verheugen ons.

. Wij jubelen daarom en

Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.

De lauden op zaterdag
Onze Vader. Wees gegroet.
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GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
¶ Van Septuagesima tot Pasen wordt de eerste psalm vervangen door psalm 50,
Miserere mei, Deus, bladz. 107.
1 ANT. Dat de kinderen van Sion zich verblijden.

Psalm 149. Cantate Domino canticum novum.
Het volk Gods verheugt zich in zijn Koning. Want gelijk Israël eertijds de
heidense volken versloeg, zo geeft de Heer zijn volk thans de macht om
zijn geestelijke vijanden te overwinnen.
Zingt den Heer een nieuw lied; * zijn lof weerklinke in de gemeente der heiligen.
Dat Israël zich verheuge in zijn Schepper, * dat de kinde-
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ren van Sion zich verblijden in hun Koning,
Zijn Naam prijzen met reidans, * Hem bezingen met tamboerijn en citer.
Want de Heer vond behagen in zijn volk, * en kroont de ootmoedigen met heil.
Dat de heiligen zich verblijden in hun heerlijkheid, * zich verheugen op hun
legersteden.
De lofzang Gods zij in hun keel; * en een tweesnijdend zwaard in hun hand
Om wraak te oefenen aan de heidenen, * tuchtiging onder de volken,
Om hun vorsten met ketenen te binden * en hun edelen met ijzeren boeien,
Om naar de wet het vonnis aan hen te voltrekken; * dit is de heerlijkheid van al
zijn heiligen.
Eer aan den Vader.
ANT. Dat de kinderen van Sion zich verblijden in hun Koning.
2 ANT. Hoe heerlijk.

Psalm 91. Bonum est confiteri Domino.
Een loflied tot God, die goeden en bozen vergeldt naar hun daden.
Het is goed den Heer te loven, * uw Naam, Allerhoogste, te prijzen,
In de morgen uw ontferming te verkondigen, * en uw trouw gedurende de nacht,
Op lier en harp, * met zang en citerspel.
Want uw daden, Heer, zijn mijn vreugde; * en ik verblijd mij om de werken uwer
handen.
Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer, * zeer diep al uwe gedachten. Een onverstandig mens verstaat het niet, * en een dwaas begrijpt dit niet.
Al mogen de zondaars opschieten als gras, * en allen die boosheid doen te
voorschijn treden,
Zij zullen ten onder gaan voor altijd en immer; * maar Gij, Heer, zijt de
Allerhoogste in eeuwigheid.
Want zie, uw vijanden, Heer, zie hoe uw vijanden vergaan, * hoe allen worden
verstrooid die boosheid bedrijven. - Maar mijn hoorn (kracht) wordt als die van den
eenhoorn verheven, * en mijn ouderdom is vol van uw milde ontferming;
Mijn oog ziet neer op mijn vijanden, * en mijn oor verneemt hoe het den bozen,
die tegen mij opstaan, vergaat. De rechtvaardige bloeit als een palmboom, * als een
ceder van de Libanon zal hij gedijen;
Geplant in het huis des Heren, * zullen zij bloeien in de voorhoven van onzen
God; Nog in hun ouderdom dragen zij vrucht, * welig en groen zullen zij blijven,
om te verkondigen,
Dat de Heer onze God rechtvaardig is; * in Hem is geen onrecht.
Eer aan den Vader.
ANT. Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer.
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Psalm 63. Exaudi, Deus, orationem meam.
De christen bidt God hem te hulp te komen tegen den listigen vijand van
zijn ziel.
Hoor, o God, mijn stem en mijn klagen: * van de verschrikking des vijands red mijne
ziel,
Bescherm mij tegen de bende der bozen, * tegen de menigte van hen die onrecht
doen. Want als een zwaard wetten zij hun tong; * als een boog richten zij hun bijtende
woorden, om den onschuldige in het verborgen met hun pijlen te treffen.
Plotseling schieten zij hun pijlen, zonder vrees; * zij stijven elkaar in hun wandaad;
Zij overleggen in het geheim hun strikken te spannen, * en zeggen: wie zal hen
zien?
Zij zinnen op euveldaden, * zijn gereed met een plan te beramen. Zo bedenkt de mens in het diepst van zijn hart; * maar God maakt hem te schande.
Als pijlen van kinderen treffen hun slagen; * en, krachteloos geworden, keren hun
tongen zich tegen hen zelf. Allen die het zien, staan verwonderd; * ieder mens is met
schrik geslagen.
En zij verkondigen de daden van God, * en begrijpen zijn werken.
De rechtvaardige zal zich verheugen in den Heer, en op Hem vertrouwen; * en
verblijden zullen zich allen, die oprecht zijn van hart.
Eer aan den Vader.
ANT. De rechtvaardige zal zich verheugen in den Heer, en op hem vertrouwen.
4 ANT. Toon ons, Heer.

Lofzang van Jesus Sirach Eccli. 36, 1-16
Ontferm U onzer, God van het heelal, en zie op ons neder, * en toon ons het licht
van uw genade;
Doordring met uwe vrees de volken * die U niet hebben gezocht,
Opdat zij erkennen dat er geen God is buiten U, * en uwe wonderdaden verhalen.
Verhef uw hand tegen de vreemde volken, * opdat zij uw macht ondervinden.
Want gelijk Gij uw heiligheid onder ons voor hun ogen deed kennen, * zo openbaar
voor ons aanschijn uw macht over hen.
Opdat zij U kennen, gelijk ook wij U kennen: * dat er geen God is buiten U, o
Heer. Wek nieuwe tekenen en wonderen; * verheerlijk uw hand en uw rechterarm.
Stort de woede van uw gramschap uit; * verdrijf den tegenstander en sla den vijand
neer.
Verhaast de tijd en maak een eind aan onze rampen, * opdat men uwe
wonderwerken verhale.
De woedende vlam vertere wie tracht te ontkomen; * en wie uw volk verdrukken,
mogen te gronde gaan.
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Verbrijzel het hoofd der vijandige vorsten, * die zeggen: geen is er machtig buiten
ons. - Verzamel alle stammen van Jacob, opdat zij erkennen dat er geen God is buiten
U, * en
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uwe wonderwerken verhalen. Neem hen aan tot uw erfdeel, * gelijk in den beginne.
Ontferm U over uw volk, over hetwelk uw Naam werd afgeroepen, * en over
Israël, dien Gij tot uw eerstgeborene hebt gemaakt.
Ontferm U over uw heilige stad Jerusalem, * de stad van uw rust.
Vervul aan Sion uw onzegbare beloften, * en schenk aan uw volk uwe heerlijkheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Toon ons, Heer, het licht van uw genade.
5 ANT. Al wat adem heeft.

Psalm 150. Laudate Dominum in sanctis ejus.
Het grote alleluja, dat het slot van het boek der psalmen vormt, en de laatste
van de drie ‘lofzangen’ (148-150).
Looft den Heer in zijn heiligdom; * looft Hem in het firmament van zijn glorie.
Looft Hem om zijn machtige daden; * looft Hem om zijn ontzaglijke grootheid.
Looft hem met bazuingeschal; * looft Hem met harp en citer.
Looft Hem met pauken en koren; * looft Hem op snaren en fluit.
Looft Hem met klank van cymbalen, looft Hem met blijde cymbalen; * al wat
adem heeft love den Heer.
Eer aan den Vader.
ANT. Al wat adem heeft love den Heer.
KAPITTEL (Rom. 13, 12-13). De nacht loopt ten einde, en de dag breekt aan. Laten
wij daarom afleggen de werken der duisternis, en ons bekleden met de wapenen des
lichts. Laat ons wandelen in eerbaarheid, als op lichte dag. - Gode zij dank.

Lofzang
Aurora jam spargit polum.
De dageraad omvloeit de kim
en over d'aarde stroomt de dag,
fel springt een schicht van licht omhoog;
nu wijke 't duistere gevaar.
Het nacht'lijk droombeeld vluchte weg,
nu stort' de schuld der ziel ineen,
nu valle weg wat ook de nacht
aan duistre zonde gruwzaam bracht;
Zo moge dan de oordeelsdag,
door ons met huivering verbeid,
ons openbloeien, vol van licht,
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terwijl hij ruist van dit gezang:
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

. In de morgen worden wij vervuld met uw ontferming.
. Wij jubelen daarom en verheugen ons.
Hierna de lofzang Benedictus en al wat volgt, bladz. 115 vlg.
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De prime
Het gebed van het eerste uur, aanvankelijk vooral in de kloosters gebeden vóór het
begin van de dagtaak en als zodanig een verdubbeling van het morgengebed, is op
den duur het morgenofficie bij uitstek geworden. Omdat het met minder plechtigheid
wordt gezongen, is de volgorde vrijwel onveranderlijk. Slechts de psalmen wisselen
volgens de dagen der week. De psalmen welke hieronder volgen, worden in het
Romeinse Brevier voor de Zondagen en de feestdagen aangegeven.
In stilte worden Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den almachtigen
Vader gebeden. - Vervolgens:
DEUS,

in adjutorium meum intende. GOD,

. Domine, ad adjuvandum me festina.

kom mij te hulp.

. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Sicut erat in principio, et nunc et semper, Heiligen Geest. Zoals het was in het
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja. begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen. Alleluja.
Van Septuagesima tot Pasen zegt men in plaats van Alleluja:
Laus tibi, Domine, Rex aeternae gloriae. Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige
heerlijkheid.

Lofzang
Jam lucis orto sidere,
Deum precemur supplices,
ut in diurnis actibus
nos servet a nocentibus.

Nu 't zonlicht reeds is opgegaan,
gaat smekend ons gebed tot God,
dat in ons doen van deze dag
Hij ons bewaart voor alle kwaad.

Linguam refrenans temperet
ne litis horror insonet:
visum fovendo contegat,
ne vanitates hauriat.

Dat Hij beteugelt onze tong,
opdat geen bitter twistwoord klinkt
dat Hij bezorgd het oog ons schut,
opdat geen ijdelheid het treft.

Sint pura cordis intima,
absistat et vecordia:
carnis terat superbiam
potus cibique parcitas;

Het binnenst van ons hart zij rein,
ver zij van ons onzuiverheid;
bedwongen het hoogmoedig vlees
door matigheid in spijs en drank;

Ut, cum dies abscesserit,
noctemque sors reduxerit,
mundi per abstinentiam
Ipsi canamus gloriam.

Opdat, wanneer de dag vergaat,
en op zijn beurt de nacht weer daalt:
wij, zuiver door onthouding, Hem
toezingen zijne heerlijkheid.
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Deo Patri sit gloria
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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Psalm 117
Dit is de psalm van het Paasfeest: over de weggeworpen steen die in
Christus' verheerlijking tot hoeksteen is geworden, en over de blijde dag
die de Heer heeft gemaakt. Geheel deze psalm is een jubelzang om de
heerlijkheid Gods in het heilswerk van den Heer, dat de dichter hier
duidelijk heeft voorzegd. Iedere Zondag wordt deze psalm in de Prime
gebeden, want iedere Zondag is een klein Paasfeest. Iedere morgen zelfs
kunnen wij hem bidden, want onder de nieuwe wet is iedere nieuwe dag
die de Heer gemaakt heeft, zo vol van zijn goedheid, dat wij er ons over
dienen te verheugen.
Looft den Heer, want Hij is goed;* want Confitemini Domino quoniam bonus; *
in eeuwigheid is zijn ontferming.
quoniam in saeculum misericordia ejus.
Laat Israël nu zeggen: Hij is goed, * in
eeuwigheid is zijn ontferming.

Dicat nunc Israël: quoniam bonus, *
quoniam in saeculum misericordia ejus.

Laat het huis van Aäron nu zeggen: * in Dicat nunc domus Aaron: * quoniam in
eeuwigheid is zijn ontferming.
saeculum misericordia ejus.
Laten zij die den Heer vrezen, nu zeggen: Dicant nunc qui timent Dominum: *
* in eeuwigheid is zijn ontferming. quoniam in saeculum misericordia ejus.
Uit mijn kwelling riep ik tot den Heer;* De tribulatione invocavi Dominum; * et
en de Heer heeft mij verhoord en bevrijd. exaudivit me in latitudine Dominus.
De Heer is mijn helper; * ik zal niet
vrezen, wat mij een mens moge doen.

Dominus mihi adjutor; * non timebo, quid
faciat mihi homo.

De Heer is mijn helper; * daarom zal ik Dominus mihi adjutor; * et ego despiciam
op mijn vijanden neerzien.
inimicos meos.
Beter is het te vertrouwen op den Heer * Bonum est confidere in Domino * quam
dan zich op een mens te verlaten;
confidere in homine;
Beter is het te hopen op den Heer * dan Bonum est sperare in Domino * quam
te vertrouwen op vorsten. sperare in principibus. Alle heidenen omringden mij, * maar ik Omnes gentes circuierunt me; * et in
sloeg hen neder in de Naam des Heren. nomine Domini quia ultus sum in eos.
Zij benauwden mij van alle zijden, * maar Circumdantes circumdederunt me; * et
ik sloeg hen neder in de Naam des Heren. in nomine Domini quia ultus sum in eos.
Zij zwermden om mij heen als bijen, en Circumdederunt me sicut apes, et
zij vonkten als vuur in de doornen, * maar exarserunt sicut ignis in spinis; * et in
ik sloeg hen neder in de Naam des Heren. nomine Domini quia ultus sum in eos.
Men stiet mij, dat ik zou wanke-

Impulsus eversus sum ut
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caderem; * et Dominus suscepit me.

len en vallen, * maar de Heer hield mij
staande.

Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et Mijn kracht en mijn roem is de Heer, *
factus est mihi in salutem. en Hij is mij ten heil geweest. Vox exsultationis et salutis * in
tabernaculis justorum: Dextera Domini
fecit virtutem; dextera Domini exaltavit
me; * dextera Domini fecit virtutem.

Een zang van jubel en zege * klinkt in de
tenten der vromen: De rechterhand des
Heren heeft haar kracht getoond; de
rechterhand des Heren heeft mij
verheven; * de rechterhand des Heren
heeft haar kracht getoond.

Non moriar, sed vivam, * et narrabo
opera Domini.

Ik zal niet sterven, maar leven, * en
verkondigen de werken des Heren.

Castigans castigavit me Dominus, * et
morti non tradidit me. -

De Heer heeft mij ten zeerste gekastijd,
* maar niet aan de dood mij prijsgegeven.
-

Aperite mihi portas justitiae, ingressus in Opent mij de heilige poorten, dat ik
eas confitebor Domino; * haec porta
daardoor binnentrede om den Heer te
Domini, justi intrabunt in eam.
prijzen; * dit is de poort des Heren, de
rechtvaardigen gaan door haar binnen.
Confitebor tibi quoniam exaudisti me, * Ik zal U loven, want Gij hebt mij
et factus es mihi in salutem.
verhoord, * en Gij zijt mij ten heil
geweest.
Lapidem, quem reprobaverunt
aedificantes, * hic factus est in caput
anguli.

De steen welke de bouwlieden hebben
verworpen, * deze is geworden tot
hoeksteen.

A Domino factum est istud; * et est
mirabile in oculis nostris.

Van den Heer is dit geschied; * het is een
wonder in onze ogen.

Haec est dies, quam fecit Dominus; *
exsultemus et laetemur in ea.

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
* laten wij jubelen en ons in hem
verblijden.

O Domine, salvum me fac, o Domine, Heer, schenk mij uw heil; Heer, geef mij
bene prosperare. * Benedictus qui venit voorspoed. * Gezegend Hij die komt in
in nomine Domini.
de Naam des Heren.
Benediximus vobis de domo Domini; * Wij zegenen u vanuit het huis des Heren;
Deus Dominus, et illuxit nobis.
* de Heer is God en Hij is ons
verschenen.
Constituite diem solemnem in condensis Viert plechtig deze dag, met slingers van
* usque ad cornu altaris.
lover * aan de hoornen des altaars.
Deus meus es tu, et confitebor tibi; *
Deus meus es tu, et exaltabo te.

Mijn God zijt Gij en ik zal U loven; *
mijn God zijt Gij en U zal ik prijzen.
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Ik zal U loven, want Gij hebt mij
verhoord, * en Gij zijt mij ten heil
geweest.

Confitebor tibi quoniam exaudisti me, *
et factus es mihi in salutem.

Looft den Heer, want Hij is goed; * want Confitemini Domino quoniam bonus; *
in eeuwigheid is zijn ontferming.
quoniam in saeculum misericordia ejus.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Op weekdagen kan men psalm 117 vervangen door

Psalm 53
Een smeekgebed tot God en een belofte Hem bereidwillig alles te offeren
en Hem te blijven prijzen voor zijn machtige bijstand.
God, verlos mij door uw Naam, * en
schaf mij recht door uw kracht.

Deus, in nomine tuo salvum me fac, * et
in virtute tua judica me.

God, verhoor mijn gebed, * luister naar Deus, exaudi orationem meam, * auribus
de woorden van mijn mond.
percipe verba oris mei.
Want vijanden zijn tegen mij opgestaan Quoniam alieni insurrexerunt adversum
en sterken staan mij naar het leven; * zij me, et fortes quaesierunt animam meam;
houden God niet voor ogen.
* et non proposuerunt Deum ante
conspectum suum.
Zie, God komt mij te hulp, * en de Heer Ecce enim Deus adjuvat me, * et
is de beschermer van mijn leven.
Dominus susceptor est animae meae.
Vergeld het kwaad aan mijn vijanden, * Averte mala inimicis meis, * et in veritate
en verdelg hen in uw trouw.
tua disperde illos.
Vrijwillig zal ik U offers brengen * en
prijzen uw Naam, o Heer, want hij is
goed.

Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitebor
nomini tuo, Domine, quoniam bonum est;

Want uit alle benauwing hebt Gij mij
ontrukt, * en mijn oog ziet op mijn
vijanden neder.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti
me, * et super inimicos meos despexit
oculus meus.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Psalm 118, 1-32
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Deze langste psalm van het gehele psalter is een overweging van de wet
des Heren. Voor het oude Israël was dit de wet van Moses. Van de zijde
van God was deze wet de bevestiging van zijn beloften; het uitverkoren
volk betuigde door de onderhouding van de wet zijn trouw aan het
Verbond, dat God krachtens deze beloften met Israël had gesloten. Als
dus de psalmist over ‘de woorden Gods’ spreekt, bedoelt hij nu eens de
voorschriften der wet, dan weer Gods beloften.
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Dit alles was echter slechts voorafbeelding. De Kerk overweegt in deze
psalm dan ook de volheid der Openbaring: de vervulling van de beloften
in de verlossing door Christus; en de nieuwe wet, welke geen wet van
vrees meer is, maar de wet van liefde, waarvan de onderhouding ons het
onderpand is van de rijkdom die ons in Christus werd geschonken. Hieraan
denken wij als wij in deze psalm de luister van de wet bezingen, die ons
volheid van leven schenkt.
Psalm 118 is steeds een van de meest geliefde psalmen der christenen
geweest. Velen, zoals Blaise Pascal, hebben hem dagelijks gebeden.
Volgens de indeling, welke het Romeinse Brevier geeft voor de getijden
van de Zondag, vindt men de eerste gedeelten van deze psalm in de Prime;
de overige gedeelten vindt men - wederom volgens de gewone
Zondagsgetijden - aangegeven voor de gebeden op het derde, zesde en
negende uur (bladz. 164, 167 en 170).
Beati immaculati in via, * qui ambulant Gelukkig die rein zijn op hun weg, * die
in lege Domini.
wandelen naar de wet des Heren.
Beati, qui scrutantur testimonia ejus, * in Gelukkig, die zijn getuigenissen
toto corde exquirunt eum.
overdenken, * Hem zoeken met geheel
hun hart.
Non enim qui operantur iniquitatem, * in Want niet zij die boosheid bedrijven, *
viis ejus ambulaverunt.
wandelen op zijn wegen.
Tu mandasti * mandata tua custodiri
nimis.

Gij hebt bevolen * uw geboden trouw te
volbrengen.

Utinam dirigantur viae meae, * ad
custodiendas justificationes tuas;

Och, mochten mijn wegen er op gericht
zijn * uw inzettingen te onderhouden,

Tunc non confundar, * cum perspexero Dan zou ik niet beschaamd zijn, * als ik
in omnibus mandatis tuis.
het oog richt op al uw geboden.
Confitebor tibi in directione cordis, * in Prijzen zal ik U in oprechtheid des harten,
eo quod didici judicia justitiae tuae.
* als ik de voorschriften leer van uw
gerechtigheid.
Justificationes tuas custodiam; * non me Uw inzettingen zal ik onderhouden; *
derelinquas usquequaque. verlaat mij niet voor immer. In quo corrigit adolescentior viam suam? Hoe zal een jongeling de weg der
* in custodiendo sermones tuos.
onschuld vinden? * Door zich te richten
naar uw woord.
In toto corde meo exquisivi te; * ne
repellas me a mandatis tuis.

Ik zoek U met geheel mijn hart; * laat mij
niet afdwalen van uw geboden.

In corde meo abscondi eloquia tua, * ut Uw uitspraken houd ik verborgen in mijn
non peccem tibi.
hart, * opdat ik niet tegen U zondig.
Benedictuses, Domine, *doce me
justificationes tuas.

Gezegend zijt Gij, Heer; * leer mij uw
inzettingen kennen.
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Met mijn lippen* verkondig ik
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alle verordeningen van uw mond.

vi omnia judicia oris tui.

In de weg van uw getuigenissen vind ik In via testimoniorum tuorum delectatus
mijn behagen, * gelijk in allerlei rijkdom. sum, * sicut in omnibus divitiis.
Uw geboden zal ik overdenken * en acht In mandatis tuis exercebor,* et
geven op uwe wegen.
considerabo vias tuas.
Uw inzettingen zal ik overwegen, * uwe In justificationibus tuis meditabor, * non
woorden niet vergeten.
obliviscar sermones tuos.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Doe wel aan uw dienaar, opdat ik leve * Retribue servo tuo, vivifica me; * et
en uwe woorden onderhoude.
custodiam sermones tuos.
Neem de sluier van mijn ogen, * en ik zal Revela oculos meos; * et considerabo
de wonderen uwer wet beschouwen.
mirabilia de lege tua.
Een vreemdeling ben ik op aarde; *
verberg uwe geboden niet voor mij.

Incola ego sum in terra; * non abscondas
a me mandata tua.

Mijn ziel wordt verteerd van verlangen
naar uwe inzettingen * te allen tijde.

Concupivit anima mea desiderare
justificationes tuas * in omni tempore.

Gij bedreigt de trotsen; * vervloekt zijn Increpasti superbos; * maledicti qui
zij die afdwalen van uw geboden.
declinant a mandatis tuis.
Neem de smaad en de verachting van mij Aufer a me opprobrium et contemptum,
weg, * want uw vermaningen neem ik ter * quia testimonia tua exquisivi.
harte.
Al zitten vorsten neder en spannen tegen Etenim sederunt principes, et adversum
mij samen, * uw dienaar blijft uw
me loquebantur; * servus autem tuus
inzettingen overwegen.
exercebatur in justificationibus tuis.
Want uw geboden zijn mijn overpeinzing Nam et testimonia tua meditatio mea est,
* en uw bevelen mijn raadslieden. * et consilium meum justificationes tuae,
Mijn ziel ligt neergeworpen in het stof; Adhaesit pavimento anima mea; *
* doe mij leven naar uw woord.
vivifica me secundum verbum tuum.
Ik verhaalde U mijn wegen en Gij hebt
mij gehoord; * leer mij uw inzettingen
kennen.

Vias meas enuntiavi, et exaudisti me; *
doce me justificationes tuas,

Onderricht mij in de weg van uw
geboden, * en ik zal uw wonderdaden
overwegen.

Viam justificationum tuarum instrue me;
* et exercebor in mirabilibus tuis.

Mijn ziel kwijnt weg van kom-

Dormitavit anima mea prae
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taedio; * confirma me in verbis tuis.

mer; * sterk mij door uw woord.

Viam iniquitatis amove a me, * et de lege Doe de weg der boosheid van mij wijken,
tua miserere mei.
* en geef mij genadig uwe wet.
Viam veritatis elegi, * judicia tua non
sum oblitus.

Ik heb de weg der waarheid gekozen, *
uw geboden heb ik niet vergeten.

Adhaesi testimoniis tuis, Domine; * noli Ik klem mij vast aan uw getuigenissen,
me confundere.
Heer; * maak mij niet te schande.
Viam mandatorum tuorum cucurri, * cum Ik wandel op de weg van uw geboden, *
dilatasti cor meum.
nu Gij mijn hart hebt verruimd.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Kapittel 1 Tim. 1, 17
* Regi saeculorum immortali et invisibili, * Den onsterfelijken en onzichtbaren
soli Deo honor et gloria in saecula
Koning der eeuwigheid, den enen God
saeculorum. Amen.
zij eer en glorie in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
. Deo gratias.

. Gode zij dank.

Korte beurtzang
. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

. Christus, Zoon van den levenden God,
ontferm U onzer.

. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

. Christus, Zoon van den levenden God,
ontferm U onzer.

. Qui sedes ad dexteram Patris.

. Die gezeten zijt aan de rechterhand
des Vaders.

. Miserere nobis.
. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.
. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

. Ontferm U onzer.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.
. Christus, Zoon van den levenden God,
ontferm U onzer.
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. Exsurge, Christe, adjuva nos.

. Sta op, o Christus, en kom ons te hulp.

. Et libera nos propter nomen tuum.

. En red ons om wille van uw Naam.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

* Oremus. - Domine Deus omnipotens, * Laat ons bidden. - Heer, almachtige
qui ad principium hujus diei nos perGod, die ons tot het begin van deze dag
hebt doen
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komen, red ons heden door uw kracht;
opdat wij vandaag niet tot zonde neigen,
maar onze woorden, gedachten en werken
gericht mogen zijn op het volbrengen van
uw gerechtigheid. Door onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.

venire fecisti: tua nos hodie salva virtute;
ut in hac die ad nullum declinemus
peccatum, sed semper ad tuam justitiam
faciendam nostra procedant eloquia,
dirigantur cogitationes et opera. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. Amen.
. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. Zegenen wij den Heer.

. Benedicamus Domino.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

Gedachtenis der heiligen
Na dit gewone einde van het officie volgt in de Prime nu nog allereerst de
gedachtenis der heiligen. In klooster- en kapittelkerken geschiedt dit door
de lezing van de passage uit het Romeinse Martelarenboek voor de
volgende dag. Wij kunnen in het kort de heiligen herdenken die deze dag
in de Kerk worden gevierd. De meest bekende namen uit het
Martelarenboek vindt men in de kalender op bladz. 44 vlg.
. Kostbaar is in de ogen des Heren.
De dood van zijn heiligen.

.

Dat de heilige Maria en alle heiligen voor
ons ten beste spreken bij den Heer, opdat
wij mogen worden bijgestaan en gered
door Hem, die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.

. Pretiosa in conspectu Domini.
Mors sanctorum ejus.

.

Sancta Maria, et omnes sancti intercedant
pro nobis ad Dominum, ut nos mereamur
ab eo adjuvari et salvari, qui vivit et
regnat in saecula saeculorum. . Amen.

Opdracht van de arbeid
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Driemaal wordt gezegd:
*

. God, kom mij te hulp.
. Heer, haast U mij te helpen.

*

. Deus, in adjutorium meum intende.
. Domine, ad adjuvandum me festina.

Na de derde maal vervolgen wij:
Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. Zoals het was in het
begin, en nu en altijd,

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et sem-
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per, et in saecula saeculorum. Amen.
Kyrie, eleison.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer,
ontferm U onzer.

Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U onzer. Heer, ontferm
U onzer.

Pater noster... secreto usque ad:

Onze Vader... in stilte tot:

. Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo.

.

. Respice in servos tuos, Domine, et in
opera tua, et dirige filios eorum. . Et sit
splendor Domini Dei nostri super nos, et
opera manuum nostrarum dirige super
nos, et opus manuum nostrarum dirige.

. En leid ons niet in de bekoring.
Maar verlos ons van het kwade.

.

. Zie neder op uw kinderen en uwe
werken, en leid hun zonen. . En de
luister van den Heer onzen God zij over
ons; en geleid voor ons het werk onzer
handen, ja, geleid het werk onzer handen.

. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Sancto. . Sicut erat in principio, et nunc Heiligen Geest. . Zoals het was in het
et semper, et in saecula saeculorum.
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
Amen.
der eeuwen. Amen.
* Oremus. - Dirigere et sanctificare,
regere et gubernare dignare, Domine
Deus, Rex caeli et terrae, hodie corda et
corpora nostra, sensus, sermones et actus
nostros in lege tua, et in operibus
mandatorum tuorum: ut hic, et in
aeternum, te auxiliante, salvi et liberi esse
mereamur, Salvator mundi: Qui vivis et
regnas in saecula saeculorum. . Amen.

* Laat ons bidden. - Gewaardig U, Heer
God, Koning van hemel en aarde,
vandaag ons hart en ons lichaam, onze
zintuigen, ons spreken en handelen te
richten en te heiligen, te leiden en te
besturen volgens uwe wet en volgens uw
geboden; opdat wij, hier en in de
eeuwigheid, door uwe hulp gered en
bevrijd mogen worden, Verlosser der
wereld, die leeft en heerst in de eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Geestelijke lezing
Jube, Domine, benedicere.

Geef mij, Heer, uw zegen.

BENEDICTIO: Dies et actus nostros in sua ZEGEN: De almachtige Heer beschikke
pace disponat Dominus omnipotens. . onze dagen en handelingen in zijn vrede.
Amen.
. Amen.
Hier leest men een gedeelte uit de heilige Schrift, langzaam en met aandacht, niet
zozeer om een bepaalde hoeveelheid van de tekst door te lezen als wel om vol eerbied
te naderen tot het begrip van Gods woord. (Over het mediterend lezen van de heilige
Schrift,
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de ‘heilige lezing’, zie bladz. 1498). - Ofwel men leest de volgende korte les (2 Thess.
3, 5), welke in het Romeinse Brevier voor de meeste dagen staat aangegeven:
De Heer neige ons hart en ons lichaam
tot de liefde Gods en tot de volharding
van Christus. Gij Heer, ontferm U onzer.
. Gode zij dank.

Dominus autem dirigat corda et corpora
nostra in caritate Dei, et patientia Christi.
Tu autem, Domine, miserere nobis. .
Deo gratias.

. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Adjutorium nostrum in nomine
. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Domini. . Qui fecit caelum et terram.
. Zegent.

. Den Heer.

. Benedicite.

. Deus.

De Heer geve ons zijn zegen, bescherme
ons tegen alle kwaad, en geleide ons ten
eeuwigen leven. En dat de zielen der
gelovigen door de barmhartigheid Gods
rusten in vrede. . Amen.

Dominus nos benedicat, et ab omni malo
defendat, et ad vitam perducat aeternam.
Et fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace. . Amen.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Andere morgengebeden uit oude liturgische boeken
Het aanbreken van de nieuwe dag was voor de ouden met hun gebrekkige
verlichtingsmiddelen meer dan voor ons een steeds wederkerend wonder. Zij
beschouwden het licht als het symbool van Christus, die Zich immers zelf het licht
der wereld noemde, en de opgaande zon als het beeld van de genade, welke wij iedere
dag opnieuw in Christus ontvangen.
Zo is het morgengebed een belijdenis dat Hij alleen de zon van ons leven is, en
een immer herhaalde dankzegging - niet alleen voor Gods zegen gedurende de
afgelopen nacht, maar ook voor de goedheid die ons in het heilswerk van dit Licht
wordt geschonken. Ten slotte is het een bede om Gods hulp voor de komende dag,
dat wij steeds op dat ware Licht onze ogen gevestigd mogen houden.
De kraaiende haan is het symbool der profeten die ons wijzen op het licht; in dit
teken wordt ons ook de boetvaardige Petrus ten voorbeeld gesteld.
VRAGEN wij den Heer om zijn barmhartigheid en ontferming, dat wij deze morgen
en deze dag en geheel de tijd onzer omwandeling op aarde doorbrengen in vrede en
vrij van zonden; dat ons de engel des vredes voorga; dat wij ons leven in Christus
voleinden en God ons
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genadig en goedertieren zij. Bevelen wij onszelf en elkander den levenden God aan,
door zijn eniggeboren Zoon.
God van de zuivere geesten en van alle vlees, die onvergelijkelijk zijt en niets buiten
U behoeft; die de zon gegeven hebt om te heersen over de dag, en de maan en de
sterren om te heersen over de nacht; zie op dit ogenblik genadig op ons neer, aanvaard
onze dankzegging van het morgenuur en ontferm U onzer. Want wij strekken onze
handen niet uit tot een vreemden god, niet tot een nieuwen god, maar tot U, die
eeuwig zijt en onsterfelijk. Gij, die ons door Christus zowel het zijn als het welzijn
hebt geschonken, geef ons door Hem het eeuwige leven; met wien Gij, in
gemeenschap met den Heiligen Geest, geprezen en aanbeden wordt in eeuwigheid.
Amen.
Wij zeggen U dank, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, dat Gij ons na
voleinding van de nacht tot deze morgenstond hebt willen brengen; wij vragen U dat
Gij ons deze dag zonder zonde doet doorbrengen, zodat wij U in de avond wederom
kunnen danken.
Opstaande van ons rustbed vragen wij, Heer, in onze morgengebeden de hulp van
uw genade, opdat de duisternis der ondeugden verdreven worde en wij mogen
wandelen in het licht der deugden.
Zie welwillend neder, Heer, op de smeekbeden die wij in de morgen tot U richten,
en verlicht de schuilhoeken van ons hart door het geneesmiddel uwer goedheid; opdat
geen duistere begeerten gevangen houden wie door het licht van uw hemelse genade
tot nieuw leven zijn gewekt.
Wij vragen U, Heer, waarachtig Licht en Schepper van het licht, gewaardig U de
duisternis der ondeugden uit ons te verdrijven en in ons te doen stralen het licht der
deugden. Dat uw waarheid in onze harten lichte, Heer, en alle bedrieglijke
voorstellingen van den vijand worden uitgeroeid.
Onuitsprekelijke dank brengen wij aan uw goedheid, almachtige God, omdat Gij de
duisternis van de nacht hebt weggevaagd en ons gebracht hebt tot het begin van deze
dag; de blindheid der onwetendheid hebt Gij van ons weggenomen en ons geroepen
tot de verering en de kennis van uw Naam. Toon U dan aan ons, almachtige Vader,
opdat wij, voortgaande in het licht van uw geboden, U volgen als onzen Leidsman
en Koning.
God die de duisternis der onwetendheid verdrijft door het licht van uw Woord,
vermeerder in onze harten de deugd van geloof, welke Gij ons hebt geschonken;
opdat het vuur, dat uw genade deed ontbranden, door geen bekoringen kan worden
uitgedoofd. Door Christus onzen Heer. Amen.
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Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer; alles hebt Gij gemaakt in uw wijsheid. Zie, de
duisternis van de nacht wordt met zonlicht doorweven en reeds verschijnt de gouden
glans van de nieuwe dag; de nacht heeft zijn loop volbracht en reeds straalt het licht
uit de klare hemelkoepel en vervult geheel de aarde met de glans en luister van uw
heerlijkheid; na het kraaien van den haan weerklinken ook de kwetterende stemmen
der mussen, en alle vogels vliegen op het wieken van hun vleugels het luchtruim in.
Wij vragen zonder ophouden uw overgrote goedheid, almachtige Vader, dat Gij ons
deze dag zonder zonde laat doorbrengen, en, zoals Gij de heerlijkheid van uw almacht
in alles openbaart, ook in onze harten de glans van een kleine vonk uwer Godheid
doet nederdalen.
Bij de dageraad roepen wij U toe, ware Zon, Gij, die de hemelen met uw stralen
verheldert; verblijd ons hart en onze ziel, opdat wij door het licht van het geloof U
altijd mogen aanbidden als onzen Herder en den Vorst van het licht.
Wees deze dag onze beschermer, Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
barmhartig en liefdevol, onze helper en herder, die onze harten verlicht. Waak, Heer,
over onze gedachten, woorden en werken; opdat wij welgevallig mogen zijn voor
uw aanschijn, uw wil volbrengen, en ons gehele leven wandelen op de rechte weg.
Bij het opgaande morgenlicht verheerlijken wij U, o Heer, want Gij zijt de Verlosser
van de gehele schepping. Schenk ons in uw barmhartigheid een dag vol innerlijke,
heilige vrede. Vergeef ons onze schuld. Beschaam ons vertrouwen niet, en sluit uw
hart niet voor ons af, zoals wij verdiend hebben. O God, verlaat ons niet; want Gij
alleen kent onze zwakheden.
O Licht, verlicht de rechtvaardigen en schenk uw vreugde aan de zuiveren van hart.
Jesus, onze Heer en Heiland, geef ons het licht uit de schoot van den Vader. Kom
en leid ons uit de duisternis. Verlicht ons met het licht der vreugde. Moge de dag
opgaan over de mensen en een einde maken aan de heerschappij van de duisternis.
Moge het licht van zijn licht voor ons schijnen en onze ogen verlichten, die rondom
slechts duisternis zien. Dat de lof van het licht zich op de gehele aarde verheffe en
zelfs de afgronden door zijn glans worden verhelderd. De dood vluchte weg, de
duisternis losse zich op, de poorten der onderwereld worden vergruizeld. Schenk
licht aan de gehele schepping, die eertijds in het donker lag. Dat de doden opstaan,
die rusten in het rijk van het stof. Luid roepen zij hun dank, want zij hebben de
verlossing verkregen.
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Morgengebeden ontleend aan het Griekse Horologion
Het Griekse Horologion, dat de voornaamste gedeelten bevat van de
daggetijden, is - al of niet in andere talen overgezet - in gebruik bij alle
katholieke en afgescheiden Kerken, welke de Byzantijnse ritus volgen.
Alle uren van het officie volgens deze ritus beginnen met de volgende
gebeden. Het gebed Hemelse Koning is in het christelijke Oosten het meest
bekende gebed ter ere van den Heiligen Geest.
U ZIJ LOF, onze God, U zij lof.
Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, die alomtegenwoordig zijt en het
al vervult, schat van alle goed en Meester van het leven, kom en neem uw intrek in
ons; reinig ons van alle smet en, in uw goedheid, red onze zielen.
En ter ere van de heilige Drievuldigheid de volgende aanroepingen, welke
de Romeinse liturgie van Goede Vrijdag heeft overgenomen:
* Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U onzer. (driemaal)
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Allerheiligste Drievuldigheid, ontferm U over ons. Heer, vergeef ons onze zonden.
Meester, sla geen acht op onze ongerechtigheden. Heilige, kom ons te hulp en genees
onze zwakheden om wille van uw Naam.
Heer, ontferm U onzer. (driemaal)
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Onze Vader...
Want Uwer is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, van den Vader en
den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De volgende gebeden worden volgens de aanwijzingen van het Horologion
door de monniken gebeden voordat zij zich naar de kerk begeven voor de
nachtgetijden.
Ontwaakt uit de slaap werpen wij ons, Algoede, in aanbidding voor U neer, en zingen
U, o Machtige, de lofzang der engelen toe: Heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God. Door
de voorspraak van de Moeder van God, ontferm U onzer.
Gij hebt mij, Heer, doen opstaan van mijn bed en mij uit mijn slaap doen ontwaken;
verlicht mijn verstand en mijn hart, en open mijn lippen om U, heilige Drievuldigheid,
lof te zingen: Heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God. Door de voorspraak van de Moeder
van God, ontferm U onzer.
Opgestaan uit de slaap dank ik U, heilige Drievuldigheid, dat Gij in uw grote goedheid
en lankmoedigheid niet toornig zijt geworden om mijn traagheid en zondigheid, en
mij in mijn overtredingen niet hebt doen ten onder gaan, maar mij ook nu weer uw
liefde hebt getoond en mij hebt opgericht, toen ik neer-
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lag in mijn verworpenheid, zodat ik in de vroegte in uw heiligdom kom waken om
uw macht te verheerlijken. Verlicht de ogen van mijn geest, open mijn mond om van
uw woorden te gewagen, uw geboden te verstaan, uw wil te volbrengen en uw lof te
zingen uit de volheid van mijn hart, en met een jubellied te verheerlijken uw
allerheiligste Naam, van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
U zij lof, Koning, almachtige God, die in uw heilige en liefderijke voorzienigheid
mij, onwaardigen zondaar, hebt doen opstaan uit de slaap en mij doet naderen tot de
drempel van uw heiligdom. Aanvaard, Heer, de stem van mijn smeken, zoals Gij
ook hoort naar de stem van uw heilige en geestelijke machten; en geef, dat ik U met
een zuiver en boetvaardig hart de lof brenge van mijn onreine lippen, opdat ook ik
mij moge scharen onder de wijze maagden met de heldere lamp van mijn geest, en
ik U verheerlijke, God het Woord, dat verheerlijkt wordt in den Vader en den Geest.
Amen.
In de volgende gebeden uit het Mesonyktikon, het officie van middernacht,
dat beantwoordt aan de Metten van de Westerse liturgie, treft ons de
gedachte aan Christus' wederkomst. Evenals de wijze maagden moeten
wij steeds bereid zijn Hem tegemoet te gaan.
Zie, de Bruidegom komt in het holst van de nacht; en gelukkig de dienaar dien Hij
wakend vindt, maar wee hem dien Hij aantreft in luiheid. Zie dus toe, mijn ziel, dat
de slaap u niet overmant, opdat gij niet aan de dood zult worden overgeleverd en
buiten het koninkrijk gesloten. Blijf waakzaam en roep luide: Heilig, heilig, heilig
zijt Gij, o God. Door de voorspraak van de Moeder van God, ontferm U onzer.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
Waak, mijn ziel, in afwachting van die schrikwekkende dag; ontsteek uw lamp en
voorzie haar van olie. Want gij weet niet wanneer de stem zal weerklinken en u zal
zeggen: De Bruidegom komt! Zie dus toe, mijn ziel, dat gij niet inslaapt en buiten
moet blijven, zoals de vijf dwaze maagden; maar blijf waken, opdat gij Christus met
een brandende lamp tegemoet moogt gaan, en Hij u binnenleide in de goddelijke
bruidskamer van zijn heerlijkheid.
Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden van den heiligen Basilius
Almachtige Heer, God der machten en van alle vlees, die woont in den hoge en uw
oog laat gaan over al wat beneden is; Gij, die de harten en nieren doorgrondt en de
diepst verborgen geheimen der mensen kent; eeuwig en onvergankelijk Licht, bij
wien geen verandering is of schaduw van wisselvalligheid; onsterfelijke Koning,
ontvang de smeekbeden die wij, vertrouwend
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op uw overvloedige barmhartigheid, van onze bezoedelde lippen tot U richten.
Vergeef ons de misstappen die wij, bewust of onbewust, in gedachten, woorden of
werken hebben bedreven; reinig ons van alle smet naar lichaam en geest en maak
ons tot tempels van den Heiligen Geest. Geef, dat wij geheel de nacht van ons aardse
leven mogen doorbrengen in waakzaamheid en omzichtigheid, in afwachting van de
luisterrijke en glorievolle dag van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer, God en
Zaligmaker Jesus Christus, wanneer Hij in alle heerlijkheid als rechter van het heelal
op aarde zal komen om een ieder naar zijn werken te vergelden. Help ons, opdat wij
dan niet in luiheid en slapend worden aangetroffen, maar wakend en werkend, en
gereed om mede binnen te gaan in de vreugde en in de goddelijke bruidskamer van
zijn heerlijkheid, waar de eindeloze jubel heerst der feestgenoten en de
onuitsprekelijke vreugde van hen die de onzegbare schoonheid van uw aangezicht
aanschouwen. Want Gij zijt het ware licht, dat alles verlicht en heiligt, en U zingt
geheel de schepping lof door de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wij loven U, allerhoogste en barmhartige God en Heer, die steeds grote en
onnaspeurbare dingen aan ons voltrekt en verheven heerlijkheden zonder tal. Gij
hebt ons de slaap geschonken tot herstel van onze zwakheid en tot verkwikking voor
de vermoeienis van ons lichaam, dat aan zoveel beproevingen is onderworpen. Wij
danken U, dat Gij ons niet om onze ongerechtigheden hebt verworpen, maar U ook
nu weer een vriend der mensen hebt betoond; dat Gij ons aan de wanhoop, waaraan
wij ten prooi waren, hebt ontrukt om uw macht te prijzen. Daarom bidden wij uw
onvergelijkelijke goedheid: verlicht de ogen van onze geest en richt ons verstand op
uit de zware slaap der traagheid; open onze mond en vervul hem van uw lof, opdat
wij U aandachtig mogen verheerlijken en lofzingen en U belijden, God, die in alles
en door alles wordt verheerlijkt; U, Vader, tezamen met uw eniggeboren Zoon en
uw allerheiligsten, goeden en levenwekkenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Tot de Moeder Gods
Maagd en Moeder van God, onoverwinnelijke veste en burcht van ons heil, tot u
nemen wij onze toevlucht. Verijdel de plannen der vijanden, doe de smart van uw
volk in vreugde verkeren en breng allen die u toebehoren weer bijeen; geef sterkte
aan onze vorsten en wees onze voorspraak voor de vrede der wereld; want gij, Moeder
van God, zijt onze hoop.
Alle geslachten prijzen u zalig, Maagd en Moeder Gods, want de oneindige
Christus, onze God, heeft Zich ge-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

154
waardigd bij u zijn intrek te nemen. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij u tot
voorspreekster mogen hebben, want dag en nacht spreekt gij voor ons ten beste.
Daarom bezingen wij u: Wees gegroet, gij vol van genade, de Heer is met u.
Roemrijke en gezegende Moeder van God, altijd maagd, beveel ons gebed aan bij
uw Zoon, onzen God, en vraag Hem om uwentwil onze zielen te redden.

Voor de overledenen
Heer, gedenk in uwe goedheid uw dienaren, en vergeef hun de vele zonden, welke
zij in hun leven hebben bedreven; want niemand toch is zonder zonde behalve Gij,
die zelfs aan hen, die gestorven zijn, rust kunt schenken.
Gij, die alleen de Schepper zijt, die in uw ondoorgrondelijke wijsheid alles liefdevol
hebt beschikt en aan een ieder geeft wat voor hem het beste is; geef, Heer, de rust
aan de zielen van uw dienaren, want op U hebben zij hun hoop gesteld; op U, die
ons hebt geschapen en gevormd, onze God.
Schenk, Christus, aan de zielen van uw dienaren de rust in het gezelschap van uw
heiligen, waar geen pijn, geen droefheid en geen smart meer is, maar eeuwig leven.
In de morgengebeden van de Orthros (de Lauden van de Westerse liturgie)
en van de Prime vinden wij de gedachte, dat Christus is het waarachtige
licht, de Zon der gerechtigheid.
Heer God, heilig en ondoorgrondelijk, die hebt gezegd dat in de duisternissen het
licht zou schijnen, die ons in de nacht door de slaap hebt verkwikt en ons, in de
overmaat van uw ontferming, hebt doen opstaan om uwe goedheid te verheerlijken
en te smeken; aanvaard ons als de uwen, nu wij U aanbidden en naar best vermogen
dank zeggen, en geef ons al wat ons strekt tot ons heil. Maak ons tot kinderen van
het licht en van de dag, en tot erfgenamen van uw eeuwige goederen. Gedenk, Heer,
in uw grote goedheid, geheel uw volk dat hier aanwezig is en tezamen met ons bidt,
en al onze broeders die, hetzij op het land of op de zee of waar ook in uw rechtsgebied,
uw goedheid en bijstand inroepen. Verleen aan allen uw grote ontferming, opdat wij,
bewaard naar ziel en lichaam, met vertrouwen uw heerlijke en lofwaardige Naam
mogen prijzen, van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wij prijzen, loven, zegenen en danken U, God onzer vaderen, dat Gij de schaduw
van de nacht hebt verdreven en ons weer het licht van de dag hebt getoond. En wij
bidden uwe goedheid: vergeef ons onze zonden en aanvaard onze smeking in uw
grote ontferming; want wij nemen onze toevlucht tot U, den barmhartigen en
almachtigen God. Doe lichten in onze harten de
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waarachtige Zon van uw gerechtigheid; overstraal onze geest en bewaar onze
zintuigen, opdat wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen op de weg van uw geboden,
en tot het eeuwig leven komen, want bij U is de bron des levens; en maak ons waardig
te geraken tot de genieting van het ondoorgrondelijkelicht. Want Gij zijt onze God,
en U brengen wij lof, den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Christus, waarachtig Licht dat iederen mens die op de wereld komt, verlicht en
heiligt, hef als een legervaan boven ons het licht van uw aanschijn, opdat wij daarin
het ondoorgrondelijke licht aanschouwen. En richt onze schreden tot het vervullen
van uw geboden; op de voorspraak van uw zuivere Moeder en van al uw heiligen.
Amen.
Mijn hoop is de Vader, mijn toevlucht is de Zoon, mijn bescherming is de Heilige
Geest. Heilige Drievuldigheid, U zij lof.
Laat ons bidden voor de vrede der wereld. Heer, heb ontferming. (Zo antwoordt men
op alle volgende beden.)
Voor de vrome en rechtgelovige christenen.
Voor onzen heiligen Vader N., paus van Rome, voor onzen bisschop N., en voor
geheel onze broederschap in Christus.
Voor onze regeerders.
Voor hen die ons dienen en ons hebben gediend.
Voor hen die ons haten en die ons liefhebben.
Voor hen, die ons, ondanks onze onwaardigheid, gevraagd hebben voor hen te
bidden.
Voor de bevrijding der gevangenen.
Voor de veiligheid van hen die op zee varen.
Voor de zieken.
Laat ons ook bidden voor de overvloed van de vruchten der aarde.
En voor al onze ouders en broeders die ons zijn voorgegaan, en alle rechtgelovigen
die hier of waar ook in vrede rusten.
Bidden wij ook voor onszelf. en driemaal zeggen wij: Heer, heb ontferming.
Om wille van de gebeden van onze heilige vaderen, Heer Jesus Christus, onze God,
ontferm U onzer. Amen.

Morgengebed uit de Nederlandse katechismus
*IN de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit. Ik
bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd
U toe mijn ziel en mijn li-
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chaam, en alles wat ik bezit. Ik draag U al de werken op die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel, en ik wil de aflaten verdienen
die er aan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te
brengen, U, mijn liefderijken Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te
vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te
volbrengen.
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 schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

* De twaalf artikelen van het geloof
Ik geloof in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer;
die ontvangen is van den Heiligen 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 den almachtigen
Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest;
de heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen.

* Oefening van geloof
Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest; dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan
het kruis gestorven; dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat
Gij hebt geopenbaard, en door de heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat
Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn
geloof.

* Oefening van hoop
Oneindig goede God, ik hoop, door de verdiensten van Jesus Christus, van U te
verkrijgen: de eeuwige zaligheid en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb. Dat
hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt,
oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop.
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en oneindig beminnelijk
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zijt. Uit liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer
liefde.
* Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wien de goddelijke goedheid mij
heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
Bidden we nu driemaal ter ere van de drievoudige zuiverheid van Maria, (want
maagdelijk was zij vóór de geboorte van haar Zoon, bij zijn geboorte en na zijn
geboorte):
* Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder
de vrouwen en gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder
van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. - Door uw
onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Geef mij,
Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad, en geleid mij tot het eeuwig leven.
Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede
rusten. Amen.

Dagelijkse opdracht
De leden van het Apostolaat des Gebeds voegen aan hun morgengebed de
volgende opdracht toe:
Goddelijk Hart van Jesus, ik offer U door het onbevlekt Hart van Maria al mijn
gebeden, werken en lijden van deze dag tot voldoening van onze zonden en voor alle
intenties, waarvoor Gij U zelf voortdurend opoffert in het heilig Sacrament des
Altaars. In het bijzonder offer ik U dit alles op voor de intenties van het Apostolaat
des Gebeds en voor de intenties, door Zijne Heiligheid den Paus voor deze maand
aanbevolen. Amen.

Andere morgengebeden
Hieronder volgt nog een aantal morgengebeden waaruit men een keuze kan doen.
IN uwe handen beveel ik mijn geest, mijn ziel en mijn lichaam; Gij hebt hen
geschapen, verlost en doen herboren worden, o God van waarheid; en met mijzelf
beveel ik U al het mijne, dat Gij, Heer, mij in uw goedheid hebt geschonken.
* God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Hier kan men bidden Onze Vader, Wees gegroet, de Twaalf Artikelen des
geloofs en de oefeningen van geloof, hoop en liefde.

Gebed van bisschop Sailer
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Tot U, o God, waak ik op in dit morgenuur. Het eerste woord dat mijn tong uitspreekt,
is: God, mijn Vader. En mijn eerste vreugde is, dat Gij bestaat en mijn Vader zijt.
Van U komt alle goed dat ik ben en dat ik bezit. Op wien zou ik vertrouwen, tenzij
op U? Wien zou ik toebehoren, tenzij aan U?
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Wiens wil zou mij lief zijn en dierbaar boven alles, tenzij de uwe ‘Wie uw wil
volbrengt, blijft in eeuwigheid, terwijl de wereld niet haar begeerten ten onder gaat.’
Daarom, Vader, zij uw wil mij heilig, zowel in droefheid als in blijdschap. Uw wil
zij de mijne. Alles wat ik ben en bezit, moge slechts dienen om uw wil te volbrengen.
Ik ben de uwe, Vader, nu en altijd. Uw wil geschiede aan mij, in al het mijne, en ook
in alles wat niet het mijne is. Vader, zegen het voornemen, dat ik in dit morgenuur
voor uw aangezicht heb gemaakt, opdat ik mij vanavond niets zal behoeven te
verwijten. Amen.

Gebed van den heiligen Hieronymus
Sla acht op mij, o Heer, nu ik ben opgestaan, en bestuur al mijn werken, woorden
en gedachten, opdat ik geheel de dag doorbreng volgens uw wil. Geef mij, Heer, uw
heilige vrees, een rouwmoedig en nederig hart, een rein geweten, verachting voor
het aardse, verlangen naar het hemelse, vrees voor de hel, haat tegen de zonde en
liefde voor de gerechtigheid. Heer, vernietig in mij alle zucht naar onmatigheid, de
begeerte naar onreinheid, de liefde voor het geld, de rampzalige neiging tot gramschap,
de eigengerechtigheid van deze wereld, de lusteloosheid des harten, alle ijdele vreugde
en de dwingelandij van de hoogmoed. Schep in mij, o Heer, de deugd van onthouding,
ingetogenheid des vleeses en reinheid des harten, vrijwillige armoede, oprecht geduld
en geestelijke blijdschap; een standvastig gemoed, een berouwvol hart, ongeveinsde
nederigheid en broederlijke liefde. Waak over mijn lippen, dat ik geen ijdele of
wereldse taal spreek, anderen belaster in hun afwezigheid, of hen verwens als zij
aanwezig zijn, of hùn verwensing met de mijne beantwoord, maar integendeel U,
Heer, te allen tijde zegen, zodat uw lof steeds op mijn lippen is. Waak over mijn
ogen, dat zij niets begeren van wat mijn naaste toebehoort, en niet verlangen naar
de genoegens van deze wereld, zodat ik in de geest van David kan zeggen: ‘Mijn
ogen zijn altijd gericht op den Heer’. Waak, Heer, over onze wandel, als wij in uw
Naam uitgaan over de wereld: uw heilige engel uit de hemel vergezelle ons dan, om
ons te geleiden naar onze bestemming, en onze voetstappen te richten op de weg van
vrede en waarheid. Waak, Heer, over onze gedachten, woorden en werken, opdat
wij voor uw aanschijn uw wil mogen volbrengen, en uw wegen bewandelen geheel
ons leven, door den Verlosser van onze zielen, onzen Heer, wien alle heerlijkheid
toekomt in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Overdenken wij welke arbeid of welke omstandigheden ons vandaag moeilijk zullen
vallen, en maken wij het voornemen alles
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overeenkomstig de wil van God te volbrengen en te ondergaan.

* Dagelijkse opdracht
Heer Jesus Christus, in vereniging met die goddelijke mening, waardoor Gij op aarde
door uw allerheiligst Hart aan God eer hebt gebracht en nog altijd overal ter wereld
en tot het einde der tijden brengt in het Sacrament der Eucharistie, offer ik U voor
geheel deze dag, uit liefde en in navolging van het allerheiligste Hart van de heilige
Maria altijd Maagd, al mijn bedoelingen en gedachten, al mijn verlangens en
begeerten, al mijn woorden en werken.

Gebed van den heiligen Franciscus van Sales
Heer, ziehier dit arme en dorre hart, dat door uwe liefde zoveel goede voornemens
heeft gemaakt. Gij weet hoe zwak het is en onstandvastig in de uitvoering van het
goede dat het nochtans verlangt, als Gij het niet te hulp komt door uw zegen. Deze
vraag ik U daarom, o Vader der ontferming, door de verdiensten van het lijden van
uw Zoon, aan wiens glorie ik deze dag wil toewijden en geheel de rest van mijn
leven.

Overgave aan Gods voorzienigheid
Mijn God, ik weet niet wat mij vandaag zal overkomen; het is mij geheel onbekend.
Maar zeker weet ik, dat niets mij kan gebeuren wat Gij niet hebt voorzien, en van
alle eeuwigheid geleid en bestierd. Dit is mij voldoende. Ik aanbid uw onbegrijpelijke
en eeuwige raadsbesluiten en onderwerp mij daaraan uit geheel mijn hart. Alles wil
ik, alles aanvaard ik; en ik verenig mijn offer met dat van mijn goddelijken Heiland
Jesus Christus. Ik vraag U in zijn naam en bij zijn oneindige verdiensten, dat ik
geduldig moge zijn in mijn verdriet en geheel overgegeven aan alles wat mij volgens
uw welbehagen zal overkomen. Amen.

* Litanie van de heilige naam Jesus
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Jesus, aanhoor ons.
Jesus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm
U over ons.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

God, Zoon, Verlosser van de wereld,1)
God, Heilige Geest,
Heilige Drievuldigheid, één God,
Jesus, Zoon van den levenden God,
Jesus, glans van den Vader,
Jesus, verblindende luister van het eeuwige licht,
Jesus, Koning van de heerlijkheid,
Jesus, zon van gerechtigheid,
Jesus, Zoon van de Maagd Maria,
Beminnelijke Jesus,
Bewonderenswaardige Jesus,
Jesus, sterke God,
Jesus, Vader van de komende eeuwen,

1) ontferm U over ons.
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Jesus, verkondiger van Gods raadsbesluiten,
Allermachtigste Jesus,
Allergeduldigste Jesus,
Allergehoorzaamste Jesus,
Jesus, zachtmoedig en nederig van hart,
Jesus, beminnaar van de zuiverheid,
Jesus, onze beminnaar,
Jesus, God van de vrede,
Jesus, bron van het leven,
Jesus, toonbeeld van de deugden,
Jesus, ijveraar voor de zielen,
Jesus, onze God,
Jesus, onze toevlucht,
Jesus, Vader van de armen,
Jesus, schat van de gelovigen,
Jesus, goede Herder,
Jesus, waarachtig licht,
Jesus, eeuwige wijsheid,
Jesus, eindeloze goedheid,
Jesus, onze weg en ons leven,
Jesus, vreugde van de engelen,
Jesus, Koning van de aartsvaders,
Jesus, Meester van de apostelen,
Jesus, Leraar van de evangelisten,
Jesus, sterkte van de martelaren,
Jesus, licht van de belijders,
Jesus, zuiverheid van de maagden,
Jesus, kroon van alle heiligen,
Wees genadig, spaar ons, Jesus.
Wees genadig, verhoor ons, Jesus.
Van alle kwaad, verlos ons, Jesus.
Van alle zonde,1)
Van uw toorn,
Van de lagen van den duivel.
Van de geest van onkuisheid,
Van de eeuwige dood,
Van het verwaarlozen van uw inspraken,
Door het geheim van uw heilige menswording,
Door uw geboorte,
Door uw kindsheid,
Door uw goddelijk leven,
Door uw arbeid,
Door uw doodsstrijd en uw lijden,
Door uw kruis en uw verlatenheid,
Door uw uitputting,
Door uw dood en begrafenis,
1) verlos ons, Jesus.
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Door uw verrijzenis,
Door uw hemelvaart,
Door de instelling van het allerheiligste Sacrament,
Door uw vreugden,
Door uw heerlijkheid,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Jesus.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Jesus.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, Jesus.
Jesus, aanhoor ons.
Jesus, verhoor ons.

Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen,
zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan; wij smeken U: laat op
onze bede uw goddelijke liefde ons bezielen, zodat wij U van ganser harte in woord
en werk beminnen en nimmer ophouden U te prijzen.
Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen;
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want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde
bevestigt. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
* Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods: versmaad
onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle
en gezegende Maagd.
Bid nu driemaal ter ere van de drievoudige zuiverheid van de Moeder van God:
Wees gegroet... Door uw onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en
heilig mijn ziel.
* Heilige Maria, mijn Meesteres, Moeder van God en ook mijne Moeder, ik verlaat
mij op uw nooit volprezen trouw en machtige bescherming. In de schoot van uw
goedheid beveel ik mijn ziel en mijn lichaam, vandaag en iedere dag, en in het uur
van mijn dood. Al mijn hoop en mijn troost, al mijn benauwenis en mijn ellende,
mijn leven en sterven vertrouw ik U toe; opdat door uw allerheiligste voorspraak en
door uw verdiensten al mijn werken volgens uw wil en die van uw Zoon worden
geleid en volbracht. Amen.

* Gebed van den heiligen Edmund
In uw handen, Heer, en in de handen van uw heilige engelen beveel en vertrouw ik
vandaag mijn ziel, mijn verwanten, weldoeners, vrienden en vijanden, en geheel het
katholieke volk. Weerhoud ons gedurende deze dag, o Heer, door de verdiensten en
op voorspraak van de heilige Maagd Maria en al uw heiligen, van alle zonden en
bekoringen des duivels, van een plotselinge en onvoorziene dood en de pijnen der
hel. Verlicht mijn hart met de genade van uw Heiligen Geest; geef mij altijd
gehoorzaam te zijn aan uw geboden; laat niet toe dat ik van U gescheiden worde, o
God, die leeft en heerst met God den Vader en denzelfden Heiligen Geest in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
Gij, mijn hemelse beschermer, wiens naam mij bij het heilig Doopsel werd
geschonken, bid voor mij, dat ik deze dag God moge dienen, zoals gij Hem op aarde
gediend hebt; opdat ik door de navolging uwer verheven deugden Hem met u in
eeuwigheid moge prijzen en lofzingen. Amen.

Gebed tot den heiligen Joseph voor de dagelijkse arbeid
Roemrijke heilige Joseph, voorbeeld voor allen die arbeiden, verwerf mij de genade
mijn arbeid te verrichten in een geest van versterving en tot uitboeting van mijn
talrijke zonden; dat ik nauwgezet moge arbeiden door mijn plicht te stellen boven
mijn neigingen; dat ik moge arbeiden met dankbaarheid en
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vreugde, en het als een eer beschouwe door mijn arbeid de gaven, welke ik van den
almachtigen God ontving, te gebruiken en te ontwikkelen; dat ik moge arbeiden met
een vaste regelmaat, in vrede, met overleg en geduld, zonder ooit te wijken voor
vermoeidheid of bezwaren; dat ik bovenal moge arbeiden met een zuiver inzicht en
met zelfverloochening, steeds indachtig hoe ik eens zal sterven en rekenschap zal
moeten geven van mijn verloren tijd, van talenten die ik renteloos liet liggen, van
het goede dat ik naliet te doen en van mijn ijdelheid over behaalde resultaten, welke
zo weinig strookt met het werk van God.
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons tegen onze vijanden.
* Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wien de goddelijke goedheid mij heeft
toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen allekwaad, en geleid mij tot het
eeuwige leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede
rusten. Amen.

Gebeden gedurende de dag
‘Het is ons geleerd, dat wij Hem, dien wij met recht het Woord en onzen Zaligmaker
en Herder noemen, moeten aanbidden en vereren, en door Hem ook den Vader; niet
alleen op bepaalde dagen, zoals sommigen dat willen, maar voortdurend, ons gehele
leven, en op alle manieren. En zeker behoort het uitgelezen geslacht dat te doen, om
zich volgens het gebod des Heren te rechtvaardigen; zoals er geschreven staat:
Zevenmaal per dag heb ik U lof gezongen’ (Clemens van Alexandrië). Priesters en
kloosterlingen heiligen de dag door het bidden van de kleine getijden, welke volgens
oud gebruik genoemd zijn naar het derde, zesde en negende uur, de Terts, de Sext
en de Noon. Daarnaast kent de Kerk sinds eeuwen de kleine uren ter ere van Christus'
menswording en van de heilige Moeder van God, de ‘Engel des Heren’, welk gebed
volgens vroom gebruik driemaal per dag wordt gebeden.

* De engel des Heren
DE engel des Heren heeft aan Maria
ANGELUS Domini nuntiavit Mariae; et
geboodschapt; en zij heeft ontvangen van concepit de Spiritu Sancto.
den Heiligen Geest.
Wees gegroet...

Ave Maria...

Zie de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord.

Ecce ancilla Domini; fiat mihi secundum
verbum tuum.

Wees gegroet...

Ave Maria...
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Et Verbum caro factum est; et habitavit En het Woord is vlees geworden; en Het
in nobis.
heeft onder ons gewoond.
Ave Maria...

Wees gegroet...

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

Bid voor ons, heilige Moeder van God.

Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

Oremus. - Gratiam tuam, quaesumus,
Domine, mentibus nostris infunde: ut qui,
Angelo nuntiante, Christi Filii tui
incarnationem cognovimus, per
passionem ejus et crucem ad
resurrectionis gratiam perducamur. Per
eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

Laat ons bidden. - Heer, wij hebben door
de boodschap van den engel de
menswording van Christus, uw Zoon,
leren kennen; wij bidden U: stort uw
genade in onze harten, opdat wij door zijn
lijden en kruis gebracht worden tot de
heerlijkheid van de verrijzenis. Door
denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Gedurende de Paastijd bidt men:
Regina caeli, laetare, alleluja.

Koningin des hemels, verheug U, alleluja.

Quia, quem meruisti portare, alleluja,

Omdat Hij, dien gij waardig geweest zijt
te dragen, alleluja,

Resurrexit, sicut dixit, alleluja.

Is verrezen zoals Hij gezegd heeft,
alleluja.

Ora pro nobis Deum, alleluja.

Bid God voor ons, alleluja.

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja.

Verheug en verblijd U, Maagd Maria,
alleluja.

Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

Want de Heer is waarlijk verrezen,
alleluja.

Oremus. - Deus, qui per resurrectionem
Filii tui Domini nostri Jesu Christi
mundum laetificare dignatus es: praesta,
quaesumus; ut per ejus Genitricem
Virginem Mariam perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.

Laat ons bidden. - God, Gij hebt U
gewaardigd de wereld te verblijden door
de verrijzenis van uw Zoon, onzen Heer
Jesus Christus; wij smeken U: geef dat
wij door zijn moeder, de Maagd Maria,
de vreugden van het eeuwig leven
verwerven. Door denzelfden Christus
onzen Heer. Amen.
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Gebeden voor het derde uur
Het uur van de Terts, het derde uur, komt ongeveer overeen met negen uur in de
morgen. Het is het uur, waarop de Geest des Heren op de Pinksterdag over de
apostelen is nedergedaald. Op Pinksterzondag wordt daarom in de Terts plechtig het
Veni Creator gezongen. Iedere dag wordt het geheim van de uitstorting van den
Heiligen Geest in de Terts herdacht door de volgende lofzang: Nunc Sancte nobis
Spiritus.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Zoals het was in het begin,
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluja of Lof zij U.

Lofzang
Nunc Sancte nobis Spiritus.
Gij, Heil'ge Geest, in wezen één
met Vader en met Zoon, wil nu
genadiglijk U storten in
ons hart tot overstromens toe.
Van mond en tong en ziel en zin
en kracht weerklinke luid de lof,
de liefde vlamme op in vuur,
ontsteke and'ren door haar gloed.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne, Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

Psalm 118, 33-80.
Een inleiding op psalm 118 vindt men boven bij de Prime (bladz. 142).
Wijs mij uwe wet, o Heer, de weg uwer inzettingen, * en ik zal hem volgen te allen
tijde. Geef mij inzicht, en ik zal uw wet doorvorsen * en haar onderhouden met geheel
mijn hart.
Leid mij op het pad van uw geboden, * want dit is mijn vreugde.
Neig mijn hart tot uw vermaningen * en niet tot winstbejag.
Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid aanschouwen; * geef mij leven door uw
weg. Vervul in uw dienaar uw belofte, * die Gij hebt beschikt voor wie U vrezen.
Wend de smaad van mij af, die ik ducht, * want uwe bevelen zijn mij dierbaar.
Zie, ik bemin uw geboden; * doe mij leven volgens uw gerechtigheid. -
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Moge komen over mij uw ontferming, Heer, * uw heil naar uw belofte.
Dit woord geef ik hun die mij horen ten antwoord: * dat ik vertrouw op uwe
woorden. Neem nimmer uit mijn mond het woord der waarheid, * want al mijn
vertrouwen is in uw geboden.
Uwe wet wil ik steeds onderhouden, * voor altoos en tot in eeuwigheid.
En ik zal wandelen met ver-
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ruimd gemoed; * want ik streef naar uw geboden.
En spreken zal ik over uw bevelen voor het aanschijn der koningen, * en niet
worden beschaamd.
Ik overdenk uwe geboden, * die ik liefheb.
En ik hef mijn handen tot uw geboden, die ik liefheb, * en overdenk uwe
inzettingen.
Gedenk uw woord tot uwen dienaar, * waarop Gij mijn hoop hebt gevestigd.
Dit is mijn troost in mijn ellende, * dat uw uitspraak mij leven schenkt.
De trotsaards bespotten mij bovenmate, * maar van uwe wet wijk ik niet.
Ik ben indachtig uwe verordeningen van ouds, o Heer, * en voel mij getroost.
Verontwaardiging grijpt mij aan * wegens de zondaren die uwe wet verlaten.
Als gezangen zijn mij uw geboden * in het land van mijn ballingschap.
In de nacht, o Heer, ben ik uw Naam indachtig * en onderhoud ik uw wet.
Dit is mij beschoren, * omdat ik uw bevelen volbreng. Gij zijt mijn deel, o Heer; * ik heb beloofd uw wet te onderhouden.
Ik zoek uw aanschijn met geheel mijn hart; * ontferm U mijner volgens uw belofte.
Ik overdenk mijn wegen, * en richt mijn schreden volgens uw bevelen.
Ik ben bereid en niet bevreesd * om uw geboden te onderhouden.
De strikken der zondaren houden mij gevangen, * maar uwe wet vergat ik niet.
Te middernacht sta ik op om U te prijzen * om wille van de wetten uwer
gerechtigheid. Ik ben een gezel van allen die U vrezen * en uw geboden onderhouden.
Van uw ontferming, Heer, is de aarde vervuld; * leer mij uw inzettingen kennen.
Gij hebt uw dienaar welgedaan, o Heer, * volgens uw woord.
Leer mij wat goed is, wijsheid en kennis, * want in uw geboden heb ik vertrouwen.
Eer ik werd vernederd, heb ik gedwaald, * maar nu onderhoud ik uw woord.
Goed zijt Gij; * in uw goedheid leer mij uw inzettingen. De boosheid der trotsen
neemt tegen mij toe; * ik echter, met geheel mijn hart, overweeg uw geboden.
Gestremd als melk is hun hart; * maar ik overdenk uwe wet.
Het is goed dat Gij mij hebt vernederd, * opdat ik uw geboden zou leren.
Beter is mij de wet van uw mond * dan duizenden aan goud en zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd; * geef mij het inzicht uw geboden
te kennen.
Wie U vrezen, zien mij en verheugen zich; * want op uw woorden stel ik al mijn
vertrouwen.
Ik weet, Heer, dat uw oordelen rechtvaardig zijn, * en dat Gij in uw trouw mij
hebt verdrukt.
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Uw ontferming zij mij tot vertroosting, * gelijk Gij beloofd hebt aan uw dienaar.
Uw barmhartigheid dale op mij neer, opdat ik leve, * want steeds is uw wet in
mijn geest. Laten de trotsen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukken;
* ik echter overweeg uw geboden.
Mogen tot mij zich wenden wie U vrezen * en uw getuigenissen kennen.
Rein blijve mijn hart door uw geboden, * opdat ik niet beschaamd worde.
Eer aan den Vader.
Heer, die op het derde uur uw Heiligen Geest over uw apostelen hebt uitgestort; neem
Hem, goede Meester, niet van ons weg, maar zend Hem steeds opnieuw, smeken wij
U, in ons midden.

Gebed van den heiligen Basilius
Heer onze God, die den mensen uw vrede hebt geschonken, die de gave van den
Heiligen Geest over uw leerlingen en apostelen hebt uitgestort en hun lippen door
tongen van vuur hebt geopend in uw kracht; open ook onze zondige lippen en leer
ons hoe en waarvoor wij moeten bidden. Bestuur ons leven, Gij veilige haven van
wie door stormen worden belaagd, en wijs ons de weg die wij moeten bewandelen.
Vernieuw de rechte geest in ons binnenste, en sterk door uw vorstelijken Geest de
wankelmoedigheid van onze ziel; opdat wij, dag aan dag door uw goeden Geest op
de rechte weg geleid, uw geboden mogen volbrengen, en altijd indachtig mogen zijn
uw heerlijke wederkomst als Gij alle daden der mensen zult oordelen. En geef dat
wij niet worden verleid door de vergankelijke genoegens dezer wereld, maar blijven
hunkeren naar het genot der toekomstige schatten. Want gezegend en lofwaardig zijt
Gij in al uw heiligen in de eeuwen. Amen.
Dit is ook het uur, waarop Christus Zich gewillig ter slachtbank liet leiden.
Heer God Jesus Christus, die op het derde uur van de dag voor het heil der wereld
naar de plaats zijt gevoerd waar het lijden van het kruis U wachtte; wij smeken U,
delg onze zonden uit, laat ons immer van begane fouten vergiffenis krijgen, en steeds
op onze hoede zijn om niet in nieuwe te vallen. Die leeft en heerst met God den
Vader in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebeden voor het zesde uur
Het uur van de Sext, het zesde uur, komt overeen met onze middag. Als
de zon op haar hoogtepunt is gekomen, bidden wij God in de lofzang van
het latijnse Brevier, dat Hij de gloed van twist en hartstocht in ons moge
bedwingen.
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GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Zoals het was in het begin,
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluja of Lof zij U.

Lofzang
Rector potens, verax Deus.
Regeerder sterk, God, die getrouw
der dingen orde zacht geleidt,
de morgenstond met glans omlicht
en 't middaguur met zonnebrand.
Doof uit het vlammen van de twist,
neem weg de gloed van onze drift,
reik onzen lichamen uw heil
en ware vrede aan het hart.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

Psalm 118, 81-128.
Mijn ziel smacht naar uw heil, * en op uw woord stel ik al mijn vertrouwen.
Mijn ogen zien smachtend uit naar uw bestel, * en vragen: Wanneer zult Gij mij
troosten?
Hoewel ik ben als een lederen zak in de rijp, * ik heb uw inzettingen niet vergeten.
Hoeveel dagen zullen uw dienaar nog resten? * Wanneer zult Gij aan mijn
vervolgers het oordeel voltrekken?
De bozen praten mij hun verzinsels voor, * maar niet zijn zij als uwe wet.
Al uw geboden zijn waarachtig; * onverdiend vervolgen zij mij, kom mij te hulp.
Bijna hadden zij mij op aarde verdelgd; * maar ik heb uw bevelen niet verlaten.
Volgens uw ontferming behoud mij in het leven; * en de getuigenissen van uw
mond zal ik onderhouden. In eeuwigheid, Heer, * blijft uw woord onwankelbaar als de hemel.
Van geslacht tot geslacht is uw trouw; * hecht als de aarde die Gij hebt bevestigd.
Volgens uw ordening blijven zij ook nu nog bestaan, * want zij zijn alle uw
knechten. Had ik uwe wet niet overwogen, * ik zou zijn vergaan in mijn ellende.
In eeuwigheid zal ik uw bevelen niet vergeten, * want daardoor hebt Gij mij doen
leven.
Ik ben de uwe, verlos mij, * want ijverig streef ik uw voorschriften na.
De bozen bespieden mij om mij te verderven; * maar ik blijf uw vermaningen
achten. Van alles, hoe volkomen ook, heb ik het eind gezien, * uw gebod echter is
zonder grenzen.
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Hoe lief is mij uw wet, o Heer, * geheel de dag is zij mijn overdenking.
Boven mijn vijanden geeft Gij mij wijsheid door uw bestel, * want altijd staat het
mij voor ogen.
Wijzer ben ik dan allen die mij onderrichten, * want uw
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getuigenissen zijn mijn overdenking.
Wijzer ben ik dan de grijsaards, * want ik volg uw geboden.
Van alle wegen der boosheid houd ik mijn schreden terug, * opdat ik uw woord
onderhoude.
Van uw inzettingen ben ik niet afgeweken, * want Gij hebt mij uwe wet gesteld.
Hoe zoet zijn uwe woorden voor mijn keel, * zoeter dan honing voor mijn mond.
Uw geboden geven mij inzicht, * daarom haat ik alle weg van boosheid. Uw woord is een lamp voor mijn voeten * en een licht op mijn pad.
Ik heb gezworen en zal het gestand doen: * uw rechtvaardige voorschriften te
onderhouden.
Hoe diep ben ik vernederd, Heer, * doe mij leven volgens uw woord.
Aanvaard genadig, Heer, de offers van mijn mond, * en leer mij uw geboden.
Mijn leven is bestendig in gevaar, * maar uwe wet zal ik niet vergeten.
Al leggen de bozen mij strikken, * ik dwaal niet af van uw geboden.
Voor eeuwig koos ik mij uw vermaningen tot erfdeel, * want zij zijn de vreugde
van mijn hart.
Ik neig mijn hart om altijd uw bevelen te volbrengen, * om wille der vergelding.
Ik haat de bozen, * maar uwe wet heb ik lief.
Gij zijt mijn helper en beschermer, * en in uw woord stel ik al mijn vertrouwen.
Gaat van mij heen, gij zondaars, * want de geboden van mijn God wil ik
onderhouden.
Neem mij aan volgens uw woord en ik zal leven, * en stel mij in mijn verwachting
niet teleur.
Help mij, en ik zal behouden zijn; * en overwegen zal ik uw inzettingen te allen
tijde.
Gij verwerpt allen die afwijken van uw geboden, * want zij zinnen op
ongerechtigheid. Voor overtreders houd ik alle zondaren der aarde; * daarom heb ik
uw vermaningen lief.
Doordring mijn vlees met uwe vrees, * want ik ben beducht voor uw oordelen. Ik heb recht en gerechtigheid beoefend; * geef mij niet prijs aan wie mij verdrukken.
Neem uw dienaar op in uw genade; * dat de trotsen mij niet verdrukken.
Mijn ogen smachten naar uw heil, * en naar het woord van uw gerechtigheid.
Handel met uw dienaar volgens uw ontferming, * en leer mij uw bevelen.
Ik ben uw dienaar; * geef mij het inzicht uw vermaningen te kennen.
Het is de tijd om in te grijpen, Heer; * zij hebben uwe wet verbroken.
Maar ik bemin uw geboden * boven goud en kostbaar gesteente.
Daarom richt ik mij naar al uw bevelen, * en haat ik alle weg van ongerechtigheid.
Eer aan den Vader.
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Dit is het uur, waarop Christus het kruishout heeft bestegen en, zoals de
apostel Paulus schrijft, het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft
uitgewist en verscheurd (Col. 2, 14).
Gij, die op de zesde dag en op het zesde uur de zonde, welke Adam eertijds in het
paradijs bedreef, aan het kruis hebt genageld; verscheur ook het handschrift van onze
zonden, Christus God, en red ons.

Gebed van den heiligen Basilius
God, Heer der machten en Maker der gehele schepping, die door de overmaat van
uw ontferming tot het heil van het menselijk geslacht uw eniggeboren Zoon, onzen
Heer Jesus Christus, hebt gezonden, door zijn heerlijk kruis het handschrift onzer
zonden hebt verscheurd, en door Hem de vorsten en machten der duisternis hebt
overwonnen; aanvaard, algoede Heer, ook van ons, zondaars, de dankzegging en het
smeekgebed, en bevrijd ons van alle schadelijke en duistere boosheid en van alle
zichtbare en onzichtbare vijanden die ons zoeken kwaad te doen. Hecht ons lichaam
aan uw vrees, laat niet ons hart afdwalen tot woorden of gedachten van boosheid,
maar wond onze ziel door het verlangen naar U; opdat wij in alles tot U mogen opzien
en, door uw licht geleid, U, het ontoegankelijke en eeuwige Licht, mogen
aanschouwen en U onophoudelijk mogen loven en danken: den ongeschapen Vader
met uw eniggeboren Zoon en den goeden en levengevenden Geest, nu en altijd, en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer God Jesus Christus, die op het zesde uur van de dag voor de verlossing der
wereld het kruishout hebt bestegen om de in duisternis verzonken wereld te verlichten;
wij smeken U, schenk dit licht blijvend aan onze ziel en ons lichaam, opdat wij tot
het eeuwig leven komen. Die leeft en heerst met God den Vader in de eenheid van
den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden voor het negende uur
Het uur van de Noon, het negende uur, komt overeen met drie uur in de
middag. De zon is voorbij haar hoogtepunt. Christus alleen is de Zon die
geen avond kent; wij bidden God dat Hij ons moge binnenleiden in de
eeuwige heerlijkheid van het avondloze licht, dat het Woord voor ons heeft
ontstoken.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Zoals het was in het begin,
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Alleluja of Lof zij U.
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Lofzang
Rerum, Deus, tenax vigor.
O God, der schepping stut en kracht,
die roerloos steeds Dezelfde blijft;
die tijd en uur van daaglijks licht
in hunne wisseling bepaalt:
Geef ons een helder avondlicht,
waarbij het leven sterft noch kwijnt,
maar waar als loon voor heil'ge dood
een eeuw'ge heerlijkheid ons wacht.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

Psalm 118, 129-176.
Hoe wonderbaar zijn uw vermaningen; * daarom betracht ze mijn ziel.
De openbaring van uw woorden geeft licht, * en wijsheid aan de kleinen.
Hijgend open ik mijn mond, * want ik verlang naar uw geboden.
Zie op mij neder en ontferm U mijner, * volgens uw belofte aan wie uw Naam
beminnen.
Richt mijn schreden volgens uw woord, * en laat geen onrecht over mij heersen.
Verlos mij van de verdrukking der mensen, * en ik zal uw geboden onderhouden.
Laat uw aanschijn lichten over uw dienaar, * en doe mij uw inzettingen kennen.
Stromen van water ontwellen aan mijn ogen, * omdat men uwe wet niet onderhoudt.
- Rechtvaardig zijt Gij, Heer, * en gerecht is uw oordeel.
In gerechtigheid hebt Gij uw geboden gegeven, * en geheel volgens uw trouw.
Mijn ijver doet mij verteren, * omdat mijn vijanden uwe woorden vergeten.
Een brandend vuur is uw woord, * en uw dienaar heeft het lief.
Ik ben jong en veracht, * maar uw inzettingen heb ik niet vergeten.
Uwe gerechtigheid zijn zij, uwe gerechtigheid voor eeuwig, * en uwe wet is
waarheid. Treffen mij nood en verdrukking, * uw geboden zijn mijn overdenking.
Rechtvaardig zijn uw getuigenissen in eeuwigheid, * leer mij ze te begrijpen, en
ik zal leven.
Ik roep met geheel mijn hart; verhoor mij, Heer; * uw inzettingen wil ik bewaren.
Ik roep tot U, verlos mij; * en uw geboden zal ik onderhouden.
Vóór de morgenschemer kom ik tot U met mijn smeking, * want in uwe woorden
stel ik al mijn vertrouwen.
Vóór de morgenstond zien mijn ogen naar U uit, * om uw wet te overwegen.
Luister naar mijn stem, Heer, volgens uw ontferming, * en volgens uw
gerechtigheid geef mij het leven.
Die mij vervolgen, komen vol boosheid op mij af, * maar
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ver zijn zij verwijderd van uw wet.
Gij zijt nabij, o Heer, * en al uwe wegen zijn waarheid.
Van oudsher ken ik uw getuigenissen, * dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
Zie mijn ellende en red mij, * want uwe wet ben ik niet vergeten.
Schaf mij recht en verlos mij, * volgens uw belofte geef mij het leven.
Ver blijft het heil van de zondaars, * want uw inzettingen zoeken zij niet.
Groot is uw ontferming, Heer; * volgens uw woord geef mij het leven.
Talrijk zijn zij die mij vervolgen en kwellen; * maar van uw vermaningen wijk ik
niet af.
Zie ik de overtreders, dan verteer ik van smart; * daar zij uwe woorden niet
onderhouden.
Zie, hoe ik uwe bevelen liefheb, Heer; * volgens uw ontferming geef mij het leven.
Waarheid is de grondslag van uw woorden, * alle uitspraken van uw gerechtigheid
blijven in eeuwigheid.
Vorsten vervolgen mij zonder reden, * maar mijn hart vreest slechts voor uw woorden.
Ik verblijd mij over uw woord, * gelijk iemand die rijke buit heeft gevonden.
De ongerechtigheid haat ik, zij is mij een gruwel, * maar uwe wet heb ik lief.
Zevenmaal per dag zing ik uw lof, * om het bestel van uw gerechtigheid.
Die uwe wet beminnen, hebben grote vrede, * en zij zullen niet struikelen.
Ik zie uit naar uw heil, o Heer,* en bemin uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw
vermaningen, * en bemint ze ten zeerste.
Ik volbreng uw geboden en uw bevelen, * want geheel mijn weg ligt open voor
uw ogen. Mijn gebed nadere voor uw aanschijn, Heer; * geef mij inzicht volgens uw woord.
Laat mijn smeking voor uw aanschijn treden; * verlos mij volgens uw woord.
Een lofzang zal van mijn lippen vloeien, * als Gij mij uw voorschriften leert.
Mijn tong zal uw woord verkondigen, * want al uw geboden zijn rechtvaardig.
Uw hand zij mij tot redding, * want uw geboden heb ik verkozen.
Ik verlang naar uw heil, o Heer, * en uwe wet is mijn overdenking.
Mijn ziel zal leven en U prijzen, * en uw voorschriften zijn mij tot hulp.
Als een verloren schaap dwaal ik rond; * zoek uw dienaar, want uw geboden heb
ik niet vergeten.
Eer aan den Vader.
Dit is ook het uur, waarop Christus, na alles te hebben volbracht, het hoofd
boog en stierf, en waarop Hij den goeden moordenaar - of den rover, zoals
de liturgische teksten het Evangelie nazeggen - de heerlijkheid van het
paradijs beloofde.
Gij, die op het negende uur om onzentwille de dood in het vlees hebt gesmaakt;
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dood in ons de wijsheid van het vlees, o Christus God, en red ons.

Gebed van den heiligen Basilius
Heer Jesus Christus, onze God, die lankmoedig zijt voor onze zonden, en ons hebt
bewaard tot op dit uur, waarop Gij, hangend aan het levendmakend kruis, den goeden
rover de toegang tot het paradijs hebt ontsloten en door uw dood de dood hebt
vernietigd; ontferm U over ons, zondaren en onwaardige dienstknechten. Want wij
hebben gezondigd en misdaan, en wij zijn niet waardig onze ogen te verheffen en
op te zien naar de hemel, omdat wij de weg der gerechtigheid hebben verlaten en
hebben gewandeld volgens de begeerten van ons hart. Maar wij smeken uw onzegbare
goedheid: spaar ons, Heer, volgens uw grote ontferming, en red ons om wille van
uw heilige Naam, want onze dagen zijn vergaan in ijdelheid. Ontruk ons aan de hand
van den vijand, vergeef ons onze zonden en doe de wijsheid van het vlees in ons
sterven; opdat wij, na den ouden mens te hebben afgelegd, ons met den nieuwen
mogen bekleden, voor U, onzen Meester en beschermer, mogen leven, en, trouw aan
uw geboden, mogen komen tot de eeuwige rust, waar de woonplaats is van allen die
in blijdschap zijn. Want Gij alleen, Christus onze God, zijt de ware vreugde en
blijdschap van wie U beminnen; en U prijzen wij, met uw eeuwigen Vader en uw
heiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Heer God Jesus Christus, die op het negende uur van de dag vanaf het kruis den
rover, die U beleed, de vreugde van het paradijs hebt doen binnentreden; wij smeken
U, laat ons na onze dood blijde ingaan in de poorten van het paradijs. Die leeft en
heerst met God den Vader in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Korte gebeden en verzuchtingen gedurende de dag
* EER aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; zoals het was in het begin,
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Dat God in alles worde verheerlijkt.
* Mijn God en mijn al.
* Mijn Heer en mijn God.
* Lof zij U, o Christus.
* De Naam des Heren zij gezegend, van nu af tot in eeuwigheid.
* Allerheiligst Hart van Jesus, ik vertrouw op U.
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* Met uw Zoon ons zo genegen Geef, Maria, ons uw zegen.
De volgende verzuchting is in het Oosten bekend als het Jesusgebed. Het
is ontleend aan de smeking van den tollenaar (Luc. 18, 13).
* Heer Jesus Christus, Zoon van God, wees mij, zondaar, genadig.
in bekoringen:
* God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
* Wij smeken U, kom uw dienaren te hulp, die Gij door uw kostbaar Bloed hebt
verlost.
Geef dat zij in de eeuwige heerlijkheid opgenomen worden onder uw heiligen.
* Gewaardig U, Heer, ons heden vrij van zonden te bewaren.
Op U, Heer, heb ik gehoopt; en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
Onze hulp is in de Naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.
* Leer mij, Heer, uw wil te doen, want Gij zijt mijn God.
* God, wees mij, zondaar, genadig.
* Bescherm mij, Heer, als uw oogappel, beschut mij onder de schaduw uwer
vleugelen.
* O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
als men langs een kerk komt:
Gezegend zij de heerlijkheid des Heren in zijn heilige woning.
Gezegend zij Jesus in het allerheiligste Sacrament des altaars.
als men een kerk binnengaat:
Heer, door uw grote genade mag ik uw woning binnengaan; in uw heilige tempel zal
ik U aanbidden en uw Naam verheerlijken.
een groet aan het Kruis:
* Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.
* Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw heilig Kruis de wereld
hebt verlost.
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voor zondaars:
Uw rijk kome.
* Zoet Hart van Jesus, ontferm U over ons en over onze dwalende broeders.
voor de overledenen:
* Heer, geef aan de gelovige zielen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte
hen; dat zij rusten in vrede. Amen.

Gebeden voor en na de dagelijkse arbeid
Voor de arbeid
* BEREID onze handelingen voor door uw ingeving, en begeleid ze met uw bijstand;
opdat ons gebed en ons werk altijd bij U beginnen en, aldus begonnen, ook door U
worden voltooid. Door Christus onzen Heer.
Amen.
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Heer Jesus Christus, eniggeboren Zoon van uw eeuwigen Vader, die gezegd hebt dat
wij zonder U niets kunnen doen; help mij, zondaar, de arbeid welke ik begin, met U
te voleindigen, in de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.
O goede Jesus, ik dank U uit geheel mijn hart. Wees mij onwaardigen zondaar
genadig. Ik draag deze handeling op aan uw goddelijk Hart, om ze te louteren en te
vervolmaken, tot lof en eer van uw allerheiligste Naam en van uw allerzaligste
Moeder, en tot heil van mijn ziel en van geheel uw heilige Kerk. Amen.

Na de arbeid
Gij die de volheid zijt van alle zegening, Christus onze God, vervul mijn ziel met
uw vrede en blijdschap. Geef eer aan uw Naam, want niet aan ons, maar aan uw
Naam komt alle eer toe, alle lof en aanbidding in eeuwigheid. Amen.

Gebeden van Bossuet
Voor de arbeid:
Wij offeren U, Heer, dit werk dat wij beginnen uit liefde tot U. Geef, dat wij die om
de zonde van onzen eersten vader en om onze overtreding veroordeeld zijn te arbeiden
in het zweet van ons aangezicht, deze straf mogen dragen in de geest van
boetvaardigheid; opdat wij na de tijd van onze ballingschap mogen rusten waar wij
U voor eeuwig in vrede zullen bezitten. Amen.
Na de arbeid:
Almachtige, eeuwige God, richt al onze handelingen volgens uw welbehagen; opdat
wij in de Naam en door de verdiensten van uw beminden Zoon, onzen God en
Zaligmaker, rijk mogen zijn in goede werken. Amen.

* Gebed tot den Heiligen Geest voor de studie
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur
van uw liefde.
. Zend uw Geest uit, en alles zal worden herschapen.
. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden. - God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van den
Heiligen Geest hebt onderwezen; geef ons in dien Geest oprecht wijs te zijn, en ons
altijd over zijn vertroosting te verblijden. Door Christus onzen Heer. Amen.
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Drie gebeden van den heiligen Thomas van Aquino voor de studie
* Onzegbare Schepper, die uit de schatten van uw wijsheid drie koren van engelen
hebt aangesteld en hen in wonderlijke orde hebt geplaatst in het hoogst van de hemel;
die alle delen van uw schepping in schone harmonie hebt gerangschikt; Gij, die de
ware
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bron van licht en wijsheid wordt genoemd en het opperste beginsel; doe in de
duisternis van mijn verstand een straal van uw klaarheid nederdalen, en neem van
mij weg de tweevoudige duisternis, waarin ik geboren werd, die van de zonde en die
der onwetendheid. Gij, die de tongen van zuigelingen welsprekend maakt; onderricht
mijn tong en stort op mijn lippen de genade uit van uw zegen. Geef mij een scherp
verstand, een goed geheugen, een ordelijk en soepel begrip, een fijnzinnig oordeel
en een groot gemak van mij uit te drukken. Verleen mij goed te beginnen, geleid
mijn vorderingen en bekroon het einde. Door Christus onzen Heer. Amen.
Geef mij, barmhartige God, al wat U behaagt vurig te verlangen, voorzichtig te
onderzoeken, waarachtig te erkennen en op volmaakte wijze te volbrengen, tot lof
en eer van uw Naam.
Verleen mij, o Heer en mijn God, U met mijn verstand te kennen, U met ijver te
zoeken en in wijsheid te vinden, U te behagen door mijn gedrag, getrouw en
volhardend naar U uit te zien, en het vertrouwen U eens te mogen omhelzen.

Gebeden bij de maaltijd
Voor de maaltijd vragen wij God ons voedsel te willen zegenen. Want geen
onverschillige handeling is de maaltijd van den christen. God vraagt dat we ons
lichaam in stand houden om Hem zo te kunnen dienen. De Apostel vermaant ons:
‘Of gij eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Cor. 10, 31).
Wij danken God voor spijs en drank omdat het zijn geschenken zijn. Hij geeft ze ons
van de overdaad zijner schepping. Hierom moeten wij eerbied hebben voor ons
voedsel. En de christen bedenkt bovendien, hoe Christus spijs en drank heeft geheiligd
door bij het Avondmaal een deel van het brood en de wijn om te vormen tot de
geheimzinnige offerspijs van de Nieuwe Wet.
Als wij met anderen aan tafel zijn, denken wij er aan hoe Christus ook daar in ons
midden is, evenals bij het bruiloftsmaal te Kana en bij de laatste maaltijd met zijn
apostelen; of hoe Hij plotseling te midden van zijn leerlingen verscheen, toen zij een
week na zijn verrijzenis aan tafel waren gezeten. Zo wordt iedere maaltijd een feest
van onderlinge liefde en worden de hulpvaardigheid en bescheidenheid, die de
wellevendheid der wereld van ons vraagt, uitingen van liefde tot den naaste. Dan
gaan wij niet alleen aan tafel om te eten en te drinken, maar om de onderlinge liefde
en vriendschap te dienen die allen in Christus verbindt. Voor kwaadsprekerij is aan
zulk een maaltijd geen plaats.
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Het is een goede gewoonte vóór of tijdens de maaltijd een gedeelte voor te lezen uit
de heilige Schrift of uit een stichtelijk boek. De christen leeft immers niet alleen van
brood, maar van ieder woord dat komt uit Gods mond. (Op feestdagen kan men voor
deze lezing gebruik maken van de inleiding en de teksten der overwegingen, welke
in dit boek zijn opgenomen.)
Is een priester aanwezig, dan zullen wij hem altijd uitnodigen om de zegen te
spreken.

De grote liturgische tafelgebeden
In het Brevier lezen wij de volgende tafelgebeden, welke in de kloosters worden
gezegd. Zij kunnen gebeden worden als een priester aanwezig is.

Voor het middagmaal
De priester begint:
ZEGENT.

BENEDICITE.

. Zegent.

. Benedicite.

. Aller ogen

. Oculi omnium

. Zien naar U uit, o Heer, en Gij geeft
. In te sperant, Domine, et tu das escam
hun voedsel te rechter tijd. Gij opent uw illorum in tempore opportuno. Aperis tu
handen en verzadigt al wat leeft met uw manum tuam, et imples omne animal
zegen.
benedictione.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den . Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Heiligen Geest.
Sancto.
. Zoals het was in het begin, en nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

. Sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in saecula saeculorum. Amen.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

En leid ons niet in bekoring,

Et ne nos inducas in tentationem,

. Maar verlos ons van het kwade.
Laat ons bidden. - Heer, zegen ons en
deze gaven, die wij van uw mildheid
zullen ontvangen. Door Christus onzen
Heer.

. Sed libera nos a malo.
Oremus. - Benedic, Domine, nos et haec
tua dona, quae de tua largitate sumus
sumpturi. Per Christum Dominum
nostrum.
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. Amen.

. Amen.

In de kloosters vraagt hij, die tijdens de maaltijd de lezing zal verrichten, hier de
zegen. Ook in andere gevallen kan een van de aanwezigen hier aan den priester de
zegen vragen en vervolgens iets voorlezen uit de heilige Schrift of een geestelijk boek,
ofwel het volgend kapittel lezen.
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Jube, domne, benedicere.

Geef uw zegen, heer.

BENEDICTIO. Mensae caelestis participes ZEGEN. De Koning van de eeuwige
faciat nos rex aeternae gloriae.
heerlijkheid make ons deelgenoten van
het hemelse gastmaal.
. Amen.
CAPITULUM (1 Cor. 10, 31). Sive
manducatis, sive bibitis, sive aliud quid
facitis: omnia in gloriam Dei facite. Tu
autem, Domine, miserere nobis.
. Deo gratias.

. Amen.
KAPITTEL (1 Cor. 10, 31). Hetzij gij eet
of drinkt, hetzij gij iets anders doet: doet
alles ter ere Gods. Gij, Heer, ontferm U
over ons.
. Gode zij dank.

Na het middagmaal
CONFITEANTUR tibi, Domine, omnia DAT al uw werken U loven, Heer,
opera tua,
. Et sancti tui benedicant tibi.
. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.

. En al uw heiligen U prijzen.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

. Sicut erat in principio, et nunc et
. Zoals het was in het begin, en nu en
semper, et in saecula saeculorum. Amen. altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
. *Agimus tibi gratias, omnipotens
Deus, pro universis beneficiis tuis: Qui
vivis et regnas in saecula saeculorum.
. Amen.

. *Almachtige God, wij danken U voor
al uw weldaden; die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Vervolgens wordt de psalm Miserere, bladz. 107, of (op feestdagen altijd) psalm
116 gebeden:
* Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.

* Looft den Heer, alle gij natiën; looft
Hem, alle gij volken.

Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus, et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming, en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
et in saecula saeculorum. Amen.
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

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

. Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

En leid ons niet in bekoring,

Et ne nos inducas in tentationem,

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Milddadig deelt Hij uit aan de armen.

. Dispersit, dedit pauperibus.

. Zijn gerechtigheid blijft in
eeuwigheid.

. Justitia ejus manet in saeculum
saeculi.

. Prijzen wil ik den Heer te allen tijde.

. Benedicam Dominum in omni
tempore.

. Altijd is zijn lofzang in mijn mond.

. Semper laus ejus in ore meo.

. Mijn ziel zal roemen in den Heer.

. In Domino laudabitur anima mea.

. Bedrukten zullen het horen en zich
verheugen.
. Verheerlijkt met mij den Heer.
. Laat ons tezamen zijn Naam
verheffen.

. Audiant mansueti et laetentur.
. Magnificate Dominum mecum.
. Et exaltemus nomen ejus in idipsum.

. De Naam des Heren zij gezegend.

. Sit nomen Domini benedictum.

. Van nu af tot in eeuwigheid.

. Ex hoc nunc, et usque in saeculum.

. Gewaardig U, Heer, allen, die ons
weldoen om wille van uw Naam, te
vergelden met het eeuwige leven.

. Retribuere dignare, Domine, omnibus
nobis bona facientibus propter nomen
tuum vitam aeternam.

. Amen.

. Amen.

. Zegenen wij den Heer.

. Benedicamus Domino.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid van God rusten Dei requiescant in pace.
in vrede.
. Amen.

. Amen.

Voor het avondmaal
ZEGENT.

BENEDICITE.

. Zegent.

. Benedicite.

. De armen zullen eten

. Edent pauperes
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. En worden verzadigd; die den Heer
zoeken, zullen Hem loven, en hun hart
zal leven in eeuwigheid.

. Et saturabuntur, et laudabunt
Dominum, qui requirunt eum: vivent
corda eorum in saeculum saeculi.

. Eer aan den Vader en den Zoon en den . Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Heiligen Geest.
Sancto.
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. Sicut erat in principio, et nunc et
. Zoals het was in het begin, en nu en
semper, et in saecula saeculorum. Amen. altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

Et ne nos inducas in tentationem,

En leid ons niet in bekoring,

. Sed libera nos a malo.
Oremus. - Benedic, Domine, nos et haec
tua dona, quae de tua largitate sumus
sumpturi. Per Christum Dominum
nostrum.
. Amen.

. Maar verlos ons van het kwade.
Laat ons bidden. - Heer, zegen ons en
deze gaven, die wij van uw mildheid
zullen ontvangen. Door Christus onzen
Heer.
. Amen.

Evenals bij het middagmaal kan hier een langere of kortere lezing volgen.
Jube, domne, benedicere.

Geef uw zegen, heer.

BENEDICTIO. Ad coenam vitae aeternae ZEGEN. De Koning der eeuwige
perducat nos Rex aeternae gloriae.
heerlijkheid geleide ons tot het
avondmaal van het eeuwig leven.
. Amen.
CAPITULUM (Rom. 14, 17). - Non est
enim regnum Dei esca et potus: sed
justitia, et pax, et gaudium in Spiritu
Sancto. Tu autem, Domine, miserere
nobis.
. Deo gratias.

. Amen.
KAPITTEL (Rom. 14, 17). - Het koninkrijk
Gods immers bestaat niet in spijs of
drank, maar in gerechtigheid en vrede en
vreugde in den Heiligen Geest. Gij, Heer,
ontferm U over ons.
. Gode zij dank.
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Na het avondmaal
MEMORIAM fecit mirabilium suorum, EEN gedachtenis van zijn wonderen heeft
misericors et miserator Dominus.
Hij gesticht, de barmhartige en genadige
Heer.
. Escam dedit timentibus se.
. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.

. Hij gaf voedsel aan hen die Hem
vrezen.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

. Sicut erat in principio, et nunc et
. Zoals het was in het begin, en nu en
semper, et in saecula saeculorum. Amen. altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
. Benedictus Deus in do-

. Gezegend is God in zijn ga-
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ven en heilig in al zijn werken; die leeft nis suis, et sanctus in omnibus operibus
en heerst in de eeuwen der eeuwen.
suis: Qui vivit et regnat in saecula
saeculorum.
. Amen.

. Amen.

Vervolgens wordt psalm 116 gebeden:
* Looft den Heer, alle gij natiën; looft
Hem, alle gij volken.

* Laudate Dominum, omnes gentes;
laudate eum, omnes populi.

Want bevestigd is over ons zijn
Quoniam confirmata est super nos
ontferming; en de trouw des Heren blijft misericordia ejus; et veritas Domini
in eeuwigheid.
manet in aeternum.
Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Zoals het was in het begin, en nu en altijd, Sicut erat in principio, et nunc et semper,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
et in saecula saeculorum. Amen.
. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

En leid ons niet in bekoring,

Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Milddadig deelt Hij uit aan de armen.

. Dispersit, dedit pauperibus.

. Zijn gerechtigheid blijft in
eeuwigheid.

. Justitia ejus manet in saeculum
saeculi.

. Prijzen wil ik den Heer te allen tijde.

. Benedicam Dominum in omni
tempore.

. Altijd is zijn lofzang in mijn mond.

. Semper laus ejus in ore meo.

. Mijn ziel zal roemen in den Heer.

. In Domino laudabitur anima mea.

. Bedrukten zullen het horen en zich
verheugen.
. Verheerlijkt met mij den Heer.
. Laat ons tezamen zijn Naam
verheffen.

. Audiant mansueti et laetentur.
. Magnificate Dominum mecum.
. Et exaltemus nomen ejus in idipsum.

. De Naam des Heren zij gezegend.

. Sit nomen Domini benedictum.

. Van nu af tot in eeuwigheid.

. Ex hoc nunc, et usque in saeculum.
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. Retribuere dignare, Domine, omnibus . Gewaardig U, Heer, allen, die ons
nobis bona facientibus propter nomen
weldoen om wille van uw Naam, te
tuum vitam aeternam.
vergelden met het eeuwig leven.
. Amen.

. Amen.

. Benedicamus Domino.

. Zegenen wij den Heer.

. Deo gratias.

. Gode zij dank.

. Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.
. Amen.

. Dat de zielen der overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten
in vrede.
. Amen.

¶ Op de grote feesten van het kerkelijk jaar worden de eerste twee beden (voor de
maaltijd die na Benedicite) telkens vervangen door het volgende:

Van Kerstmis tot de vigilie van de verschijning des Heren
Voor de maaltijd:
. Verbum caro factum est.

. En het Woord is vlees geworden.

. Et habitavit in nobis.

. En Het heeft onder ons gewoond.

Na de maaltijd:
. Notum fecit Dominus, alleluja.

. De Heer heeft ons doen kennen,
alleluja.

. Salutare suum, alleluja.

. Hij heeft ons doen kennen zijn heil,
alleluja.

Op het feest van de verschijning des Heren en gedurende het octaaf
Voor de maaltijd:
. Reges Tharsis, et insulae munera
offerent, alleluja.

. De koningen van Tharsis en de
eilanden bieden geschenken aan, alleluja.

. Reges Arabum et Saba dona adducent, . De koningen van Arabië en Saba
alleluja.
brengen hun gaven, alleluja.
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Na de maaltijd:
. Omnes de Saba venient, alleluja.
. Aurum et thus deferentes, alleluja.

. Allen zullen komen van Saba, alleluja.
. Goud en wierook brengen zij mede,
alleluja.
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Op Witte Donderdag
Voor de maaltijd wordt slechts gezegd:
. Christus is voor ons gehoorzaam
geworden tot de dood.

. Christus factus est pro nobis oboediens
usque ad mortem.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

De zegen over het voedsel wordt in stilte gegeven.
Na de maaltijd zegt men slechts:
. Christus is voor ons gehoorzaam
geworden tot de dood.

. Christus factus est pro nobis oboediens
usque ad mortem.

Hierna bidt men in stilte de psalm Miserere (bladz. 107) zonder Gloria Patri.
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Zie neder, vragen wij, Heer, op dit gezin,
waarvoor onze Heer Jesus Christus Zich
zonder aarzeling heeft overgeleverd aan
de handen der boosdoeners en de foltering
des kruises ondergaan.

Respice, quaesumus, Domine, super hanc
familiam tuam, pro qua Dominus noster
Jesus Christus non dubitavit manibus
tradi nocentium et crucis subire
tormentum.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Op Goede Vrijdag
Alles zoals op Witte Donderdag, maar het vers is als volgt:
. Christus is voor ons gehoorzaam
geworden tot de dood, tot de dood van
het kruis.

. Christus factus est pro nobis oboediens
usque ad mortem, mortem autem crucis.

Op Paaszaterdag
Voor de maaltijd bidt men slechts:
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

De zegen over het voedsel wordt in stilte gegeven.
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Na de maaltijd bidt men psalm 116, Laudate Dominum, omnes gentes (bladz. 180),
zonder Gloria Patri.
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Geef, vragen wij, almachtige God, dat
wij, die in vrome verwachting de
verrijzenis van uw Zoon verbeiden, de
heerlijkheid dezer verrijzenis mogen ver-

Concede, quaesumus, omnipotens Deus:
ut qui Filii tui resurrectionem devota
exspectatione praevenimus; ejusdem
resurrectionis glo-
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riam consequamur. Per eundem
Dominum.

werven. Door denzelfden Jesus Christus
onzen Heer.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

Van Pasen tot de volgende zaterdag
Zowel voor als na de maaltijd:
. Haec dies, quam fecit Dominus,
alleluja.
. Exsultemus et laetemur in ea, alleluja.

. Dit is de dag, die de Heer gemaakt
heeft, alleluja.
. Laten wij jubelen en ons in hem
verblijden, alleluja.

Na het middagmaal wordt tot aan het feest van Hemelvaart in plaats van de gewone
psalm de lofpsalm van het Paasfeest, psalm 117 (bladz. 140), gebeden.

Van de vooravond van Hemelvaartsdag tot de vigilie van Pinksteren
Voor de maaltijd:
. Ascendit Deus in jubilatione, alleluja.
. Et Dominus in voce tubae, alleluja.

. God steeg op onder gejubel, alleluja.
. En de Heer onder bazuingeschal,
alleluja.

Na de maaltijd:
. Ascendens Christus in altum, alleluja.
. Captivam duxit captivitatem, alleluja.

. Christus, ten hemel stijgend, alleluja.
. Heeft de gevangenschap gevangen
meegevoerd, alleluja.

Van de vigilie van Pinksteren tot de volgende zaterdag
Voor de maaltijd:
. Spiritus Domini replevit orbem
terrarum, alleluja.

. De Geest des Heren vervult het
aardrijk, alleluja.
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. Et hoc, quod continet omnia, scientiam . En Hij die alles in stand houdt, draagt
habet vocis, alleluja.
kennis van ieder woord, alleluja.
Na de maaltijd:
. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
alleluja.
. Et coeperunt loqui, alleluja.

. Vervuld werden allen van den
Heiligen Geest, alleluja.
. En zij begonnen te spreken, alleluja.
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Korte liturgische tafelgebeden
Meestentijds bidt men voor en na de maaltijd de volgende gebeden, welke aan het
langere liturgische formulier zijn ontleend.

Voor het ontbijt
CHRISTUS, de Koning der engelen,
zegene de spijs van zijn dienaren.
. Amen.

COLLATIONEM servorum suorum
benedicat Christus Rex Angelorum.
. Amen.

Na het ontbijt
* ALMACHTIGE God, wij danken U * AGIMUS tibi gratias, omnipotens Deus,
voor al uw weldaden; die leeft en heerst pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et
in de eeuwen der eeuwen.
regnas in saecula saeculorum.
. Amen.

. Amen.

Voor het middagmaal
HEER, zegen ons en deze gaven, die wij BENEDIC, Domine, nos et haec tua dona,
van uw mildheid zullen ontvangen. Door quae de tua largitate sumus sumpturi. Per
Christus onzen Heer.
Christum Dominum nostrum.
. Amen.

. Amen.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

. De Koning van de eeuwige
heerlijkheid make ons deelgenoten van
het hemels gastmaal.

. Mensae caelestis participes faciat nos
Rex aeternae gloriae.

. Amen.

. Amen.
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Na het middagmaal
* ALMACHTIGE God. wij danken U * AGIMUS tibi gratias, omnipotens Deus,
voor al uw weldaden; die leeft en heerst pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et
in de eeuwen der eeuwen.
regnas in saecula saeculorum.
. Amen.

. Amen.
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. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.

. Dat de zielen der overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten
in vrede.

. Amen.

. Amen.

Voor het avondmaal
BENEDIC, Domine, nos et haec tua dona, HEER, zegen ons en deze gaven, die wij
quae de tua largitate sumus sumpturi. Per van uw mildheid zullen ontvangen. Door
Christum Dominum nostrum.
Christus onzen Heer.
. Amen.

. Amen.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Ad coenam vitae aeternae perducat
nos Rex aeternae gloriae.

. De Koning der eeuwige heerlijkheid
geleide ons tot het avondmaal van het
eeuwig leven.

. Amen.

. Amen.

Na het avondmaal
* AGIMUS tibi gratias, omnipotens Deus, * ALMACHTIGE God, wij danken U
pro universis beneficiis tuis: Qui vivis et voor al uw weldaden; die leeft en heerst
regnas in saecula saeculorum.
in de eeuwen der eeuwen.
. Amen.

. Amen.
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. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.

. Dat de zielen der overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten
in vrede

. Amen.

. Amen.
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Andere tafelgebeden voor de maaltijd
Wij danken U, onze Vader, voor de heilige verrijzenis, welke Gij ons door Jesus uw
Zoon hebt geopenbaard; en zoals het brood op deze tafel eerst was verspreid als
korrels graan en daarna is samengevoegd en één geworden, zo moge ook uw Kerk
van de uiteinden der aarde verzameld worden in uw koninkrijk; want Uwer is de
kracht en de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Na de maaltijd
Genadig en barmhartig is de Heer; Hij gaf voedsel aan hen die Hem vrezen.
Almachtige God, wiens Naam boven elke Naam verheven is, wij danken en prijzen
U, omdat Gij U gewaardigd hebt ons deel te geven aan uw goederen, het voedsel
voor ons lichaam. Heer, wij bidden en smeken U, dat Gij ons ook het voedsel des
hemels wilt schenken. En geef, dat wij uw ontzagwekkende en hoogverheven Naam
eerbiedigen en vrezen, en niet ongehoorzaam zijn aan uw geboden. Prent uwe wet
en uw rechtvaardige voorschriften in ons hart, en heilig onze geest, onze ziel en ons
lichaam; door uw beminden Zoon Jesus Christus, onzen Heer, met wien U heerlijkheid
zij en kracht, eer en aanbidding in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gezegend zijt Gij, Heer, die mij hebt gevoed van af mijn jeugd en voedsel reikt aan
alle vlees. Vervul mijn hart met vreugde en bereidvaardigheid, opdat wij, in het bezit
van al wat wij behoeven, rijk zijn in goede werken; in Christus Jesus onzen Heer,
met wien U eer zij, heerlijkheid en macht in eeuwigheid. Amen.
Zoals Gij te midden van uw leerlingen zijt verschenen, Heer, en hun uw vrede hebt
geschonken, kom ook bij ons en geef ons uw genade.
Voor de maaltijd kan men ook bidden dit oude Franse tafelgebed:
Zegen ons, Heer. Zegen deze maaltijd, deze tafel die uw goedheid ons aanrecht.
Zegen hen die deze spijzen hebben bereid, en geef brood aan hen die het niet hebben.
Amen.
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Avondgebeden volgens de kerkelijke getijden
Voordat hij zich ter ruste begeeft dankt de christen God voor de bijstand welke hij
in de afgelopen dag van Hem mocht ontvangen; hij vraagt Hem vergiffenis voor zijn
zonden en roept zijn bescherming in voor de komende nacht. Dit is de zin van het
dagelijkse avondgebed.
Het dagelijkse gebed vóór het ter ruste gaan kent de Kerk in de Completen, welke
met haar gebeden om vergeving en bijstand de dag afsluiten. Ouder dan de Completen
is het officie der Vespers, het gebed van de avond. De Vespers zijn het meest
eigenlijke plechtige avondgebed van de Kerk, een geestelijk avondoffer, volgens het
in dit officie dikwijls herhaalde psalmvers: ‘Mijn gebed stijge op als wierook voor
uw aangezicht; het heffen van mijn handen zij als een avondoffer’ (Ps. 140,2). Dit
is de reden waarom bij de Vesperdienst in tegenstelling tot de meeste andere officies
wierook wordt gebrand, het symbool van gebed en lofprijzing.
¶ Hieronder volgen de Vespers voor de gewone Zondagen en voor de
dagen der week. De Vespers voor de feestdagen en tijden van het kerkelijke
jaar vindt men telkens op de betreffende plaatsen in dit boek (zie de
kalender voor de getijden op bladz. 29 vlg.). Op feestdagen zijn alle of
althans de meeste psalmen gelijk aan die, welke hieronder voor de Zondag
worden aangegeven.

De vespers op zondag
Onze Vader en Wees gegroet in stilte. - Vervolgens, terwijl men een kruisteken maakt:
DEUS,

in adjutorium meum intende. GOD,

. Domine, ad adjuvandum me festina.

kom mij te hulp.

. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Sicut erat
Heiligen Geest. Zoals het
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was in het begin, en nu en altijd, en in de in principio, et nunc et semper, et in
eeuwen der eeuwen. Amen
saecula saeculorum. Amen.
Alleluja.

Alleluja.

Van Septuagesima tot Pasen zegt men in plaats van Alleluja:
Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige
heerlijkheid.

Laus tibi, Domine, Rex aeternae gloriae.

Van Septuagesima tot Pasen, in plaats van Alleluja:

Op feestdagen wordt ook wel de volgende melodie gezongen:
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1 ANT. Dixit Dominus.

1 ANT. De Heer zeide.

¶ De antifonen voor de Vespers der feestdagen, welke telkens ter plaatse zijn
aangegeven, worden zowel voor als na de psalmen in hun geheel gezongen of gebeden.

Psalm 109
Een voorzegging van de heerlijkheid des Heren, voor alle eeuwigheid uit
den Vader geboren (vóór de morgenster), eeuwige hogepriester en rechter
der wereld. - Christus heeft deze profetie duidelijk op Zichzelf toegepast
(Mt. 22, 41-46).
Dixit Dominus Domino meo: * ‘Sede a De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
dextris meis, Donec ponam inimicos tuos neder aan mijn rechterhand, Totdat ik uw
* scabellum pedum tuorum’.
vijanden leg * als rustbank voor uw
voeten’.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex De Heer strekt uw machtige scepter uit
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum van Sion: * ‘Heers te midden uwer
tuorum.
vijanden.
Tecum principium in die virtutis tuae in U zij de heerschappij ten dage van uw
splendoribus sanctorum; * ex utero ante macht in de luister van uw heiligheid; *
luciferum genui te’. uit mijn schoot heb Ik U verwekt vóór de
morgenster’. Juravit Dominus, et non poenitebit eum: De Heer heeft gezworen en het zal Hem
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
ordinem Melchisedech’.
eeuwigheid naar de wijze van
Melchisedech’.
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De Heer is aan uw rechterhand; * op de Dominus a dextris tuis, * confregit in die
dag van zijn toorn zal Hij de koningen irae suae reges.
verpletteren.
Hij zal de volkeren richten, hun
ondergang voltrekken, * hun hoofden
verpletteren over geheel de aarde.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
* conquassabit capita in terra multorum.

Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg, De torrente in via bibet; * propterea
* en daarom het hoofd fier verheffen.
exaltabit caput.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. De Heer zeide tot mijnen Heer: ‘Zit ANT. Dixit Dominus Domino meo; ‘Sede
neder aan mijn rechterhand’.
a dextris meis’.
2 ANT. Groot zijn de werken des Heren. 2 ANT. Magna opera Domini.

Psalm 110
Blijde zingt de Kerk de wonderwerken des Heren: het heilswerk van
Christus, waarin God zijn verbond heeft gestand gedaan en zijn volk heeft
verlost.
Ik wil U loven, Heer, uit geheel mijn hart, Confitebor tibi, Domine, in toto corde
* in de raad en in de bijeenkomst der
meo, * in consilio justorum et
vromen.
congregatione.
Groot zijn de werken des Heren, *
geordend naar zijn welbehagen.

Magna opera Domini, * exquisita in
omnes voluntates ejus.

Majesteit en luister is zijn doen, * en zijn Confessio et magnificentia opus ejus, *
rechtvaardigheid blijft in de eeuwen der et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
eeuwen.
Voor zijn wonderdaden heeft

Memoriam fecit mirabilium
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suorum, / misericors et miserator
Dominus: * escam dedit timentibus se.

Hij een gedachtenis ingesteld, de
barmhartige en genadige Heer: * Hij gaf
voedsel aan hen die Hem vrezen.

Memor erit in saeculum testamenti sui; * In eeuwigheid blijft Hij zijn verbond
virtutem operum suorum annuntiabit
indachtig; * de kracht van zijn werken
populo suo:
heeft Hij doen kennen aan zijn volk,
Ut det illis hereditatem gentium; * opera Door hun het erfdeel der heidenen te
manuum ejus veritas, et judicium.
schenken; * de werken zijner handen zijn
trouw en gerechtig.
Fidelia omnia mandata ejus: / confirmata Onwrikbaar zijn al zijn geboden,
in saeculum saeculi, * facta in veritate et vastgesteld voor tijd en eeuwig, *
aequitate.
gevestigd op waarheid en recht.
Redemptionem misit populo suo, *
Hij heeft zijn volk verlossing gezonden,
mandavit in aeternum testamentum suum. * zijn verbond voor eeuwig bevestigd.
Sanctum et terribile nomen ejus; * initium Heilig en vreeswekkend is zijn Naam; *
sapientiae timor Domini.
het begin der wijsheid is de vreze des
Heren.
Intellectus bonus omnibus facientibus Waarlijk wijs zijn zij die haar betrachten.
eum. * Laudatio ejus manet in saeculum * Zijn lof blijft voor altijd en eeuwig.
saeculi.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Magna opera Domini, exquisita in ANT. Groot zijn de werken des Heren,
omnes voluntates ejus.
geordend naar zijn welbehagen.
3 ANT. Qui timet Dominum.

3 ANT. Wie den Heer vreest.

Psalm 111
Hem die op God vertrouwt is het licht verschenen in de duisternis; in
eeuwigheid zal hij rijk zijn in den Heer.
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Gelukkig de man die den Heer vreest, * Beatus vir, qui timet Dominum, * in
en zijn geboden van harte bemint.
mandatis ejus volet nimis.
Zijn kroost zal machtig zijn op aarde; * Potens in terra erit semen ejus; *
het geslacht der vromen zal worden
generatio rectorum benedicetur.
gezegend.
Roem en rijkdom zijn in zijn huis, * en
zijn gerechtigheid blijft voor altijd en
eeuwig.

Gloria, et divitiae in domo ejus, * et
justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Voor de vromen is een Licht opgegaan
in het duister: * Hij die barmhartig is,
genadig en rechtvaardig.

Exortum est in tenebris lumen rectis: *
misericors et miserator et justus.

Gelukkig de mens die zich ontfermt en
te leen geeft, en zijn woorden wikt met
omzichtigheid, * want in eeuwigheid zal
hij niet wankelen.

Jucundus homo qui miseretur et
commodat, / disponet sermones suos in
judicio, * quia in aeternum non
commovebitur.

In herinnering voor eeuwig blijft de
In memoria aeterna erit justus, * ab
vrome, * voor geen kwade tijding zal hij auditione mala non timebit.
vrezen.
Zijn hart is gerust, in vertrouwen op den
Heer; zijn hart is onverstoorbaar, * het
zal niet wankelen, totdat hij zijn vijanden
aan zijn voeten ziet.

Paratum cor ejus sperare in Domino, /
confirmatum est cor ejus, * non
commovebitur donec despiciat inimicos
suos.

Mild deelt hij uit aan de armen, zijn
Dispersit, dedit pauperibus; / justitia ejus
gerechtigheid blijft voor altijd en eeuwig, manet in saeculum saeculi, * cornu ejus
* zijn kracht verheft zich in heerlijkheid. exaltabitur in gloria.
De zondaar ziet het vol afgunst; hij knarst Peccator videbit et irascetur, / dentibus
op de tanden, terwijl de nijd hem verteert; suis fremet et tabescet; * desiderium
* maar de hoop der bozen zal vergaan. peccatorum peribit.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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ANT. Qui timet Dominum, in mandatis
ejus cupit nimis.

ANT. Wie den Heer vreest, bemint van
harte zijn geboden.

4 ANT. Sit nomen Domini.

4 ANT. De Naam des Heren.

Psalm 112
Laat ons Gods lof zingen van de morgen tot de avond.
Laudate pueri, Dominum; * laudate
nomen Domini.

Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de
Naam des Heren.

Sit nomen Domini benedictum * ex hoc De Naam des Heren zij gezegend * van
nunc et usque in saeculum.
nu af tot in eeuwigheid.
A solis ortu usque ad occasum * laudabile Van de opgang der zon tot haar
nomen Domini.
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.
Excelsus super omnes gentes Dominus, Verheven boven alle volken is de Heer,
* et super caelos gloria ejus.
* en boven de hemelen zijn heerlijkheid.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in Wie is gelijk den Heer onzen God, die in
altis habitat, * et humilia respicit in caelo den hoge woont, * en nederziet op wat
et in terra?
gering is in de hemel en op aarde?
Suscitans a terra inopem, * et de stercore Die den behoeftige opricht uit het stof, *
erigens pauperem,
beurt uit het slijk den arme,
Ut collocet eum cum principibus, * cum Om hem een plaats te geven bij de
principibus populi sui;
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Qui habitare facit sterilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.

Die de onvruchtbare doet wonen in haar
huis * als een blijde moeder van kinderen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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ANT. De Naam des Heren zij gezegend ANT. Sit nomen Domini benedictum in
in eeuwigheid.
saecula.
5 ANT. Onze God.

5 ANT. Deus autem noster.

Psalm 113
De wonderen die God wrocht toen Hij Israël bevrijdde uit het slavenhuis,
waren slechts een voorafbeelding van de Verlossing in Christus. Zulk een
grote God is onze Vader; laten wij Hem verheerlijken tot in eeuwigheid.
Toen Israël uit Egypte toog, * het huis
van Jacob uit een volk van barbaren,

In exitu Israël de Aegypto, * domus Jacob
de populo barbaro,

Toen werd Judea Gods heiligdom, *
Israël zijn rijksgebied.

Facta est Judaea sanctificatio ejus, *
Israël potestas ejus.

De zee zag het en vluchtte, * de Jordaan Mare vidit et fugit, * Jordanis conversus
deinsde terug in zijn loop.
est retrorsum.
De bergen sprongen op als rammen, * en Montes exsultaverunt ut arietes, * et
de heuvelen als lammeren.
colles sicut agni ovium.
Wat is er, zee, dat gij vlucht; * en gij,
Jordaan, dat gij terugdeinst in uw loop;

Quid est tibi, mare, quod fugisti; * et tu,
Jordanis, quia conversus es retrorsum;

Gij, bergen, dat gij opspringt als rammen, Montes, exsultastis sicut arietes, * et
* en gij, heuvelen, als lammeren?
colles, sicut agni ovium?
De aarde beefde voor het aanschijn des A facie Domini mota est terra, * a facie
Heren, * voor het aanschijn van den God Dei Jacob,
van Jacob,
Die de rots veranderde in een waterplas, Qui convertit petram in stagna aquarum,
* het gesteente in een waterbron. * et rupem in fontes aquarum. -
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Non nobis, Domine, non nobis, * sed
nomini tuo da gloriam,

Niet aan ons, Heer, niet aan ons, * maar
geef eer aan uw Naam,

Super misericordia tua et veritate tua; * Om uw ontferming en uw getrouwheid;
nequando dicant gentes: ‘Ubi est Deus * opdat de heidenen niet kunnen zeggen:
eorum?’
‘Waar is hun God?’
Deus autem noster in caelo; * omnia
quaecumque voluit, fecit.

Onze God is in de hemel; * Hij doet al
wat Hem behaagt.

Simulacra gentium argentum et aurum, * Maar de afgoden der heidenen zijn zilver
opera manuum hominum.
en goud, * het werk van mensenhanden.
Os habent, et non loquentur; * oculos
habent, et non videbunt;

Zij hebben een mond, maar kunnen niet
spreken; * zij hebben ogen, maar kunnen
niet zien.

Aures habent, et non audient; * nares
habent, et non odorabunt;

Zij hebben oren, maar kunnen niet horen;
* zij hebben een neus, maar kunnen niet
ruiken.

Manus habent, et non palpabunt; / pedes Zij hebben handen, maar kunnen niet
habent, et non ambulabunt; * non
tasten; zij hebben voeten, maar zij kunnen
clamabunt in gutture suo.
niet gaan; * zij geven geen geluid met
hun keel.
Similes illis fiant qui faciunt ea, * et
omnes qui confidunt in eis. -

Gelijk aan hen mogen worden die hen
maken, * en allen die op hen vertrouwen.
-

Domus Israël speravit in Domino; *
adjutor eorum et protector eorum est.

Maar het huis van Israël vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Domus Aaron speravit in Domino; *
adjutor eorum et protector eorum est.

Het huis van Aäron vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Qui timent Dominum, speraverunt in
Domino; * adjutor eorum et protector
eorum est.

Die den Heer vrezen, vertrouwen op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Dominus memor fuit nostri, * et benedixit Daarom is de Heer onzer indachtig * en
nobis.
geeft Hij ons zijn zegen.
Benedixit domui Israël, * benedixit domui Hij zegent het huis van Israël; * Hij
Aaron.
zegent het huis van Aäron.
Benedixit omnibus, qui timent Dominum, Hij zegent allen die den Heer vrezen, *
* pusillis cum majoribus.
zowel kleinen als groten.
Adjiciat Dominus super vos, * super vos Nog rijker zegen schenke u de Heer, *
et super filios vestros.
aan u en uw kinderen.
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Weest gezegend door den Heer * die
hemel en aarde gemaakt heeft.

Benedicti vos a Domino, * qui fecit
caelum et terram.

De hemelen behoren den Heer, * maar de Caelum caeli Domino, * terram autem
aarde gaf Hij aan de kinderen der mensen. dedit filiis hominum.
Niet de doden zullen U loven, Heer, *
noch allen die nederdalen in het graf;

Non mortui laudabunt te, Domine, *
neque omnes, qui descendunt in
infernum.

Maar wij die leven, prijzen den Heer *
van nu af tot in eeuwigheid.

Sed nos qui vivimus, benedicimus
Domino * ex hoc nunc et usque in
saeculum.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Onze God is in de hemel; Hij doet ANT. Deus autem noster in caelo; omnia
al wat Hem behaagt.
quaecumque voluit, fecit.

Kapittel 2 Cor. 1, 3-4
Gezegend zij God, die de Vader is van
onzen Heer Jesus Christus; de Vader van
barmhartigheid en de God van alle
vertroosting, die ons vertroost in al onze
kommer.
. Gode zij dank.

Benedictus Deus, et Pater Domini nostri
Jesu Christi, Pater misericordiarum, et
Deus totius consolationis, qui consolatur
nos in omni tribulatione nostra.
. Deo gratias.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
In de Vesperhymnen gedurende de week herdenken wij het Zesdagenwerk,
waardoor God de wereld schiep. Op Zondag, de eerste dag der nieuwe
week, bezingen wij de schepping van het licht.
Algoede Schepper van het licht,
het helder daglicht brengt Gij voort,
met 't eerst begin van 't nieuwelicht
vangt Gij der wereldschepping aan;

Lucis Creator optime,
lucem dierum proferens,
primordiis lucis novae
mundi parens originem;
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Qui mane junctum vesperi
diem vocari praecipis;
illabitur tetrum chaos,
audi preces cum fletibus.

De morgen aan het avonduur
verbonden laat Gij noemen dag;
zo valt de barre chaos weg.
Hoor onze beden, ons geween.

Ne mens gravata crimine
vitae sit exsul munere,
dum nil perenne cogitat,
seseque culpis illigat.

Dat niet de geest, met schuld bezwaard,

Caeleste pulset ostium,
vitale tollat praemium;
vitemus omne noxium,
purgemus omne pessimum.

Laat kloppen hem aan 's hemels poort,
doe winnen hem des levens prijs,
doe mijden ons wat schaden kan,
uitzuivren al wat schandlijk is.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
cum Spiritu Paraclito
regnans per omne saeculum.

Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

als balling buiten 't leven dool,
terwijl hij aan niets eeuwigs denkt
en vastraakt in de zondestrik.
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. Mijn gebed stijge op, o Heer,

. Dirigatur, Domine oratio mea.

. Als wierook voor uw aangezicht.

. Sicut incensum in conspectu tuo.

Lofzang magnificat Luc. 1, 46-55
De Moeder Gods bezingt het wonder van haar verwachting en van het
nieuwe heil; en tegelijkertijd de grootheid van haar eigen uitverkiezing. Uit eerbied voor het Evangelie, waaraan deze lofzang is ontleend, staan
wij recht en maken wij bij de eerste woorden het kruisteken.
ANT. Mijn geest verheugt zich.

ANT. Exsultavit spiritus meus.

¶ Deze antifoon is voor iedere dag verschillend. De antifoon voor iedere Zondag
en voor de feestdagen vindt men te bestemder plaatse aangegeven.
MIJN

ziel * verheft den Heer,

En mijn geest verheugt zich * in God,
mijn Zaligmaker.

MAGNI FICAT * anima mea
Dominum:
Et exsultavit spiritus meus * in Deo
salutari meo.

Want Hij zag neer op de geringheid van Quia respexit humilitatem ancillae suae;
zijn dienstmaagd; * zie van nu af zullen * ecce enim ex hoc beatam me dicent
mij zalig prijzen alle geslachten.
omnes generationes.
Want Hij die machtig is, heeft grote
Quia fecit mihi magna qui potens est; *
dingen aan mij gedaan, * en heilig is zijn et sanctum nomen ejus.
Naam.
En zijn ontferming reikt van geslacht tot Et misericordia ejus a progenie in
geslacht * voor hen die Hem vrezen.
progenies * timentibus eum.
Met kracht heeft Hij zijn arm verheven, Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit
* verstrooid de hoogmoedigen van hart; superbos mente cordis sui.
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Deposuit potentes de sede, * et exaltavit Machtigen heeft Hij van hun troon
humiles.
gestoten * en geringen verheven;
Esurientes implevit bonis, * et divites
dimisit inanes.

Hongerigen met goederen overladen * en
rijken ledig weggezonden.

Suscepit Israël, puerum suum, *
recordatus misericordiae suae.

Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar,
* zijner ontferming indachtig.

Sicut locutus est ad patres nostros, *
Abraham, et semini ejus in saecula.

Gelijk Hij beloofd had aan onze vaderen,
* aan Abraham en zijn zaad in
eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Exsultavit spiritus meus in Deo
salutari meo.

ANT. Mijn geest verheugt zich in God,
mijn Zaligmaker.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

¶ Indien een priester aanwezig is, spreekt deze voor en na het volgend gebed, in
plaats van de aanroepingen Domine, exaudi..., de liturgische groet: Dominus
vobiscum, waarop wij antwoorden: Et cum spiritu tuo.
¶ Het eigen gebed voor de Zondagen en de feesten wordt steeds te bestemder
plaatse aangegeven. - Op Zaterdag kan men steeds het gebed bidden van de volgende
Zondag.
Oremus. - Gratias tibi agimus, Domine,
custoditi per diem; gratias tibi
exsolvimus, custodiendi per noctem:
repraesenta nos, quaesumus, Domine,
matutinis horis incolumes, ut nos omni
tempore habeas laudatores. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum.
. Amen.

Laat ons bidden. - Wij danken U, Heer,
voor uw bijstand gedurende de dag, en
wij zeggen U dank voor de hulp welke
wij ook in de nacht van U verwachten;
doe ons, vragen wij, Heer, in de morgen
weer ongedeerd voor U treden, opdat wij
U te allen tijde mogen prijzen. Door
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid van
den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen.
. Amen.

¶ Hier kunnen een of meer gedachtenissen volgen van feesten die op deze of op
de volgende dag worden gevierd.
. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U,
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. Zegenen wij den Heer.

. Benedicamus Domino.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid van God rusten Dei requiescant in pace.
in vrede.
. Amen.
Onze Vader... (in stilte)

. Amen.
Pater noster... (secreto)

. De Heer geve ons zijn vrede.

. Dominus det nobis suam pacem.

. En het eeuwig leven. Amen.

. Et vitam aeternam. Amen.

Gedurende de advent en de kersttijd
tot en met het feest van Maria-Lichtmis:
Milde Moeder van den Verlosser; gij,
nooit gesloten poort des hemels en ster
der zee, kom uw volk te hulp dat valt en
wil opstaan. Gij die, tot verwondering
van de natuur, uw heiligen Schepper hebt
gebaard, die Maagd waart voor en nadat
Gabriël u zijn Ave sprak, heb met ons
zondaars medelijden.

Alma Redemptoris Mater, quae pervia
caeli porta manes, et stella maris, succurre
cadenti, surgere qui curat, populo; tu quae
genuisti, natura mirante, tuum sanctum
Genitorem; Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Gedurende de Advent:
. De engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt.

. Angelus Domini nuntiavit Mariae.

. En zij heeft ontvangen van den
Heiligen Geest.

. Et concepit de Spiritu Sancto.

Laat ons bidden. - Wij vragen U, Heer,
stort uw genade in onze harten; opdat wij,
die door de boodschap des engels de
Menswording van Christus uw Zoon
hebben leren kennen, door zijn lijden en
kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis
worden gebracht. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Gratiam tuam, quaesumus,
Domine, mentibus nostris infunde: ut qui,
Angelo nuntiante, Christi Filii tui
Incarnationem cognovimus, per
passionem ejus et crucem ad
resurrectionis gloriam perducamur. Per
eundem Christum Dominum nostrum. .
Amen.
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Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
. Na het baren, o Maagd, zijt gij
ongerept gebleven.
. Moeder van God, wees onze
voorspraak.

. Post partum, Virgo, inviolata
permansisti.
. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

De verschillende melodieën van Benedicamus Domino op bladz. 1575 vlg., van
de antifonen der Moeder Gods op bladz. 1577 vlg.
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Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de heilige
Maria aan het mensdom de beloning van
de eeuwige zaligheid hebt geschonken;
geef ons, vragen wij, de voorspraak te
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever des levens mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon. .
Amen.

Van Maria-lichtmis tot Pasen
Ave, Regina caelorum,

Gegroet, gij hemelkoningin,

Ave, Domina Angelorum:

Gegroet, gij meesteres der engelen,

Salve, radix, salve, porta,

Heil u, wortel, heil u, poort

Ex qua mundo lux est orta.

Waaruit het Licht der wereld is opgegaan.

Gaude, Virgo gloriosa,

Verheug u, roemrijke Maagd,

Super omnes speciosa:

Boven allen liefelijk;

Vale, o valde decora,

Gegroet, gij wonderschone,

Et pro nobis Christum exora.

Wees onze voorspraak bij Christus.

. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

. Gedoog dat ik u love, heilige Maagd.

. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

. Geef mij kracht tegen uw vijanden.

Oremus. - Concede, misericors Deus,
fragilitati nostrae praesidium: ut qui
sanctae Dei Genitricis memoriam agimus,
intercessionis ejus auxilio, a nostris
iniquitatibus resurgamus. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Barmhartige God,
verleen ons hulp in onze zwakheid; opdat
wij, die de gedachtenis vieren van de
heilige Moeder van God, door de bijstand
van haar voorspraak uit onze zonden
mogen verrijzen. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.

Gedurende de paastijd
Regina caeli, laetare, alleluja.

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
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Quia, quem meruisti portare, alleluja,

Want Hij, dien gij waardig geweest zijt
te dragen, alleluja,

Resurrexit, sicut dixit, alleluja.

Is verrezen zoals Hij gezegd heeft,
alleluja.

Ora pro nobis Deum, alleluja.

Bid God voor ons, alleluja.
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. Verheug en verblijd u, Maagd Maria,
alleluja.

. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja.

. Want de Heer is waarlijk verrezen,
alleluja.

. Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

Laat ons bidden. - God, die U gewaardigd
hebt door de verrijzenis van uw Zoon
onzen Heer Jesus Christus de wereld te
verblijden; geef ons, vragen wij, door zijn
Moeder de Maagd Maria de vreugden van
het eeuwig leven te verwerven. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

Oremus. - Deus, qui per resurrectionem
Filii tui Domini nostri Jesu Christi
mundum laetificare dignatus es; praesta,
quaesumus; ut per ejus Genitricem
Virginem Mariam perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Van Drievuldigheidszondag tot de advent
* Wees gegroet, Koningin, Moeder van * Salve Regina, Mater misericordiae.
barmhartigheid.
Ons leven, onze zoetheid en onze hoop, Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Eva.
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.

Ad te suspiramus, gementes et flentes in
hac lacrymarum valle.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op Eja ergo, advocata nostra, illos tuos
ons uw barmhartige ogen.
misericordes oculos ad nos converte.
En toon ons na deze ballingschap Jesus, Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
de gezegende vrucht van uw schoot.
nobis post hoc exsilium ostende.
O goedertieren, o liefdevolle,

O clemens, o pia,

O zoete Maagd Maria.

O dulcis Virgo Maria.

. Bid voor ons, heilige Moeder van God.
. Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Laat ons bidden. - Almachtige eeuwige Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
God, die met medewerking van den
qui gloriosae Virginis Matris Mariae
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Heiligen Geest het lichaam en de ziel van
de glorierijke Maagd en Moeder Gods
hebt toebereid, opdat zij een waardige
woonplaats zou worden voor uw Zoon;
geef ons,

corpus et animam, ut dignum Filii tui
habitaculum effici mereretur, Spiritu
Sancto cooperante, praeparasti: da, ut
cujus com-
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memoratione laetamur, ejus pia
intercessione, ab instantibus malis, et a
morte perpetua liberemur. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

dat wij door de moederlijke voorspraak
van haar wier gedachtenis ons verheugt,
van het tegenwoordige kwaad en de
eeuwige dood bevrijd worden. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

En ten slotte bidden wij:
Divinum auxilium maneat semper
nobiscum. . Amen.

Moge Gods hulp voortdurend met ons
blijven. . Amen.

De vespers op maandag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. De Heer.

Psalm 114 Dilexi, quoniam exaudiet
Evenals de psalmendichter God dankt omdat Hij hem gered heeft uit
doodsgevaar, zo danken wij den Heer, omdat Hij ons bevrijdt van de
geestelijke dood en ons doet leven door zijn genade.
Ik heb den Heer lief, want Hij heeft gehoord * naar de stem van mijn smeken;
Want Hij heeft tot mij zijn oor geneigd; * daarom zal ik Hem aanroepen al mijn
dagen.
Mij hadden omringd de smarten des doods, * en doodsgevaar hield mij omvangen,
Kwelling vond ik en smart; * toen heb ik de Naam des Heren aangeroepen:
‘Heer, red mijn leven’. - * Barmhartig is de Heer en rechtvaardig, en onze God is
vol ontferming.
De Heer waakt over de zwakken; * ik was uitgeput, maar Hij heeft mij gered.
Kom weer tot rust, mijn ziel, * want de Heer heeft u welgedaan;
Want Hij heeft mijn leven gered van de dood, * mijn ogen gezuiverd van tranen,
mijn voeten behoed voor de val.
Nog mag ik wandelen voor den Heer * in het rijk der levenden.
Eer aan den Vader.
ANT. De Heer heeft tot mij zijn oor geneigd.
2 ANT. Mijn geloften.

Psalm 115 Credidi, propter quod locutus sum
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Deze psalm is een vervolg op de voorgaande.
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel diep ben ik vernederd’;
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen mens is te vertrouwen’.
Wat zal ik den Heer wedergeven * voor al wat Hij mij heeft geschonken?
De kelk des heils zal ik heffen * en de Naam des Heren aanroepen,
Mijn geloften aan den Heer volbrengen ten aanschouwen van geheel zijn volk. *
Kostbaar in de ogen des Heren
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is de dood van zijn heiligen. Heer, ik ben slechts uw dienaar, * ik ben uw dienaar en
de zoon uwer dienstmaagd.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken; daarom breng ik U een offer van lof * en
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
Mijn geloften aan den Heer volbrengen ten aanschouwen van geheel zijn volk, *
in de voorhoven van het huis des Heren, in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.
ANT. Mijn geloften aan den Heer zal ik volbrengen ten aanschouwen van geheel zijn
volk.
3 ANT. Ik riep.

Psalm 119 Ad Dominum cum tribularer
De eerste van de Graduaal-psalmen (Ps. 119-133), de psalmen der
opgangen, waarschijnlijk zo genoemd omdat zij door de Joden werden
gezongen op hun pelgrimstochten naar de heilige stad. Wij zingen hen op
onze reis naar het hemelse Jerusalem.
In mijn angst riep ik tot den Heer, * en Hij heeft mij verhoord.
Heer, bevrijd mijn ziel van de lippen vol leugen * en van de valse tong.
Wat zal Hij u geven, of wat u toevoegen, * o valse tong? Scherpe pijlen van een
krijger * met verzengende kolen. - Wee mij, dat mijn ballingschap voortduurt, dat
ik moet toeven onder de bewoners van Cedar; * zo lang reeds leef ik hier als een
balling.
Met hen die de vrede haten, ben ik vreedzaam; * spreek ik tot hen, dan vallen zij
mij aan zonder reden.
Eer aan den Vader.
ANT. Ik riep, en de Heer heeft mij verhoord.
4 ANT. Mijn hulp komt van den Heer.

Psalm 120. Levavi oculos meos
Wij vertrouwen op de bescherming van God.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, * vanwaar mij hulp zal komen.
Mijn hulp komt van den Heer, * die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten struikelen; * noch sluimeren zal Hij die u bewaakt.
Zie, niet sluimeren zal Hij noch slapen, * die Israël bewaakt.
De Heer bewaakt u, de Heer is uw bescherming, * Hij staat aan uwe rechterhand.
Bij dag zal de zon u niet branden, * noch de maan u deren bij nacht.
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De Heer behoedt u voor alle kwaad, * de Heer zal uwe ziel behoeden;
De Heer zal behoeden uw ingaan en uitgaan * van nu af tot in eeuwigheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Mijn hulp komt van den Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
5 ANT. Ik ben verheugd.

Psalm 121. Laetatus sum
Een pelgrimslied ter ere van Jerusalem. Wij zingen het als een loflied op
het hemelse Sion.
Ik ben verheugd omdat men mij zeide; * ‘Wij zullen op-
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gaan naar het huis des Heren’.
Reeds staan onze voeten * in uw voorhoven, Jerusalem; Jerusalem, dat gebouwd
is als een stad, * en vast aaneengesloten.
Daarheen trekken op de stammen, de stammen des Heren, * volgens Israëls wet
om de Naam des Heren te prijzen.
Daar staan de zetels voor het gericht, * de zetels voor het huis van David. Vraagt wat Jerusalem tot vrede strekt; * en overvloed voor wie u beminnen.
Vrede zij binnen uw sterkte * en overvloed binnen uw torens.
Om wille van mijn broeders en mijn vrienden * wens ik u vrede toe.
Om wille van het huis van den Heer onzen God * wens ik u al het goede.
Eer aan den Vader.
ANT. Ik ben verheugd om wat men tot mij zeide.
KAPITTEL (2 Cor. 1, 3-4). Gezegend zij God, die de Vader is van onzen Heer Jesus
Christus, de Vader van barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze kommer. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
Immense caeli Conditor
Algrote Schepper van de lucht,
die, dat de waatren niet verward
saam zouden storten, 't firmament
daar tussen opstelt als een grens,
Die 't hemelwater vaste plaats
en aan der aarde stromen geeft:
te temperen de brand der zon,
niet weg te spoelen 't vasteland;
Stortzo, algoede, nu 't geschenk
der blijvende genade in:
dat niet de oude dwaling ons
wegspoele met een nieuw bedrog.
Laat ons geloof ook vinden licht
en dragen uit een klare schijn;
dan schrikt het af al ijdelheid,
wordt door geen valse waan gesmoord.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed stijge op, o Heer, . Als wierook voor uw aangezicht.
Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.
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De vespers op dinsdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. Gij die in de hemel woont.

Psalm 122. Ad te levavi
Ik hef mijn ogen op tot U, * die in de hemel woont.
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Zie, gelijk de ogen van dienaren * op de handen van hun meesters,
Gelijk de ogen van een dienstmaagd op de handen van haar meesteres, * zo zijn
onze ogen gericht op den Heer onzen God, totdat Hij Zich onzer ontferme.
Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer, * want wij zijn met verachting overladen;
Want onze ziel is meer dan verzadigd * met de spot der rijken en de verachting
der trotsen.
Eer aan den Vader.
ANT. Gij die in de hemel woont, ontferm U onzer.
2 ANT. Onze hulp.

Psalm 123 Nisi quia Dominus erat in nobis
Als de Heer niet met ons was geweest, zegge nu Israël; * als de Heer niet met ons
was geweest,
Toen de mensen tegen ons opstonden, * zij zouden ons levend hebben verslonden;
Toen hun toorn tegen ons ontbrandde, * het water zou ons hebben verzwolgen.
Onze ziel zou door een stortvloed zijn gegaan, * onze ziel zou zijn gegaan door
een ondoorwaadbaar water. Geprezen zij de Heer, * die ons niet heeft overgeleverd ten prooi aan hun tanden.
Onze ziel is ontsnapt als een mus * aan de strik van de vogelaars.
De strik is gebroken * en wij zijn ontkomen.
Onze hulp is in de Naam des Heren, * die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eer aan den Vader.
ANT. Onze hulp is in de Naam des Heren.
3 ANT. De Heer omringt zijn volk.

Psalm 124 Qui confidunt in Domino
De heerschappij der bozen is slechts tijdelijk; Gods trouw blijft in
eeuwigheid.
Die vertrouwen op den Heer, zijn als de berg Sion; * niet wankelen zal in eeuwigheid
hij die woont in Jerusalem. Bergen omringen haar; * zo omringt de Heer zijn volk
van nu af tot in eeuwigheid.
Want de Heer zal niet dulden dat de scepter der bozen blijft drukken op het erfdeel
der rechtvaardigen, * opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar
ongerechtigheid.
Doe wel, Heer, aan de goeden * en aan de oprechten van hart.
Mochten zij tot dwaalwegen neigen, dan zal de Heer hen doen omkomen met de
bedrijvers van boosheid. * Vrede zij over Israël.
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Eer aan den Vader.
ANT. De Heer omringt zijn volk van nu af tot in eeuwigheid.
4 ANT. Grote dingen heeft de Heer aan ons gedaan.

Psalm 125. In convertendo
Een loflied na de ballingschap en een bede, dat ook de achtergeblevenen
zullen worden bevrijd. De Kerk bidt deze psalm ten dank voor onze
Verlossing, en als een smeking, dat allen in deze Verlossing zullen delen.
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Toen de Heer de gevangenen van Sion deed wederkeren, * was het alsof wij
droomden. Toen werd onze mond vervuld met vreugde * en onze tong met gejuich.
Toen zeide men onder de volken: * ‘Grote dingen heeft de Heer aan hen gedaan’.
Ja, grote dingen heeft de Heer aan ons gedaan, * en daarom zijn wij verheugd. Leid, Heer, ons herstel ten beste * als een woestijnbeek in het Zuiden.
Wie zaaien met tranen, * zullen met gejuich maaien.
Wenend gaan zij voort, * terwijl zij hun zaad uitstrooien. Maar juichend zullen
zij terugkeren * met hun schoven beladen.
Eer aan den Vader.
ANT. Grote dingen heeft de Heer aan ons gedaan, en daarom zijn wij verheugd.
5 ANT. De Heer bouwe ons een huis.

Psalm 126 Nisi Dominus aedificaverit
Indien de Heer het huis niet bouwt, * werken tevergeefs zij die het bouwen.
Indien de Heer de stad niet behoedt, * waakt tevergeefs haar wachter.
Het baat u niet voor het daglicht op te staan, * u laat ter ruste te leggen, gij die het
brood der smarte eet;
Want Hij geeft het zijn beminden in de slaap. - * Zie, zonen zijn een erfdeel des
Heren, een beloning is de vrucht van de schoot.
Als pijlen in de hand van een held, * zijn zonen, verwekt in de jeugd.
Gelukkig de man die zijn verlangen naar hen ziet vervuld; * hij wordt niet
beschaamd, als hij spreekt met zijn vijanden onder de poort. Eer aan den Vader.
ANT. De Heer bouwe ons een huis en behoede de stad.
KAPITTEL (2 Cor. 1, 3-4). Gezegend zij God, die de Vader is van onzen Heer Jesus
Christus, de Vader van barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze kommer. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
Telluris ingens Conditor
Schepper der aarde, machtig groot,
die 't vasteland der wereld tilt
uit afgedamde waterlast
en onbeweeglijk maakt tot land,
Om voort te brengen nuttig kruid
van bloemen blond in pronk te staan,
vruchtbaar te zijn met prachtig ooft
en oogst te geven, welkom graan;
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met gans de dauwkracht der gena,
dat het zijn schuld in tranen delgt
en boze lust in kiem verstikt,
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Gehoorzaam luistert naar uw woord
en verre blijft van alle kwaad;
van goede werken worde het vol,
en kenne nooit een daad des doods.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed stijge op, o Heer, . Als wierook voor uw aangezicht.
Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.

De vespers op woensdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. Gelukkig allen.

Psalm 127 Beati omnes, qui timent Dominum
Het huiselijk geluk en de voorspoed die velen onzer van God ontvangen,
is een zegen van God en een voorsmaak van het heil van het Jerusalem
des hemels.
Gelukkig allen die den Heer vrezen, * die wandelen op zijn wegen.
Want gij zult eten van de arbeid uwer handen, * gelukkig zult gij zijn en het zal
u welgaan;
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok * aan de zijden van uw huis;
Uw kinderen als loten van olijven * rondom uw dis.
Zie, zo wordt de mens gezegend * die den Heer vreest. De Heer zegene u uit Sion,
* opdat gij Jerusalems heil moogt aanschouwen al de dagen uws levens.
En de kinderen van uw kinderen moogt zien. * Vrede zij over Israël.
Eer aan den Vader.
ANT. Gelukkig allen die den Heer vrezen.
2 ANT. Mogen te schande worden allen.

Psalm 128 Saepe expugnaverunt me
God is de beschermer van zijn volk.
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Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds mijn jeugd, * mag Israël nu zeggen;
Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds mijn jeugd, * maar zij konden mij niet
overwinnen.
Op mijn rug beproefden de bozen hun kracht, * hebben zij hun snoodheid
voortgezet. De Heer, die rechtvaardig is, heeft de nekken der bozen gebroken; *
mogen te schande worden en terugdeinzen allen die Sion haten.
Mogen zij worden als gras op de daken, * dat verdort, eer men het uitrukt.
Waarmede de maaier zijn hand niet vult, * noch de schovenbinder zijn schoot;
Zodat zij die voorbijgaan, niet zeggen: ‘De zegen des Heren zij over u; * wij
zegenen u in de Naam des Heren’.
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Eer aan den Vader.
ANT. Mogen te schande worden allen die Sion haten.
3 ANT. Uit de diepten.

Psalm 129. De profundis
De schuldbewuste ziel herinnert zich Gods ontferming, en vertrouwt dat
Hij haar zal verhoren.
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, hoor mijn klagen.
Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen en smeken.
Als Gij onze zonden indachtig blijft, Heer; * Heer, wie zal stand houden?
Maar bij U is vergeving, * en wegens uw wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet Israël uit naar den Heer.
Want bij den Heer is ontferming, * en overvloedig is zijn verlossing.
Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn zonden.
Eer aan den Vader.
ANT. Uit de diepten roep ik tot U, Heer.
4 ANT. Heer.

Psalm 130 Domine, non est exaltatum
De ziel geeft zich in ootmoed en vertrouwen over aan Gods goedheid,
zoals een klein kind op de schoot van zijn moeder.
Heer, mijn hart is niet hoogmoedig, * en mijn ogen zijn niet trots.
Ik streef geen dingen na die al te groot * of te verheven voor mij zijn.
Maar ik heb mijn ziel tot rust gebracht * en haar doen zwijgen;
Gelijk een verzadigd kind bij zijn moeder, * zo is mijn ziel bevredigd.
Hoop, Israël, op den Heer, * van nu af tot in eeuwigheid. Eer aan den Vader.
ANT. Heer, mijn hart is niet hoogmoedig.
5 ANT. De Heer heeft Sion verkoren.

Psalm 131 Memento, Domine, David
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Volgens sommigen werd deze psalm gezongen bij de wijding van de tempel
van Salomon. In het eerste gedeelte herdenkt de psalmist hoe de vrome
David geen rust vond, voordat hij de Ark (welke zich eerst in Efrata en
later in Cariathiarim - de velden des wouds - bevond) op de Sion een
waardige woonplaats had bereid. Want de Ark was hem het teken van
Gods tegenwoordigheid. - In het tweede deel zweert God, dat de Zoon uit
het geslacht van David voor eeuwig koning zal zijn, en dat zijn getrouwen
met Hem zullen heersen en delen in de zegen van God. In volle omvang
is deze belofte eerst vervuld in Davids nakomeling Jesus Christus, de
Hoorn (de machtige spruit) uit zijn geslacht.
Wees David indachtig, o Heer, * en al zijn zachtmoedigheid;
Hoe Hij den Heer heeft gezworen, * een gelofte gedaan aan den God van Jacob:
‘Ik zal mijn woontent niet binnengaan, * noch mijn legerstede beklimmen;
Geen slaap zal ik gunnen aan mijn ogen * noch sluimering aan mijn oogleden,
Noch rust aan mijn slapen, tot ik een rustplaats vinde
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voor den Heer, * een woontent voor den God van Jacob’. Zie, wij hoorden dat de Ark verwijlde in Efrata, * wij hebben haar gevonden in
een open plek van het woud.
Wij zullen binnentreden in zijn woontent, * Hem aanbidden op de plaats waar zijn
voeten staan.
Sta op, Heer, en ga uw rustplaats binnen, * Gij en uw heilige Ark.
Dat uw priesters zich bekleden met gerechtigheid * en uw getrouwen jubelen van
vreugde.
Om wille van David uw dienaar * wijs het aangezicht van uw gezalfde niet af. De Heer heeft aan David gezworen in zijn trouw, en zal het gestand doen: * ‘Uw
Zoon, de vrucht van uw schoot, zal Ik doen zetelen op uw troon. Als uwe zonen mijn
verbond bewaren * en de wetten, welke Ik hun zal leren,
Zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid * zitten op uw troon.
Want de Heer heeft Sion verkoren, * heeft haar verkoren tot zijn woning.
Zij is mijn rustplaats voor altijd en eeuwig, * hier zal Ik wonen, want haar heb Ik
verkoren.
Haar weduwen zal Ik rijkelijk mijn zegen geven, * haar armen verzadigen met
brood.
Haar priesters zal Ik bekleden met heil, * en haar getrouwen zullen jubelen van
vreugde. Daar zal Ik voor David een Hoorn doen ontspruiten, * een lamp ontsteken
voor mijn gezalfde.
Zijn vijanden zal Ik overdekken met schaamte, * maar op zijn hoofd zal blinken
mijn heilige kroon.’
Eer aan den Vader.
ANT. De Heer heeft Sion verkoren tot zijn woning.
KAPITTEL (2 Cor. 1, 3-4). Gezegend zij God, die de Vader is van onzen Heer Jesus
Christus, de Vader van barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze kommer. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
Caeli Deus sanctissime
Des hemels allerheiligst God,
die 's hemels lichte binnenkant
met vuurgloed schildert en die glans
met hemellichten nog vermeert,
De vierde dag het vlammenwiel
der zon daar boven nederzet,
een vaste loop geeft aan de maan,
en 't kronkelpad van 't sterrenheir,
Om aan de nachten aan de dag
een grens te geven scherp gesteld
en voor 't begin van elke maand
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Verlicht nu ook ons mensenhart,
wis af de smetten van de geest,
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maak los de boeien onzer schuld
en stoot de berg der zonde omver.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed stijge op, o Heer,

. Als wierook voor uw aangezicht.

Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.

De vespers op donderdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. Zie, hoe goed is het.

Psalm 132. Ecce quam bonum
Zie, hoe goed is het en liefelijk, * als broeders eendrachtig tezamen zijn.
Het is als de balsem op het hoofd * die afdruipt op de baard, de baard van Aäron,
Die afdruipt tot op de zoom van zijn kleed; * het is als de dauw van de Hermon, die
nederdaalt op de berg Sion. Want daar gebiedt de Heer zijn zegen * en leven tot in
eeuwigheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Zie, hoe goed is het en liefelijk, als broeders eendrachtig tezamen zijn.
2 ANT. Looft den Heer.

Psalm 135 I. Confitemini Domino
Een litanie van lof en dank om God te prijzen als den Schepper en als den
Bevrijder van Israël (den Verlosser der gevallen mensheid).
Looft den Heer, want Hij is goed; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Looft den God der goden; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Looft den Heer der heren; * want eeuwig blijft zijn ontferming. Hem die grote wonderen doet, Hij alleen; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die de hemelen schiep met wijsheid; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die de aarde grondvestte op de wateren; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die de grote lichten schiep; * want eeuwig blijft zijn ontferming.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

De zon om te heersen over de dag; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Maan en sterren om te heersen over de nacht; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Eer aan den Vader.
ANT. Looft den Heer, want eeuwig blijft zijn ontferming.
3 ANT. Looft den Heer.

Psalm 135. II. Qui percussit
Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die Israël geleidde uit hun midden; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
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Met sterke hand en opgeheven arm; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die de Rode Zee in tweeën deelde; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
En Israël voerde midden door haar heen; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
En Pharao en zijn macht stortte in de Rode Zee; * want eeuwig blijft zijn
ontferming.
Die zijn volk heeft gevoerd door de woestijn; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Die machtige vorsten heeft verslagen; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
En sterke koningen heeft gedood; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Sehon, den vorst der Amorieten; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
En Og, den vorst van Basan; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
En hun land heeft gegeven ten erfdeel; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Ten erfdeel aan Israël, zijn dienaar; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Want bij onze verdrukking was Hij onzer indachtig; * want eeuwig blijft zijn
ontferming.
En Hij heeft ons bevrijd van onze vijanden; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Hij geeft spijs aan alle vlees; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Looft den God des hemels; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Looft den Heer der heren; * want eeuwig blijft zijn ontferming.
Eer aan den Vader.
ANT. Looft den Heer, want bij onze verdrukking was Hij onzer indachtig.
4 ANT. Mijn tong kleve aan mijn gehemelte.

Psalm 136. Super flumina
Evenals de Joden in hun ballingschap verlangden naar Jerusalem, zo ziet
de Kerk vol heimwee uit naar het eeuwige Sion. - In het tweede deel van
de psalm wordt, volgens de hardheid der oudtestamentische wet, Gods
wraak over de verdrukkers afgeroepen.
Aan de stromen van Babylon, daar zaten wij en weenden, * als wij dachten aan Sion.
Aan de wilgen van dat land * hingen wij onze harpen.
Want daar vroegen ons zij die ons gevangen hadden weggevoerd * onze liederen
te zingen;
En die ons mishandelden, zeiden: * ‘Zingt ons een vreugdezang van de liederen
van Sion’.
Hoe zouden wij een lied des Heren zingen * op vreemde grond?
Als ik u zou vergeten, o Jerusalem, * dan worde tot vergetelheid mijn rechterhand.
Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, * indien ik u niet meer gedenk,
Indien ik u niet beminde, Jerusalem, * als het toppunt mijner vreugde. Reken, Heer, den zonen van Edom * de dag van Jerusalem toe,
Toen zij spraken: ‘Verdelgt,
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verdelgt het * tot op zijn grondslagen’.
Gij, dochter van Babylon, ellendige; * gezegend die u zal vergelden wat gij ons
hebt misdaan.
Gezegend die uw kinderen zal grijpen * en tegen de rots te pletter slaan.
Eer aan den Vader.
ANT. Mijn tong kleve aan mijn gehemelte, indien ik u niet meer gedenk, o Jerusalem.
ANT. Ik zal uw Naam prijzen.

Psalm 137 Confitebor tibi, Domine
Wij danken God voor zijn weldaden en bidden Hem ons ook in het vervolg
te beschermen.
U zal ik loven, Heer, uit geheel mijn hart, * want Gij hebt geluisterd naar de woorden
van mijn mond.
Voor het aanschijn der engelen zal ik U bezingen, * U aanbidden in uw heilige
tempel en prijzen uw Naam,
Om wille van uw ontferming en uw trouw, * want boven alles hebt Gij uw heilige
Naam verheerlijkt.
Op welke dag ik U ook aanroep, verhoor mij * en vermeerder de kracht mijner
ziel. Dat U prijzen, Heer, alle vorsten der aarde, * want zij hebben alle woorden van
uw mond verstaan,
En dat zij bezingen de wegen des Heren, * want groot is de heerlijkheid des Heren;
Want verheven is de Heer; toch ziet Hij neer op het kleine, * maar het trotse kent
Hij van verre.
Wanneer ik wandel te midden van kwelling, behoudt Gij mij in het leven; * Gij
strekt uw hand uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand is mijn heil.
De Heer zal mij vergelding schenken; * Heer, uw ontferming is in eeuwigheid,
versmaad niet het werk uwer handen.
Eer aan den Vader.
ANT. Ik zal uw Naam prijzen, Heer, om wille van uw ontferming en uw trouw.
KAPITTEL (2 Cor. 1, 3-4). Gezegend zij God, die de Vader is van onzen Heer Jesus
Christus, de Vader van barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze kommer. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
Magnae Deus potentiae
Grootmachtig God, die d'uit de vloed
gesproten dieren voor een deel
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terugwerpt in de waterschoot
en deels omhoogtilt in de lucht,
't Verdronkene in het water prent,
't omhooggeworpene gunt der lucht,
opdat dit kroost van ene stam
zou huizen in verschillend oord;
Geef allen die uw knechten zijn,
die schoonwies eens de vloed des Bloeds,
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dat zij nooit kennen zondeval
noch speuren ooit de walg des doods;
Dat niemand wordt door schuld bezwaard,
of zich verheft in ijdle waan,
geen geest, door traagheid overmand
of hovaardij, ten onder gaat.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed stijge op, o Heer,

. Als wierook voor uw aangezicht.

Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.

De vespers op vrijdag
Onze Vader. Wees gegroet.
GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. Heer, Gij doorgrondt mij.

Psalm 138 I. Domine, probasti me
Een diepzinnige overweging over Gods almacht en alwetendheid, welke
de troost zijn van zijn dienaren.
Heer, Gij doorgrondt mij en kent mij; * Gij weet het, als ik ga zitten of opsta.
Gij verstaat mijn gedachten van verre; * als ik ga of mij te rusten leg, Gij weet
het.
En al mijn wegen kent Gij vooruit, * en geen woord is er op mijn tong
Of zie, Heer, Gij kent het, zowel in de toekomst als in het verleden; * Gij hebt mij
gemaakt en houdt uw hand over mij uitgestrekt.
Hoe verheven is mij uwe kennis, * te machtig, ik kan haar niet vatten. Waarheen zou ik uw geest ontlopen, * en waarheen vluchten voor uw aangezicht?
Als ik opstijg naar de hemel, Gij zijt er; * daal ik neer in het dodenrijk, Gij zijt er.
Al sla ik vroeg in de morgen mijn wieken uit * en ga wonen aan de grenzen der
zee, Ook daar zou uwe hand mij leiden * en uw rechterhand mij steunen.
Al zou ik zeggen: ‘Moge duisternis mij bedekken’, * de nacht zou mij omgeven
als een licht.
Want voor U is het duister niet donker, en de nacht is licht als de dag; * de
duisternis is als het licht.
Want Gij hebt mijn nieren geschapen, * mij geheven uit de schoot mijner moeder.
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Eer aan den Vader.
ANT. Heer, Gij doorgrondt mij en kent mij.
2 ANT. Wonderbaar zijn uwe werken.

Psalm 138. II. Confitebor tibi
Ik prijs U omdat Gij groot zijt boven mate; * wonderbaar zijn uwe werken, en mijn
ziel erkent het ten zeerste.
Niet verholen was U mijn gebeente, toen Gij het maakte

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

215
in het verborgen, * noch mijn wezen, toen het werd gevormd als in de schoot der
aarde.
Uw ogen zagen reeds mijn vormeloos begin, en in uw boek stonden reeds alle
beschreven * de dagen voor mij bestemd, nog voordat er één van bestond.
Hoe hoog, o God, staan uw vrienden mij in ere, * hoe machtig is hun heerschappij.
Wilde ik hen tellen, zij zijn talrijker dan het zand; * nog in de morgen zou ik tellend
voor u staan. Mocht Gij, o God, de bozen verdelgen; * en mogen van mij wijken de mannen
des bloeds,
Die arglistig over U spreken, * uw Naam gebruiken in ijdelheid.
Zou ik dan uw haters, Heer, niet haten, * en uw vijanden niet verafschuwen?
Haten zal ik hen met felle haat, * mijn eigen vijanden zullen zij zijn.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, * toets mij en ken mijn gedachten;
En zie, of ik soms ga op de weg der boosheid; * leid mij dan terug op de eeuwige
weg. Eer aan den Vader.
ANT. Wonderbaar zijn uwe werken, Heer, en mijn ziel erkent het ten zeerste.
3 ANT. Verlaat mij niet.

Psalm 139. Eripe me, Domine
Volgens de onvolkomenheid van de oude wet riepen de Joden Gods straffen
af over de vijanden van hun volk. De goederen van het nieuwe heil zijn
geestelijk, en geen vijanden kunnen ons deze ontnemen; maar wij bidden
God dat Hij ons moge blijven steunen in onze strijd tegen de geestelijke
bekoorders, die ons van dit heil zoeken weg te lokken.
Verlos mij, Heer, van den bozen mens, * red mij van den man die onrecht doet.
Zij zinnen op boosheid in hun hart, * de ganse dag verwekken zij strijd.
Zij hebben hun tong gescherpt als van een slang, * addergif is onder hun lippen.
Bewaar mij, Heer, voor de hand van den zondaar, * en red mij van hen die onrecht
doen.
Zij nemen zich voor, mij de voet te lichten; * de trotsen leggen mij in het geheim
hun strik,
Zij spannen mij hun netten uit ten val, * zij plaatsen langs mijn weg een
struikelblok. - Ik zeide tot den Heer: Gij zijt mijn God; * verhoor, Heer, de stem van
mijn smeken.
Heer, Heer, Gij zijt mijn krachtige hulp, * Gij beschut mijn hoofd op de dag van
de strijd.
Geef mij niet prijs, o Heer, tegen mijn wil aan den zondaar; * zij spannen tegen
mij samen; verlaat mij niet, opdat zij zich niet beroemen.
Moge op het hoofd van hen die mij benauwen * de boosheid van hun eigen lippen
nederkomen.
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Gloeiende kolen mogen op hen nederdalen; werp hen in het vuur * en doe hen in
hun ellende ten onder gaan.
De kwaadspreker moge geen
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voorspreker hebben op aarde; * het onheil treffe den boze ten ondergang.
Ik weet dat de Heer den ongelukkige recht zal verschaffen * en de armen zal
wreken. Waarlijk, de vromen zullen uw Naam prijzen * en de gerechtigen zullen
wonen voor uw aangezicht.
Eer aan den Vader.
ANT. Verlaat mij niet, o Heer, mijn krachtige hulp.
4 ANT. Heer.

Psalm 140 Domine, clamavi ad te
De eerste verzen van deze psalm zijn een avondbede bij uitstek. Wij bidden
God, dat wij niet in bekoring mogen komen en dat Hij ons verlosse van
het kwaad.
Heer, ik roep tot U, verhoor mij; * luister naar mijn stem wanneer ik U aanroep.
Mijn gebed stijge op als wierook voor uw aangezicht, * het heffen van mijn handen
als een avondoffer.
Plaats, Heer, een wacht voor mijn mond * en een poort ter bescherming van mijn
lippen. Doe mijn hart niet neigen tot boosheid, * om verontschuldiging te zoeken
voor mijn zonden
Met de mensen die ongerechtigheid bedrijven; * neen, ik zal niet delen in hun
genoegens.
De vrome moge mij uit liefde kastijden om mij te beteren; * maar de balsem van
den zondaar zal mijn hoofd nimmer zalven.
Want mijn gebed is gericht tegen hun boze daden. * Dat hun leiders tegen de
rotswand worden verpletterd,
Dan zullen zij beseffen wat mijn bede vermag. * Zoals de geploegde grond ligt
opgeworpen op de akker,
Zo ligt ons gebeente verspreid aan de rand van het graf; * maar tot U Heer, Heer,
richt ik mijn ogen, op U vertrouw ik, laat mij niet ten onder gaan.
Behoed mij voor de strik die zij mij spanden * en voor het struikelblok van hen
die boosheid doen.
Laat de zondaars vallen in hun eigen kuil; * maar dat ik alleen ontkome.
Eer aan den Vader.
ANT. Heer, ik roep tot U, verhoor mij.
5 ANT. Leid mij uit de kerker.

Psalm 141 Voce mea ad Dominum clamavi
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Luide roep ik tot den Heer, * luide bid ik tot den Heer; Ik stort mijn bede voor zijn
aangezicht * en maak Hem mijn kwelling bekend.
Als mijn geest in mij versmacht, * dan nog kent Gij mijn paden.
Op de weg waarlangs ik treed, * heeft men mij heimelijk een strik gelegd.
Ik schouw naar rechts en zie uit, * maar niemand die acht op mij slaat.
Nergens kan ik ontvlieden, * en niemand is er die zich om mijn leven bekommert.
Ik roep tot U, o Heer, * en zeg: ‘Gij zijt mijn hoop, mijn erfdeel in het land der
levenden.
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Sla acht op mijn smeken, * want ik ben diep ellendig. Bevrijd mij van die mij
vervolgen, * want zij zijn sterker dan ik.
Leid mij uit de kerker, opdat ik dank zegge aan uw Naam; * de rechtvaardigen
zullen mij blijde omringen wanneer Gij mij weldoet’.
Eer aan den Vader.
ANT. Leid mij uit de kerker, Heer, opdat ik dank zegge aan uw Naam.
KAPITTEL (2 Cor. 1, 3-4). Gezegend zij God, die de Vader is van onzen Heer Jesus
Christus, de Vader van barmhartigheid en de God van alle vertroosting, die ons
vertroost in al onze kommer. - Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
Plasmator hominis Deus
Boetseerder van den mens, o God,
die alles ordenend alleen,
de aarde voort laat brengen al
het kruipende en het landgediert,
Die grote lichamen van stof
met één bevelwoord levend maakt
en, om te dienen elk naar rang,
den mensen geeft en onderwerpt;
Houd van uw dienaars verre af
al wat aan diere-onreinigheid
de zeden stilaan binnensluipt
of in ons handlen binnendringt.
Geef uwe vreugde ons tot loon,
geef ons 't geschenk van uw gena;
ontspan de boeien van de twist,
haal straffer aan der eenheid band.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed stijge op, o Heer,

. Als wierook voor uw aangezicht.

Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.

De vespers op zaterdag
Onze Vader. Wees gegroet.
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GOD, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan den Vader. - Alleluja of Lof zij U.
1 ANT. Geprezen zij de Heer.

Psalm 143 I. Benedictus Dominus
Een danklied tot God die ons de overwinning schenkt over onze geestelijke
vijanden, en Zich ontfermt over den mens ondanks diens nietswaardigheid.
Indachtig hoe de Heer eertijds in majesteit op de Sinaï is verschenen, bidt
de psalmist dat God Zich aan ons moge openbaren en onze vijanden ook
in de toekomst verre van ons houden.
Geprezen zij de Heer, mijn God, die mijn handen oefent ten strijde * en mijn vingers
tot de krijg.
Hij is mijn ontferming en mijn toevlucht, * mijn hoeder en mijn bevrijder,
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Mijn beschermer op wien ik vertrouw, * die mijn volk aan mij doet onderdanig zijn.
Heer, wat is de mens, dat Gij U aan hem openbaart, * of de zoon des mensen, dat
Gij acht op hem slaat?
De mens is gelijk een ademtocht, * als een schaduw gaan zijn dagen voorbij. Heer, neig uw hemelen en daal neder, * raak de bergen aan, zodat zij gehuld zijn
in rook;
Slinger uw bliksems en drijf hen uiteen, * werp uw pijlen en sla hen met ontzetting;
Reik mij uw hand uit den hoge en red mij, verlos mij uit de vloed der wateren, *
uit de hand van de zonen der vreemden,
Wier mond leugen spreekt * en wier rechterhand een hand is van bedrog.
Eer aan den Vader.
ANT. Geprezen zij de Heer, mijn behoeder en mijn bevrijder.
2 ANT. Gelukkig het volk.

Psalm 143 II. Deus, canticum novum
De voorspoed van het joodse volk was het zichtbare zegel van Gods belofte.
Ook wij prijzen God, omdat wij weten dat de welvaart een gave is om niet
gegeven, uit zijn hand.
Een nieuw lied zal ik U zingen, o God, * op de tiensnarige harp voor U spelen,
U, die den koningen de overwinning geeft, * en David, uw dienaar, bevrijd hebt
van het boze zwaard.
Red mij en bevrijd mij uit de hand van de zonen der vreemden, wier mond leugen
spreekt * en wier rechterhand een hand is van bedrog. - Dat onze zonen zijn als jonge
planten, * opgroeiend in hun jeugd;
Onze dochters als hoekzuilen, * gehouwen als de zuilen des tempels;
Onze schuren gevuld, * overvol met allerlei vruchten;
Onze schapen vruchtbaar en talrijk op hun weiden, * en welig het rundvee.
Geen bres is er in de muur en geen doorgang, * geen krijgsgeschreeuw in de straten.
Gelukkig het volk wien dit alles ten deel valt; * gelukkig het volk wiens God de
Heer is.
Eer aan den Vader.
ANT. Gelukkig het volk wiens God de Heer is.
3 ANT. Groot is de Heer.

Psalm 144. I. Exaltabo te
Een heerlijk loflied op de grootheid en goedheid des Heren.
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U zal ik verheerlijken, mijn God en Koning, * en prijzen uw Naam in eeuwigheid,
voor altijd en eeuwig.
Dag aan dag zal ik U prijzen, * en loven uw Naam in eeuwigheid, voor altijd en
eeuwig.
Groot is de Heer en hoog te prijzen, * en zijn heerlijkheid is zonder grens.
Van geslacht tot geslacht zal men uw daden prijzen * en uw macht verkondigen,
Spreken van de heerlijke luister uwer heiligheid * en uw wonderwerken verhalen,
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Gewagen van de macht uwer geduchte daden * en uw grootheid verhalen,
Jubelen bij de gedachtenis van de overmaat uwer liefde * en juichen om uw
gerechtigheid.
Eer aan den Vader.
ANT. Groot is de Heer en hoog te prijzen, en zijn heerlijkheid is zonder grens.
4 ANT. Vol goedheid is de Heer.

Psalm 144 II. Miserator et misericors
In dit vervolg van de psalm bezingen wij Gods koningschap, dat nieuwe
luister kreeg in het koningschap van den verheerlijkten Mensenzoon.
Genadig en barmhartig is de Heer, * geduldig en rijk aan ontferming.
Vol goedheid is de Heer voor allen, * en zijn barmhartigheid is over al zijne werken.
Dat al uwe werken U prijzen, o Heer, * en uw getrouwen U loven;
Dat zij bezingen de luister van uw koningschap * en uw heerschappij verkondigen,
Om aan de zonen der mensen uw macht te tonen * en de heerlijke luister van uw
koningschap.
Uw koningschap is een koningschap voor alle eeuwen, * en uw heerschappij blijft
van geslacht tot geslacht.
Eer aan den Vader.
ANT. Vol goedheid is de Heer voor allen, en zijn barmhartigheid is over al zijne
werken.
5 ANT. Getrouw is de Heer.

Psalm 144. III. Fidelis Dominus
De toespelingen in de volgende verzen verstaat de Kerk van de geestelijke
spijs der genade, in het bijzonder van de dis der Eucharistie.
Getrouw is de Heer in al zijn beloften * en heilig in al zijne werken.
De Heer ondersteunt allen die wankelen * en Hij richt alle gevallenen op.
Aller ogen zien vertrouwvol naar U uit, o Heer; * Gij geeft hun spijs op de rechte
tijd.
Gij opent uw hand * en overlaadt al wat leeft met uw zegen.
Gerechtig is de Heer op al zijn wegen * en heilig in al zijne werken.
De Heer is allen die Hem aanroepen nabij, * allen die oprecht tot Hem roepen.
Hij vervult het verlangen van die Hem vrezen, * Hij verhoort hun gebed en komt
hun te hulp.
De Heer behoedt allen die Hem beminnen, * maar alle zondaren verdelgt hij.
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Mijn mond zal de lof des Heren verkondigen: * en alle vlees prijze zijn heilige
Naam in eeuwigheid, voor altijd en eeuwig.
Eer aan den Vader.
ANT. Getrouw is de Heer in al zijn beloften en heilig in al zijne werken.
KAPITTEL (Rom. 11, 33). O diepten der rijkdommen van Gods wijsheid en kennis;
hoe ondoorgrondelijk zijn zijne oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. - Gode
zij dank.
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Lofzang
O Lux, beata Trinitas
O zalig licht, Drievuldigheid
en oerbeginlijke Enigheid,
reeds taant en daalt de vuren zon;
stort Gij uw licht in ons gemoed.
U bidden wij des ochtends vroeg,
U 's avonds laat met lofgezang;
U moge ons smekelingenlied
eens loven alle eeuwen door.
Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
met onzen Trooster, Heil'gen Geest,
nu en in alle eeuwigheid.
Amen.

. Mijn gebed in de avond stijge tot U op, o Heer. . En uw ontferming dale over
ons neder.
Hierna de lofzang Magnificat en al wat volgt, bladz. 198 vlg.
¶ Met de Vespers van Zaterdag beginnen de getijden van de Zondag. Het gebed
is dan gelijk aan dat van de Mis en van de Vespers van de volgende dag. Men vindt
het bij de Vespers van de betreffende Zondag aangegeven.

De completen
Na de grote avonddienst, de Vespers, baden de oude monniken nog enkele psalmen
en gebeden voordat zij zich ter ruste legden. Uit deze oefening heeft zich op den
duur het Completorium ontwikkeld, dat in het Romeinse Brevier is opgenomen als
het laatste der daggetijden. De Completen hebben hun oorspronkelijk eenvoudig
karakter bewaard. Tot de verandering van het Brevier onder paus Pius X bad men
iedere dag onveranderlijk de psalmen, welke onder worden aangegeven. Nu bidt men
deze nog op alle Zondagen en op alle feesten.
De lezer vraagt de zegen (indien geen priester aanwezig is, zegt hij: Jube, Domine,
benedicere):

Jube domne bene-dí-ce-re.

De priester of de waardigste der aanwezigen spreekt de zegen:
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Noctem qui-é-tam et fi-nem perféctum concédat nobis
Dó- mi-nus omní-po-tens.
Amen.
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De lezer zingt de korte lezing (eventueel kan deze door een geestelijke lezing in het
Nederlands worden voorafgegaan).

FRATRES: Sóbri- i estó-te, et vi-gi-lá-te:
qui- a adversá- ri- us vester di- ábo-lus, tamquam le- o rú-gi- ens,
círcu- it, quae-rens quem dévo-ret: cu- i re-sísti- te fortes in fi-de.
Tu autem Dó- mi-ne mi-se-ré-re nobis.
. De- o grá-ti- as.
. Adju-tó-ri- um nostrum in nómi-ne Dómi-ni.
. Qui fe-cit coelum et terram.

[Nederlands]
De voorlezer vraagt den priester de zegen:
. Geef mij, Heer, uw zegen.
De priester of de waardigste der aanwezigen geeft de zegen:
EEN rustige nacht en een volmaakt einde verlene ons de almachtige Heer.
En allen antwoorden:
Amen.

Korte lezing
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De voorlezer leest enkele verzen uit de eerste brief van sint Petrus (5, 8-9). Ook is
het geoorloofd hier een gedeelte uit een geestelijk werk voor te lezen, welke lezing
dan met de korte les uit de brief van sint Petrus wordt besloten.
Broeders, weest bezonnen en waakt, want uw vijand de duivel gaat rond als een
brullende leeuw, zoekend wien hij kan verslinden; weerstaat hem, sterk in het geloof.
Gij, Heer, ontferm U onzer. . Gode zij dank.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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In stilte onderzoeken wij enkele ogenblikken (de duur van een Pater noster) ons
geweten.
Priester en volk belijden hun schuld:
Confiteor...
. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam
aeternam. . Amen.
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaëli Archangelo,
beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi
pater, quis peccavi nimis, cogitatione, verbo et opere: (hier klopt men driemaal op
de borst) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem, beatum Michaëlem Archangelum, beatum Joannem Baptistam,
sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te pater, orare pro me ad
Dominum Deum nostrum.
. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad
vitam aeternam. . Amen.
. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis
omnipotens en misericors Dominus. . Amen.

[Nederlands]
In stilte onderzoeken wij enkele ogenblikken (de duur van een Onze Vader) ons
geweten.
Indien een priester aanwezig is, volgt op de gewone wijze de schuldbelijdenis:
Ik belijd...
. De almachtige God ontferme Zich over u, vergeve uw zonden, en geleide u ten
eeuwigen leven. . Amen.
Ik belijd voor God almachtig, voor de heilige Maria altijd Maagd, voor den heiligen
aartsengel Michaël, voor den heiligen Joannes den Doper, voor de heilige apostelen
Petrus en Paulus, voor alle heiligen en voor u, vader, dat ik zeer gezondigd heb in
gedachte, woord en werk, (hier klopt men driemaal op de borst) door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld. Daarom vraag ik de heilige Maria
altijd Maagd, den heiligen aartsengel Michaël, den heiligen Joannes den Doper, de
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heilige apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen en u, vader, voor mij te bidden tot
den Heer onzen God.
. De almachtige God ontferme Zich over u, vergeve uw zonden, en geleide u ten
eeuwigen leven. . Amen.
. Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding onzer zonden verlene ons de almachtige
en barmhartige Heer. . Amen.
¶ Is er geen priester aanwezig, of bidden wij de Completen voor ons zelf, dan
zeggen wij de schuldbelijdenis als volgt:
Ik belijd voor God almachtig, voor de heilige Maria altijd Maagd, voor
den heiligen aartsengel Michaël, voor den heiligen Joannes den Doper,
voor de heilige apostelen Petrus en Paulus en voor alle heiligen, dat ik
zeer gezondigd heb in
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¶ Indien geen priester aanwezig is, bidden wij gezamenlijk de schuldbelijdenis als
volgt:
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaëli
Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, et
omnibus Sanctis, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo et opere: (hier
klopt men driemaal op de borst) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaëlem
Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et
Paulum, et omnes Sanctos, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat
nos ad vitam aeternam. . Amen.
. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum
tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. . Amen.

. Convérte nos De- us sa-lu-tá-ris noster.
. Et a-vérte i-ram tu- am a nobis.
DE- US in adju-tó-ri- um me- um inténde.
. Dómi-ne ad adjuvándum me festí-na.
Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto.
Sic-ut e-rat in princí-pi- o, et nunc,

[Nederlands]
gedachte, woord en werk, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn
allergrootste schuld. Daarom vraag ik de heilige Maria altijd Maagd, den
heiligen aartsengel Michaël, den heiligen Joannes den Doper, de heilige
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apostelen Petrus en Paulus en alle heiligen, voor mij te bidden tot den Heer
onzen God.
. De almachtige God ontferme Zich over ons, vergeve onze zonden, en
geleide ons ten eeuwigen leven.
. Amen.
. Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding onzer zonden verlene ons de
almachtige en barmhartige God.
. Amen.
. Doe ons tot U keren, God ons heil.
. En wend uw toorn van ons af.
. God, kom mij te hulp.
. Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Zoals het was in het begin,
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et semper, et in saécu- la saecu-ló-rum. Amen.
Alle-lú-ia.
Of: Laus ti-bi Dómi-ne Rex ae-térnae glo-ri-ae.

De voorzanger heft de antifoon en de psalm aan:

MI-SE-RE-RE.

Gedurende de Paastijd:

AL-LE-LU-IA.

Psalm 4

Cum invo-cá-rem exaudivit me
Deus justítiae me - ae:*
in tribulatióne dilatá - sti mi - hi.

Miserere mei, * et exaudi orationem meam.
Filii hominum, usquequo gravi corde? * ut quid diligitis vanitatem, et quaeritis
mendacium?
Et scitote quoniam mirificavit Dominus sanctum suum; * Dominus exaudiet me
cum clamavero ad eum.
Irascimini, et nolite peccare; / quae dicitis in cordibus vestris, * in cubilibus vestris
compungimini;
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[Nederlands]
en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluja.
Van Septuagesima tot Pasen zegt men in plaats van Alleluja:
Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid.
ANT. Ontferm U mijner.
Gedurende de Paastijd:
ANT. Alleluja.

Psalm 4
Het eerste gedeelte van dit avondlied is door de Kerk steeds op Christus
toegepast. Evenals David de opstandelingen vermaande tot inkeer te komen
en zich aan zijn koningschap te onderwerpen, zo verkondigt ook Christus
hoe de Vader hem steeds verhoort en heeft verheven, en nodigt Hij allen
uit zich te schikken naar zijn leiding.
Als ik U aanroep, verhoor mij, God van mijn gerechtig-
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Sacrificate sacrificium justitiae, / et sperate in Domino. - * Multi dicunt: Quis ostendit
nobis bona?
Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine; * dedisti laetitiam in corde meo.
A fructu frumenti, vini, et olei sui * multiplicati sunt.
In pace in idipsum * dormiam et requiescam.
Quoniam tu, Domine, singulariter in spe * constituisti me. Gloria Patri.

Psalm 90
Qui habitat in adjutorio Altissimi, * in protectione Dei caeli commorabitur.
Dicet Domino: ‘Susceptor meus es tu et refugium meum, * Deus meus sperabo in
eum’. Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium * et a verbo aspero.
Scapulis suis obumbrabit tibi, * et sub pennis ejus sperabis. Scuto circumdabit te
veritas

[Nederlands]
heid; * steeds brengt Gij mij verlichting in mijn kwelling.
Ontferm U mijner * en verhoor mijn gebed.
Zonen der mensen, hoe lang nog zijt gij traag van hart? * Waarom houdt gij u aan
ijdelheid en zoekt gij bedrog? Want weet dat de Heer zijn uitverkorene wonderbaar
heeft verheerlijkt; * de Heer verhoort mij als ik Hem aanroep.
Al zijt gij toornig, zondigt niet; * wat gij in uw hart tegen mij beraamt, betreurt
het op uw legerstede;
Brengt welgevallige offers en hoopt op den Heer. - * Velen zeggen: Wie toont ons
het goede?
Verheven boven ons, o Heer, is het licht van uw aanschijn; * Gij hebt vreugde aan
mijn hart geschonken
Meer dan er is bij overvloed * van koren, wijn en olie.
In vrede leg ik mij te ruste * en sluimer aanstonds in;
Want Gij alleen, o Heer, * stelt mij in veiligheid.
Eer aan den Vader.

Psalm 90
Deze overweging over het vertrouwen in de bescherming van God is
tegelijkertijd een heerlijk avondgebed. Voor alle gevaren van de nacht wil
God ons behoeden; aan zijn engelen heeft Hij bevel gegeven ons overal
te vergezellen.
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Wie woont onder de hoede van den Allerhoogste, * toeft onder de bescherming van
den God des hemels.
Hij mag zeggen tot den Heer: ‘Mijn beschermer zijt Gij en mijn toevlucht, * mijn
God op wien ik vertrouw’.
Want Hij is het die mij bevrijdt uit de strik der jagers * en van een bitter woord.
Met zijn wieken zal Hij u overschaduwen, * en onder zijn vleugelen zult gij gerust
zijn.
Als met een schild zal zijn trouw u omgeven, * gij zult niet vrezen voor de
verschrikking des nachts,
Niet voor de pijl die vliegt overdag, voor het onheil dat rondwaart in het duister,
* noch voor de aanval des duivels in de middag.
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ejus, * non timebis a timore nocturno.
A sagitta volante in die, / a negotio perambulante in tenebris; * ab incursu et
daemonio meridiano.
Cadent a latere tuo mille, / et decem millia a dextris tuis; * ad te autem non
appropinquabit.
Verumtamen oculis tuis considerabis, * et retributionem peccatorum videbis.
Quoniam tu es, Domine, spes mea. * Altissimum posuisti refugium tuum.
Non accedet ad te malum, * et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.
Quoniam angelis suis mandavit de te: * ut custodiant te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te, * ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Super aspidem et basiliscum ambulabis, * et conculcabis leonem et draconem. ‘Quoniam in me speravit, liberabo eum; * protegam eum, quoniam cognovit nomen
meum.
Clamabit ad me, et Ego exaudiam eum; / cum ipso sum in tribulatione; * eripiam
eum et glorificabo eum.
Longitudine dierum replebo eum * et ostendam illi salutare meum’.
Gloria Patri.

Psalm 133
Ecce nunc benedicite Dominum, * omnes servi Domini: Qui statis in domo Domini,
* in atriis domus Dei nostri. In noctibus extollite manus

[Nederlands]
Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, * tot u zal het
niet genaken;
Maar met uw ogen zult gij aanschouwen * en de vergelding der boosdoeners zien.
Want Gij zijt, Heer, mijn toevlucht. * Den Allerhoogste hebt gij u tot beschermer
gekozen.
Geen onheil zal u treffen, * en geen plaag naderen tot uw tent,
Want aan zijn engelen heeft Hij over u bevolen, * dat zij u bewaken op al uw
wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, * opdat gij niet uw voet zult stoten aan een steen.
Op adder en koningsslang zult gij treden * en vertrappen zult gij leeuw en draak. ‘Omdat hij op Mij heeft vertrouwd, zal Ik hem redden; * Ik zal hem beschermen,
omdat hij mijn Naam heeft gekend.
Roept hij Mij aan, Ik zal hem verhoren; in kwelling zal Ik met hem zijn; * Ik zal
hem bevrijden en verheerlijken.
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen * en hem mijn heil doen
aanschouwen.’
Eer aan den Vader.
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Psalm 133
Komt, looft nu den Heer, * alle gij dienaren des Heren, Gij die staat in de woning
des Heren, * in de voorhoven van het huis van onzen God.
Heft in de nacht uw handen
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vestras in sancta * et benedicite Dominum.
Benedicat te Dominus ex Sion, * qui fecit caelum et terram.
Gloria Patri.
En allen herhalen de antifoon:

MI-SERERE mi-hi Dómi-ne, et exáudi o-ra-ti- ónem me- am

Of, gedurende de Paastijd:

AL-LELU-IA, al-le-lú- ia, al-le-lú-ia.

Lofzang
Zangwijze voor Zondagen en lagere feesten:

TE lu-cis ante térmi-num, Re-rum Cre- á-tor, póscimus,
Ut pro tu- a cleménti- a, Sis praesul et custö-di- a.

[Nederlands]
naar het heiligdom * en looft den Heer.
De Heer zegene u uit Sion, * Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eer aan den Vader.
ANT. Ontferm U mijner, Heer, en verhoor mijn gebed.
Gedurende de Paastijd:

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Lofzang
U, voor het scheiden van het licht,
Schepper der dingen, vragen wij,
dat Gij naar uw barmhartigheid
ons leidt en in bescherming neemt.
Ver van ons blijven boze droom
en waan van ijdel nachtgezicht;
en houd den vijand van ons af,
bewaar ons lichaam onbesmet.
Geef dit, algoede Vader, en
Gij Eengeboorne Hem gelijk,
die met den Geest, den Paracleet,
regeert door alle eeuwigheid.
Amen.
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Zangwijze op de grote feesten:

TE lu-cis ante térmi- num, Re-rum Cre- á-tor, pósci-mus,
Ut pro tu-a cleménti- a, Sis praesul et custó-di- a.

Zangwijze voor gewone weekdagen:

TE lu-cis ante térmi-num, Re-rum Cre- á-tor, póscimus,
Ut pro tu- a cleménti- a, Sis praesul et custódi- a.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata:
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
Cum Spiritu Paraclito,
Regnans per omne saeculum. Amen.

Van Beloken Pasen tot het feest van 's Heren Hemelvaart:

TE lu-cis ante térmi-num, Re-rum Cre- á-tor, póscimus,
Ut pro tu- a cleménti- a, Sis prae-sul et custó-di- a.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata:
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
In sempiterna saecula. Amen.
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¶ Wanneer op de feesten des Heren de lofprijzing moet worden gewijzigd, wordt deze
steeds te bestemder plaatse aangegeven.
Van Beloken Pasen tot het feest van Hemelvaart luidt zij:
Aan God den Vader zij de eer,
en aan den Zoon die uit de dood
is opgestaan, en aan den Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Amen.

Op de feesten van de heilige Moeder Gods:
Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.
Amen.
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Op de feesten van de heilige Moeder Gods:

TE lu- cis ante térmi-num, Re-rum Cre- á- tor, póscimus,
Ut pro tu- a cle- ménti- a, Sis praesul et custó- di- a.
Procul recedant somnia,
Et noctium phantasmata:
Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna saecula. Amen.

¶ Wanneer op de feesten des Heren de lofprijzing moet worden gewijzigd, wordt deze
steeds te bestemder plaatse aangegeven.
De priester zingt het kapittel:
Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos:
ne derelinquas nos, Domine Deus noster.
en allen antwoorden:

. De- o grá-ti- as.

Afwisselend met het koor zingt de voorzanger de volgende beurtzang:

IN manus tu- as Dó-mi-ne,
* Comméndo spí-ri- tum me- um.
In manus.
Rede-místi nos Dómi-ne, De- us ve-ri- tá-tis.
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* Comméndo.
. Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i

[Nederlands]
De priester leest vervolgens:
KAPITTEL (Jer. 14, 9). Gij zijt bij ons, Heer, en uw heilige Naam is over ons
afgeroepen; verlaat ons niet, Heer onze God.
. Gode zij dank.

* Korte beurtzang
. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest.
. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest.
. Gij hebt mij verlost, Heer, God der waarheid.
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Sancto.
In manus.
. Custó-di nos Dómi-ne ut pu-píl-lam ó-cu-li.
. Sub umbra a-lá-rum tu-á-rum prótege nos.

Zangwijze gedurende de Advent:

IN manus tu- as Dómi-ne, * Comméndo spí- ri-tum me- um.
In manus. . Redemísti nos Dómi-ne, De- us ve-ri- tá-tis.
* Comméndo. . Gló-ri- a Patri, et Fí-li- o, et Spi-rí-tu- i
Sancto. In manus tu- as.
. Custó-di nos Dómi-ne ut pu-píl-lam ó-cu-li.
. Sub umbra a-lá-rum tuárum prótege nos.

[Nederlands]
. Beveel ik mijn geest.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Gedurende de Paastijd:
. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluja, alleluja,
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. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluja, alleluja.
. Gij hebt mij verlost, Heer, God der waarheid.
. Alleluja, alleluja.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
. In uwe handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluja, alleluja.
Na de beurtzang bidden wij:
. Bewaar mij, Heer, als uw oogappel. (P.T. Alleluja.)
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Gedurende de Paastijd wordt deze beurtzang aldus gezongen:

IN manus tu- as Dómi-ne, comméndo spí-ri-tum me- um:
* Alle- lú- ia, alle-lú- ia.
In manus.
. Redemísti nos Dómi-ne,
De- us ve-ri-tá-tis.
* Alle- lú-ia, alle-lú-ia.
. Gló-ri- a Patri, et
Fí- li- o, et Spi-rí-tu- i Sancto.
In manus.
. Custódi nos Dómi-ne ut pu-píl-lam ó-cu-li, alle-lú- ia
. Sub umbra alárum tuárum prótege nos, alle-lú- ia

De voorzanger heft de antifoon aan:

SALVA nos.

Lofzang van Simeon

Nunc dimíttis servum tu-um Dómi - ne,*
secúndum verbum tuum in pa - ce.
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. Bescherm mij onder de schaduw uwer vleugelen. (P.T. Alleluja.)
ANT. Bewaar ons.

Lofzang van Simeon Luc. 2, 29-32
Wij leggen ons te ruste met de woorden welke de grijze Simeon bad, toen
hij het goddelijk Kind in zijn
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[Latijn]
Quia viderunt oculi mei * salutare tuum,
Quod parasti * ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, * et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri.
En allen herhalen de antifoon:

SALVA nos, Dómi-ne, vi-gi-lántes, custó-di nos dormi- éntes:
ut vi-gi-lémus cum Christo, et requi- escámus in pa-ce.
T.P. Alle- lú-ia.

¶ Indien geen priester aanwezig is, wordt voor en na het volgend gebed de liturgische
groet Dominus vobiscum vervangen door de aanroeping Domine, exaudi orationem
meam. Et clamor meus ad te veniat.
. Dominus vobiscum.
. Et cum spiritu tuo.
Oremus. - Visita, quaesumus, Domine, habitationem istam, et omnes insidias inimici
ab ea longe repelle: angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant; et
benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

[Nederlands]
armen mocht dragen. Wij hebben Christus, het enig ware Licht, leren
kennen; dit is onze hoogste vrede, onze troost en onze heerlijkheid.
NU laat Gij, Heer, uw dienaar gaan * volgens uw woord in vrede;
Want mijn ogen * hebben uw heil gezien,
Dat Gij bereid hebt * voor het aanschijn aller volkeren: Een licht tot openbaring
aan de heidenen * en tot heerlijkheid van uw volk Israël.
Eer aan den Vader.
ANT. Bewaar ons, Heer, terwijl wij waken, en bescherm ons als wij slapen; opdat
wij mogen waken met Christus, en rusten in vrede. (In de Paastijd: Alleluja.)
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. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
* Laat ons bidden. - Bezoek, vragen wij, Heer, deze wonìng, en weer verre van
haar alle listen van den vijand; dat uw heilige engelen er in
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[Latijn]
. Dominus vobiscum.
. Et cum spiritu tuo.

. Bene-di-cámus Dómi-no.

. De- o grá-ti- as.

De priester of de waardigste der aanwezigen zegt:
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater,
Spiritus Sanctus. . Amen.

et Filius, et

Vervolgens wordt een der antifonen van de Moeder Gods gezongen (latijnse tekst
met melodie op bladz. 1577 vlg.). En ten slotte:
. Divinum auxilium maneat semper nobiscum.

. Amen.

En in stilte bidden wij nog Pater, Ave en Credo in Deum.

[Nederlands]
wonen om ons in vrede te bewaren, en dat uw zegen altijd over ons mag blijven.
Door onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid
van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. Zegenen wij den Heer.
. Gode zij dank.

De zegen
Zegene en bescherme ons de almachtige en barmhartige Heer, de Vader
Zoon en de Heilige Geest. . Amen.

en de

Vervolgens wordt een der antifonen van de Moeder Gods gebeden (zie bladz. 200
vlg.).
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Moge Gods hulp voortdurend met ons blijven.

. Amen.

En in stilte bidden wij nog Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den
almachtigen Vader.

Gebed na de getijden
Na de getijden van de dag bidden vele priesters het volgende gebed.
Sacrosanctae et individuae Trinitati,
crucifixi Domini nostri Jesu Christi
humanitati, beatissimae et gloriosissimae
semperque Virginis Mariae fecundae
integritati, et omnium sanctorum
universitati sit sempi-

Aan de allerheiligste Drievuldigheid, één
in Wezen; aan de mensheid van onzen
gekruisigden Heer Jesus Christus; aan de
zeer heilige en roemrijke, altijddurende
en vruchtbare ongeschondenheid van de
Maagd Maria; en aan ge-
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heel de menigte der heiligen, zij eeuwige
lof, eer, macht en heerlijkheid gebracht
door ieder schepsel; en ons worde
vergiffenis geschonken van al onze
zonden; door de ongemeten eeuwen der
eeuwen. . Amen.

terna laus, honor, virtus et gloria ab omni
creatura, nobisque remissio omnium
peccatorum, per infinita saecula
saeculorum. . Amen.

. Gelukkig de schoot van de Maagd
. Beata viscera Mariae Virginis, quae
Maria, die den Zoon van den eeuwigen portaverunt aeterni Patris Filium. . Et
Vader heeft gedragen. . En gelukkig de beata ubera, quae lactaverunt Christum
borsten, welke Christus den Heer hebben Dominum.
gevoed.
En in stilte: Onze Vader en Wees gegroet.

Andere avondgebeden uit oude liturgische boeken
Oudtijds was de Vespers verbonden met het Ontsteken van het licht. Als het licht
van de dag verdween, overdachten de christenen hoe alleen Christus het avondloze
licht is. Ten teken daarvan werd vuur gewijd en plechtig een kaars of lamp ontstoken,
zoals nu nog gebeurt in de plechtigheid van de Paasnacht. Naast de gewone
smeekbeden om vergiffenis en hulp gedurende de nacht vinden wij in vele oude
gebeden dan ook toespelingen op Christus, het enige licht dat de nacht van onze
zwakheid kan verlichten, en ons kan binnenleiden in de eeuwige dag van Gods
heerlijkheid.
WIJ danken U, o God, door uw Zoon Jesus Christus onzen Heer, dat Gij ons verlicht
hebt door de openbaring van het onvergankelijke Licht. Nu de dag ten einde is en
wij aan het begin van de nacht zijn gekomen; nu wij verzadigd zijn door het licht
van de dag, dat Gij tot ons nut hebt geschapen, en door uw genade het licht van de
avond ons niet ontbreekt; heiligen en verheerlijken wij U door uw Zoon Jesus Christus
onzen Heer, door wien U alle heerlijkheid zij en macht en eer, met den Heiligen
Geest.
Amen.
Red ons, God, en richt ons op door uw Christus.
Laat ons smeken om de genade en de ontferming des Heren, dat Hij ons den Engel
des vredes zende, dat Hij ons alles schenke wat ons goed en heilzaam is, dat wij ons
leven beëindigen in Christus, en dat wij deze avond en nacht en geheel ons leven in
vrede, onberispelijk en vrij van zonde mogen doorbren-
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gen. En laat ons ten slotte onszelf en elkander aanbevelen aan den levenden God,
door Christus onzen Heer.
God, die zonder begin zijt en zonder einde, die alles door Christus hebt gemaakt en
in stand houdt, van alle eeuwigheid God en Vader van onzen Heer Jesus Christus,
Heer van den Heiligen Geest, Koning van al wat redelijk en stoffelijk is, die de dag
hebt geschapen voor de werken des lichts en de nacht tot rust voor onze zwakheid
(want ‘Uwer is de dag, en Uwer is de nacht; Gij hebt de dageraad en de zon
geschapen’); neem, goede Meester, onze dankzegging van het avonduur genadig
aan. Gij, die ons door de gehele dag hebt heengeleid tot het begin van deze nacht,
bewaar ons door uw Christus. Schenk ons een avond van vrede en een nacht zonder
zonde, en maak ons waardig het eeuwige leven te bezitten, door uw Christus, door
wien U heerlijkheid zij, eer en aanbidding, met den Heiligen Geest in eeuwigheid.
Amen.
Laat ons den Schepper en Vorst van het licht, Hem, die de harten doorgrondt en de
Verlosser is van wie in Hem geloven, zonder ophouden lofzingen; opdat Hij, bij het
neigen van de dag, de aandrang onzer stem verhore, en de aanbrekende duisternis
van de nacht door de glans van zijn licht overstrale, zodat het duister geen plaats
wordt gelaten om ons te beproeven of te kwellen. Hij zij onze beschermer, die ons
het ware licht heeft geschonken; opdat wij altijd in zijn licht mogen wandelen, die
ons beroemen Christus als Heer en Verlosser te hebben.
Nu wij U dit avondoffer van onze lofprijzing opdragen, bidden wij U, Heer onze
God, neig het oor van uw ontferming naar het gebed van het volk dat tot U smeekt.
Laat onze bede voor uw aanschijn opstijgen als zoete wierook; het heffen onzer
handen zij als een avondoffer. Moge dit gebed, o Heer, voor uw dienaren een krachtige
bescherming zijn; geef ons dat wij op ieder uur en te allen tijde door uw ontferming
worden bewaard bij wat wij overdag verrichten, en beschut wanneer wij slapen.
Almachtige Heer, nu wij het nachtelijke duister tegemoet gaan, weten wij niet anders
of beter te doen dan vergiffenis te vragen voor onze zonden aan U, dien wij als onzen
Schepper erkennen. Luister, Heer, naar het gebed van uw volk, en schenk een ieder
de rijkdom uwer vergeving. Wees niet indachtig dat de mens in het begin heeft
gezondigd, maar zie naar onzen Verlosser die U in zijn godheid gelijk is. Gij weet
hoezeer de vijand ons belaagt; daarom bidden wij U, dat hij niemand van ons moge
winnen, die allen voortdurend in de katholieke Kerk uw glorierijke
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Drievuldigheid leren aanbidden.
Aan het einde van deze dag en bij het naderen van de nacht, brengen wij U, Heer,
het avondoffer van het licht, en smeken wij ootmoedig uwe mildheid af. Verhelder
door uw licht, wat door de schaduw der zonde in ons verduisterd wordt; breng liefde
en licht in ons hart, waar de vijand slechts duisternis wil brengen. Wanneer de ogen
van ons lichaam gedurende de nacht zijn ingeslapen, mogen wij dan de ogen van
onze geest op U richten, almachtige God. En mogen wij, wanneer de nacht ten einde
is, bij het nieuwe licht weer opstaan voor het gebed, en de komende dag verbeiden
om U lof te zingen.
Nu de avond is genaderd, bidden wij U, eeuwige Heer, ons te reinigen van de werken
der duisternis; opdat onze zintuigen bevrijd mogen blijven van de verleiding der
boosheid en de verslapping der begoocheling verre blijve van ons hart. Omgord ons
met reinheid, zodat wij U in de morgen met een zuiver hart en lichaam mogen dienen.
Zie op ons neder, Heer, en waak over de schapen van uw kudde, opdat de dief in de
nacht zijn prooi niet kan besluipen en roven. Want Gij, Heer, slaapt en sluimert niet,
en wordt niet moede onze zielen te bewaren. Verlicht ons hart met het licht uwer
waarheid, opdat uw barmhartigheid altijd in ons hart moge uitstralen.
Almachtige, eeuwige God, des avonds, bij de dageraad en op de dag bidden wij
nederig uwe Majesteit, dat Gij de duisternis der zonde uit ons hart moogt verjagen,
en ons brengen tot het ware Licht dat Christus is.
God, die de nacht verlicht, en na de duisternis weer het licht doet opgaan, verleen
ons dat wij deze nacht mogen doorbrengen vrij van de lagen des duivels, en, in de
ochtenduren weder voor uw altaar tredend, U, o God, mogen dankzeggen.
Moge, Heer, nu de duisternis invalt, de dageraad der gerechtigheid aanbreken; en
zoals Gij ons hoort, nu wij aan het einde van de dag U nederig dankzeggen, verhoor
ons evenzo genadig, wanneer wij in de vroegte tot U bidden.
Ik dank U, almachtige eeuwige God, dat Gij mij in uw heilige ontferming deze dag
hebt willen bewaren. Ik vraag van uw oneindige goedheid, dat ik deze nacht zonder
enige zonde of hinderlaag van den duivel in vrede en in kuise rust moge doorbrengen,
zodat ik in de morgen rein en gesterkt moge opstaan om U, mijn God, te prijzen.
Heer Jesus, die in de storm rustig op het schip hebt geslapen, doch zijt opgestaan en
de zee en de winden hebt bevolen; geef dat mijn hart tot U waakt, ook al rust mijn
lichaam hier van de arbeid.
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Lam Gods, dat alle zonden der wereld hebt gedragen, bescherm in uw goedheid mijn
slaap tegen den vijand.
Ook kan men bidden de oude lofzang Christe, qui lux es et dies, die in Nederlandse
vertaling een van de geliefde avondliederen onzer voorouders was.
Christe, du biste licht ende dach:
voor di sich niemant verberghen mach:
een licht van licht men di verstaet,
een salich licht gi ons verclaert.
Ick bidde, heilge Heere, di:
in deser nacht behoede mi:
in di so si die ruste mijn:
laet ons dees nacht in vreden sijn!
Verdrijft des swaren slapens vrist:
geef ons te ontgaen des viands list:
dat vleis rein ende suver sij:
so staen wi swaere sorgen vrij.
Nu slaept dat ooghe sonder leit:
dat herte waeckt in stedicheit.
Bescherm' ons Godes rechterhant:
verloost ons van der sonden bant.
Beschermer alre kerstenheit,
dijn hulpe sterck si ons bereit!
Nu helpt ons, Heer, in dese noot
door dijn vijf heilghe wonden root!
Gedenckt toch onser, Heer, tegaer,
die hier sijn in dit lichaem swaer:
der sielen, die du heefs verloost,
die ghevet, Heer, u eewghe troost.
Des Vaders cracht, des Sones const,
des Heilghen Geestes goede gonst,
hebt lof end' eer end' weerdicheit
door d'onghemeten eewicheit!

Avondgebeden ontleend aan het Griekse Horologion
U ZIJ LOF, onze God, U zij lof.
Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, die alomtegenwoordig zijt en het
al vervult, schat van alle goed en Meester van het leven, kom en neem uw intrek in
ons; reinig ons van alle smet en, in uw goedheid, red onze zielen.
* Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons. (driemaal)
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
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Allerheiligste Drievuldigheid, ontferm U over ons. Heer, vergeef ons onze zonden.
Meester, sla geen acht op onze ongerechtigheden. Heilige, kom ons te hulp en genees
onze zwakheden om wille van uw Naam.
Heer, ontferm U over ons. (driemaal)
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Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Onze Vader...
Want Uwer is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, van den Vader en
den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De volgende twee gebeden behoren tot de gebeden welke de priester bidt
bij het begin van de Vesperdienst volgens de Byzantijnse ritus.
Heer, straf mij niet in uw toorn, en tuchtig mij niet in uw gramschap; maar handel
met ons volgens uw goedheid, geneesheer en verzorger onzer zielen. Geleid ons naar
de haven van uw wil. Verlicht de ogen van ons hart, opdat wij uwe waarheid mogen
kennen, en geef ons de rest van deze dag en geheel de tijd van ons leven in vrede en
zonder zonde door te brengen; op voorspraak van de heilige Moeder van God en alle
heiligen. Want Uwer is de macht, het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, van
den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
God, groot en verheven, die alleen onsterfelijk zijt en woont in het ontoegankelijke
licht, die alles in wijsheid hebt geschapen, die licht en duisternis hebt gescheiden,
de zon hebt aangesteld om te heersen over de dag en maan en sterren om te heersen
over de nacht; Gij die ons zondaars vergund hebt ook op dit uur voor uw aanschijn
te treden om U te belijden en U de lofprijs van de avond te brengen; doe ons gebed,
o goede Heer, als wierook opstijgen voor uw aangezicht en ontvang het als een zoete
geur. Vervul deze avond en de komende nacht met uw vrede; bekleed ons met de
wapenen des lichts; verlos ons van de verschrikking des nachts en van alle onheil
dat rondwaart in het duister; en geef dat onze slaap, welke Gij ons hebt gegeven tot
verkwikking onzer zwakheid, vrij zij van alle waanbeelden des duivels. Zie, Heer
van het heelal en gever van alle goed, op voorspraak van de heilige Moeder Gods
genadig op ons neer, opdat wij berouwvol ook gedurende de nacht op onze legerstede
uw Naam indachtig zijn, verlicht door de ijver voor uw geboden met een blij gemoed
weer opstaan om uw goedheid te bezingen, en aan uw ontferming onze gebeden en
smekingen ten offer brengen voor onze zonden en voor die van geheel uw volk. Want
Gij zijt een goede God en vol ontferming, en U brengen wij lof, den Vader, den Zoon
en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Een van de oudste lofzangen der Kerk is de volgende avondhymne, welke
nog altijd een der hoogtepunten van de Byzantijnse avonddienst vormt.
Het avondlicht van kaarsen en lampen is het symbool van Christus, het
blijde Licht van de heerlijkheid des Vaders.
Blij licht der heilige glorie
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van den onsterfelijken Vader, den hemelsen, heiligen, zaligen: Jesus Christus.
Gekomen bij de ondergang der zon
en ziende naar het avondlicht,
zingen wij een loflied tot God,
den Vader
en den Zoon
en den Heiligen Geest.
Waardig is het te allen tijde
U met gerechte stemmen te prijzen,
Zoon van God
die het leven schenkt;
daarom roemt U de wereld.

Terwijl alle gelovigen het hoofd diep gebogen houden, bidt de priester
tijdens de Vesperdienst over hen het volgende gebed:
Heer onze God, die de hemelen deed nederbuigen en tot heil van het menselijk
geslacht zijt afgedaald, zie neder op uw dienaren en op uw erfdeel. Want voor U,
den vreeswekkenden maar rechtvaardigen Rechter, neigen zij het hoofd en buigen
zij hun nek; want zij hopen geen hulp van de zijde der mensen, maar zien uit naar
uw ontferming en verwachten uw heil. Bescherm hen op deze avond en in de komende
nacht en te allen tijde tegen iederen vijand, tegen alle vijandige werking des duivels
en tegen ijdele en boze gedachten.
Op de psalmen van de Completen volgt onmiddellijk de oude ‘grote
lofprijzing’, het Gloria in excelsis Deo. De tekst hiervan wijkt enigszins
af van de ons bekende en wordt gevolgd door een aantal aanroepingen.
Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Wij prijzen U, wij zegenen U wij aanbidden U, wij verheerlijken U, wij zeggen
U dank om uw grote heerlijkheid.
Heer Koning, hemelse God, almachtige Vader, Heer eniggeboren Zoon Jesus
Christus, en Heilige Geest.
Heer God, Lam van God, Zoon van den Vader, die wegneemt de zonde der wereld,
ontferm U over ons.
Die wegneemt de zonden der wereld, neem ons smeekgebed aan, Gij die gezeten
zijt aan de rechterhand van den Vader, en ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen zijt de Heer, Jesus Christus, in de heerlijkheid
van God den Vader. Amen.
Avond aan avond zal ik U prijzen, en loven uw Naam in eeuwigheid, voor altijd en
eeuwig.
Heer, Gij waart ons een toevlucht van geslacht tot geslacht.
Ik sprak; Heer, ontferm U mijner; genees mijn ziel, want tegen U heb ik gezondigd.
Heer, bij U zocht ik mijn toevlucht; leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn
God. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
Strek uw ontferming uit over hen die U kennen.
Gewaardig U, Heer, ons in deze nacht zonder zonde te bewaren.
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Naam in eeuwigheid. Amen.
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Moge, Heer, uw ontferming over ons komen, zoals wij dit van U hebben verhoopt.
Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, Meester, onderricht mij in uw gerechtigheid.
Gezegend zijt Gij, Heilige, verlicht mij met uw gerechtigheid.
Heer, uw ontferming blijft in eeuwigheid; Gij zult het werk van uw handen niet
verstoten. U komt lof toe, U zij lofgezang, U zij verheerlijking, den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ter ere van de heilige Moeder van God
Waarlijk passend is het u, o Moeder Gods, te prijzen, u, de altijd zalig geprezen en
ongeschonden Moeder van onzen God. U, die eerbiedwaardiger zijt dan de cherubim
en onvergelijkelijk roemrijker dan de serafim, die God het Woord ongedeerd hebt
gebaard, u, die werkelijk Godsmoeder zijt, zingen wij lof.
God van onze vaderen, die altijd met ons handelt volgens uw goedheid, neem uw
ontferming niet van ons weg, maar leid op hun voorspraak ons leven in vrede.
Door het bloed van de martelaren der gehele wereld als met purper en kostbaar
lijnwaad omhangen, roept de heilige Kerk door hen U toe, Christus God: Zend uw
ontferming over uw volk, geef vrede aan ons land en rijke genade aan onze zielen.
Eer aan den Vader en den Zoon en de Heiligen Geest.
In het gezelschap van uw heiligen, Christus, schenk rust aan de zielen van uw
dienaren, daar waar geen moeite is, geen geween en geen klacht, maar leven zonder
einde.
Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Door de voorspraak van alle heiligen en van de Moeder van God, schenk ons uw
vrede Heer, en ontferm U onzer, want Gij alleen zijt barmhartig.
Gij die te allen tijde en op ieder uur, in de hemel en op aarde, wordt aanbeden en
verheerlijkt; Christus God, die lankmoedig zijt, barmhartig en goedertieren; die de
rechtvaardigen bemint en U ontfermt over de zondaars; die allen door de belofte der
toekomstige goederen roept tot het heil; aanvaard, Heer, in dit uur ook onze gebeden,
en richt ons leven volgens uw geboden. Heilig onze ziel en zuiver ons lichaam, herstel
ons denken, reinig ons inzicht, en red ons van alle zorg, van rampen en verdriet.
Omring ons met uw heilige engelen, opdat wij, door hun bescherming beveiligd en
geleid, mogen komen tot de eenheid van geloof en tot de kennis van uw
ontoegankelijke heerlijkheid; want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Gebed van den monnik Paulus tot de heilige Moeder Gods
Zuivere, onbevlekte, reine, onbesmette, kuise Maagd en Bruid van God, die door het
wonder van uw moederschap God het Woord met de mensen hebt verbonden en de
gevallen natuur van ons geslacht met het hemelse hebt verenigd; enige hoop van de
wanhopigen en hulp van de strijders; hulpvaardige bijstand van wie tot u komen en
toevlucht van alle christenen; wijs mij, rampzalige zondaar, niet af, al ben ik geheel
bedorven door mijn schandelijke gedachten, woorden en daden, en door mijn traagheid
een slaaf geworden van de genietingen des levens. Gij die immers de Moeder zijt
van den liefderijken God, heb medelijden met mij, zondaar en verloren zoon, en
aanvaard het gebed van mijn onreine lippen. Verteder uw Zoon, onzen Heer en
Meester, in uw moederlijke vrijmoedigheid, opdat Hij zelfs voor mij de volheid van
zijn liefde openstelt, mij ondanks mijn ontelbare misslagen brengt tot boetvaardigheid,
en mij maakt tot een trouwen dienaar van zijn geboden. Stel u met uw medelijden,
barmhartigheid en liefde altijd aan mijn zijde. Wees mij in dit leven een krachtige
voorspraak en een hulp, verdedig mij tegen de listen van mijn vijanden, en leid mij
naar het heil. Omgeef in het uur van mijn dood mijn arme ziel met uw goedheid, en
verdrijf verre van haar de sombere waanbeelden des duivels. Red mij op de vreselijke
dag des oordeels van de eeuwige straf en geef mij deel te hebben aan de
onuitsprekelijke glorie van uw zoon, onzen God. Moge ik dit, mijn Meesteres,
hoogheilige Moeder van God, door uw bijstand en voorspraak verkrijgen, door de
genade en de liefde van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer en God en Zaligmaker
Jesus Christus. Aan Hem zij alle heerlijkheid, eer en aanbidding, met zijn eeuwigen
Vader en zijn alheiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Avondgebed tot onzen heer Jesus Christus
Geef ons, Meester, nu wij gaan slapen, verkwikking naar lichaam en geest; bewaar
ons voor de donkere slaap der zonde en voor alle duistere en nachtelijke wellust;
bedaar de aandrang der begeerten, en blus de vurige pijlen, die door den boze
verraderlijk op ons worden afgeschoten; bedwing de onrust van ons vlees, en doe
iedere aardse en vleselijke gedachte tot kalmte komen. Geef ons, God, een waakzame
geest, een wijs verstand, een bezonnen hart en een lichte slaap, vrij van alle duivels
droombedrog. Doe ons weer opstaan op de tijd van het gebed, bevestigd in uw
geboden, en met de herinnering aan uw gerechtigheid ongeschonden in ons hart.
Verleen ons
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U geheel de nacht te verheerlijken, opdat wij bezingen, zegenen en prijzen uw
lofwaardige en heerlijke Naam, van den Vader, van den Zoon en van den Heiligen
Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tot den engelbewaarder
Heilige engel, die mij schamele ziel en mijn pover leven tot bewaarder zijt gegeven,
verlaat mij zondaar niet en wijk niet van mij om wille van mijn onstandvastigheid;
gun den bozen duivel geen kans, opdat de tyrannie van dit sterfelijke lichaam mij
niet overheerse; neem mijn hand en geleid mij tot de weg van het heil. Heilige engel
Gods, bewaker en beschermer van mijn ziel en mijn lichaam, vergeef mij alles
waardoor ik U gedurende mijn leven en mogelijk op deze dag heb bedroefd. Bescherm
mij in de komende nacht en bewaar mij van alle listen des vijands, opdat ik door
geen enkele zonde Gods toorn opwek; en bid voor mij tot den Heer, dat Hij mij sterke
in zijn vrees en mij make tot een waardigen dienaar van zijn goedheid. Amen.
Mijn hoop is de Vader, mijn toevlucht is de Zoon, mijn bescherming is de Heilige
Geest. Heilige Drievuldigheid, U zij lof.
Laat ons bidden voor de vrede der wereld. Heer, heb ontferming. (Zo antwoordt
men op alle volgende beden.)
Voor de vrome en rechtgelovige christenen.
Voor onzen heiligen Vader N., paus van Rome, voor onzen bisschop N., en voor
geheel onze broederschap in Christus.
Voor onze regeerders.
Voor hen die ons dienen en ons hebben gediend.
Voor hen die ons haten en die ons liefhebben.
Voor hen die ons, ondanks onze onwaardigheid, gevraagd hebben voor hen te
bidden. Voor de bevrijding der gevangenen.
Voor de veiligheid van hen die op zee varen.
Voor de zieken.
Laat ons ook bidden voor de overvloed van de vruchten der aarde.
En voor al onze ouders en broeders die ons zijn voorgegaan, en alle rechtgelovigen
die hier of waar ook in vrede rusten.
Bidden wij ook voor onszelf. en driemaal zeggen wij: Heer, heb ontferming.
Om wille van de gebeden van onze heilige vaderen, Heer Jesus Christus, onze
God, ontferm U onzer. Amen.

Avondgebed uit de Nederlandse katechismus
IN de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit. Ik
be-
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dank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom,
Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de
genade van een oprecht berouw.
Wij onderzoeken gedurende enkele ogenblikken ons geweten en bidden vervolgens:
* OEFENING VAN BEROUW. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat
ik uw straffen heb verdiend, maar vooral, omdat ik U, mijn grootsten Weldoener en
het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp
van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij
zondaar genadig!
* Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wien de goddelijke goedheid mij
heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
En driemaal bidden wij, ter ere van de drievoudige zuiverheid van de Moeder van
God:
* Wees gegroet... Door uw onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam
en heilig mijn ziel.
Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig
leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede
rusten. Amen.
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.

* Toewijding van het huisgezin
O Jesus, onze beminnenswaardigste Verlosser, Gij zijt uit de hemel gezonden om
de wereld door leer en voorbeeld te verlichten. Daartoe hebt Gij het grootste gedeelte
van uw sterfelijk leven in onderdanigheid aan Maria en Joseph in het nederig huisje
van Nazareth willen doorbrengen. Gij hebt dat huisgezin geheiligd, opdat het aan
alle christelijke huisgezinnen tot voorbeeld zou strekken.
Neem ons huisgezin, dat zich thans geheel aan U toewijdt, genadig aan, bescherm
en bewaar het en bevestig daarin, met de vrede en de eenheid van de christelijke
liefde, de heilige vreze voor U. Zo moge ons huisgezin gelijkvormig worden aan het
goddelijk toonbeeld van uw huisgezin, zodat allen, die er toe behoren, zonder
uitzondering de eeuwige zaligheid verwerven.
O Maria, teerbeminde Moeder van Jesus Christus en onze Moeder, verkrijg in uw
mededogen en uw goedertierenheid, dat Jesus onze toewijding welwillend aanvaardt
en zijn weldaden en zegeningen over ons uitstort.
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in al onze noden naar ziel en lichaam, opdat wij met de heilige Maagd Maria onzen
goddelijken Verlosser Jesus Christus eeuwig lof en dank mogen brengen. Amen.
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Vernieuwing van de toewijding van het huisgezin aan het heilig hart van
Jesus
O liefdevolle Zaligmaker, in alle nederigheid aan uw voeten neergeknield, komen
wij wederom de toewijding van ons huisgezin aan uw koninklijk Vaderhart in alle
oprechtheid vernieuwen. Van liefde en dankbaarheid vervuld, o goddelijk Hart van
Jesus, begroeten wij U weder bij het einde van deze dag als het hoofd van ons
huisgezin, dat niet tevergeefs al zijn vertrouwen op U gesteld heeft. O heilig Hart
van onzen vrijgevigen Koning, wij smeken er U om, door het onbevlekt Hart van
Maria, maak dat wij U steeds meer en meer leren kennen, vuriger beminnen en
getrouwer dienen. Zet ook uw zegetocht voort over de wereld, maak alle huisgezinnen
deelachtig aan de invloed van uw zoete heerschappij, opdat weldra over geheel de
aarde deze éne kreet weerklinke: Ere zij aan het goddelijk Hart, dat ons de zaligheid
heeft verworven, ere, lof en glorie in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Andere avondgebeden
Hieronder volgt nog een aantal avondgebeden waaruit men een keuze kan doen.

Gebed van bisschop Sailer
VADER, met een dankbaar en ootmoedig hart kom ik tot U aan het einde van deze
dag. Want danken moet ik U voor alle weldaden die ik van uw goedheid heb
ontvangen. Aan uw zegen dank ik alles wat ik vandaag heb gedaan en kunnen
bereiken. Elke gelegenheid en elke aandrang tot het goede, elke overwinning die ik
op mijzelf behaalde, elke gedachte aan uw alomtegen-woordigheid, elke stille
herinnering aan het voorbeeld en de liefde van uw Zoon, onzen Heer Jesus Christus;
dit alles, Vader, heb ik van U ontvangen. Hoe gering echter en hoe onvolmaakt is
het goede dat ik deed; hoeveel, wat ik had kunnen doen, heb ik nagelaten. Nog altijd
ben ik de trage dienaar, die de wil kent van zijn Heer maar hem niet volbrengt.
Onderzoeken wij hier ons geweten.
Trouwe en goede Vader van uw kinderen, ook op deze avond belijd ik U mijn zonden,
en neem ik mijn toevlucht tot uw genade, welke mij werd geschonken in uw
eniggeboren Zoon. Ook nu troost ik mij met het vertrouwen op uw belofte: dat Gij
de dood des zondaars niet wilt. Spreek daarom tot mijn ziel: wees rein. Geef mij
wijsheid en kracht om in gehoorzaamheid aan uw geboden en in blij vertrouwen op
uw beloften voort te gaan op de rechte weg die tot U voert. De grootste dank welke
ik U voor al uw weldaden kan tonen, is dat ik leef naar uw
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wil. Mocht ik U op deze wijze steeds beter danken, steeds groeien in waarachtige
kennis en liefde tot U. Help mij hierbij, liefdevolle Vader. Amen.
Tot U, God, verheffen wij onze ogen, want van U alleen komt onze hulp. Herder van
Israël, Gij slaapt en sluimert niet, maar blijft onze beschermer bij dag en bij nacht.
Bewaar ons lichaam tegen alle gevaar en neem onze ziel onder uw hoede. Wees ons
een krachtige hulp tegen onze vijanden. Dat de vijand niets tegen ons vermoge, en
de zoon des verderfs het niet wage ons te schaden.
Jesus, blijf bij ons om ons te verdedigen, blijf in ons om ons te sterken, ga ons voor
om ons te leiden, strek uw handen over ons uit om ons te beschermen en te zegenen.
Verhoor uw dienaar ten dage van zijn kwelling, zend hem hulp uit uw heiligdom en
bescherm hem uit Sion. Zie genadig neer op alle zieken en stervenden, en wees hun
troost en kracht in hun laatste ogenblik. Ontferm U ook over hen die in gevaar van
zonde zijn, geef sterkte aan de zwakken en maak te schande de listen van den vijand,
die rondwaart in het duister. Mogen allen die in tweedracht leven, zich verzoenen
en zich in uw vrede verblijden. Heer, wij bevelen U onze ouders en bloedverwanten,
onze weldoeners, vrienden en vijanden aan. Zegen en bescherm hen, en vergeld hun
wat zij ons hebben welgedaan.
Wij bevelen U geheel ons bezit aan, ons lichaam en onze ziel, ons slapen en waken,
ons leven en sterven. Laat ons met Christus waken en rusten in vrede. Bewaar ons,
Heer, als uw oogappel; en bescherm ons onder de schaduw uwer vleugelen.
Almachtige God, die de troost zijt der bedroefden en de sterkte der zwakken, verhoor
het gebed van allen die in hun nood tot U komen. Toon aan ieder uwe hulp, opdat
zij erkennen dat Gij hen in hun ellende hebt bijgestaan. Door Christus onzen Heer.
Amen.

Tot de heilige Moeder Gods
Bid driemaal ter ere van de drievoudige zuiverheid van Maria:
* Wees gegroet... Door uw onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam
en heilig mijn ziel.
* Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods, versmaad
onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorievolle
en gezegende Maagd.
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons tegen onze vijanden.
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wien de goddelijke goedheid mij heeft
toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
Geef mij, Heer, uw zegen, be-
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scherm mij tegen alle kwaad, en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede
rusten. Amen.

De rozenkrans
Het is een vroom gebruik iedere avond gezamenlijk in de huiselijke kring
de rozenkrans te bidden. Een verklaring van het rozenkransgebed vindt
men op bladz. 1155.

* De litanie van de heilige Moeder Gods
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God,1)
Heilige Maagd der Maagden,
Moeder van Christus,
Moeder van de goddelijke genade,
Allerreinste Moeder,
Zeer kuise Moeder,
Maagdelijke Moeder,
Onbevlekte Moeder,
Beminnelijke Moeder,
Bewonderenswaardige Moeder,
Moeder van goede raad,
Moeder van den Schepper,
Moeder van den Zaligmaker,
Allervoorzichtigste Maagd,
Eerwaardige Maagd,
Lofwaardige Maagd,
Machtige Maagd,
Goedertieren Maagd,
Getrouwe Maagd,
1) bid voor ons.
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Spiegel der gerechtigheid,
Zetel van wijsheid,
Oorzaak van onze blijdschap,
Geestelijk vat,
Eerwaardig vat,
Heerlijk vat van godsvrucht,
Mystieke roos.
Toren van David,
Ivoren toren,
Gouden huis,
Ark van het Verbond,
Deur van de hemel,
Morgenster,
Heil van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Koningin van de Engelen,
Koningin van de Aartsvaders,
Koningin van de Profeten,
Koningin van de Apostelen,
Koningin van de Martelaren,
Koningin van de Belijders,
Koningin van de Maagden,
Koningin van alle Heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige Rozenkrans,
Koningin van de vrede,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Vanaf de Advent tot Kerstmis:
. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
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. En zij heeft ontvangen van den Heiligen Geest.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van den
engel het vlees aannam uit de schoot van de heilige Maagd Maria; wij bidden U:
verleen ons, dat wij door haar voorspraak bij U worden geholpen, omdat wij vast
geloven, dat zij de Moeder van God is. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
. Na het baren, o Maagd, zijt gij ongerept gebleven.
. Moeder van God, wees onze voorspraak.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt aan de mensen de prijs van de eeuwige zaligheid
geschonken door de vruchtbare maagdelijkheid van de heilige Maria; wij bidden U:
verleen ons te mogen ondervinden, dat zij onze voorspraak is, omdat wij door haar
mochten ontvangen den Gever van het leven, onzen Heer Jesus Christus, uw Zoon.
Amen.
Van Maria-Lichtmis tot Pasen, en na de Paastijd tot de Advent:
. Bid voor ons, heilige Moeder van God.
. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. - Heer God, wij bidden U: geef ons uw dienaren, dat wij ons mogen
verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de
verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd Maagd is gebleven, verlost
worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door
Christus onzen Heer. Amen.
Gedurende de Paastijd:
. Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja.
. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de
verrijzenis van uw Zoon, onzen Heer Jesus Christus; wij smeken U: geef dat wij door
zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door
denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Gebeden voor het inslapen
Voor het inslapen kunnen wij een van de volgende gebeden of verzuchtingen bidden.
In vrede leg ik mij ter ruste, en sluimer aanstonds in. (Ps. 4, 9) Gij, Heer, zult ons
bewaren en beschermen tegen het geslacht der bozen in eeuwigheid. (Ps. 11, 8)
Voor eeuwig zal ik wonen in uw tent, bescherming vinden onder de schutse uwer
vleugels. (Ps. 60, 5)
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Heer, mijn God en mijn heil, ik roep tot U bij dag en bij nacht. (Ps. 87, 2)
Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond, en de dag is reeds gedaald. (Luc. 24,
29)
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* Om een zalige dood
Jesus, Maria, Joseph, U geef ik mijn hart en mijn ziel.
Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijn doodsstrijd. Jesus, Maria, Joseph, laat
mij in uw gezelschap in vrede sterven.

* Gebed van den heiligen Alfonsus
Jesus Christus, mijn God, ik aanbid U en dank U voor alle weldaden die Gij mij deze
dag hebt geschonken. Ik offer U mijn slaap en alle ogenblikken van deze nacht, en
vraag U mij zonder zonde te bewaren. Daarom berg ik mij in uw heilige zijde en
onder de mantel van mijn heilige Moeder. Dat uw heilige engelen mij omgeven en
mij in vrede bewaken, en dat uw zegen over mij zij. Amen.
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Geef ons door het ontvangen van de tegenwoordige gaven de
toekomstige te verwachten
ONVERANDERLIJKE MACHT EN EEUWIG LICHT,
ZIE GENADIG NEDER OP HET WONDERBAAR
GEHEIM
VAN GEHEEL UW KERK
EN VOLTREK ONGESTOORD
UIT KRACHT VAN UW EEUWIG BESCHIKKING
HET WERK VAN DE ZALIGHEID DER MENSEN;
OPDAT DE GEHELE WERELD ONDERVINDE EN ZIE
DAT HET GEVALLENE WORDT OPGERICHT,
HET VEROUDERDE VERNIEUWD,
EN ALLES HERSTELD WORDT
DOOR HEM
UIT WIEN HET ZIJN OORSPRONG HEEFT:
ONZEN HEER JESUS CHRISTUS
UW ZOON.
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De eucharistie
Door de viering der Eucharistie doet de Kerk wat Christus haar bij het Avondmaal
geboden heeft. In navolging van Christus zegt de priester het dankgebed en heiligt
hij het brood en de wijn door de herhaling van de woorden des Heren, waarmede
Deze getuigde dat zij waren geworden tot zijn Lichaam en Bloed. En allen nuttigen
van de heilige gaven, tot vergeving der zonden en ten eeuwigen leven.
Deze viering is de opperste DANKZEGGING der Kerk en de hoogste lofprijs welke zij
God kan brengen. Zij dankt God voor al zijn weldaden; in oude liturgische teksten
(zie Andere gebeden gedurende de mis) werden deze weldaden dikwijls uitvoerig
opgesomd: de schepping, de belofte na de zondeval, de verlossing van Israël uit
Egypte en andere wonderen uit het Oude Testament welke de Kerk steeds als
voorafbeeldingen van het Nieuwe Testament heeft verklaard, en bovenal de
menswording van Gods Zoon en geheel zijn heilswerk. De herdenking van het
Avondmaal vond hierbij als vanzelf haar plaats. De uitnodiging tot deze heilige
viering is altijd en overal dezelfde geweest: laat ons dankzeggen den Heer onzen
God (dialoog voor de prefatie). De heilige viering en geheel het mysterie van het
Lichaam en Bloed des Heren noemen wij dankzegging (eucharistia).
Dankzegging was ook de hoofdinhoud van het rituele tafelgebed der Joden. Maar
de Kerk weet dat zij haar dankzegging, in navolging van Christus bij het Avondmaal,
niet langer richt tot een onkenbaren God die in het onzienlijke licht des hemels woont,
maar tot onzen Vader, den Vader van haar Heer en Zaligmaker Jesus Christus. De
dankzegging en lofprijs der synagoge konden slechts zwakke voorafbeeldingen zijn
van de volheid der Kerk, die den Vader dank kan zeggen en Hem kan lofzingen:
door Christus onzen Heer (prefatie).
Als de priester over brood en kelk de woorden der instelling uitspreekt, dan geloven
wij dat daar werkelijk tegenwoordig zijn het Lichaam en Bloed des Heren, van
denzelfden Heer die in Palestina heeft geleefd en nu in heerlijkheid is gezeten aan
de rechterhand des Vaders. Wat eerst brood en wijn was, is nu Christus' Lichaam en
Bloed; dit is het wat wij lezen in de evangeliën en wat de Kerk steeds heeft geloofd
(transsubstantiatie). Christus sprak echter niet zonder meer over zijn Lichaam en
Bloed, maar van ‘mijn Lichaam dat voor u wordt overgeleverd’ (Luc. 22, 19) en van
‘mijn Bloed van het Nieuw Verbond, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot
vergeving der zonden’ (Mc. 14, 24; Mt. 26, 28 en Luc. 22, 20). Hij sprak derhalve
van zijn Lichaam en Bloed in betrekking tot zijn dood op het kruis.
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De wezensverandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed des Heren bij de
eucharistische viering is derhalve de tegenwoordigstelling van Christus' Kruisdood:
bij het laatste Avondmaal krachtens de daad waardoor Christus Zich reeds offerde
met betrekking tot zijn dood op de volgende dag; op de altaren der Kerk krachtens
de in zijn woorden uitgesproken wil, dat wij op deze wijze zijn dood waarachtig en
steeds opnieuw zouden vieren. Daar nu de dood van Christus een werkelijk offer is
geweest, is ook de viering van de Eucharistie een WERKELIJK OFFER, de sacramentele
d.i. geestelijke en onbloedige, maar werkelijke tegenwoordigstelling van het
kruisoffer, het enige offer der Nieuwe Wet.
Van het kruisoffer en het eucharistische offer is Christus zelf zowel de offergave als
de priester. Toch zijn ook de apostelen en hun opvolgers priesters in de volle zin van
het woord. Zij zijn immers aangesteld door den Heer, toen Hij hun gebood de
Eucharistie te Zijner gedachtenis te vieren. Hun priesterschap doet dan ook geen
afbreuk aan het éne Hogepriesterschap van Christus. Zij zijn waarachtig priesters,
omdat zij aan dit éne priesterschap ‘naar de wijze van Melchisedech’ deel hebben;
zij zijn priesters, omdat de Eucharistie welke zij op het bevel des Heren vieren, een
waarachtig offer is. Zo is het offer des Heren tevens het offer der Kerk. De priesters
der Kerk brengen het aan den eeuwigen Vader door de handen van den énen
Hogepriester Jesus Christus.
Ook de vrucht van het eucharistische offer is dezelfde als van het kruisoffer. Ten
opzichte van God is zij opperste dankzegging en lofprijzing; voor ons is zij: verlossing,
heiliging, kindschap Gods, en welke ook de woorden mogen zijn waarmede de
apostelen en de theologen der Kerk de onzegbare volheid van ons heil in Christus
hebben pogen uit te drukken. Al wat tot dit heil kan strekken, is in de vrucht van dit
offer besloten: vergeving van zonden, welzijn en vrede van Kerk en wereld, bloei
van deugden in de levenden en eeuwige rust voor de doden, alle geestelijke en
tijdelijke gaven die dienen tot eeuwige zaligheid. Om de volheid van deze vrucht tot
uitdrukking te brengen heeft de Kerk sinds de oudste tijden in het eucharistische
gebed de gedachtenissen gevoegd (Te igitur en de beide Memento's) en doet zij ons
ook in de andere gebeden der Mis herhaaldelijk bidden, dat wij allen aan de volmaakte
vrucht van het offer deelachtig mogen worden.
Zo is het offer van Christus in de Eucharistie de opperste dankzegging en lofprijs
der Kerk, de vergeving der zonden en onze heiliging, het vertrouwvol gebed dat de
Vader Zich om wille van zijn Zoon zal ontfermen over alle noden van Kerk en wereld,
zelfs over de doden, daar ook zij delen in de gemeenschap der heiligen. Wegens deze
verschillende opzichten noemen wij het offer daarom zowel dankoffer en lofoffer
als zoenoffer en smeekoffer.
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Ook GEDACHTENIS EN GETUIGENIS is de viering van de Eucharistie, volgens het
woord van den Apostel: ‘Zo dikwijls gij dit Brood zult eten en de Kelk zult drinken,
zult gij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij wederkomt’ (1 Cor. 11, 26). Als
wij rondom het altaar samenkomen om de dood des Heren te vieren, dan getuigen
wij daarmede dat Hij de enige Heer der Kerk is en belijden wij onze verwachting
van zijn tweede komst, wanneer Hij de Kerk zal vervolmaken en bevestigen tot het
eeuwige Koninkrijk.
Uitdrukkelijk gedenken wij in de mis alle mysteriën van het heil, niet alleen het
lijden en de offerdood des Heren, maar ook zijn verrijzenis uit de doden en zijn
opklimmen ten hemel in heerlijkheid (gebed Unde et memores na de consecratie).
Want als Christus ons beveelt Hem bij de eucharistische viering te gedenken, dan
gedenken wij geheel zijn heilswerk en in de eerste plaats zijn verheerlijking, zonder
welke ons geloof ijdel zou zijn (1 Cor. 15, 14).
Sedert de eerste dagen na het Pinksterfeest is de gemeenschappelijke viering der
Eucharistie ten slotte geweest het TEKEN VAN DE EENHEID DER KERK (Hand. 2, 42).
‘Want hoewel velen, zijn wij één brood en één lichaam, wij allen die deelhebben aan
het éne Brood’ (1 Cor. 10, 17). Vooral in de gebeden bij de vredeskus vinden wij de
gedachte dat de gezamenlijke deelneming aan de Eucharistie het teken der eenheid
is, en de band van liefde, welke allen die Christus heeft liefgehad, in Hem samenbindt.
Christus vermaant ons uitdrukkelijk dat God ons offer niet kan aanvaarden, als wij
ons niet eerst met onzen broeder hebben verzoend (Mt. 5, 23).
OVER DE COMMUNIE. - Volledig nemen wij eerst deel aan de viering der heilige
Geheimen, als wij nuttigen van het Lichaam en Bloed des Heren. Want Christus zei
niet alleen: Dit is mijn Lichaam; Hij liet er aan voorafgaan: Neemt en eet. Zoals Hij
reeds vroeger gezegd had: ‘Als gij het Vlees van den Mensenzoon niet zult eten, en
niet zijn Bloed zult drinken, zult gij het leven niet in u hebben’ (Jo. 6, 54).
Steeds heeft de Kerk dit zo verstaan, dat evenals het doopsel ook de deelneming
(communie) aan de Eucharistie, althans het verlangen daarnaar (uitgesproken of
onuitgesproken) voor hen die het Lichaam en Bloed des Heren kunnen onderscheiden,
noodzakelijk is ter zaligheid. Zelfs aan kleine kinderen werd vroeger, en wordt nu
nog in het Oosten, het Sacrament gereikt. De inwijding van den christen omvat niet
alleen het doopsel en het vormsel, maar ook het eerste ontvangen van de Eucharistie.
Om wille van onze zwakheid heeft de Kerk bepaald, dat wij althans één maal per
jaar het Lichaam en Bloed des Heren zouden nuttigen; gelijk zij eveneens bepaald
heeft dat wij althans op de Zondagen en geboden feestdagen tegenwoordig moeten
zijn bij de eucharistische viering.
De deelneming aan het Lichaam en Bloed des Heren is niet een beloning voor de
vromen. Zij is het deelhebben aan de Verlos-
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sing en de heiliging in Gods genade van allen, die door het doopsel met Christus zijn
bekleed en kinderen Gods zijn geworden. Allen die in Gods genade zijn, mogen te
allen tijde naderen tot de tafel des Heren. Het spreekt vanzelf dat zij zich tot het
ontvangen van de heilige Geheimen naar vermogen voorbereiden, en immer bedacht
moeten zijn op de verhevenheid van het Sacrament en op de geestelijke rijkdom,
welke het betekent en in ons uitwerkt. Volgens het voorschrift der Kerk moeten wij
ons lichamelijk op de communie voorbereiden door ons na middernacht van spijs en
drank te onthouden.
Als het verheven Sacrament der heiliging is de deelneming aan de Eucharistie het
bijzondere onderpand der toekomstige heerlijkheid; de reispenning ten eeuwigen
leven en de rechtvaardiging voor de vreeswekkende rechterstoel van Christus.
MANIEREN OM DE MIS BIJ TE WONEN. - De verhevenheid van de eucharistische viering
vraagt van ons dat wij haar bijwonen met eerbied en aandacht. Wij moeten overwegen
de mysteriën van het heil welke door de Eucharistie tegenwoordig worden gesteld,
God danken om zijn heerlijkheid en zijn weldaden welke wij ontvangen door zijn
Zoon Jesus Christus, en Hem vragen ons en allen steeds meer te doen delen in de
heiliging, die wij door de Verlossing hebben verkregen. Een zekere gids daarbij is
het officiële gebed der Kerk, dat wij vinden in het missaal, en dat ons voor ieder feest
en voor iedere gelegenheid de gedachten aanbrengt, waarmee wij de heilige viering
moeten bijwonen. Reeds de gebeden van het Onveranderlijke der mis bieden stof
voor steeds nieuwe overweging van het geheim dat in de Eucharistie wordt gevierd.
(Een korte verklaring van de gebeden en plechtigheden der mis vindt men op bladz.
266 vlg.) Stof tot meditatie leveren bovendien de voor iedere dag verschillende
lezingen en gezangen uit de heilige Schrift.
Als wij gedurende de mis met den priester de gebeden van het missaal bidden, is
het niet nodig dat wij alle teksten met den priester meelezen. Vooral de stilgebeden
die de priester voor het evangelie, bij de offerande, bij de communie en vóór de
laatste zegen verricht, kunnen wij zeer goed vervangen door eigen overweging.
Sommigen zullen zich graag geheel aan eigen gebed en overweging wijden. Zij
zullen zich echter daarbij laten leiden door de grote en onvervangbare motieven van
het gebed der Kerk. Een serie Andere gebeden gedurende de mis, ontleend aan de
heilige Schrift en aan oude liturgische teksten (bladz. 300) kan hun daarbij tot leidraad
dienen.
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Voorbereidende psalmen en gebeden
In het Romeinse Missaal vindt men de volgende psalmen en gebeden welke de priester
bidt als voorbereiding op de mis. Ook de gelovigen kunnen ze bidden, geheel of
gedeeltelijk, om zich op de viering der Eucharistie voor te bereiden.
ANTIFOON
WEES niet indachtig, Heer, wat wij of onze ouders hebben misdaan; en neem geen
wraak over onze zonden. (P.T. Alleluja.)

Psalm 83. Quam dilecta
De Kerk waar de Eucharistie wordt gevierd, is in waarheid de tent en de
voorhof des Heren, en het beeld van het heiligdom der hemelse
heerlijkheid.
Hoe liefelijk is uw woning, Heer der heirscharen; * mijn ziel verlangt en smacht naar
de voorhoven des Heren.
Mijn hart en mijn lichaam * jubelen voor den levenden God.
Zelfs de mus vindt een woning * en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
Bij uw altaar, Heer der heirscharen, * mijn Koning en God.
Gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer; * in alle eeuwen zullen zij U prijzen.
Gelukkig de man die zijn kracht vindt in U, er slechts aan denkt naar U op te gaan.
* Als zij door het dal der tranen trekken, wordt de dorheid een bron,
Want de Wetgever zegent haar met regen. Zo gaan zij steeds krachtiger voort, *
totdat zij voor God op de Sion verschijnen.
Heer, God der heirscharen, hoor mijn gebed; * Jacobs God, neig uw oor.
God, onze kracht, zie toe, * blik neer op het gelaat van uw Gezalfde.
Want één dag in uw voorhoven is beter * dan duizend daarbuiten.
Liever wil ik op de drempel van Gods huis blijven staan * dan wonen in de tenten
der zondaars.
Want God bemint ontferming en waarheid; * de Heer geeft genade en glorie.
Hij weigert geen weldaad aan hen die voortgaan in onschuld. * Heer der
heirscharen, gelukkig de mens die op U blijft vertrouwen.
Eer aan den Vader.

Psalm 84. Benedixisti, Domine
In zijn geheimen toont de Heer ons zijn heil, vergeeft Hij de
ongerechtigheden van zijn volk, en schenkt Hij ons de voorsmaak van de
toekomstige heerlijkheid.
Gij hebt, o Heer, uw land gezegend, * de gevangenschap van Jacob afgewend;
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uw gramschap, * U afgewend van de toorn uwer verbolgenheid. - Herstel ons, God
ons heil, * en wend uw gramschap van ons af.
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Zult Gij dan voor eeuwig tegen ons toornen, * of uw toorn uitstrekken van geslacht
tot geslacht?
Gij zult U tot ons wenden, God, en ons doen leven, * en uw volk zal zich in U
verblijden.
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid, * en geef ons uw heil. Horen wil ik wat de Heer God in mij spreekt, * want Hij spreekt van vrede tot zijn
volk. En tot zijn heiligen * en tot hen wier hart zich tot Hem wendt. Waarlijk, zijn
heil is nabij aan hen die Hem vrezen, * zodat de heerlijkheid woont in ons land.
Ontferming en trouw ontmoeten elkaar, * gerechtigheid en vrede groeten elkaar
met een kus;
Trouw ontspruit aan de aarde * en gerechtigheid ziet neer uit de hemel;
Ja, de Heer schenkt zijn goedertierenheid, * en ons land brengt zijn vrucht voort.
Gerechtigheid zal voor Hem uitgaan * en zijn schreden richten op de weg.
Eer aan den Vader.

Psalm 85. Inclina, Domine
U willen wij loven, Heer, want niemand is aan U gelijk. Gij alleen kunt
ons redden uit de handen van wie ons vervolgen.
Neig, Heer, uw oor en verhoor mij, * want ellendig ben ik en arm.
Bescherm mijn ziel, want U ben ik toegewijd; * red, mijn God, uw dienaar die op
U hoopt.
Ontferm U mijner, Heer, want gans de dag roep ik tot U, verblijd de ziel van uw
dienaar, * tot U toch, Heer, heb ik mijn ziel geheven.
Want Gij, Heer, zijt goed en barmhartig, * rijk aan ontferming voor wie U
aanroepen. Luister, Heer, naar mijn bidden, * zie neer op mijn smeken.
Ik roep tot U op de dag van mijn ellende, * want Gij verhoort mij.
Heer, geen der goden is U gelijk, * en niets is er groot als uwe werken.
Alle volken, die Gij hebt geschapen, zullen komen en U, Heer, aanbidden, * en
prijzen uw Naam.
Want groot zijt Gij in uw wondere werken; * Gij alleen zijt God.
Leid mij, Heer, langs uw weg; ik wil volgen het pad uwer waarheid; * vervul mijn
hart met de vrees voor uw Naam. U, Heer mijn God, wil ik danken uit geheel mijn
hart, * en prijzen uw Naam tot in eeuwigheid;
Want groot is over mij uw ontferming; * Gij redt mij uit het diepst van de afgrond.
Zondaars, mijn God, staan tegen mij op, en een bende geweldenaars staat mij naar
het leven; * zij houden U niet voor ogen.
Maar Gij, Heer, zijt een barmhartige, genadige God, * lankmoedig en rijk aan
goedheid en trouw.
Wend U tot mij en wees mij genadig; geef uw dienaar uw sterkte, * en red den
zoon van uw dienstmaagd.
Geef mij een teken van heil, dat
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zij die mij haten hun schande aanschouwen: * dat Gij, Heer, mij bijstaat en troost.
Eer aan den Vader.

Psalm 115 Credidi, propter quod locutus sum
Als dank aan God mag de Kerk de kelk des heils nemen en de Naam des
Heren aanroepen in de heilige viering van het mysterie.
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel diep ben ik vernederd’;
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen mens is te vertrouwen’.
Wat zal ik den Heer wedergeven * voor al wat Hij mij heeft geschonken?
De kelk des heils zal ik heffen * en de Naam des Heren aanroepen,
Mijn geloften aan den Heer volbrengen ten aanschouwen van geheel zijn volk. *
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van zijn heiligen.
Heer, ik ben slechts uw dienaar, * ik ben uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken; daarom breng ik U een offer van lof * en zal
ik de Naam des Heren aanroepen,
Mijn geloften aan den Heer volbrengen ten aanschouwen van geheel zijn volk, *
in de voorhoven van het huis des Heren, in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Psalm 129. De profundis
Talrijk zijn onze zonden. Maar bij God is vergeving; Hij maakt ons waardig
rond zijn altaar te staan.
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, hoor mijn klagen.
Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen en smeken.
Als Gij onze zonden indachtig blijft, Heer; * Heer, wie zal stand houden?
Maar bij U is vergeving, * en wegens uw wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet Israël uit naar den Heer.
Want bij den Heer is ontferming, * en overvloedig is zijn verlossing.
Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn zonden.
Eer aan den Vader.
ANT. Wees niet indachtig, Heer, wat wij of onze ouders hebben misdaan; en neem
geen wraak over onze zonden. (P.T. Alleluja.)
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader...
. En leid ons niet in bekoring,
. Maar verlos ons van het kwade.
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. Ik zeide: Heer, ontferm U mijner;
. Genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
. Keer U eindelijk tot ons, Heer,
. En laat U verbidden ten gunste van uw dienaren.
. Kome uw ontferming over ons, o Heer,
. Gelijk wij op U hebben gehoopt.
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. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid,
. En dat uw heiligen zich verheugen.
. Zuiver mij, Heer, van mijn verborgen zonden,
. En straf uw dienaar niet om wat anderen hebben misdaan.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - Allergoedertierenste God, neig het oor van uw goedheid naar onze
gebeden, en verlicht ons hart door de genade van den Heiligen Geest; opdat wij uw
geheimen op waardige wijze mogen bedienen, en U met eeuwige liefde beminnen.
God, voor wien ieder hart openligt, wien alle wil bekend is en geen enkel geheim
verborgen; zuiver de gevoelens van ons hart door de instorting van den Heiligen
Geest, opdat wij verdienen U volmaakt te beminnen en op waardige wijze te loven.
Louter, Heer, onze nieren en ons hart met het vuur van den Heiligen Geest; opdat
wij U dienen met een kuis lichaam, en met een rein hart behagen. Moge de Vertrooster
die van U voortkomt, vragen wij, Heer, ons verstand verlichten en ons, volgens de
belofte van uw Zoon, tot volle waarheid voeren.
Moge de kracht van den Heiligen Geest, vragen wij, Heer, ons bijstaan, onze harten
vol goedheid zuiveren, en ons tegen alle onheil beschutten. God, die de harten der
gelovigen door de verlichting van den Heiligen Geest hebt onderwezen; geef ons in
dien Geest oprecht wijs te zijn, en ons altijd over zijn vertroosting te verblijden.
Reinig, vragen wij, Heer, ons geweten door uw bezoek; opdat onze Heer Jesus
Christus, uw Zoon, bij zijn komst in ons voor Zich een welbereide woning vinde.
Die met U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen.
. Amen.

Gebeden van den heiligen Ambrosius
Heer, ik vraag U door dit allerheiligste geheim van uw Lichaam en Bloed, dat ons
in uw Kerk dagelijks tot spijs en drank, tot reiniging en heiligmaking strekt, en ons
tot deelgenoten van de enige en hoogste Godheid maakt; schenk mij uw heilige
deugden, opdat ik hierdoor vervuld, in zulk een goede gesteltenis tot uw altaar nadere,
dat dit hemelse Sacrament mij tot heil en leven worde. Met uw heilige en gezegende
mond hebt Gij immers gezegd: ‘Het Brood, dat Ik geven zal, is mijn Vlees voor het
leven van de wereld: Ik ben het levend Brood, dat uit de hemel is nedergedaald. Zo
iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’. Allerzoetst Brood, genees
het gehemelte van mijn hart, opdat ik de zoetheid van uw liefde moge smaken. Genees
het van alle zwakheid, opdat ik geen zoetheid smake buiten U. Allerblankst Brood,
dat alle ge-
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noegen en alle smaak bevat, dat ons steeds nieuwe kracht geeft en nooit in gebreke
blijft, U nuttige mijn hart, en de zoetheid van uw smaak verzadige het binnenste van
mijn ziel. U genieten de engelen ten volle; moge ook de pelgrim U genieten naar de
mate van zijn krachten, opdat hij, door dit heilig voedsel gesterkt, op zijn weg niet
bezwijke. Heilig Brood, levend Brood, smetteloos Brood, dat uit de hemel zijt
nedergedaald en aan de wereld het leven schenkt, kom in mijn hart en zuiver mij van
alle onreinheid van het vlees en van de geest. Ga binnen in mijn ziel, genees en reinig
mij inwendig en uitwendig. Wees de schutse en het voortdurende heil van mijn ziel
en mijn lichaam. Verdrijf van mij de vijanden die mij belagen; dat zij terugdeinzen
voor de aanwezigheid van uw macht, opdat ik, inwendig en uitwendig door U gesterkt,
langs de kortste weg belande in uw rijk, waar wij U zullen zien, niet meer in
geheimenissen zoals in deze wereld, maar van aanschijn tot aanschijn; waar Gij God
den Vader het koningschap zult overreiken en als God alles voor allen zult zijn. Dan
zult Gij mij op wonderbare wijze met U verzadigen, zodat ik in eeuwigheid niet meer
zal hongeren en dorsten: Gij die, met denzelfden God den Vader en den Heiligen
Geest, leeft en heerst door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Goedertieren Heer Jesus, ik, zondaar die ik ben, die geen beroep kan doen op eigen
verdiensten, maar alleen op uw erbarming en goedheid mag vertrouwen, nader met
angst en beven tot de tafel van uw allerzoetste Gastmaal. Want mijn hart en mijn
lichaam zijn bezoedeld door talrijke misdaden, mijn verstand en mijn tong heb ik
niet met zorg bewaakt. Daarom dan, genadige Godheid, ontzagwekkende Majesteit,
neem ik arme, in ellende verzonken, mijn toevlucht tot U, bron van ontferming; tot
U snel ik om genezing, vlucht ik om bescherming, en U, voor wien als Rechter ik
het niet kan uithouden, verlang ik te bezitten als mijn Zaligmaker. Voor U, Heer, leg
ik mijn wonden bloot, aan U openbaar ik mijn schande. Ik weet het, mijn zonden,
waarvoor ik vrezen moet, zijn veelvuldig en zwaar. Ik stel mijn hoop op uw
barmhartigheden die ontelbaar zijn. Heer Jesus Christus, eeuwige Koning, God en
mens, die voor den mens gekruisigd werd, sla op mij uw barmhartige ogen. Verhoor
mij, want op U stel ik mijn vertrouwen; ontferm U over mij, want ik ben vol
ellendigheid en zonde, Gij die nooit de bron van uw erbarming zult doen ophouden
te vloeien. Wees gegroet, heilzaam Slachtoffer, dat voor mij en voor geheel het
mensdom op het kruis geofferd werd. Wees gegroet, edel en kostbaar Bloed, dat
vloeit uit de wonden van mijn gekruisigden Heer Jesus Christus en
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de zonden van geheel de wereld wegwast. Gedenk uw schepsel, Heer, dat Gij door
uw Bloed hebt vrijgekocht. Het doet mij leed dat ik heb gezondigd, en ik verlang te
herstellen wat ik heb misdreven. Neem dan, allergoedertierenste Vader, alle
ongerechtigheden en zonden van mij weg, opdat ik, naar ziel en lichaam gereinigd,
dit Heilige der heiligen op waardige wijze moge smaken. En moge deze heilige
voorsmaak van uw Lichaam en Bloed, dat ik, onwaardige, verlang te nuttigen, mij
van zonden ontslaan, mij volkomen reinigen van al mijn misdaden, van mij alle
slechte gedachten verdrijven, in mij goede gevoelens opwekken, mij aansporen tot
heilzame en U welgevallige werken, en tevens mijn ziel en lichaam veilig beschutten
tegen de hinderlagen van mijn vijanden. Amen.

Gebed van den heiligen Thomas van Aquino
Almachtige, eeuwige God, zie, ik nader tot het Sacrament van uw eniggeboren Zoon,
onzen Heer Jesus Christus; als een zieke kom ik tot den geneesheer van het leven,
als een onreine tot de bron van barmhartigheid, als een blinde tot het licht van de
eeuwige klaarheid, als een arme en behoeftige tot den Heer van hemel en aarde.
Daarom doe ik een beroep op de overvloed van uw grenzenloze vrijgevigheid, dat
Gij U zoudt gewaardigen mijn zwakheid te genezen, mijn onreinheid af te wassen,
mijn blindheid te verlichten, mijn armoede te verrijken, mijn naaktheid te bekleden;
opdat ik het Brood der engelen, den Koning der koningen en den Heer der heersers
moge ontvangen met zoveel eerbied en nederigheid, met zoveel berouw en godsvrucht,
met een zo grote zuiverheid en geloof, met zulk een voornemen en inzicht als
voordelig is voor de zaligheid van mijn ziel. Ik smeek U, geef dat ik niet alleen het
Sacrament van het Lichaam en Bloed onzes Heren, maar tevens de uitwerking en de
kracht er van mogen ontvangen. Allerzachtmoedigste God, geef dat ik het Lichaam
van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer Jesus Christus, dat Hij heeft aangenomen uit
de Maagd Maria, op zulk een wijze moge ontvangen, dat ik verdiene te worden
ingelijfd in zijn mystieke Lichaam en gerekend onder zijn ledematen. Liefderijkste
Vader, geef dat ik uw geliefden Zoon, dien ik op deze levensweg wil ontvangen in
een gesluierde gedaante, eens en voor altijd met ontsluierd aanschijn moge
aanschouwen. Die met U leeft en heerst, in de eenheid van den Heiligen Geest, God,
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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De zegening met wijwater op zondag voor de hoogmis
Des Zondags voor de Hoogmis wordt het volk plechtig met wijwater
gezegend. In de sacristie of in het koor der kerk zegent de priester te voren
het water en het zout.
. Adjutorium
Domini.

nostrum in nomine

. Qui fecit caelum et terram.

. Onze hulp

is in de Naam des Heren.

. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

De priester spreekt allereerst de bezwering over het zout:
Exorcizo te, creatura salis, per Deum
vivum, per Deum verum, per Deum
sanctum, per Deum, qui te per Eliseum
prophetam in aquam mitti jussit, ut
sanaretur sterilitas aquae: ut efficiaris sal
exorcizatum in salutem credentium; et sis
omnibus sumentibus te sanitas animae et
corporis; et effugiat, atque discedat a
loco, in quo aspersum fueris, omnis
phantasia, et nequitia, vel versutia
diabolicae fraudis, omnisque spiritus
immundus, adjuratus per eum, qui
venturus est judicare vivos et mortuos, et
saeculum per ignem. . Amen.

Ik bezweer u, schepsel zout, bij den
levenden God, bij den waren God, bij den
heiligen God, bij God die den profeet
Eliseus beval u in het water te werpen om
de onvruchtbaarheid van het water te
doen genezen; opdat gij den boze worde
onttrokken en ten heil zij van hen die
geloven; opdat gij allen die u ontvangen
strekke tot gezondheid van ziel en
lichaam; en opdat, waar gij wordt
uitgestrooid, mogen vluchten en wijken
alle waanbeelden, boosheid of sluwheid
van duivels bedrog, en iedere onreine
geest, bezworen door Hem die zal komen
om levenden en doden te oordelen, en de
wereld door het vuur. . Amen.

Oremus. - Immensam clementiam tuam,
omnipotens aeterne Deus, humiliter
imploramus, ut hanc creaturam salis,
quam in usum generis humani tribuisti,
benedicere, et sanctificare tua pietate
digneris: ut sit omnibus sumentibus salus
mentis et corporis; et quidquid ex eo
tactum vel respersum fuerit, careat omni
immunditia, omnique impugnatione
spiritalis nequitiae. Per Dominum
nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Wij smeken nederig
uwe oneindige goedheid, almachtige,
eeuwige God, dit schepsel zout, dat Gij
de mensheid tot gebruik hebt gegeven,
genadig te willen zegenen en heiligen;
opdat het allen die er van ontvangen,
strekke tot heil van geest en lichaam; en
opdat al wat er door wordt aangeraakt of
bestrooid, vrij zij van alle onreinheid en
van alle aanvallen der boze geesten. Door
onzen Heer. . Amen.
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Vervolgens spreekt de priester de bezwering uit over het water.
Ik bezweer u, schepsel water, in de Naam
van God den almachtigen Vader, en in de
Naam van Jesus Christus zijn Zoon onzen
Heer, en in de kracht van den Heiligen
Geest; opdat gij den boze worde
onttrokken, alle macht des vijands doe
vluchten, en den vijand zelf moogt
uitrukken en uitwerpen met zijn gevallen
engelen, door de kracht van denzelfden
Jesus Christus onzen Heer, die zal komen
om levenden en doden te oordelen, en de
wereld door het vuur. . Amen.

Exorcizo te, creatura aquae, in nomine
Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu
Christi Filii ejus Domini nostri, et in
virtute Spiritus Sancti: ut fias aqua
exorcizata ad effugandam omnem
potestatem inimici, et ipsum inimicum
eradicare et explantare valeas cum angelis
suis apostaticis, per virtutem ejusdem
Domini nostri Jesu Christi: qui venturus
est judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die tot heil van
het menselijke geslacht de grootste
geheimen ter zaligheid hebt neergelegd
in de wezenheid van water; luister
genadig naar onze smeekbeden en stort
in dit element, hetwelk voor veelvuldige
zegeningen bereid is, de kracht van uw
zegen; opdat dit uw schepsel ten dienste
sta van uw geheimen, en de werking uwer
genade drage ter verdrijving der duivelen
en wering der ziekten; opdat al wat in de
woningen en op de erven der gelovigen
met dit water wordt besprenkeld, vrij zij
van alle onreinheid en behoed worde voor
schade. Geen geest van verderf of
besmetting moge er vertoeven; dat alle
lagen van den verborgen vijand er worden
uitgebannen; en voor de besprenkeling
met dit water moge vluchten al wat de
veiligheid of de rust van wie er wonen
zoekt te schaden; opdat het welzijn dat
door de aanroeping van uw heilige Naam
wordt afgebeden,

Oremus. - Deus, qui ad salutem humani
generis, maxima quaeque sacramenta in
aquarum substantia condidisti: adesto
propitius invocationibus nostris, et
elemento huic multimodis
purificationibus praeparato, virtutem tuae
benedictionis infunde: ut creatura tua,
mysteriis tuis serviens, ad abigendos
daemones, morbosque pellendos, divinae
gratiae sumat effectum; ut quidquid in
domibus, vel in locis fidelium, haec unda
resperserit, careat omni immunditia,
liberetur a noxa: non illic resideat spiritus
pestilens, non aura corrumpens: discedant
omnes insidiae latentis inimici; et si quid
est, quod aut incolumitati habitantium
invidet, aut quieti, aspersione hujus aquae
effugiat: ut salubritas per invocationem
sancti tui nominis expetita, ab omni-
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bus sit impugnationibus defensa. Per
Dominum nostrum. . Amen.

tegen alle aanvallen beschermd blijve.
Door onzen Heer. . Amen.

De priester stort driemaal kruisgewijs het zout in het water en zegt daarbij:
Commixtio salis et aquae pariter fiat in De vermenging van zout met water
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. geschiede in de Naam van den Vader, en
. Amen.
van den Zoon, en van den Heiligen Geest.
. Amen.
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Deus, invictae virtutis auctor,
et insuperabilis imperii Rex, ac semper
magnificus triumphator: qui adversae
dominationis vires reprimis: qui inimici
rugientis saevitiam superas: qui hostiles
nequitias potenter expugnas: te, Domine,
trementes et supplices deprecamur, ac
petimus: ut hanc creaturam salis et aquae
dignanter aspicias, benignus illustres,
pietatis tuae rore sanctifices; ut,
ubicumque fuerit aspersa, per
invocationem sancti nominis tui, omnis
infestatio immundi spiritus abigatur:
terrorque venenosi serpentis procul
pellatur: et praesentia Sancti Spiritus
nobis, misericordiam tuam poscentibus,
ubique adesse dignetur. Per Dominum
nostrum... in unitate ejusdem Spiritus
Sancti. . Amen.

Laat ons bidden. - God, Schepper van
onverwonnen kracht, Koning van een
onverwinbaar rijk, en altijd doorluchtige
Zegevorst; die de krachten der vijandige
heerschappij beteugelt, de woede van den
briesenden tegenstander temt en de
vijandige boosheid met kracht verdrijft;
met beven en in ootmoed bidden en
vragen wij U, Heer, genadig op dit
schepsel zout en water neer te zien, het
met uw goedheid te verlichten, en te
heiligen door de dauw uwer liefde; opdat,
waar het ook worde gesprenkeld, door de
aanroeping van uw heilige Naam elke
aanval van den onreinen geest worde
afgewend, de verschrikking van de giftige
slang verre worde verdreven, en opdat de
Heilige Geest Zich gewaardige steeds
tegenwoordig te blijven bij ons die uw
ontferming afroepen. Door onzen Heer...
in de eenheid van dien Heiligen Geest.
. Amen.

Asperges me
Hierna heft de priester, gekleed in koorkap, de volgende antifoon aan. Terwijl het
koor de antifoon voortzet, schrijdt de priester door de kerk en besprenkelt de gelovigen
met het gewijde water, dat ons herinnert aan het water dat bij het doopsel over ons
werd uitgestort. Onderwijl bidt hij in stilte de psalm Miserere mei, Deus.
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BESPROEI mij, Heer, met hysop, en ik ASPERGES me, Domine, hyssopo, et
zal gereinigd worden; was mij, en ik zal mundabor; lavabis me, et super nivem
witter worden dan sneeuw.
dealbabor.
Ps. 50, 3. Ontferm U over mij, o God,
naar uw grote barmhartigheid.

Ps. Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam.

. Eer aan den Vader en den Zoon en den . Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Heiligen Geest; zoals het was in het
Sancto; sicut erat in principio, et nunc, et
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen semper, et in saecula saeculorum. Amen.
der eeuwen. Amen. - Besproei mij.
- Asperges me.
Weer voor het altaar gekomen, zingt de priester:
. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

. Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

. En schenk ons uw heil.

. Et salutare tuum da nobis.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, heilige
Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
en gewaardig U uit de hemelen uw
heiligen engel te zenden; opdat hij alle
bewoners in dit huis moge bewaken,
begunstigen, beschermen, bezoeken en
verdedigen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Oremus. - Exaudi nos, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus: et
mittere digneris sanctum Angelum tuum
de caelis; qui custodiat, foveat, protegat,
visitet, atque defendat omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per Christum
Dominum nostrum.
. Amen.

Gedurende de Paastijd:
ANT. Ik zag water vloeien uit de tempel
aan de rechterzijde, alleluja; en allen tot
wie dit water is gekomen, zijn behouden
en zullen zeggen: Alleluja, alleluja.

ANT. Vidi aquam egredientem de templo
a latere dextro, alleluja; et omnes ad quos
pervenit aqua ista salvi facti sunt, et
dicent: Alleluja, alleluja.

Ps. 117, 1. Looft den Heer, want Hij is
goed; want eeuwig duurt zijn
barmhartigheid.

Ps. Confitemini Domino quoniam bonus,
quoniam in saeculum misericordia ejus.
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. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Sancto; sicut erat in principio, et nunc, et Heiligen Geest; zoals het was in het
semper, et in saecula saeculorum. Amen. begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
- Vidi aquam.
der eeuwen. Amen. - Ik zag water
vloeien.
. Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam, alleluja.
. Et salutare tuum da nobis, alleluja.

. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid,
alleluja.
. En schenk ons uw heil, alleluja.

En verder als hierboven aangegeven.
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Plechtigheden en gebeden der mis
Volgens het Romeinse missaal
De teksten welke door de dienaren worden gezegd, zijn aangegeven door het teken
. Waar dit goede gebruik bestaat, worden zij in gelezen missen door alle gelovigen
gezamenlijk gezegd (gedialogeerde mis). Dikwijls worden in dit geval ook Gloria,
Credo, Sanctus en Agnus Dei door alle gelovigen luide meegebeden.

Dienst van gebeden en lezingen of mis der geloofsleerlingen
Aan de viering van de Eucharistie gaat in de mis een andere dienst vooraf, welke tot
middelpunt heeft het geheim van Gods woord in de heilige Schrift. Enkele passages
uit de heilige Schrift worden ons voorgelezen en in de preek wordt ons meestal een
dezer teksten nader verklaard. Tussen de lezingen overwegen wij bovendien de
woorden van de psalmzang, welke in het missaal voor iedere dag wordt aangegeven.
Over deze twee geheimen, van de Eucharistie en van Gods woord, lezen wij in de
Navolging van Christus: ‘Zolang ik in de kerker van dit lichaam vertoef, heb ik twee
dingen nodig: voedsel en licht. Daarom hebt Gij aan mijn zwakheid uw heilig Lichaam
gegeven tot versterking van geest en lichaam, en hebt Gij uw woord als een lamp
voor mijn voeten geplaatst. Zonder deze twee zou ik niet kunnen leven; want het
woord van God is het licht mijner ziel, en uw Sacrament het brood des levens. Het
zijn als twee tafels welke in de schatkamer der heilige Kerk zijn opgesteld. De ene
is die van het heilig altaar, waarop het heilig brood rust, dit is het kostbaar Lichaam
van Christus. De andere is die van de goddelijke wet, welke de heilige lering bevat,
ons onderricht in het ware geloof, en ons voert recht naar het binnenste achter de
voorhang, waar zich het Heilige der heiligen bevindt. U zij dank, Heer Jesus, Licht
van het eeuwige Licht, voor deze dis der heilige leer, welke Gij ons door uw dienaren,
profeten, apostelen en andere leraren, hebt toebereid’ (IV, 11).
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Reeds vroegtijdig is deze dienst, welke ontleend is aan de liturgie der synagoge, zoals
deze ten tijde van Christus en de apostelen bestond, met de viering der Eucharistie
verbonden, zodat hij er nu een onverbrekelijk geheel mede uitmaakt. De zang der
intrede (introitus) werd aan de liturgie toegevoegd, evenzo het Kyrie, de zang van
het Gloria en het eerste gebed van den priester. In de middeleeuwen ontstond
bovendien het gebruik, dat de priester alvorens het altaar te bestijgen, aan de voet er
van zijn zonden belijdt en na de belijdenis van dienaren en volk de niet-sacramentele
kwijtschelding uitspreekt.

Gebeden aan de voet van het altaar
Terwijl de priester met zijn dienaren naar het altaar schrijdt, heffen de voorzangers
de zang bij de intrede (introitus) aan, welke door het koor wordt voortgezet. Aan de
voet van het altaar bidden priester en dienaren afwisselend:
IN nomine Patris,
Sancti. Amen.
ANT.

et Filii, et Spiritus

. Introibo ad altare Dei.

. Ad Deum, qui laetificat juventutem
meam.

IN de Naam van den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest. Amen.
ANT. . Ik zal ingaan tot het altaar Gods.
. Tot God die mijn jeugd verblijdt.

Psalm 42, 1-5
. Judica me, Deus, et discerne causam
. Schaf mij recht, o God, en beslecht
meam de gente non sancta; ab homine mijn zaak tegen een onheilig volk; verlos
iniquo et doloso erue me.
mij van den bozen en bedrieglijken mens.
. Quia tu es, Deus, fortitudo mea; quare . Want Gij, o God, zijt mijn sterkte;
me reppulisti, et quare tristis incedo, dum waarom hebt Gij mij verstoten, en
affligit me inimicus?
waarom wandel ik in droefheid, terwijl
de vijand mij verdrukt?
. Emitte lucem tuam et veritatem tuam; . Zend uw licht uit en uw waarheid; zij
ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in
zullen mij geleiden en voeren op uw
montem sanctum tuum et in tabernacula heilige berg en in uw tenten.
tua.
. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui . En ik zal ingaan tot het altaar Gods,
laetificat juventutem meam.
tot God die mijn jeugd verblijdt.
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meus; quare tristis es, anima mea, et
God; waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel,
quare conturbas me?
en waarom ontstelt gij mij?
. Spera in Deo, quoniam

. Hoop op God, want nog zal
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ik Hem loven: het heil van mijn aanschijn adhuc confitebor illi; salutare vultus mei,
en mijn God.
et Deus meus.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den . Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Heiligen Geest.
Sancto.
. Zoals het was in het begin, en nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

. Sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in saecula saeculorum. Amen.

ANT. . Ik zal ingaan tot het altaar Gods. ANT.

. Introibo ad altare Dei.

. Tot God die mijn jeugd verblijdt.

. Ad Deum, qui laetificat juventutem
meam.

. Onze

. Adjutorium
Domini.

hulp is in de Naam des Heren.

. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

nostrum in nomine

. Qui fecit caelum et terram.

Diep gebogen belijdt de priester zijn schuld:
Ik belijd...

Confiteor...

De dienaren bidden:
De almachtige God ontferme Zich over Misereatur tui omnipotens Deus, et,
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten dimissis peccatis tuis, perducat te ad
eeuwigen leven.
vitam aeternam.
De priester antwoordt:
Amen.

Amen.

Ook de dienaren belijden hun schuld:
Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd Maagd, voor den
heiligen aartsengel Michaël, voor den
heiligen Joannes den Doper, voor de
heilige apostelen Petrus en Paulus, voor
alle heiligen en voor u, vader, dat ik zeer
gezondigd heb in gedachte, woord en
werk, (hier klopt men driemaal op de
borst) door mijn schuld, door mijn
schuld, door mijn allergrootste schuld.
Daarom vraag ik de heilige Maria altijd

Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper Virgini, beato Michaëli
Archangelo, beato Joanni Baptistae,
sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus
sanctis, et tibi, pater, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo et opere: mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo
precor beatam Mariam semper Virginem,
beatum Michaëlem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, om-
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nes sanctos, et te, pater, orare pro me ad heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
Dominum Deum nostrum.
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.
. Misereatur vestri omnipotens Deus,
. De almachtige God ontferme Zich
et, dimissis peccatis vestris, perducat vos over u, vergeve uw zonden, en geleide u
ad vitam aeternam.
ten eeuwigen leven.
. Amen.
. Indulgentiam, absolutionem et
remissionem peccatorum nostrorum
tribuat nobis omnipotens et misericors
Dominus.
. Amen.
. Deus, tu conversus vivificabis nos.
. Et plebs tua laetabitur in te.
. Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

. Amen.
. Vergeving, vrijspraak en
kwijtschelding onzer zonden verlene ons
de almachtige en barmhartige God.
. Amen.
. Keer U tot ons, God, en Gij zult ons
doen leven.
. En uw volk zal zich in U verheugen.
. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

. Et salutare tuum da nobis.

. En geef ons uw heil.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

De priester bestijgt het altaar, terwijl hij zegt:
Oremus. - Aufer a nobis, quaesumus,
Domine, iniquitates nostras: ut ad Sancta
sanctorum puris mereamur mentibus
introire. Per Christum, Dominum
nostrum. Amen.

Laat ons bidden. - Neem, vragen wij U,
Heer, onze ongerechtigheden van ons
weg; opdat wij met een rein gemoed het
Heilige der heiligen mogen binnentreden.
Door Christus onzen Heer. Amen.

De priester groet het altaar met een kus en vereert de relieken der heiligen:
Oramus te, Domine, per merita sanctorum
tuorum, quorum reliquiae hic sunt, et
omnium sanctorum: ut indulgere digneris
omnia peccata mea. Amen.

Wij bidden U, Heer, bij de verdiensten
van uw heiligen, wier overblijfselen hier
rusten, en van alle heiligen, dat Gij U
gewaardigt al mijn zonden te vergeven.
Amen.
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Zang der intrede
Aan de epistelzijde leest de priester de introitus, die iedere dag verschillend is.
Heer, op uw barmhartigheid heb ik
gehoopt; mijn hart verheugt zich in uw
heil; ik zal zingen voor den Heer, die mij
zo grote weldaden heeft bewezen. Ps.
Hoe lang nog, Heer, zult Gij mij vergeten;
hoe lang nog uw aangezicht van mij
afwenden?

Domine, in tua misericordia speravi;
exsultavit cor meum in salutari tuo,
cantabo Domino, qui bona tribuit mihi.
Ps. Usquequo, Domine, oblivisceris me
in finem? usquequo avertis faciem tuam
a me?

Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest; zoals het was in het
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto;
sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Heer, op uw barmhartigheid heb ik
Domine, in tua misericordia speravi;
gehoopt; mijn hart verheugt zich in uw exsultavit cor meum in salutari tuo,
heil; ik zal zingen voor den Heer, die mij cantabo Domino, qui bona tribuit mihi.
zo grote weldaden heeft bewezen.

Kyrie eleison
Koor en volk zingen de aanroepingen van de oude litanie, waarmede oudtijds de mis
begon. De priester bidt ze afwisselend met zijn dienaren. In zijn driedeling is deze
zang een gebed tot de heilige Drievuldigheid.
Heer, ontferm U over ons.
. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
. Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
. Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.
. Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
. Christe, eleison.
Christe, eleison.
. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
. Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

De grote lofprijzing
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De priester heft het Gloria aan, dat door koor en volk verder wordt gezongen. Het
is een der oudste morgenhymnen van de Kerk, een lofprijzing van de heilige
Drievuldigheid. - Bij de belijdenis van de eeuwige heerlijkheid, aan het einde van
deze lofzang, tekenen wij onszelf met het kruis, hierdoor onze verwachting
uitdrukkend, dat ook wij eenmaal in deze heerlijkheid zullen delen.
Eer aan God in den hoge,

Gloria in excelsis Deo,

En op aarde vrede aan de mensen van
goede wil.

Et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
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Laudamus te;

Wij loven U;

Benedicimus te;

Wij zegenen U;

Adoramus te;

Wij aanbidden U;

Glorificamus te;

Wij verheerlijken U;

Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,

Wij zeggen U dank om uw grote
heerlijkheid,

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater Heer God, hemelse Koning, God Vader
omnipotens.
almachtig.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,

Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus,

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis; Die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U onzer;
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram;

Die wegneemt de zonden der wereld,
neem ons smeekgebed aan;

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.

Die zit aan de rechterhand des Vaders,
ontferm U onzer.

Quoniam tu solus Sanctus,

Want Gij alleen zijt heilig,

Tu solus Dominus,

Gij alleen de Heer,

Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Gij alleen de Allerhoogste, Jesus
Christus.

Cum Sancto Spiritu
Patris. Amen.

Met den Heiligen Geest in de
heerlijkheid van God den Vader. Amen.

in gloria Dei

Het eerste gebed
Volgens oud gebruik wordt de litaniezang van het Kyrie (later uitgebreid met de
lofprijzingen van het Gloria) afgesloten door het gebed waarin de priester de beden
der gelovigen samenvat (collecta). Het is iedere dag verschillend. - Alvorens het
gebed uit te spreken, begroet de priester de gelovigen:
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.
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Oremus. - Deus, quem docente Spiritu
Sancto paterno nomine invocare
praesumimus: crea in nobis fidelium
corda filiorum; ut ad promissam
hereditatem adgredi valeamus per
debitam servitutem: Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in uni-

Laat ons bidden. - God, dien wij volgens
de onderrichting van den Heiligen Geest
met de naam van Vader wagen toe te
spreken, schep in ons een hart van trouwe
kinderen; opdat wij U dienen naar het
behoort en zo de beloofde erfenis mogen
bereiken. Door onzen Heer Jesus Christus
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van dien

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

272

Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen.
. Amen.

tate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per
omnia saecula saeculorum.
. Amen.

Het epistel
Hierna leest de priester, de subdiaken of een voorlezer het epistel, een lezing uit de
heilige Schrift, welke gewoonlijk aan een van de brieven (epistolae) der apostelen
is ontleend. Zij is voor iedere dag verschillend.
Les uit de eerste brief van den heiligen
apostel Johannes (4, 8-14).

Lectio epistolae beati Joannis apostoli.

Veelgeliefden, God is liefde. Hierin is de
liefde Gods in ons geopenbaard, dat God
zijn eniggeboren Zoon in de wereld heeft
gezonden, opdat wij door Hem zouden
leven. Hierin is die liefde gelegen, niet
alsof wij liefde hebben bewezen aan God,
maar dat Hij ons eerst heeft liefgehad, en
zijn Zoon gezonden heeft als verzoening
voor onze zonden. Veelgeliefden, als God
ons zó heeft liefgehad, dan moeten wij
ook elkander beminnen. Niemand heeft
God ooit gezien. Als wij elkander
beminnen, woont God in ons en is zijn
liefde in ons volmaakt. Hieraan weten
wij, dat wij in Hem verblijven en Hij in
ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven
heeft. En wij hebben gezien en wij
getuigen, dat de Vader zijn Zoon
gezonden heeft als Zaligmaker van de
wereld.

Carissimi: Deus caritas est. In hoc
apparuit caritas Dei in nobis, quoniam
Filium suum unigenitum misit Deus in
mundum, ut vivamus per eum. In hoc est
caritas: non quasi nos dilexerimus Deum,
sed quoniam ipse prior dilexit nos, et
misit Filium suum propitiationem pro
peccatis nostris. Carissimi, si sic Deus
dilexit nos, et nos debemus alterutrum
diligere. Deum nemo vidit unquam. Si
diligamus invicem, Deus in nobis manet,
et caritas ejus in nobis perfecta est. In hoc
cognoscimus quoniam in eo manemus et
ipse in nobis: quoniam de Spiritu suo
dedit nobis. Et nos vidimus et testificamur
quoniam Pater misit Filium suum
Salvatorem mundi.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

De psalmzang
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De psalmzang van het koor is voor iedere dag verschillend. Meestal bestaat zij uit
een beurtzang, graduale geheten, en het alleluja, gevolgd door een vers.
Ik zeide: Heer, wees mij genadig; genees Ego dixi: Domine, miserere mei; sana
mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. animam meam, quia peccavi tibi. . BeaPs.
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tus, qui intelligit super egenum et
pauperem, in die mala liberabit eum
Dominus.

40, 5. . Gelukkig hij die zorg draagt
voor zwakken en armen; op de onheilsdag
zal de Heer hem verlossen. Ps. 40, 2.

Alleluja, alleluja.

Alleluja, alleluja.

. Verba mea auribus percipe, Domine;
. Laat mijn woorden doordringen tot
intellige clamorem meum. Alleluja.
uw oren, Heer; luister naar mijn geroep.
Ps. 5, 2. Alleluja.

Het evangelie
Plechtig zingt de priester of de diaken de passage uit de heilige Evangeliën, welke
voor de dag is aangewezen. Wij staan op en luisteren eerbiedig, want hier is Christus
zelf die tot ons spreekt. Bij het begin tekenen wij voorhoofd, mond en borst met het
kruisteken, opdat wij den Heer en zijn heilswerk steeds in onze gedachten mogen
hebben, met de mond belijden en met ons hart beleven.
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Sequentia sancti Evangelii secundum . Vervolg van het heilig Evangelie
Matthaeum.
volgens Mattheus (5, 1-12).
. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore: Videns Jesus turbas,
ascendit in montem, et cum sedisset,
accesserunt ad eum discipuli ejus, et
aperiens os suum, docebat eos, dicens:
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum
est regnum caelorum. Beati mites,
quoniam ipsi possidebunt terram. Beati
qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.
Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam,
quoniam ipsi saturabuntur. Beati
misericordes, quoniam ipsi misericordiam
consequentur. Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt. Beati
pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati qui persecutionem patiuntur propter
justitiam, quoniam ipsorum est regnum
caelorum. Beati estis, cum male-

. Eer zij U, o Heer.
In die tijd ging Jesus bij het zien der
menigte de berg op; en toen Hij Zich had
neergezet, kwamen zijn leerlingen tot
Hem. Dan opende Hij de mond en
onderrichtte hen als volgt: Zalig de armen
van geest, want aan hen behoort het rijk
der hemelen. Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten. Zalig
zij die wenen, want zij zullen getroost
worden. Zalig zij die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden. Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid
verwerven. Zalig de zuiveren van harte,
want zij zullen God zien. Zalig de
vredebrengers, want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden. Zalig zij, die
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gerechtigheid, want aan hen behoort het
rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wan-
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neer men u beschimpt en vervolgt en
valselijk beschuldigt van allerlei kwaad
om mijnentwille; verheugt en verblijdt u,
want overvloedig is uw loon in de hemel.
. Lof zij U, o Christus.

dixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et
dixerint omne malum adversum vos,
mentientes propter me: gaudete et
exsultate, quoniam merces vestra copiosa
est in caelis.
. Laus tibi, Christe.

De geloofsbelijdenis
Dikwijls, op Zondagen altijd, heft de priester na het evangelie of de preek het Credo
aan, dat door koor en volk verder wordt gezongen. Het is het geloofssymbool waarin
wij de Godmensheid van den Zoon en de mysteries van zijn heilswerk belijden, gelijk
deze waarheden op de kerkvergadering van Nicea als de leer der Kerk zijn
uitgesproken. - Bij de belijdenis van de komende heerlijkheid tekenen wij onszelf met
het kruis, in de verwachting dat ook wij in die heerlijkheid zullen delen.
Ik geloof in één God, Vader almachtig,
Schepper van hemel en aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.

Credo in unum Deum, Patrem
omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

En in één Heer Jesus Christus, Gods
eniggeboren Zoon.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.

En uit den Vader geboren vóór alle
eeuwen.

Et ex Patre natum ante omnia saecula.

God van God, Licht van Licht, waren
God van den waren God.

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum
verum de Deo vero.

Geboren, niet gemaakt, één in wezen met Genitum, non factum, consubstantialem
den Vader; door Hem zijn alle dingen
Patri: per quem omnia facta sunt.
gemaakt.
Die om ons mensen en om ons heil uit de Qui propter nos homines et propter
hemel is nedergedaald.
nostram salutem descendit de caelis.
(Hier knielen wij met eerbied neder.)
En het vlees heeft aangenomen door den Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Heiligen Geest uit de maagd Maria, en Maria virgine: et homo factus est.
mens is geworden.
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Die voor ons ook werd gekruisigd, onder Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio
Pontius Pilatus heeft geleden, en begraven Pilato passus, et sepultus est.
is.
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Et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas.

En Hij is verrezen ten derden dage,
volgens de Schriften.

Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram En Hij is opgeklommen ten hemel; zit
Patris.
aan de rechterhand des Vaders.
Et iterum venturus est cum gloria judicare En Hij zal wederkomen met heerlijkheid
vivos et mortuos: cujus regni non erit
om te oordelen over levenden en doden;
finis.
en er zal geen eind zijn aan zijn rijk.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque
procedit.

En in den Heiligen Geest, den Heer en
Levendmaker, die uit den Vader en den
Zoon voortkomt.

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et Die met den Vader en den Zoon tezamen
conglorificatur, qui locutus est per
wordt aanbeden en gelijkelijk
prophetas.
verheerlijkt; die gesproken heeft door de
profeten.
Et unam sanctam catholicam et
apostolicam Ecclesiam.

En in de éne, heilige, katholieke en
apostolische Kerk.

Confiteor unum baptisma in remissionem Ik belijd één doopsel tot vergeving der
peccatorum.
zonden.
Et exspecto resurrectionem mortuorum. En ik verwacht de verrijzenis der doden.
Et vitam

venturi saeculi. Amen.

En het leven van de komende
eeuwigheid. Amen.

De priester begroet de gemeente:
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Oremus.

. Laat ons bidden.

De gebeden voor de noden van Kerk en wereld, welke oudtijds op deze
uitnoodiging volgden, zijn sinds lang weggevallen, zodat de dienst van
gebeden en lezingen, ook wel mis der geloofsleerlingen genoemd, met de
begroeting door den priester wordt besloten.

De viering van de eucharistie
Aan de eigenlijke viering der Eucharistie gaat vooraf de toebereiding der
offergaven. De gaven van brood en wijn, welke wij van God ontvingen,
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worden aan God teruggeschonken, daar zij bestemd zijn voor de
offerviering; hiertoe worden zij van ieder profaan gebruik afgezonderd.
Deze gaven symboliseren de bereidheid waarmede wij voor het altaar
treden en al het onze, ja onszelf willen afstaan aan God. Door de aanbieding
der gaven wordt bovendien uitgedrukt, dat de Kerk de heilige offergaven
der Eucharistie ook als haar eigen offeranden mag beschouwen. Dit alles
tezamen is de zin welke de Kerk in de loop van de tijd aan de offerande
heeft gehecht. Een offer is zij niet: het enige offer van de Nieuwe Wet is
dat van Calvarië, hetwelk ons door het mysterie van Christus' Lichaam en
Bloed tegenwoordig wordt gesteld.
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Offerzang
Tijdens de offerande van brood en wijn zingt het koor het offertorium, dat voor iedere
dag verschillend is. De priester leest de tekst van het offertorium uit het misboek.
Luister naar de stem van mijn gebed, mijn Intende voci orationis meae, Rex meus
Koning en mijn God; want tot U richt ik et Deus meus; quoniam ad te orabo,
Domine.
mijn bede, Heer. Ps. 5, 3-4.

Toebereiding der offergaven en offerande
Terwijl de priester het brood offert en het aldus bestemt voor de eucharistische
viering, bidt hij dat hij zelf en alle gelovigen aan de vrucht van deze viering deel
mogen hebben.
Aanvaard, heilige Vader, almachtige
eeuwige God, deze smetteloze offerande,
die ik, uw onwaardige dienaar, U
opdraag, mijn levende en waarachtige
God, voor mijn ontelbare zonden,
overtredingen en nalatigheden, en voor
alle omstanders, alsmede voor alle
gelovige christenen, levenden en doden;
opdat zij mij en hun strekke tot heil voor
het eeuwige leven. Amen.

Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne
Deus, hanc immaculatam hostiam, quam
ego indignus famulus tuus offero tibi Deo
meo vivo et vero, pro innumerabilibus
peccatis, et offensionibus, et negligentiis
meis, et pro omnibus circumstantibus, sed
et pro omnibus fidelibus christianis vivis
atque defunctis: ut mihi et illis proficiat
ad salutem in vitam aeternam. Amen.

De priester mengt een weinig water in de wijn, en zegt:
God, die de waardigheid der menselijke
natuur zo wonderbaar hebt geschapen en
nog wonderbaarlijker hebt hersteld; geef
ons door dit zinnebeeld van water met
wijn deelgenoot te worden aan de
Godheid van Hem, die Zich gewaardigd
heeft onze mensheid te delen, Jesus
Christus, uw Zoon, onzen Heer, die met
U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. Amen.

Deus, qui humanae substantiae dignitatem
mirabiliter condidisti, et mirabilius
reformasti: da nobis per hujus aquae et
vini mysterium, ejus divinitatis esse
consortes, qui humanitatis nostrae fieri
dignatus est particeps, Jesus Christus,
Filius tuus, Dominus noster, qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
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Evenals het brood offert de priester de wijn:
Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris,
tuam deprecantes clementiam: ut in
conspectu divinae majestatis tuae, pro
nostra et totius mundi salute, cum odore
suavitatis ascendat. Amen.

Wij offeren U, Heer, de kelk des heils,
en smeken uw goedertierenheid: dat hij
voor het aanschijn van uw goddelijke
Majesteit, tot heil van ons en van de
gehele wereld, in zoete geur moge
opstijgen. Amen.

Met het brood en de wijn offeren wij onszelf in nederigheid en met berouw:
In spiritu humilitatis et in animo contrito
suscipiamur a te, Domine: et sic fiat
sacrificium nostrum in conspectu tuo
hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.

Dat wij, Heer, in geest van ootmoed en
met een berouwvol hart door U worden
aangenomen; en moge ons offer heden
voor uw aanschijn zo worden voltrokken,
dat het U behage, Heer God.

Veni, sanctificator, omnipotens aeterne
Deus: et benedic hoc sacrificium, tuo
sancto nomini praeparatum.

Kom, Heiligmaker, almachtige eeuwige
God, en zegen dit offer, dat voor uw
heilige Naam is bereid.

De priester wast de handen en bidt psalm 25, 6-12:
Lavabo inter innocentes manus meas; et Met de onschuldigen was ik mijn handen,
circumdabo altare tuum, Domine;
en ga rond uw altaar, Heer;
Ut audiam vocem laudis, et enarrem
universa mirabilia tua.

Om een stem van lof te doen horen, en al
uw wonderen te verkondigen.

Domine, dilexi decorem domus tuae et
locum habitationis gloriae tuae.

Heer, ik bemin de luister van uw huis, en
de woonplaats van uw heerlijkheid.

Ne perdas cum impiis, Deus, animam
meam, et cum viris sanguinum vitam
meam;

Verderf niet, o God, mijn ziel met die van
de zondaars, en mijn leven met dat van
mensen die bloed vergieten;

In quorum manibus iniquitates sunt;
dextera eorum repleta est muneribus.

Wier handen vol zijn van misdaad, wier
rechterhand gevuld is met geschenken.

Ego autem in innocentia mea ingressus
sum; redime me et miserere mei.

Maar ik wandel in onschuld, red mij, en
wees mij genadig.

Pes meus stetit in directo; in ecclesiis
benedicam te, Domine.

Mijn voet staat op de effen weg; in de
bijeenkomsten, Heer, zal ik U loven.
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Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Zoals het was in het begin, en nu en altijd, Sicut erat in principio, et nunc et semper,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
et in saecula saeculorum. Amen.
Gebogen voor het midden van het altaar, bidt de priester, reeds zinspelend op het
eucharistische offer, dat de gedachtenis van Christus' heilswerk is:
Aanvaard, heilige Drievuldigheid, deze
offerande, die wij U opdragen tot
herdenking van het lijden, de verrijzenis
en de hemelvaart van onzen Heer Jesus
Christus; en ter ere van de heilige Maria
altijd maagd, den heigen Joannes den
Doper, de heilige apostelen Petrus en
Paulus, van deze1) en alle heiligen; opdat
zij hun tot eer en ons tot heil moge
strekken, en opdat zij, wier gedachtenis
wij vieren op aarde, zich gewaardigen in
de hemel onze voorsprekers te zijn. Door
denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem,
quam tibi offerimus ob memoriam
passionis, resurrectionis et ascensionis
Jesu Christi, Domini nostri: et in honorem
beatae Mariae semper Virginis, et beati
Joannis Baptistae, et sanctorum
apostolorum Petri et Pauli, et istorum et
omnium sanctorum: ut illis proficiat ad
honorem, nobis autem ad salutem; et illi
pro nobis intercedere dignentur in caelis,
quorum memoriam agimus in terris. Per
eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

De priester wendt zich tot de omstanders en nodigt hen uit met hem het laatste
gebed van de offerande te bidden:
Bidt, broeders, dat mijn en uw offer
welgevallig zij aan God, den Vader
almachtig.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum
sacrificium acceptabile fiat apud Deum
Patrem omnipotentem.

. De Heer aanvaarde het offer uit uw
. Suscipiat Dominus sacrificium de
handen tot lof en eer van zijn Naam, tot manibus tuis ad laudem et gloriam
voordeel ook van ons en van geheel zijn nominis sui, ad utilitatem quoque
heilige Kerk.
nostram, totiusque Ecclesiae suae sanctae.

Het gebed over de offergaven
Dit is het oudste en was eertijds het enige gebed van de offerande. Het is
iedere dag verschillend en wordt tegenwoordig in stilte door den priester
gebeden. Ook van dit gebed is de inhoud vrijwel altijd, dat wij God vragen
de lofprijzing van het eucharistische offer te aanvaarden en ons en de

1) Dit is: van de heiligen wier relieken in het altaar rusten (of misschien: van de heiligen wier
feest wij vieren).
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gehele Kerk in de vrucht er van te doen delen. Wederom wordt nu reeds
meestentijds gezinspeeld op het eucharistische offer der Kerk, waarvan
Christus tegelijk offergave en hogepriester is, omdat de Kerk de offerande
van brood en wijn als de onvolkomen uitdrukking van dit eigenlijke offer
beschouwt, en als het symbool van de innerlijke gesteltenis waarmede wij
aan de viering daarvan willen deelnemen.
Deus, qui legalium differentiam
hostiarum unius sacrificii perfectione
sanxisti: accipe sacrificium a devotis tibi
famulis, et pari benedictione, sicut
munera Abel, sanctifica; ut, quod singuli
obtulerunt ad majestatis tuae honorem,
cunctis proficiat ad salutem. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus,

God, die de veelheid van de offers der
oude wet door de volmaaktheid van het
éne offer tot vervulling hebt gebracht;
aanvaard de offergave van uw getrouwe
dienaren, en heilig haar met eenzelfde
zegen als de gaven van Abel; opdat wat
enkelen tot verheerlijking van uw
Majesteit hebben aangebracht, allen tot
heil moge strekken. Door onzen Heer
Jesus Christus, uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God,

En luide besluit de priester:
per omnia saecula saeculorum.
. Amen.

door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Het grote dankgebed
Nu begint de viering van de heilige Geheimen. De priester doet wat Christus de Kerk
bij het laatste Avondmaal geboden heeft; hij spreekt de grote dankzegging
(eucharistia) en herdenkt het heilswerk des Heren. Bij de herdenking van het
Avondmaal spreekt de priester dezelfde woorden, welke de Heer over brood en wijn
heeft uitgesproken, en verandert op deze wijze de offergaven in Christus' Vlees en
Bloed. Deze tegenwoordigstelling van het Lichaam en Bloed des Heren, dat geslacht
en vergoten werd tot vergeving van de zonden der wereld, is de sacramentele maar
zeer wezenlijke tegenwoordigstelling van Christus' offer, en daarom ook zelf een
wezenlijk offer, dat de Kerk door den priester, en in hem door Christus zelf, aan God
den Vader opdraagt.
De priester nodigt ons uitdrukkelijk uit met geheel ons hart bij de heilige viering
tegenwoordig te zijn, en begint dan aanstonds met de dankzegging, waarbij aansluit
de herdenking van het heilswerk en de steeds herhaalde beden, dat God het zuivere,
d.i. geestelijke en onbloedige offer van zijn Zoon uit de handen der Kerk zal willen
aanvaarden.
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(in het latijn canon, gratiarum actio of kortweg actio, en prex genoemd) ingelast.
Tegenwoordig wordt alleen nog het eerste gedeelte (de prefatie) door den priester
luid gezongen of gebeden. Evenals de heilige Justinus dit van de christenen in het
jaar 150 reeds getuigde, bekrachtigen ook nu nog de gelovigen het eucharistische
gebed door hun Amen aan het slot.
. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

. Omhoog de harten.

. Sursum corda.

. Wij hebben ze tot den Heer verheven.

. Habemus ad Dominum.

. Laat ons dankzeggen den Heer, onzen
God.
. Goed is het en recht.

. Gratias agamus Domino, Deo nostro.
. Dignum et justum est.

WAARLIJK goed is het en recht, billijk
en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige
Vader, eeuwige God: door Christus onzen
Heer. Door wien de engelen uw Majesteit
loven, de heerschappijen haar aanbidden,
de machten haar met huiver omringen,
de hemelen en de krachten der hemelen
en de zalige seraphim haar in
gezamenlijke opgetogenheid vieren. Met
hun stemmen, vragen wij, aanvaard ook
de onze, om in nederige lofprijs te
zeggen:

VERE dignum et justum est, aequum et
salutare, nos tibi semper et ubique gratias
agere, Domine sancte, Pater omnipotens,
aeterne Deus: per Christum Dominum
nostrum. Per quem majestatem tuam
laudant Angeli, adorant Dominationes,
tremunt Potestates. Caeli caelorumque
Virtutes ac beata Seraphim socia
exsultatione concelebrant. Cum quibus
et nostras voces, ut admitti jubeas,
deprecamur, supplici confessione
dicentes:

en hier zingen wij allen: Heilig, heilig,
heilig de Heer, God Sabaoth. 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.

De priester vervolgt: U derhalve,
goedertierenste Vader, vragen en bidden
wij ootmoedig door Jesus Christus uw
Zoon onzen Heer, dat Gij goedgunstig
wilt aanvaarden en zegenen deze gaven,
deze geschenken, deze heilige
onaangeroerde offeranden,

Te igitur, clementissime Pater, per Jesum
Christum, Filium tuum, Dominum
nostrum, supplices rogamus, ac petimus,
uti accepta habeas et benedicas haec
dona, haec munera, haec sancta sacrificia
illibata, in
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primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia
tua sancta catholica: quam pacificare,
custodire, adunare et regere digneris toto
orbe terrarum; una cum famulo tuo Papa
nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus
orthodoxis, atque catholicae et
apostolicae fidei cultoribus.

die wij U aanbieden allereerst voor uw
heilige katholieke Kerk; dat Gij U
gewaardigt haar vrede, schutse, eenheid
en bestier te geven over het ganse
aardrijk, in gemeenschap met uw dienaar
onzen paus N. en onzen bisschop N. en
alle rechtgelovigen en belijders van het
katholieke en apostolische geloof.

Memento, Domine, famulorum
famularumque tuarum NN. et omnium
circumstantium, quorum tibi fides cognita
est et nota devotio, pro quibus tibi
offerimus, vel qui tibi offerunt hoc
sacrificium laudis, pro se suisque
omnibus: pro redemptione animarum
suarum, pro spe salutis et incolumitatis
suae; tibique reddunt vota sua aeterno
Deo, vivo et vero.

Gedenk, Heer, uw dienaren en
dienaressen NN. en alle omstanders, wier
geloof U bekend en wier toewijding U
gebleken is, voor wie wij, of die zelf U
dit lofoffer brengen, voor zichzelf en al
de hunnen; voor de verlossing van hun
zielen, voor het heil en behoud waarop
zij hopen; en die hun gebeden storten
voor U, den eeuwigen, levenden en waren
God.

Communicantes, et memoriam
venerantes, in primis gloriosae semper
Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini
nostri Jesu Christi: sed et beatorum
apostolorum ac martyrum tuorum Petri
et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis,
Thomae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei,
Matthaei, Simonis et Thaddaei; Lini,
Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii,
Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis
et Pauli, Cosmae et Damiani; et omnium
sanctorum tuorum; quorum meritis
precibusque concedas, ut in omnibus
protectionis tuae muniamur auxilio. Per
eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

In gemeenschap met, en de gedachtenis
vierend van, allereerst de glorierijke
Maria altijd Maagd, Moeder van God en
onzen Heer Jesus Christus; en ook van
uw heilige apostelen en martelaren Petrus
en Paulus, Andreas, Jacobus, Joannes,
Thomas, Jacobus, Philippus,
Bartholomeus, Mattheus, Simon en
Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens,
Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius,
Chrysogonus, Joannes en Paulus, Cosmas
en Damianus en van al uw heiligen; door
hun verdienste en voorbede verleen ons
in alles door uw hulp en bescherming
beveiligd te zijn. Door denzelfden
Christus onzen Heer. Amen.
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Dit offer derhalve van ons uw dienaren,
en ook van gans uw onderhorigheid,
moogt Gij, Heer, vragen wij, goedgunstig
aanvaarden; beschik onze dagen in uw
vrede, onttrek ons aan de eeuwige
verwerping en tel ons bij de kudde van
uw uitverkorenen. Door Christus onzen
Heer. Amen.

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae,
sed et cunctae familiae tuae, quaesumus,
Domine, ut placatus accipias: diesque
nostros in tua pace disponas, atque ab
aeterna damnatione nos eripi, et in
electorum tuorum jubeas grege numerari.
Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Welk offer Gij, God, U gewaardigen
moogt in alles, vragen wij, gezegend,
rechtskrachtig, geldig, waarachtig en
aanvaardbaar te maken; het worde ons
dan het Lichaam en Bloed van uw
zeerbeminden Zoon, onzen Heer Jesus
Christus,

Quam oblationem tu, Deus, in omnibus,
quaesumus, benedictam, adscriptam,
ratam, rationabilem, acceptabilemque
facere digneris: ut nobis Corpus et
Sanguis fiat dilectissimi Filii tui, Domini
nostri Jesu Christi.

Die daags voor Hij ging lijden, het brood
nam in zijn heilige en vererenswaardige
handen, en de ogen ten hemel heffend tot
U, God, zijn almachtigen Vader, U
dankzeggende het zegende, brak en zijn
leerlingen gaf, zeggende: Neemt en eet
allen hiervan, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM.

Qui pridie quam pateretur, accepit panem
in sanctas ac venerabiles manus suas, et
elevatis oculis in caelum ad te Deum,
Patrem suum omnipotentem, tibi gratias
agens, benedixit, fregit, deditque
discipulis suis, dicens: Accipite, et
manducate ex hoc omnes, HOC EST ENIM
CORPUS MEUM.

Insgelijks, nadat het avondmaal gehouden
was, ook deze uitnemende kelk in zijn
heilige en vererenswaardige handen
nemend, eveneens U dankzeggend, die
zegende en zijn leerlingen gaf, zeggende:
Neemt en drinkt allen hieruit, WANT DEZE
IS DE KELK VAN MIJN BLOED, VAN HET
NIEUWE EN EEUWIGE VERBOND - GEHEIM
DES GELOOFS - DAT VOOR U EN VOOR

Simili modo postquam cenatum est,
accipiens et hunc praeclarum Calicem in
sanctas ac venerabiles manus suas: item
tibi gratias agens, benedixit, deditque
discipulis suis, dicens: Accipite et bibite
ex eo omnes, HIC EST ENIM CALIX
SANGUINIS MEI, NOVI ET AETERNI
TESTAMENTI - MYSTERIUM FIDEI - QUI

VELEN VERGOTEN ZAL WORDEN TOT
VERGEVING DER ZONDEN. Zo dikwijls gij

PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR
IN REMISSIONEM PECCATORUM. Haec

quotiescumque feceritis, in mei
dit doen zult, zult gij het doen te Mijner memoriam facietis.
gedachtenis.
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Unde et memores, Domine, nos servi tui,
sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi
Filii tui, Domini nostri, tam beatae
passionis, nec non et ab inferis
resurrectionis, sed et in caelos gloriosae
ascensionis: offerimus praeclarae
majestati tuae de tuis donis ac datis,
hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam
immaculatam, Panem sanctum vitae
aeternae, et Calicem salutis perpetuae.

En derhalve indachtig, Heer, zowel het
heilig lijden van denzelfden Christus uw
Zoon, onzen Heer, als zijn verrijzenis uit
de doden, en zijn opklimmen ten hemel
in heerlijkheid, brengen wij, uw dienaren
en uw gelovige gemeente, uw
doorluchtige Majesteit van uw giften en
gaven een zuiver offer, een heilig offer,
een vlekkeloos offer: het heilig brood des
eeuwigen levens en de kelk van het
altijddurend heil.

Supra quae propitio ac sereno vultu
respicere digneris: et accepta habere,
sicuti accepta habere dignatus es munera
pueri tui justi Abel, et sacrificium
patriarchae nostri Abrahae: et quod tibi
obtulit summus sacerdos tuus
Melchisedech, sanctum sacrificium,
immaculatam hostiam.

Gewaardig U genadiglijk en mild daarop
neer te zien, en het te aanvaarden, zoals
Gij hebt willen aanvaarden de gaven van
uw rechtvaardigen dienaar Abel, en het
offer van onzen aartsvader Abraham, en
wat U heeft opgedragen uw hogepriester
Melchisedech, een heilige offerande, een
vlekkeloos offer.

Supplices te rogamus, omnipotens Deus:
jube haec perferri per manus sancti
Angeli tui in sublime altare tuum, in
conspectu divinae majestatis tuae: ut,
quotquot ex hac altaris participatione
sacrosanctum Filii tui Corpus et
Sanguinem sumpserimus, omni
benedictione caelesti et gratia repleamur.
Per eundem Christum, Dominum
nostrum. Amen.

Ootmoedig vragen wij U, almachtige
God, laat dit door de handen van uw
heiligen Engel brengen tot op het altaar
in den hoge, voor het aanschijn van uw
goddelijke Majesteit; opdat wij allen die
als deelneming aan dit altaar het
hoogheilige Lichaam en Bloed van uw
Zoon zullen ontvangen, met alle hemelse
zegening en genade vervuld worden.
Door denzelfden Christus onzen Heer.
Amen.

Memento etiam, Domine, famulorum
famularumque tuarum NN., qui nos
praecesserunt cum signo fidei, et
dormiunt in somno pacis. Ipsis, Domine,
et omnibus in Christo quiescenti-

Gedenk ook, Heer, uw dienaren en
dienaressen NN., die ons met het teken
des geloofs zijn voorgegaan en rusten in
de slaap des vredes. Hun, Heer, en allen
die in Christus rusten, geef, bidden wij,
de plaats van verkwikking,
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licht en vrede. Door denzelfden Christus bus locum refrigerii, lucis et pacis ut
onzen Heer. Amen.
indulgeas, deprecamur. Per eundem
Christum, Dominum nostrum. Amen.
Ons ook, uw zondige dienaren, die hopen
op de menigte uwer ontfermingen, wil
erfdeel en gemeenschap schenken met
uw heilige apostelen en martelaren, met
Joannes. Stephanus, Matthias, Barnabas,
Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus,
Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes,
Cecilia, Anastasia en al uw heiligen; in
hun gezelschap, vragen wij, laat ons toe,
niet naar schatting van onze verdiensten,
maar door de weldaad van uw vergeving.
Door Christus onzen Heer,

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis,
de multitudine miserationum tuarum
sperantibus, partem aliquam et societatem
donare digneris, cum tuis sanctis apostolis
et martyribus, cum Joanne, Stephano,
Matthia, Barnaba, Ignatio, Alexandro,
Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua,
Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia,
Anastasia et omnibus sanctis tuis; intra
quorum nos consortium, non aestimator
meriti, sed veniae, quaesumus, largitor
admitte. Per Christum Dominum nostrum.

Door wien Gij al deze gaven, Heer, altijd Per quem haec omnia, Domine, semper
weer schept, heiligt, levend maakt, zegent bona creas, sanctificas, vivificas,
en ons uitdeelt.
benedicis et praestas nobis.
Door Hem, en met Hem, en in Hem zij
U, God, almachtige Vader, in de eenheid
des Heiligen Geestes alle eer en
heerlijkheid, (en luide besluit de priester
het eucharistische gebed) door alle
eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi
Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus
Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia
saecula saeculorum.

. Amen.

Het Onze Vader
Laat ons bidden. - Door voorschriften van Oremus. - Praeceptis salutaribus moniti,
den Zaligmaker gemaand, en door Gods et divina institutione formati, audemus
lering gevormd, durven wij zeggen:
dicere:
Onze Vader, die in de hemel zijt:

Pater noster, qui es in caelis:

uw Naam worde geheiligd;

Sanctificetur nomen tuum;

uw rijk kome;

Adveniat regnum tuum;

uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in
terra.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie;
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Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij
dimittimus debitoribus nostris.
aan anderen hun schuld vergeven.
Et ne nos inducas in tentationem.
. Sed libera nos a malo.

En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.

Amen.

Amen.

Libera nos, quaesumus, Domine, ab
omnibus malis, praeteritis, praesentibus
et futuris: et intercedente beata et gloriosa
semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum
beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque
Andrea, et omnibus sanctis, da propitius
pacem in diebus nostris: ut, ope
misericordiae tuae adjuti, et a peccato
simus semper liberi et ab omni
perturbatione securi. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum,
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia
saecula saeculorum.

Bevrijd ons, vragen wij, Heer, van alle
verleden, tegenwoordig en toekomstig
kwaad; en op voorspraak van de heilige
en roemrijke Maria altijd Maagd en
Moeder van God, van uw heilige
apostelen Petrus en Paulus en Andreas en
van alle heiligen, geef goedgunstig vrede
in onze dagen; opdat wij, door de hulp
van uw barmhartigheid bijgestaan, steeds
vrij mogen zijn van zonde en tegen alle
verontrusting beveiligd. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer, uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, (en de priester
besluit luide) door alle eeuwen der
eeuwen.

. Amen.

. Amen.

Breking van de hostie en vermenging der beide gedaanten
Aan het eind van het voorgaande gebed heeft de priester de heilige Hostie in twee
delen gebroken. Van een der twee helften breekt hij nogmaals een klein gedeelte af.
Pax Domini sit semper vobiscum.
. Et cum spiritu tuo.

De vrede des Heren zij altijd met u.
. En met uw geest.

Het kleine gedeelte der heilige Hostie laat de priester in de kelk vallen, terwijl hij
in stilte zegt:
Haec commixtio, et consecratio Corporis
et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi,
fiat accipientibus nobis in vitam
aeternam. Amen.

Deze vermenging en heiliging van het
Lichaam en Bloed van onzen Heer Jesus
Christus strekke ons, die het ontvangen,
ten eeuwigen leven. Amen.
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Oudtijds was het breken van de hostiebroden voor de communie somtijds een vrij
langdurige plechtigheid. Daarom werd de zang van het Agnus Dei ingevoerd, welke
ook nu nog door koor en volk wordt gezongen.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wereld, ontferm U onzer.
miserere nobis.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wereld, ontferm U onzer.
miserere nobis.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
wereld, geef ons de vrede.
nobis pacem.

Gebed van de vredeskus
Tijdens het zingen van het Agnus Dei wordt in plechtige missen de vredeskus gegeven,
indachtig het woord des Heren, dat wij niet ons offer zullen voltooien alvorens ons
met onzen broeder te hebben verzoend. Hieraan worden wij herinnerd door de laatste
bede van het Agnus Dei en door het gebed van de vredeskus, ook als deze niet wordt
gegeven.
Heer Jesus Christus, die tot uw apostelen
gezegd hebt: Vrede laat Ik u, mijn vrede
geef Ik u; sla geen acht op mijn zonden,
maar op het geloof van uw Kerk; en
gewaardig U haar volgens uw wil vrede
en eenheid te schenken; Gij die leeft en
heerst, God, door alle eeuwen der
eeuwen. Amen.

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis
tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam
do vobis: ne respicias peccata mea, sed
fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum
voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris: Qui vivis et regnas Deus per
omnia saecula saeculorum. Amen.

De priester bidt in stilte de laatste gebeden voor de nuttiging:
Heer Jesus Christus, Zoon van den
levenden God, die naar de wil des Vaders,
met medewerking van den Heiligen
Geest, door uw dood aan de wereld het
leven hebt geschonken; bevrijd mij door
dit uw allerheiligst Lichaam en Bloed van
al mijn ongerechtigheden en van alle
kwaad; maak dat ik steeds trouw blijve
aan uw geboden, en laat niet toe dat ik
ooit van U gescheiden worde; Gij die met
denzelfden God den Vader en den
Heiligen Geest leeft en heerst, God, in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui
ex voluntate Patris, cooperante Spiritu
Sancto, per mortem tuam mundum
vivificasti: libera me per hoc
sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum
ab omnibus iniquitatibus meis, et
universis malis; et fac me tuis semper
inhaerere mandatis, et a te numquam
separari permittas: Qui cum eodem Deo
Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas
Deus in saecula saeculorum. Amen.
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Domine Jesu Christe, quod ego indignus
sumere praesumo, non mihi proveniat in
judicium et condemnationem: sed pro tua
pietate prosit mihi ad tutamentum mentis
et corporis, et ad medelam percipiendam:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. Amen.

nuttigen van uw Lichaam, dat ik,
onwaardige, durf te ontvangen, mij niet
strekken tot vonnis en veroordeling, maar
door uw vaderlijke goedheid mij
beschermen naar ziel en lichaam, en een
heilzaam geneesmiddel voor mij worden:
Gij die leeft en heerst met God den Vader
in de eenheid van den Heiligen Geest,
God, door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Panem caelestem accipiam, et nomen
Domini invocabo.

Het hemelse brood zal ik ontvangen en
de Naam des Heren aanroepen.

En driemaal zegt de priester:
Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum: sed tantum dic verbo, et
sanabitur anima mea.

Heer, ik ben niet waardig dat Gij ingaat
onder mijn dak; maar spreek slechts een
woord, en mijn ziel zal gezond worden.

De priester nuttigt de heilige Hostie en zegt:
Corpus Domini nostri Jesu Christi
custodiat animam meam in vitam
aeternam. Amen.

Het Lichaam van onzen Heer Jesus
Christus beware mijn ziel ten eeuwigen
leven. Amen.

De priester verzamelt de stukjes van de heilige Hostie, welke mogelijk op de
corporale en de pateen zijn achtergebleven, en laat ze in de kelk vallen.
Quid retribuam Domino pro omnibus,
quae retribuit mihi? Calicem salutaris
accipiam, et nomen Domini invocabo.
Laudans invocabo Dominum, et ab
inimicis meis salvus ero.

Wat zal ik den Heer wedergeven voor
alles wat Hij mij heeft geschonken? De
kelk des heils zal ik nemen en de Naam
des Heren aanroepen. Lofprijzend zal ik
den Heer aanroepen, en van mijn vijanden
zal ik bevrijd zijn.

De priester drinkt uit de kelk en zegt:
Sanguis Domini nostri Jesu Christi
custodiat animam meam in vitam
aeternam. Amen.

Het Bloed van onzen Heer Jesus Christus
beware mijn ziel ten eeuwigen leven.
Amen.

Ondertussen bidden de dienaren (en de gelovigen):
Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper

Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd
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Maagd, voor den heiligen aartsengel
Michaël, voor den heiligen Joannes den
Doper, voor de heilige apostelen Petrus
en Paulus, voor alle heiligen en voor u,
vader, dat ik zeer gezondigd heb in
gedachte, woord en werk, (hier klopt men
driemaal op de borst) door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn allergrootste
schuld. Daarom vraag ik de heilige Maria
altijd Maagd, den heiligen aartsengel
Michaël, den heiligen Joannes den Doper,
de heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.

Virgini, beato Michaëli Archangelo, beato
Joanni Baptistae, sanctis apostolis Petro
et Paulo, omnibus sanctis, et tibi, pater,
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et
opere: mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa. Ideo precor beatam
Mariam semper Virginem, beatum
Michaëlum Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te,
pater, orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.

De priester keert zich tot de gelovigen en zegt:
De almachtige God ontferme Zich over Misereatur vestri omnipotens Deus, et,
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten dimissis peccatis vestris, perducat vos ad
eeuwigen leven.
vitam aeternam.
. Amen.

. Amen.

Vergeving, vrijspraak en
Indulgentiam, absolutionem et
kwijtschelding uwer zonden verlene u de remissionem peccatorum vestrorum
almachtige en barmhartige God.
tribuat vobis omnipotens et misericors
Dominus.
. Amen.

. Amen.

Hij toont de heilige Hostie en zegt:
Ziet het Lam Gods, ziet Hem die
wegneemt de zonden der wereld.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata
mundi.

Heer, ik ben niet waardig dat Gij ingaat Domine, non sum dignus, ut intres sub
onder mijn dak; maar spreek slechts een tectum meum: sed tantum dic verbo, et
woord, en mijn ziel zal gezond worden. sanabitur anima mea. (ter)
(driemaal)
En terwijl hij ieder het heilig Lichaam des Heren reikt, zegt hij telkens:
Het Lichaam van onzen Heer Jesus
Christus beware uw ziel ten eeuwigen
leven. Amen.

Corpus Domini nostri Jesu Christi
custodiat animam tuam in vitam
aeternam. Amen.
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Vervolgens reinigt hij de kelk met wijn, en nogmaals met wijn en water.
Quod ore sumpsimus, Domine, pura
Wat wij nuttigden met de mond, Heer,
mente capiamus: et de munere temporali laat ons ontvangen in een zuiver hart; en
fiat nobis remedium sempiterum.
van een tijdelijke gave worde het ons een
eeuwig heilmiddel.
Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et
Sanguis, quem potavi, adhaereat
visceribus meis: et praesta; ut in me non
remaneat scelerum macula, quem pura et
sancta refecerunt sacramenta: Qui vivis
et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Uw Lichaam, Heer, dat ik heb genuttigd,
en uw Bloed dat ik heb gedronken, hechte
zich vast in mijn binnenste; en geef dat
geen vlek van zonde achterblijve in mij,
dien Gij met deze zuivere en heilige
Geheimen hebt verkwikt; Gij die leeft en
heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zang bij de nuttiging
Tijdens de nuttiging door de gelovigen zingt het koor de communio, welke iedere
dag verschillend is. Zij bestaat uit een psalmvers ofwel is ontleend aan het evangelie
dat in de mis werd voorgelezen.
Narrabo omnia mirabilia tua; laetabor et Ik zal al uw wonderdaden verhalen; in U
exsultabo in te; psallam nomini tuo,
mij verheugen en juichen; uw Naam,
Altissime.
Allerhoogste bezingen. Ps. 9, 2-3.

Slotgebed
De priester groet de gemeente en zingt of zegt het slotgebed, dat iedere dag
verschillend is.
. Dominus vobiscum

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Tantis, Domine, repleti
muneribus, praesta, quaesumus: ut et
salutaria dona capiamus, et a tua
numquam laude cessemus. Per Dominum
nostrum Jesum Christum, Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate

Laat ons bidden. - Nu wij met zo grote
gaven zijn verzadigd, vragen wij U, Heer:
geef dat wij daaruit heilzame vruchten
ontvangen en nimmer ophouden U te
loven. Door onzen Heer Jesus Christus
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
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saeculorum.
door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

. Amen.

Wegzending en zegen
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

290
De priester of de diaken spreekt de wegzending:
Gaat, het is de wegzending.

Ite, missa est.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

Gebogen voor het altaar bidt de priester:
Moge, heilige Drievuldigheid, de hulde
van mijn dienstwerk U behagen; en geef
dat het offer, hetwelk ik, onwaardige,
voor het aanschijn van uw Majesteit heb
opgedragen, U welgevallig zij, en mij en
allen, voor wie ik het opdroeg, door uw
barmhartigheid tot verzoening strekke.
Door Christus onzen Heer. Amen.

Placeat tibi, sancta Trinitas, obsequium
servitutis meae: et praesta; ut sacrificium
quod oculis tuae majestatis indignus
obtuli, tibi sit acceptabile, mihique et
omnibus, pro quibus illud obtuli, sit, te
miserante, propitiabile. Per Christum,
Dominum nostrum. Amen.

En hij zegent het volk:
Zegene u de almachtige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.
. Amen.

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus.
. Amen.

Het laatste evangelie
In de middeleeuwen bestond het gebruik dat de priester, terwijl hij heenging
van het altaar, het begin van het sint Jansevangelie bad. Nu zegt de priester
het aan de evangeliezijde van het altaar. Het is een laatste belijdenis van
het Woord Gods, wiens onzegbaar heilswerk door de eucharistische viering
werd herdacht en ons medegedeeld. Want waarlijk, door de viering der
heilige Geheimen hebben wij ‘zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid
van den Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid’.
. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Begin van het heilig Evangelie volgens Initium sancti Evangelii secundum
Joannem.
Joannes (1, 1-14).
. Eer zij U, o Heer.
In den beginne was het Woord, en het
Woord was bij God, en het Woord was
God. Dit was in den beginne bij God.

. Gloria tibi, Domine.
In principio erat Verbum, et Verbum erat
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc
erat in principio apud Deum. Omnia per
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Alles is door Hem geworden, en zonder
Hem is er niets geworden van hetgeen er
geworden is. In Hem was leven, en dit
leven was het licht der mensen; en dat
Licht schijnt in de duisternis, maar de
duisternis heeft het niet begrepen. Er
kwam een mens, door God ge-

ipsum facta sunt; et sine ipso factum est
nihil, quod factum est; in ipso vita erat,
et vita erat lux hominum; et lux in
tenebris lucet, et tenebrae eam non
comprehenderunt. Fuit homo mis-
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sus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic
venit in testimonium, ut testimonium
perhiberet de lumine, ut omnes crederent
per illum. Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine. Erat
lux vera, quae illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum. In mundo
erat, et mundus per ipsum factus est, et
mundus eum non cognovit. In propria
venit, et sui eum non receperunt.
Quotquot autem receperunt eum, dedit
eis potestatem filios Dei fieri, his, qui
credunt in nomine ejus: qui non ex
sanguinibus, neque ex voluntate carnis,
neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati
sunt. ET VERBUM CARO FACTUM EST, et
habitavit in nobis; et vidimus gloriam
ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre,
plenum gratiae et veritatis.

. Deo gratias.

zonden; Joannes was zijn naam. Deze
kwam om te getuigen, om getuigenis te
geven van het Licht, opdat allen zouden
geloven door hem. Hij zelf was niet het
Licht, maar hij moest getuigen van het
Licht. Dit was het ware Licht, dat ieder
mens verlicht, die komt in deze wereld.
Het was in de wereld en de wereld is door
Hem gemaakt, maar de wereld erkende
Hem niet. Tot de zijnen kwam Hij, maar
de zijnen ontvingen Hem niet. Allen
echter die Hem ontvingen, hen stelde Hij
in staat om kinderen te worden van God,
hen die geloven in zijn Naam; en zij
werden niet uit bloed, of uit lust van het
vlees, of uit de wil van een man, maar uit
God geboren. (Hier knielt men.) EN HET
WOORD IS VLEES GEWORDEN, en Het
heeft onder ons gewoond; en wij hebben
zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van den Eniggeborene
des Vaders, vol van genade en waarheid.
. Gode zij dank.

* Gebeden na de gelezen mis
Ave Maria... (ter)

Wees gegroet, Maria... (driemaal)

Salve Regina, Mater misericordiae.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van
barmhartigheid.

Vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Ons leven, onze zoetheid en onze hoop,
wees gegroet.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van
Eva.

Ad te suspiramus, gementes et flentes in Tot U smeken wij, zuchtend en wenend
hac lacrimarum valle.
in dit dal van tranen.
Eja ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.

Daarom dan, onze voorspreekster, sla op
ons uw barmhartige ogen.

Et Jesum benedictum fructum ventris tui, En toon ons na deze ballingschap Jesus,
nobis post hoc exsilium ostende.
de gezegende vrucht van uw schoot.
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O goedertieren, o liefdevolle.

O clemens, o pia.

O zoete Maagd Maria.

O dulcis Virgo Maria.

. Bid voor ons, heilige Moeder van God.

. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

. Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Laat ons bidden. - God, onze toevlucht
en onze kracht, zie genadig neder op het
volk, dat tot U smeekt; en verhoor
barmhartig en goedgunstig de gebeden,
die wij storten voor de bekering van de
zondaars, voor de vrijheid en de
verheffing van onze moeder de heilige
Kerk. Dat vragen wij U op voorspraak
van Maria, de glorierijke en onbevlekte
Maagd en Moeder van God, van den
heiligen Joseph, haar bruidegom, van uw
heilige apostelen Petrus en Paulus, en van
alle heiligen. Door denzelfden Christus
onzen Heer.

Oremus. - Deus refugium nostrum et
virtus, populum ad te clamantem propitius
respice: et intercedente gloriosa et
immaculata Virgine Dei Genitrice Maria,
cum beato Joseph ejus sponso, ac beatis
apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus
sanctis, quas pro conversione peccatorum,
pro libertate et exaltatione sanctae matris
Ecclesiae, preces effundimus, misericors
et benignus exaudi. Per eundem Christum
Dominum nostrum.

. Amen.
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons
in de strijd; wees onze bescherming tegen
de boosheid en de listen van den duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn
macht doe gevoelen. En gij, vorst van de
hemelse legerscharen, drijf Satan en de
andere boze geesten, die tot verderf van
de zielen over de wereld rondgaan, door
de goddelijke kracht in de hel terug.
. Amen.

. Amen.
Sancte Michaël Archangele, defende nos
in proelio: contra nequitiam et insidias
diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus,
supplices deprecamur: tuque, Princeps
militiae caelestis, Satanam aliosque
spiritus malignos, qui ad perditionem
animarum pervagantur in mundo, divina
virtute in infernum detrude.
. Amen.

Allerheiligst Hart van Jesus, ontferm U Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.
over ons. (driemaal)
(ter)

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Gebed na de hoogmis voor de koning(in)
. Heer, schenk heil aan onzen Koning
. Domine, salvum fac Regem nostrum
(onze Koningin).
(salvam fac Reginam nostram).
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. Et exaudi nos in die, qua
invocaverimus te.

. En verhoor ons op de dag, dat wij tot
U roepen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

In België:
Oremus. - Deus, cui omnis potestas et
dignitas famulatur: da famulo tuo, Regi
nostro N., prosperum suae dignitatis
effectum; in qua te semper timeat tibique
jugiter placere contendat. Per Christum
Dominum nostrum.
. Amen.

Laat ons bidden. - God, aan wien alle
macht en waardigheid onderdanig is, geef
aan uw dienaar, onzen Koning N., een
voorspoedige regering; moge hij U daarin
altijd vrezen en U voortdurend zoeken te
behagen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

In Nederland:
Oremus. - Pateant aures misericordiae
tuae, Domine, precibus supplicantium:
et, ut petentibus desiderata concedas, fac
eos quae tibi sunt placita postulare. Per
Christum Dominum nostrum.
. Amen.

Laat ons bidden. - Open de oren uwer
ontferming, Heer voor de gebeden van
hen die U smeken; en opdat Gij hun kunt
schenken wat zij verlangen, maak dat wij
vragen wat U behaagt. Door Christus
onzen Heer.
. Amen.

Gebeden van de internationale bidweek tot hereniging der kerk
van 18 tot en met 25 Januari
Mogen zij allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen zij
ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij hebt gezonden. (Joan. 17,
21)
. Ik zeg u: Gij zijt Petrus;
. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd: De vrede
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; let niet op mijn zonden, maar op het geloof van uw
Kerk; en gewaardig U, haar volgens uw wil vrede en eendracht te verlenen. Gij die
leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
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* Gebed van de pinksternovene
van Vrijdag na Hemelvaartsdag tot en met Pinksterzaterdag
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het
vuur van uw liefde.
. Zend uw Geest uit, en alles zal worden herschapen;
. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting
van den Heiligen Geest onderwezen; geef, dat wij door dien Heiligen Geest de ware
wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

Voor de katholieke universiteit
in de kerken van Nederland te bidden op de eerste Zondag van September
Laat ons bidden. - Wij bidden, Heer, dat de Vertrooster die uit U voorkomt, onze
geesten moge verlichten en volgens de belofte van uw Zoon tot alle waarheid voeren.
God, ons licht en onze kracht, zie genadig neder op ons, uw dienaren; gewaardig U,
op voorspraak van de allerzaligste Moedermaagd en van alle heiligen van ons
vaderland, het werk van de katholieke universiteit, dat wij tot verheerlijking van uw
heilige Naam ondernemen, te zegenen; en geef dat het moge gedijen tot heil van het
U toegewijde volk. Door Christus onzen Heer. . Amen.
Heilige Servatius, . Bid voor ons.
Heilige Willibrordus, . Bid voor ons.
Heilige Radboud, . Bid voor ons.
Heilige Petrus Canisius, . Bid voor ons.
Alle heiligen van Nederland, . Bidt voor ons.
Onze Vader... Wees gegroet... Eer aan den Vader...

Dankzegging na de mis
Na de mis bidt de priester de lofzang van de drie jongelingen, psalm 150
en de volgende gebeden. Ook de gelovigen kunnen ze bidden als
dankzegging na de mis en na de heilige communie.

Antifoon
LAAT ons zingen het loflied van de drie jongelingen, dat deze heiligen zongen, toen
zij den Heer loofden in de vuuroven. (P.T. Alleluja.)
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Lofzang van de drie jongelingen (Dan. 3, 57-88 en 56)
Looft den Heer, alle werken des Heren; * prijst en verheft Hem in eeuwigheid.
Engelen des Heren, looft den Heer; * hemelen, looft den Heer.
Alle wateren boven de hemel, looft den Heer; * alle krachten des Heren, looft den
Heer. Zon en maan, looft den Heer; * sterren des hemels, looft den Heer.
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Regen en dauw, looft den Heer; * gij winden die Gods adem zijt, looft den Heer.
Vuur en hitte, looft den Heer; * koude en gloed, looft den Heer.
Dauw en ijzel, looft den Heer; * vorst en koude, looft den Heer.
IJs en sneeuw, looft den Heer; * nachten en dagen, looft den Heer.
Licht en donker, looft den Heer; * bliksem en wolken, looft den Heer.
Loof, gij aarde, den Heer; * prijs en verhef Hem in eeuwigheid.
Bergen en heuvels, looft den Heer; * alle gewassen op aarde, looft den Heer.
Waterbronnen, looft den Heer; * zeeën en stromen, looft den Heer.
Zeegedrochten en al wat beweegt in het water, looft den Heer; * alle vogelen des
hemels, looft den Heer.
Alle wilde dieren en vee, looft den Heer; * kinderen der mensen, looft den Heer.
Loof, Israël, den Heer; * prijs en verhef Hem in eeuwigheid. Priesters des Heren,
looft den Heer; * dienaren des Heren, looft den Heer.
Geesten en zielen der rechtvaardigen, looft den Heer; * heiligen en nederigen van
hart, looft den Heer.
Looft, Ananias, Azarias, Misaël, den Heer; * prijst en verheft Hem in eeuwigheid.
Loven wij den Vader en den Zoon met den Heiligen Geest;* laat ons Hem prijzen
en verheffen in eeuwigheid.
Gezegend zijt Gij, Heer, in het uitspansel des hemels; * en prijzenswaardig en
roemrijk en hoogverheven in eeuwigheid.

Psalm 150. Laudate Dominum
Looft den Heer in zijn heiligdom; * looft Hem in zijn sterke veste.
Looft Hem om zijn machtige daden; * looft Hem om zijn ontzaglijke grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal; * looft Hem met harp en citer.
Looft Hem met pauken en koren; * looft Hem op snaren en fluit.
Looft Hem met klank van cymbalen, looft Hem met blijde cymbalen; * al wat
adem heeft love den Heer.
Eer aan den Vader.
ANT. Laat ons zingen het loflied van de drie jongelingen, dat deze heiligen zongen,
toen zij den Heer loofden in de vuuroven. (P.T. Alleluja.)
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Onze Vader...
. En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.
. Dat al uw werken U loven, Heer;
. En dat uw heiligen U prijzen.
. De heiligen zullen jubelen in heerlijkheid;
. Zij zullen zich verheugen op hun legersteden.
. Niet aan ons, Heer, niet aan ons,
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. Maar aan uw Naam geef eer.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - God, die voor de drie jongelingen de vlammen van het vuur hebt
getemperd; verleen goedgunstig, dat de vlam van de zonden ons, uw dienaren, niet
vertere.
Bereid, vragen wij, Heer, onze handelingen voor door uw ingeving, en begeleid
ze met uw bijstand; opdat al ons bidden en doen steeds met U beginne en, aldus
begonnen, door U worde voltooid.
Geef ons, vragen wij, Heer, de vlammen van onze hartstochten te doven, Gij die
aan den heiligen Laurentius de genade hebt gegeven over de foltering van het
martelvuur te zegevieren. Door Christus onzen Heer. . Amen.

* Gebed van den heiligen Thomas van Aquino
Ik dank U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, omdat Gij U hebt
gewaardigd mij, zondaar en onwaardigen dienaar, te verzadigen met het kostbaar
Lichaam en Bloed van uw Zoon, onzen Heer Jesus Christus; niet om enige verdienste
van mij, maar enkel door de gunst uwer ontferming. En ik bid U, dat deze heilige
Communie mij niet een oorzaak worde van straf, maar een heilzame voorspraak tot
kwijtschelding. Zij weze mij een wapenrusting van geloof en een schild van goede
wil. Zij delge mijn ondeugden, en roeie de begeerlijkheid en wellust in mij uit. Zij
vermeerdere in mij de liefde en het geduld, de ootmoed, de gehoorzaamheid en alle
deugden; zij weze mij een krachtige verdediging tegen de hinderlagen van mijn
zichtbare en onzichtbare vijanden; zij brenge in mij alle beweging van het vlees en
van de geest volkomen tot rust, en hechte mij vast aan U, den enen en waren God;
zij weze ten slotte de gelukkige vervulling van mijn einddoel. En ik bid U, gewaardig
U mij, zondaar, te geleiden tot dat onuitsprekelijke Gastmaal waar Gij, met uw Zoon
en den Heiligen Geest, voor uw heiligen het ware licht zijt, de volle verzadiging, de
eeuwige vreugde, de opperste blijdschap en het volmaakte geluk. Door denzelfden
Christus onzen Heer. Amen.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Doorboor, allerliefste Heer Jesus, het inwendige en het diepste van mijn ziel met de
allerzoetste en allerheilzaamste wonde van uw liefde, met de ware, blijmoedige,
apostolische en heiligste liefde, opdat mijn ziel immer kwijne en wegsmelte in louter
liefde en verlangen naar U alleen; opdat zij U begere en hunkerend uitzie naar uw
voorhoven; opdat zij wense ontbonden te worden en met U te zijn. Geef dat mijn
ziel hongere naar U, die het Brood der engelen zijt, de verkwikking van de heilige
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zielen, ons dagelijks geestelijk Brood, dat alle zoetheid en smaak en elk liefelijk
genot zich bevat. Moge mijn hart steeds hongeren naar U en zich voeden met U, dien
de engelen verlangen te aanschouwen. Moge het innerlijk van mijn ziel vervuld
worden met de zoetheid van uw smaak. Dat mijn hart steeds dorste naar U, bron van
leven, van wijsheid en wetenschap, bron van eeuwig licht, stortvloed van geneugten,
overvloed van het huis Gods. Dat het steeds naar U trachte, naar U zoeke, U vinde,
naar U streve, tot U kome, aan U denke, over U spreke en alles verrichte tot lof en
eer van uw Naam; in nederigheid en bescheidenheid, met liefde en blijdschap, met
bereidwilligheid en genegenheid, in volharding tot het einde toe. Moge Gij alleen
steeds mijn hoop zijn, al mijn vertrouwen, mijn rijkdom, mijn genoegen, mijn
blijdschap, mijn vreugde, mijn rust en kalmte, mijn vrede, mijn zachtheid, mijn geur,
mijn zoetheid, mijn voedsel, mijn verkwikking, mijn toevlucht, mijn bijstand, mijn
wijsheid, mijn aandeel, mijn bezit, mijn schat, waarin mijn geest en hart voor altijd
hecht, en onwrikbaar geworteld blijven. Amen.

* Lofzang ‘adoro te’
Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt;
aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart,
want U schouwend weet ik dat het niets vermag.
Oog en smaak en tastzin wordt in U misleid,
het geloof steunt veilig slechts op het gehoor;
ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd heeft,
niets is méér waar dan het woord der Waarheid zelf.
Op het kruis ging slechts uw heilge Godheid schuil,
hier blijft echter ook uw mensheid diep verhuld;
toch belijdend beide met een vast geloof,
vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.
Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas deed,
toch wil ik belijden U als mijnen God;
doe in U geloven mij steeds meer en meer,
doe mij op U hopen, U beminnen slechts.
O gedachtnisteken van des Heren dood,
levend Brood, dat aan den mens het leven geeft,
geef mij dat mijn geest in U zijn leven vindt,
geef hem als zijn zoetheid U te smaken steeds.
Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer,
reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed,
waarvan éne druppel zelfs verlossen kan
heel het wereldrond van al zijn zondigheid.
Jesus, dien gesluierd ik hier nu aanschouw,
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moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst:
dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht,
zalig zij door 't schouwen van uw heerlijkheid.
Amen.

*Verzuchtingen tot den allerheiligsten verlosser
Ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, maak mij zalig.
Bloed van Christus, maak mij dronken.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, versterk mij.
O goede Jesus, verhoor mij.
In uw wonden verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen den boosaardigen vijand verdedig mij.
In het uur van mijn dood roep mij.
En laat mij tot U komen, om U met uw heiligen te loven in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

* Gebed tot den heer Jesus Christus aan het kruis
Zie mij hier, o goede en allerzoetste Jesus; ik werp mij voor uw aanschijn op de
knieën neder, en bid en smeek U met de grootste vurigheid van mijn ziel, dat Gij in
mijn hart wilt prenten levendige gevoelens van geloof, hoop en liefde, met een waar
berouw over mijn zonden en de vaste wil mij daarvan te beteren. Intussen overweeg
ik bij mijzelf, met grote aandoening en droefheid, uw vijf wonden, en beschouw ze
in de geest, voor ogen hebbend wat reeds de profeet David U omtrent Uzelf in de
mond legde, o goede Jesus: Zij hebben mijn handen en voeten doorboord; zij hebben
al mijn beenderen geteld. (Ps. 21, 17-18).
Aan dit gebed is een volle aflaat verbonden, wanneer men het bidt na de
communie, voor een kruisbeeld, en hieraan een gebed toevoegt ter intentie
van Z.H. den Paus. Hiertoe volstaat het bidden van Onze Vader, Wees
gegroet en Eer aan den Vader.

Ander gebed na de mis en de heilige communie
Allerzoetste Heer Jesus Christus, ik smeek U, moge uw lijden mij een kracht zijn,
waardoor ik word gesterkt, bescherm en verdedigd. Mogen uw wonden mij tot spijs
en drank zijn, die mij voeden, dronken maken en verheugen. De besproeiing met uw
Bloed zuivere mij van al mijn misdaden; uw dood zij mij onverwoestbaar leven; uw
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mijn gezondheid en de zoetheid van mijn hart. Gij die leeft en heerst in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

* Opdracht van zichzelf
Gebed van den heiligen Ignatius van Loyola
Aanvaard, Heer, mijn gehele vrijheid. Neem gans mijn geheugen, mijn verstand en
mijn wil. Al wat ik heb of bezit, hebt Gij mij gegeven; ik schenk dit alles aan U terug,
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en ik laat het geheel aan uw wil over het te besturen. Geef mij alleen uw liefde en
uw genade; dan ben ik rijk genoeg en vraag U verder niets meer.

Gebed tot de heilige maagd Maria
O Maria, allerheiligste Maagd en Moeder, zie, ik heb uw allerliefsten Zoon genuttigd,
dien gij in uw smetteloze schoot hebt ontvangen, dien gij gebaard, gevoed en
allerinnigst omhelsd hebt. Hem, wiens aanblik u verheugde en met alle zoetheid
vervulde, breng ik u weer in nederige liefde; Hem leg ik ter omhelzing in uw armen,
Hem geef ik aan uw hart om lief te hebben en Hem op te dragen aan de heiligste
Drievuldigheid als hoogste offer van aanbidding, u zelve tot eer en glorie, en tot
leniging van de noden van de gehele wereld. Ik smeek u dan, allerbarmhartigste
Moeder, verkrijg voor mij vergiffenis van al mijn zonden, overvloedige genade om
Hem in de toekomst getrouw te dienen, en ten slotte ook de genade van volharding,
opdat ik Hem met u moge loven door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

* Gebed tot den heiligen Joseph
Heilige Joseph, bewaker en vader van de maagden, aan wiens trouwe waakzaamheid
Christus Jesus, de onschuld zelf, en Maria, de Maagd der maagden, werden
toevertrouwd; bij Jesus en Maria, deze twee dierbare panden, smeek en bezweer ik
u, bewaar mij voor alle onreinheid en maak dat ik Jesus en Maria met een reine geest,
een zuiver hart en een ongerept lichaam altijd op waardige wijze moge dienen. Amen.

* Lofzang ‘Te Deum’
Als dankzegging na de viering der Eucharistie zou men ook deze lofzang
kunnen bidden. Met geheel de hemel en de ganse aarde prijzen wij Gods
heerlijkheid en belijden wij het verlossingswerk des Heren; ten slotte
vragen wij Gods zegen voor de komende dag.
U, God, loven wij; U, Heer, prijzen wij.
U, eeuwige Vader, eert de gehele aarde.
U roepen alle engelen, U roepen de hemelen en alle machten,
U roepen de cherubim en de seraphim onophoudelijk toe: Heilig, Heilig, Heilig
de Heer, God Sabaoth;
Vol zijn hemelen en aarde van de luister uwer heerlijkheid.
U prijst het roemrijke koor der apostelen;
U verheerlijkt het lofwaardig getal der profeten;
U looft het schitterend leger der martelaren;
U belijdt de heilige Kerk over geheel het aardrijk:
Den Vader van onmetelijke majesteit,
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Alsmede den Heiligen Geest, den Vertrooster.
Gij, Koning der heerlijkheid, Christus,
Gij zijt de eeuwige Zoon des Vaders.
Gij, mens geworden om ons te verlossen, zijt niet terugge-
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schrikt voor de schoot van de Maagd.
Gij hebt de angel des doods overwonnen, en hebt den gelovigen het hemelrijk
geopend.
Gij zetelt aan de rechterhand van God, in de heerlijkheid des Vaders.
Wij geloven dat Gij als Rechter zult komen.
U bidden wij dan, kom uw dienaren te hulp, die Gij met uw kostbaar Bloed hebt
vrijgekocht.
Geef dat zij bij het getal der heiligen worden gerekend in de heerlijkheid.
Maak uw volk zalig, Heer, en zegen uw erfdeel.
En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.
Dag aan dag loven wij U.
En wij prijzen uw Naam in eeuwigheid, voor altijd en eeuwig.
Gewaardig U, Heer, ons heden zonder zonde te bewaren.
Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer.
Uw ontferming kome over ons, o Heer, gelijk wij op U hebben gehoopt.
Op U, Heer, heb ik gehoopt; in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
. Loven wij den Vader en den Zoon met den Heiligen Geest.
. Laat ons Hem prijzen en verheffen in eeuwigheid.
. Geloofd zijt Gij, Heer, in het uitspansel des hemels.
. En prijzenswaardig en roemrijk en hoog verheven in eeuwigheid.
V. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - God, wiens ontferming zonder tal en wiens schat van goedheid
oneindig is; wij danken uw goedertieren Majesteit voor de geschonken weldaden,
en bidden voortdurend uw barmhartigheid af: dat Gij, die het verlangde verleent aan
wie U vragen, hen niet verlaat, maar wilt voorbereiden op het toekomstige loon.
Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Andere gebeden gedurende de mis
Ontleend aan de heilige Schrift en aan oude liturgische teksten
Voorbereidende gebeden
Jerusalem is het beeld van de Kerk en van ieder kerkgebouw, waar de
heilige mysteriën worden gevierd. Kerk en kerkgebouw zijn de eerste
verwerkelijking en tegelijk de voorafschaduwing van het eeuwige
Jerusalem des hemels.
IK ben verheugd, omdat men mij zeide: wij zullen opgaan naar het huis des Heren.
Reeds staan onze voeten in uw voorhoven, Jerusalem; Jerusalem, dat gebouwd is als
een stad, en vast aaneengesloten.
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Daarheen trekken op de stammen, de stammen des Heren; volgens Israëls wet om
de Naam des Heren lof te zingen.
Vraagt wat Jerusalem tot vrede strekt, en overvloed voor wie het beminnen.
Vrede zij binnen uw sterkte, en overvloed binnen uw torens. (Ps. 121, 1-4 en 6-7)
Weldoener, Koning der eeuwigheid en Schepper van het heelal, neem genadig uw
gemeente aan, die door uw Christus tot U komt; geef ieder wat hem ten voordeel is,
breng allen tot de volharding ten einde toe en maak ons waardig de heiliging van uw
genade: ons allen die Gij hebt bijeengebracht in de heilige, katholieke en apostolische
Kerk, welke Gij U verworven hebt door het kostbaar Bloed van uw eniggeboren
Zoon, onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus, met wien Gij geprezen en verheerlijkt
wordt, tezamen met uw heiligen, goeden en levendmakenden Geest nu en altijd en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
God van onzegbare en onzienbare geheimen, bij wien de schatten zijn verborgen van
wijsheid en wetenschap; onzichtbare Koning, die wonderen werkt, groot en
ondoorgrondelijk, zonder tal, zie neder op ons, uw onwaardige dienaren, die rond
dit heilig altaar als rond de troon der cherubim zijn bijeengekomen. Bevrijd ons van
alle onreinheid, heilig ons lichaam en onze ziel, opdat wij met een zuiver geweten,
zonder schaamte en in de vreugde van uw licht deel mogen hebben aan de heiliging
van uw goddelijke geheimen; en daardoor tot nieuw leven gewekt, verenigd worden
met Christus, onzen waarachtigen God, die gezegd heeft: Wie mijn Vlees eet en mijn
Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Moge uw Woord, Heer, in ons wonen, zodat
wij de tempel worden van uw alheiligen en aanbiddenswaardigen Geest, bevrijd zijn
van alle invloeden des duivels in werk en woord en gedachte, en de beloofde goederen
verwerven met al uw heiligen die U van eeuwigheid hebben behaagd.
En als de priester aan het altaar is gekomen en zijn zonden belijdt, bidden wij:
Heer Jesus Christus, Verlosser der wereld, wees mij zondaar genadig; want Gij alleen,
Heer onze God, zijt onsterfelijk en zonder zonde. Heb medelijden met mij, nu ik
waag voor uw heilig altaar te treden en U aan te roepen; want van mijn jeugd tot op
deze dag heb ik gezondigd, voor U, voor de engelen en al uw heiligen. Op hun
voorspraak schenk mij uw goddelijke ontferming en vergiffenis van mijn misdaden,
en leer mij uw wil te volbrengen alle dagen mijns levens. Gij die leeft en heerst met
God den Vader in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
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Almachtige God, die ons verleent binnen te gaan in het Heilige der heiligen, wij
vragen U bij de menswording van onzen Heer Jesus Christus, uw eniggeboren Zoon:
stort over ons uit de genade van uw Heiligen Geest en vernieuw onze ziel en ons
lichaam, opdat wij met een zuiver hart U het offer mogen brengen tot vergeving van
onze zonden, en van geheel uw volk, dat door uw goedheid en de ontferming van
uw Christus is vrijgekocht; Die met U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
En bij de zang der intrede:
Heer onze God, die in de hemelen de rangorden en legerscharen van engelen en
aartsengelen tot de eredienst van uw heerlijkheid hebt aangesteld, geef dat met ons
uw heilige engelen hier binnentreden om mede uw geheimen te vieren en uw goedheid
te verheerlijken; want U komt alle lof toe, eer en aanbidding, Vader, Zoon en Heiligen
Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kyrie eleison
Heer God, Vader en Schepper van hemel en aarde, ontferm U onzer.
Christus God, die gezeten zijt aan de rechterhand des Vaders, ontferm U onzer.
Heer God, Heilige Geest, die de volheid zijt van de Kerk, ontferm U onzer.

De grote lofprijzing
Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede aan de mensen van goede wil.
Wij loven U;
Wij zegenen U;
Wij aanbidden U;
Wij verheerlijken U;
Wij zeggen U dank om uw grote heerlijkheid,
Heer God, hemelse Koning, God Vader almachtig.
Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders,
Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer;
Die wegneemt de zonden der wereld, neem ons smeekgebed aan;
Die zit aan de rechterhand des Vaders, ontferm U onzer. Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste, Jesus Christus.
Met den Heiligen Geest in de heerlijkheid van God den Vader. Amen.
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Gebed
Laat ons bidden. - God, naar wien wij hongeren en dorsten, geef dat wij door uw
zoetheid worden verzadigd; opdat dit offer, dat aan uw heilige Naam wordt
opgedragen, ons in dit leven reinige van onze zonden, en eens eeuwig doe delen in
het geluk van uw heiligen. Door onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
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Lezing uit de apostelbrief
Lezing uit de brief van den heiligen apostel Paulus aan de Hebreën (1, 1-3 en 2,
9-11). Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen had
gesproken door de profeten, heeft Hij ten slotte in deze dagen tot ons gesproken door
zijn Zoon, dien Hij tot erfgenaam van alles heeft aangesteld, door wien Hij ook de
wereld heeft gemaakt. En daar deze de glans is van zijn heerlijkheid en het evenbeeld
van zijn Wezen, en alles schraagt door zijn machtig woord, heeft Hij, na reiniging
van zonden te hebben bewerkt, plaats genomen aan de rechterhand van de Majesteit
in den hoge. Wij zien Jesus met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij de dood
heeft ondergaan; Hij, die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld om door
Gods genade de dood te smaken voor allen. Want het was passend dat Hij, om wien
en door wien alles bestaat, en die vele zonen tot heerlijkheid brengt, ook hun Leidsman
ter zaligheid door lijden tot heerlijkheid zou brengen. Want Hij die heiligt, en zij die
geheiligd worden, zijn allen uit Een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te
noemen.
Komt, laat ons jubelen in den Heer; ons verheugen in God, ons heil.
Laat ons voor zijn aanschijn treden met lofprijs; voor Hem jubelen met lofgezang.
Want een grote God is de Heer, en een grote Koning boven alle goden.
In zijn handen zijn alle grenzen der aarde; de hoogten der bergen zijn zijn
eigendom. Laat ons God aanbidden en ons nederwerpen, en nederknielen voor den
Heer die ons maakte.
Want Hij is de Heer onze God; en wij zijn het volk van zijn kudde, de schapen
van zijn hand. (Ps. 94, 1-4 en 6-7)
Vóór het Evangelie bidden wij:
Ontsteek, Heer, in ons hart het licht van uw goddelijke kennis, en open de ogen van
onze geest voor de onderrichting van het Evangelie. Stort in ons de vrees van uw
heilige geboden, opdat wij wandelen in de geest, en ons denken en handelen richten
volgens het welbehagen van uw wil. Want Gij zijt onze heiliging en ons licht, en U
verheerlijken wij, Vader, Zoon en Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Lezing uit het evangelie
Lezing van het heilig Evangelie volgens Joannes (15, 1-11). In die tijd sprak Jesus
tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de Wijngaardenier.
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, zal Hij verwijderen; en elke rank die wel
vrucht draagt, zal Hij zuiveren, opdat zij nog meer vrucht voortbrengt. Gij zijt reeds
rein door het woord dat Ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij, dan
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blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij
aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij
zijt de ranken. Wie blijft in Mij en Ik in hem, hij brengt rijke vrucht voort; want
zonder Mij kunt gij niets doen. Als iemand niet blijft in Mij, dan zal hij worden
weggeworpen als de rank; en deze verdort, en men raapt haar op en werpt haar in
het vuur en zij verbrandt. Als gij blijft in Mij en mijn woorden in u blijven, vraagt
dan wat gij wilt, en het zal u geworden. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat
gij overvloedige vrucht voortbrengt en mijn leerlingen wordt. Zoals mijn Vader Mij
heeft liefgehad, zo heb Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden
onderhoudt, blijft gij in mijn liefde, zoals ook Ik de geboden van mijn Vader heb
onderhouden en in zijn liefde blijf. Dit heb Ik u gezegd, opdat mijn vreugde in u zij
en uw vreugde volkomen worde.
En na het Evangelie kunnen wij bidden:
Laat ons prijzen en danken en loven onzen Heer Jesus Christus voor zijn
levengevend woord; en zijn Vader, die Hem heeft gezonden om wille van onze
verlossing; en den Heiligen Geest, die ons leven schenkt, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
Op dagen dat deze gezegd wordt, bidden wij hier:

De geloofsbelijdenis
Ik geloof in één God, Vader almachtig, Schepper van hemel en aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jesus Christus, Gods eniggeboren Zoon.
En uit den Vader geboren vóór alle eeuwen.
God van God, Licht van Licht, waren God van waren God.
Geboren, niet gemaakt, één in wezen met den Vader; door Hem zijn alle dingen
gemaakt.
Die om ons mensen en om ons heil uit de hemel is nedergedaald.
En het vlees heeft aangenomen door den Heiligen Geest uit de Maagd Maria, en
mens is geworden.
Die voor ons ook werd gekruisigd, onder Pontius Pilatus heeft geleden en begraven
is.
En Hij is verrezen ten derden dage, volgens de Schriften. En Hij is opgeklommen
ten hemel; zit aan de rechterhand des Vaders.
En Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen over levenden en doden;
en er zal geen eind zijn aan zijn rijk. En in den Heiligen Geest, den Heer en
Levendmaker, die uit den Vader en den Zoon voortkomt.
Die met den Vader en den Zoon tezamen wordt aanbeden en gelijkelijk verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
En in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
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Ik belijd één doopsel tot vergeving der zonden.
En ik verwacht de verrijzenis der doden.
En het leven van de komende eeuwigheid. Amen.
Terwijl de priester de offergaven bereidt, overwegen wij de volgende woorden uit
de psalmen:
De Heer is mijn herder, en niets zal mij ontbreken;
Hij doet mij toeven in groenende weiden, leidt mij naar verkwikkend water, doet
mijn ziel herleven.
Hij voert mij over paden van gerechtigheid, om wille van zijn Naam.
Gij recht voor mij een maaltijd aan, ten aanschouwen van hen die mij kwellen.
Gij zalft mijn hoofd met olie; hoe heerlijk is mijn schuimende beker.
Uw goedheid zal mij volgen alle dagen mijns levens.
En wonen mag ik in het huis des Heren, in lengte van dagen. (Ps. 22)
Ik zal uw woning binnengaan met offeranden, tot U mijn gebeden richten,
Die mijn lippen spraken, en U mijn mond beloofde in mijn nood.
Komt en hoort, gij allen die God vreest, en ik zal u verhalen de grote dingen die
Hij mij heeft gedaan. (Ps. 65, 13, 14 en 16)
Heer, ik ben uw dienaar, uw dienaar en de zoon van uw dienstmaagd; Gij hebt
mijn boeien verbroken.
Ik zal U brengen een offer van lof, en de Naam des Heren aanroepen.
Ik zal mijn gebeden richten tot den Heer, ten aanschouwen van geheel zijn volk,
In de voorhoven van het huis des Heren, in uw midden, Jerusalem. (Ps. 115, 16-19)
Gelukkig allen die den Heer vrezen, die wandelen op zijn wegen.
Uw zonen zijn als ranken van olijven, die rond uw tafel staan. Ziet, zo wordt de
mens gezegend, die den Heer vreest. (Ps. 127, 1 en 3-4).
En wij kunnen nog bidden het volgend gebed tot Christus:
Heer Jesus Christus, eeuwig Woord van den eeuwigen Vader, grote Hogepriester,
brood dat van de hemel zijt nedergedaald, die ons door uw dood het leven hebt
geschonken en U als een schuldeloos lam hebt overgeleverd voor het leven der
wereld; doe uw aangezicht lichten over dit brood en deze kelk, opdat zij geplaatst
mogen worden op uw heilig altaar in den hoge door het ambt der engelen, door de
koren der aartsengelen en het dienstwerk van den priester, tot uw eer en tot
vernieuwing onzer zielen.

Het grote dankgebed
Nu begint de viering van de heilige Geheimen. Laten we alle zorg voor
het aardse van ons afzetten en slechts bedacht zijn op het goddelijke
mysterie.
De priester groet de gemeente en vraagt plechtig onze aandacht voor het grote
dankgebed.
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De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Omhoog de harten.
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. Wij hebben ze tot den Heer verheven.
Laat ons dankzeggen den Heer, onzen God.
. Goed is het en recht.
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God. Want hemel en aarde,
en al wat op aarde is, hebt Gij in uw wijsheid geschapen. Gij hebt den mens gemaakt
naar uw beeld en gelijkenis, en toen hij in zonde was gevallen, hebt Gij hem in onzen
aartsvader Abraham de belofte geschonken van uw heil. En Israël uw dienaar hebt
Gij bevrijd uit het slavenhuis onder grote tekenen en wonderen, ter voorafbeelding
van de verlossing, welke ons in het geestelijke Israël der Kerk zou worden
geschonken. Rond de troon van uw ondoorgrondelijke Majesteit prijzen U de engelen
en aartsengelen, aanbidden U de heerschappijen en machten, verheerlijken U de
cherubim en de seraphim. Met hun stemmen aanvaard ook de onze, terwijl wij in
nederige lofprijs zeggen:
Heilig, heilig, heilig de Heer, God Sabaoth. 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.
En wij zeggen U dank door uw veelgeliefden Zoon, onzen Heer Jesus Christus, uw
eeuwig Woord, de glans van uw heerlijkheid en het evenbeeld van uw Wezen; dien
Gij in deze laatste tijden tot ons hebt gezonden als onzen Verlosser en den Engel van
uw wil; die om wille van ons mensen en om ons heil het vlees heeft aangenomen uit
de Maagd Maria, en is mens geworden; die in alles uw wil heeft volbracht, en U een
heilig volk heeft verworven;
door wien wij uw heerlijke Naam hebben leren kennen, en in wien wij
vrijmoedigheid hebben verkregen U lof te zingen en dank te zeggen tot in eeuwigheid;
die de vervulling is van de profeten en van de belofte, welke Gij aan de vaderen
had gedaan, het licht der wereld, dat allen verlicht die in deze wereld zijn gekomen;
die de wet van uw liefde heeft verkondigd, en die ons heeft bevestigd tot een nieuw
verbond in de vrijheid der kinderen Gods;
die ons het Koninkrijk heeft gepredikt en de verwachting der eeuwige goederen;
die ons in zijn Kerk de Geest der waarheid heeft geschonken en de volheid uwer
genade;
die de zieken heeft genezen en de doden ten leven gewekt;
die alles heeft welgedaan;
die de zondaren heeft vergeven en den moordenaar de poort van het paradijs heeft
ontsloten;
die Zich vrijwillig voor ons heeft overgeleverd om wille van hen die in U hebben
geloofd;
die het handschrift heeft ver-
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scheurd dat tegen ons getuigde, door zijn dood de dood heeft vertreden en de boeien
van den duivel verbroken;
die gestorven is opdat wij zouden leven en zouden delen in zijn heerlijke
opstanding; die in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam in zijn heilige
en onbevlekte handen, en de ogen ten hemel heffend tot U, God, zijn Vader, U
dankzeggende het zegende, heiligde, brak en zijn leerlingen gaf, zeggende: Neemt
en eet allen hiervan, want dit is mijn Lichaam, dat voor u zal worden gebroken en
overgeleverd tot vergeving der zonden; die insgelijks, nadat het avondmaal gehouden
was, de kelk nam en hem mengde met wijn en water, U dankzeggende hem zegende,
heiligde, vervulde met den Heiligen Geest, en zijn leerlingen gaf, zeggende: Drinkt
allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het nieuwe Verbond, dat voor u en voor
velen zal worden vergoten en overgeleverd tot vergeving der zonden; zo dikwijls gij
dit zult doen, zult gij het doen te mijner gedachtenis, en mijn dood verkondigen totdat
ik wederkom.
Daarom zijn wij indachtig zijn heilbrengend lijden, verkondigen wij zijn dood, en
belijden wij zijn opstanding uit de doden en zijn opklimmen ten hemel in heerlijkheid;
en brengen wij uw Majesteit dit zuivere offer, dit heilige offer, dit geestelijke offer,
door de handen van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus.
Wij danken U, Heer, almachtige God, voor uw grote ontferming, dat Gij voor ons
hebt bereid wat de engelen verlangen te aanschouwen, en dat Gij ons hebt waardig
gemaakt voor uw aanschijn te treden. En wij vragen U, dat allen die deelhebben aan
dit ene Brood, mogen verenigd blijven in de gemeenschap van den Heiligen Geest
dien Gij ons in de heilige Kerk hebt geschonken; dat niemand het heilig Lichaam en
Bloed van Christus ontvange tot oordeel of veroordeling, maar dat zij ons strekken
tot volheid van uw Heiligen Geest, tot bevestiging van het ware geloof en tot
vervulling van het verlangen naar uw waarachtige liefde; en dat wij uw ontferming
en genade verwerven met alle heiligen die U van eeuwigheid hebben behaagd;
allereerst met de heilige, onbevlekte Moeder van God en altijd Maagd Maria, met
den heiligen Joannes den Voorloper en Doper, met de heilige aartsvaders, profeten,
apostelen, martelaren, belijders en maagden, met den heiligen N. wiens gedachtenis
wij heden vieren, en met alle rechtvaardigen die in geloof zijn ontslapen. Gedenk,
Heer, allen die ons in de hoop op de opstanding ten eeuwigen leven zijn voorgegaan,
en schenk hun een rustplaats in de heerlijkheid van het licht van uw aangezicht. (Hier
kunnen wij
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met name onze overledenen gedenken.)
Gedenk ook Heer, uw heilige, katholieke en apostolische Kerk en schenk haar
eenheid en vrede;
gedenk onzen opperpriester paus N., onzen bisschop N. en alle rechtgelovige
bisschoppen, die de bedelers zijn van het woord van uw waarheid;
gedenk allen die U zoeken in eenzaamheid en onthouding;
gedenk onze(n) gelovige(n) Koning(in) en het land waarin wij wonen;
gedenk de reizigers, de zieken, de gevangenen, en allen die in nood en verdrukking
uw bijstand inroepen;
gedenk, Heer, allen die ons, onwaardigen, gevraagd hebben hen in onze gebeden
indachtig te zijn (hier kunnen wij bidden voor de levenden, die wij bijzonder willen
gedenken); en geef ons, dat wij ons leven in uw dienst en zonder zonde mogen
voleinden, dat wij U steeds dankzeggen en prijzen uw heilige Naam; door uw
eniggeboren Zoon, onzen Heer en Zaligmaker Jesus Christus, met wien en in wien
U, almachtige Vader, in de eenheid van den heiligen en levendmakenden Geest, alle
eer zij en heerlijkheid, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Het onze vader
Geef ons, Heer, dat wij met vrijmoedigheid onze mond mogen openen en tot U, den
God van hemel en aarde, zeggen:
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 schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring. Maar verlos ons van het kwade.
Verlos mij, Heer, van alle vlek naar lichaam en ziel, en heilig mij in uw vrees, opdat
wij in een rein getuigenis van ons geweten deel hebben aan uw heilige Geheimen,
verenigd worden met het Lichaam en Bloed van uw Christus, zodat Hij in ons hart
wone en wij een tempel worden van uw Heiligen Geest. Laat niemand die hier voor
U staat, schuldig worden bevonden aan uw vreeswekkende en hemelse Geheimen.
Geef ons veeleer tot onze laatste ademtocht waardig deel te hebben aan uw heiliging
tot reispenning ten eeuwigen leven en tot rechtvaardiging voor de vreeswekkende
rechterstoel van uw Christus; opdat ook wij met alle heiligen die U van eeuwigheid
hebben behaagd, mogen delen in uw eeuwige goederen, welke Gij, Heer, bereid hebt
voor wie U beminnen.

Gebed van de vredeskus
Almachtige Heer, die van uit de hemel nederziet op uw Kerk, red ons, uw onwaardi-
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ge dienaren, en schenk ons uw vrede, uw liefde en uw bijstand. Geef dat wij elkaar
met een rein hart en een zuiver geweten mogen liefhebben, zonder list en
huichelachtigheid; opdat wij allen, die geroepen zijn tot één verwachting en die eten
van hetzelfde heilige Brood, in de band van vrede de eenheid des geestes bewaren,
en wandelen in de liefde waarmede Christus ons heeft liefgehad; met wien Gij, in
gemeenschap met den Heiligen Geest, gezegend zijt tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Voor de communie kunnen wij de volgende psalmen bidden:

Psalm 41, 2-6
Zoals het hert verlangt naar de waterbronnen, zo verlangt mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel dorst naar God, die machtig is en levend; wanneer mag ik komen en
voor Gods aanschijn treden?
Tranen waren mijn brood bij dag en bij nacht, terwijl men dagelijks mij zegt: Waar
is uw God?
Met diepe weemoed ben ik dit indachtig: hoe ik optrok naar de luister van de
tabernakel, naar het huis van God. Bij de jubel van gejuich en lofgezang, in feestelijke
stoet. Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, en waarom ontstelt gij mij?
Hoop op God, want nog zal ik Hem loven: het heil van mijn aanschijn en mijn
God.

Psalm 33, 2-11
Dit is de psalm, welke vroeger allerwegen gezongen werd bij de communie;
nu geschiedt dit nog op vele plaatsen in het Oosten.
Loven zal ik den Heer te allen tijde; steeds is zijn lofprijs in mijn mond.
In den Heer roemt mijn ziel; dat de zachtmoedigen het horen en zich verblijden.
Verheerlijkt den Heer met mij; en laat ons tezamen zijn Naam verheffen.
Ik zocht den Heer, en Hij heeft mij verhoord, mij bevrijd uit al mijn angsten.
Treedt naderbij tot Hem en wordt verlicht, en uw aangezicht zal niet beschaamd
worden.
De arme riep, en de Heer heeft hem gehoord, hem verlost uit al zijn angsten.
Nederdalen zal de Engel des Heren rondom hen die Hem vrezen, en Hij zal hen
verlossen.
Proeft en ziet hoe zoet de Heer is; gelukkig de man die op Hem zijn vertrouwen
stelt. Vreest den Heer, al zijn heiligen; want er is geen gebrek voor wie Hem vrezen.
Rijken worden arm en lijden honger; maar wie den Heer zoeken, komen niets te
kort.
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Dankzegging na de communie
Vol zij onze mond van uw lof, o Heer, tot het bezingen van uw heerlijkheid, omdat
Gij ons liet deelhebben aan uw heilige en levendmakende Geheimen. Bevestig ons
in uw heiligheid, opdat wij de gehele dag uw waarheid overdenken. Alleluja.
Blijf, Heer, uw dienaren nabij, die U loven en aanroepen,
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en wees ons bij ieder goed werk een gids en helper. Verwijder ons hart van alle aardse
gedachten; doe ons leven en geef ons wijs te zijn volgens uwe wijsheid.
Gij die zegent wie U zegenen, Heer, en heiligt wie op U vertrouwen, red uw volk
en zegen uw erfdeel, en bewaar de volheid van uw Kerk. Heilig hen die de luister
van uw huis liefhebben; verheerlijk hen in uw goddelijke macht, en verlaat ons niet
die op U hopen.
Geef uw vrede aan de wereld, aan uw Kerk en aan geheel uw volk. Verleen ons tot
onze laatste ademtocht deel te hebben aan uw goddelijke Geheimen, tot heiliging
van ziel en lichaam, opdat wij waardig worden in te gaan tot uw hemels koninkrijk;
want alle goede en volmaakte gave komt van boven, van U, den Vader van het Licht;
en U zij onze lof en dank en aanbidding, Vader, Zoon en Heiligen Geest, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Hier kan men bidden enkele van de gebeden, welke op bladz. 313 en 317 zijn
aangegeven. Voordat wil de kerk verlaten, bidden wij nog de lofzang van Simeon:
Nu laat Gij, Heer, uw dienaar volgens uw woord in vrede gaan.
Want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd,
dat Gij bereid hebt voor het aanschijn van alle volkeren: een licht tot verlichting
der heidenen, en de luister van uw volk Israël.
Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; zoals het was in het begin,
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden bij de communie
De communie is de deelneming aan het offer. Ook als we niet in de gelegenheid zijn
de viering der Eucharistie bij te wonen, hebben wij door het ontvangen van het
Lichaam en Bloed des Heren deel aan het sacrificie der mis en zijn het de vruchten
van dit offer welke ons door de communie worden geschonken. Daarom is het
passend, dat wij zo mogelijk te communie gaan onder de mis.
De gevoelens waarmede wij ons buiten de mis op de communie moeten
voorbereiden, zijn dezelfde als die welke in de gebeden der Eucharistie worden
uitgedrukt. Wij belijden ons geloof in God en in onzen Heer en Verlosser Jesus
Christus, in zijn heilswerk en in de heilige Geheimen welke ons daarvan de
deelgenoten maken. Wij vragen dat God ons onze zonden wil vergeven, opdat de
deelneming aan het heilig Mysterie ons niet strekke tot veroordeling, maar tot heiliging
en eeuwige zaligheid. En wij danken God om wille van zijn grootheid en om wille
van de goedheid waarmede zijn enige Zoon onze Verlosser is geworden.
Van den heiligen Bernardus, den heiligen Bonaventura en andere heiligen en vromen
uit de middeleeuwen en uit de nieuwere tijd
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bleven ons vele gebeden bewaard, die ons opwekken tot een vurige liefde jegens
Hem die in de communie tot ons komt als de Bruidegom onzer ziel, de goddelijke
gast en vriend, de spijs der engelen, welke zoetheid schenkt en bovenaardse vreugde.
Want waarlijk, in de communie worden wij lichamelijk en geestelijk geheel verenigd
met Jesus Christus, die in het onuitsprekelijke mysterie van zijn God-Mensheid tot
ons komt, met de volheid van zijn wijsheid, zijn kracht en zijn liefde. Zo innig is
deze vereniging dat de kerkelijke schrijvers in navolging van den heiligen Augustinus
hebben geleerd dat, in tegenstelling tot het aardse voedsel, dit hemelse voedsel niet
veranderd wordt in ons, maar dat wij worden veranderd in Hem dien wij ontvangen.
Alle geheimen van Christus' Verlossingswerk worden op deze wijze in ons
verwerkelijkt, en in het bijzonder die geheimen, zegt de heilige Fulbertus van Chartres,
waartoe wij ons bij het ontvangen van het Lichaam en Bloed des Heren voelen
aangetrokken en welke wij met voorliefde overwegen. ‘De communie bevat de smaak
van alle mysteriën, overeenkomstig het geloof en de godsvrucht van de ziel welke
er door wordt gevoed. Stel u Jesus Christus voor met de genaden van zijn Kindsheid,
in de smarten van zijn Lijden, of in de heerlijkheid van zijn Verrijzenis en zijn
Hemelvaart. Hij zal u in dit aanbiddelijk Sacrament de zoetheid en de genade
schenken, waardoor gij steeds inniger moogt binnentreden in de geheimen waarin
uw godsvrucht den goddelijken Meester verlangt te aanschouwen’.
In de gebeden na de communie zeggen we God dank, dat Hij ons deed deelnemen
aan de heilige Geheimen, en vragen wij Hem de vruchten van het mysterie steeds in
overvloed te mogen ontvangen. Gebeden voor de noden van Kerk en wereld, voor
eigen belangen en die van anderen vinden hier als vanzelf een plaats.
Ook zij die gedurende de mis de communie hebben ontvangen, zullen graag voor
hun dankzegging uit de volgende gebeden een keuze doen.

I. Gebeden
Ontleend aan de Latijnse liturgische boeken
Voor de communie
De oude lofzang ‘sancti venite’
HEILIGEN, treedt nader,
neemt het Lichaam Christi,
en drinkt het heilig Bloed
waardoor gij werd verlost.
Laat ons, die zijn behouden
door het Lichaam en het Bloed,
dat ons verkwikking schenkt,
lof brengen nu aan God.
Want door dit Sacrament
van zijn Lichaam en Bloed
zijn allen wij bevrijd
uit de muil der hel.
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Voor alle mensen
offerde Zich de Heer;
priester zelve
en tevens offerlam.
De Gever van het heil,
Christus, Zoon van God,
heeft de wereld verlost
door zijn Kruis en Bloed.
Door de Wet werd geboden
offers te slachten;
zij waren slechts de schaduw
van goddelijke Geheimen.
De Gever van het licht
en Heiland van allen
schenkt aan de heiligen
zijn heerlijke genade.
Gelovigen allen,
komt nader met zuiver hart;
ontvangt het eeuwige
pand van ons heil.
De hoeder der heiligen,
Meester ook en Heer,
die den gelovigen
eeuwig leven schenkt,
Hij reikt het hemels brood
aan allen die hongeren,
uit de levende bron
geeft Hij den dorstigen.
Alpha en Omega,
Christus de Heer zelf
komt - Hij die zal komen
als rechter der mensen.

Gebed tot onzen heer Jesus Christus
Heer Jesus Christus, eniggeboren Zoon van God, Gij zijt en waart steeds God, één
in wezen met den Vader en den Heiligen Geest; in U alleen is de ware vergeving van
alle zonden, door U wordt het leven en het eeuwig heil gegeven. Gij hebt den tollenaar,
die zijn zonden beleed, gerechtvaardigd; de chananese vrouw, die U nederig smeekte,
hebt Gij verhoord; Gij hebt Petrus aangezien toen Hij U verloochende en hem weer
opgenomen toen hij bitter weende; en de moordenaar, die U op het kruis beleed, hebt
Gij vergeving en de heerlijkheid van het paradijs geschonken. Geef mij, arme en
ongelukkige zondaar, nu ik met angst en beven mijn zonden belijd, vergiffenis en
kwijtschelding van mijn misslagen, opdat de vereniging met uw hoogheilig Lichaam
en Bloed mij geen veroordeling zij ten verderf, maar door uw goedheid een middel
tot mijn eeuwig heil. Amen.
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Almachtige eeuwige God, die niet wilt dat zij die delen van uw dis zouden aanzitten
aan het gastmaal des duivels; geef aan uw volk, vragen wij, alle smaak van dodelijke
boosheid te minachten, en met een zuiver hart nader te treden tot de maaltijd van het
eeuwig heil.
Heilige Vader, almachtige eeuwige God, geef mij het Lichaam en Bloed van Christus
uw Zoon, onzen Heer, in die gesteltenis te ontvangen, dat ik daardoor vergeving van
mijn zonden moge verkrijgen en vervuld moge worden van den Heiligen Geest. Want
Gij zijt God en er is geen god buiten U.
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Na de communie
Nu wij door de hemelse spijs zijn gevoed, en verkwikt door de drank uit de eeuwige
kelk, laat ons zonder ophouden den Heer onzen God prijzen en dankzeggen, en Hem
vragen dat wij, die op sacramentele wijze het hoogheilige Lichaam van onzen Heer
Jesus Christus hebben genuttigd, bevrijd mogen zijn van vleselijke boosheid en
waarlijk naar de geest mogen leven.
Vervul, Heer, ons hart met uw blijdschap, nu Gij U gewaardigd hebt ons de gave
van uw heilig Lichaam te schenken; opdat wij door de verkwikking dezer spijze, tot
ons waarachtig welzijn met geestelijke weldaden mogen worden verrijkt.
In het vaste geloof dat wij van het heilig altaar het Lichaam en Bloed van Christus,
onzen Heer en God, hebben genuttigd, bidden wij tot den enen en drievuldigen God:
dat wij altijd, vol van geloof, mogen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en
aldus, gesterkt door de genade van deze heilbrengende maaltijd, zijn werk volvoeren;
opdat het Geheim dat wij ontvingen, ons niet ten oordeel, maar tot genezing zij.
Mijn Heer en God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geef mij altijd U te zoeken, en U
te beminnen; opdat ik door deze heilige communie, welke ik heb ontvangen, nooit
van U gescheiden worde. Want Gij zijt God en er is geen god buiten U.
Zie op ons neder, Heer, die wilt dat de gelovigen door uw Lichaam worden gevoed,
ja, tot uw Lichaam worden omgevormd. Maak dat hetgeen wij hebben ontvangen,
moge strekken tot vergeving onzer zonden; en dat de goddelijke spijze, welke door
uw zegening werd geheiligd, zozeer één worde met onze ziel, dat ons lichaam de
geest onderdanig zij en hem in vrede onderworpen, en in alles gehoorzame aan den
Heiligen Geest, die met den Vader en den Zoon even eeuwig leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. Amen.
In ons blijve, Heer, het hemelse zegel dat Gij ons hebt geschonken; opdat, door de
bescherming van den Heiligen Geest, het geloof in ons moge groeien, onze ziel worde
beveiligd, en ons lichaam gezondheid verwerve. Geef ons de rijkdom van een leven
zonder smet, een rechtzinnig geloof, waarachtige vrede, godvruchtige ootmoed en
een zuiver geweten; opdat wij heilig mogen leven en wij, na uit dit nederig en aards
bestaan tot erfgenamen in de hemel verheven te zijn, in het rijk uwer zalige
heerlijkheid U met uw uitverkoren engelen in eeuwige lofzang verheerlijken. Door
Christus onzen Heer. Amen.
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II. Gebeden
Ontleend aan de liturgieën der oosterse kerken
Voor de communie
Oefening van geloof
DIT is waarlijk het Lichaam en het Bloed van Emmanuel, onzen God. Ik geloof, ik
geloof, ik geloof en belijd tot mijn laatste snik, dat dit is het levengevende Vlees
hetwelk uw eniggeboren Zoon, onzen Heer en God en Zaligmaker Jesus Christus
heeft aangenomen van ons aller Meesteres, de heilige Moeder Gods Maria; Hij
verenigde het met zijn Godheid zonder een van beide te doen verdwijnen, zonder
vermenging en verandering. Nadat Hij de goede belijdenis had gesproken voor Pontius
Pilatus, gaf Hij het voor ons op de heilige boom van het kruis uit vrije wil, Hij zelf
voor ons allen. Het werd voor ons overgeleverd, opdat het zou strekken tot heil en
vergeving van zonden en eeuwig leven voor allen die er van ontvangen. Ik geloof
dat dit de waarheid is. Amen.

Dankzegging
Wij danken U, onzichtbare Koning, dat Gij in uw onmetelijke macht het heelal hebt
geschapen en in uw grote ontferming alles uit het niet tot het zijn hebt gebracht. Zie,
Heer, uit de hemel neder op hen die hier met gebogen hoofd voor U staan; want niet
voor vlees en bloed hebben zij het hoofd gebogen, maar voor U, den vreeswekkenden
God. Doe, Heer, deze Gaven in ieder onzer uitwerken wat goed is naar ieders behoefte:
vergezel hen die varen, reis mede met de reizigers, en genees de zieken, Gij
heelmeester van onze ziel en ons lichaam; door de genade en de ontferming en de
liefde van uw eniggeboren Zoon, met wien Gij geprezen zijt, tezamen met uw
alheiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Meester, Heer en God almachtig, die troont op de cherubim en door de seraphim
wordt aanbeden; die de hemel gemaakt hebt uit water en met de koren der sterren
gesierd; die in den hoge de geestelijke legermachten der engelen hebt geplaatst tot
uw eeuwige verheerlijking, voor U buigen wij onze ziel en ons lichaam neder, ten
teken onzer dienstbaarheid. Wij bidden U: verdrijf uit ons verstand de donkere aanval
der zonde en verlicht het met de goddelijke stralen van uw Heiligen Geest; opdat
wij, vervuld van uw kennis, waardig mogen deelhebben aan deze gaven van het reine
Lichaam en het kostbare Bloed van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer en God
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en Zaligmaker Jesus Christus. Vergeef ons in uw grote en ondoorgrondelijke goedheid
onze veelsoortige zonden om wille van de genade, de ontferming en de liefde van
uw eniggeboren Zoon.
God, die ons zozeer hebt liefgehad en ons de waardigheid van het kindschap hebt
verleend, zodat wij kinderen Gods worden genoemd en ook zijn, erfgenamen van U,
o Vader, en mede-erfgenamen van uw Christus; neig, Heer, uw oor en verhoor ons,
die met het hoofd gebogen voor U staan. Reinig ons naar den innerlijken mens, zoals
rein is uw eniggeboren Zoon dien wij zullen ontvangen. Dat alle onkuisheid en
onzuivere gedachte vluchte door de komst van den God die uit een Maagd werd
geboren. Dat vluchte de ijdelheid en dat oudste kwaad, de hoogmoed, voor Hem die
Zich om onzentwil heeft vernederd; moge vluchten de traagheid voor Hem, die
geleden heeft in het vlees en het zegeteken van het kruis heeft opgericht; moge
vluchten de ijdele roem voor Hem, die werd geslagen en gegeseld, en die zijn gelaat
niet heeft afgewend van wie Hem bespotten en bespuwden; mogen vluchten nijd en
manslag en tweedracht en haat voor het Lam van God, dat wegneemt de zonde der
wereld; mogen vluchten de toorn en de wraakzucht voor Hem, die het handschrift
der zonden aan het kruis heeft gehecht; mogen demonen en duivel vluchten voor
Hem, die de heerschappij der boosheid heeft overwonnen en de machten der duisternis
ontkracht. Moge vluchten alle wijsheid dezer wereld voor Hem, die werd opgenomen
ten hemel; opdat wij zo in zuiverheid deel hebben aan het allerzuiverst geheim; naar
geheel onze ziel worden geheiligd; in lichaam en geest één van lichaam en deelgenoot
en gelijkvormig worden met uw Christus; onze mond vol worde van uw lof en onze
lippen van uw verheerlijking; en wij bezingen uwe glorie, van den Vader en zijn
eniggeboren Zoon, die is vóór alle eeuwigheid, door wien en met wien U heerlijkheid
zij en macht, tezamen met uw alheiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
God, wiens Naam boven alle namen is, die groot zijt in uw oordeel en machtig in
uwe werken, God en Vader van uw heiligen Zoon Jesus, onzen Verlosser; zie neder
op ons en deze uw kudde, die Gij door Hem hebt uitgekozen tot heerlijkheid van uw
Naam; heilig ons lichaam en onze ziel, en verleen ons, gereinigd van alle besmetting
naar vlees en geest, deel te hebben aan deze Gaven. Niemand onzer worde onwaardig
bevonden; maar wees Gij onze helper, onze beschermer en verdediger; door uw
Christus, met wien U eer zij en glorie, lof, verheerlijking en dankzegging in
gemeenschap met den Hei-
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ligen Geest in eeuwigheid. Amen.

Gebed van Mar Jacob
Vader der waarheid, zie naar uw Zoon, het offer uwer verzoening; aanvaard Hem
die voor mij is gestorven, en moge ik door Hem vergeving ontvangen. Neem dit offer
aan uit mijn handen, verzoen U met mij, en wees niet langer indachtig de zonden
welke ik tegen uwe hoogheid bedreef. Zie neder op zijn Bloed, dat op Golgotha door
boze mensen werd vergoten en dat voor mij ten beste spreekt; om wille van dit Bloed
aanvaard mijn gebed. Groot als mijn misdaden is ook uw ontferming; als Gij haar
zoudt wegen, uw ontferming zou op de weegschaal zwaarder zijn dan de bergen
welke Gij hebt afgewogen. Zie naar mijn zonden en naar het offer dat er voor wordt
gebracht; want offer en offergave zijn veel groter dan deze zonden. Omdat ik
zondigde, heeft uw veelgeliefde Zoon nagels en lans verdragen; zijn lijden is
voldoende om mij met U te verzoenen en om mij te doen leven. Eer zij den Vader,
die zijn Zoon voor ons heil heeft overgeleverd; en aanbidding zij den Zoon, die voor
ons is gestorven aan het kruis en ons allen het leven heeft hergeven; en dank zij den
Heiligen Geest, die het geheim van onze verlossing heeft begonnen en voltooid.
Drievuldigheid, boven alles verheven, ontferm U over ons allen.

Gebed van patriarch Severus
Dikwijls worden in de eucharistische gebeden van de Oosterse kerken de
heilige Gaven vergeleken met de gloeiende kool welke de engel den profeet
Isaias in de mond legde.
God, die ons naar uw welbehagen hebt voorbestemd uw aangenomen kinderen te
worden door Jesus Christus onzen Heer, opdat wij zouden prijzen de heerlijkheid
der genade, welke Gij ons in uw geliefden Zoon hebt geschonken; wij danken U dat
Gij ons ondanks onze zondigheid waardig keurt op deze heilige plaats voor U te
treden en deel te hebben aan de hemelse Geheimen. Gij die de ogen der blinden hebt
geopend, open de ogen van ons hart; opdat zij vrij zijn van zelfs de geringste duisternis
van zonde en boosheid, en wij ze mogen opheffen tot de luister van uw heilige
heerlijkheid. En gelijk Gij de lippen van uw dienaar Isaias hebt gezuiverd, toen een
van de seraphim met een tang een gloeiende kool van het altaar nam en zeide: ‘Zie,
dit heeft uw lippen aangeraakt; het zal uw ongerechtigheden wegnemen en al uw
zonden delgen’; kom zo ook tot ons, uw onwaardige en zondige dienaren, en reinig
onze ziel en ons lichaam, onze lippen en ons hart; en reik ons deze waarachtige kool,
welke ziel en lichaam en geest leven schenkt, en welke is het heilig Lichaam en het
kostbaar Bloed van uw Christus. Laat ons dit niet ontvangen tot oordeel, tot
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veroordeling of verwijt en kastijding voor onze overtredingen; maar dat het ons zij
tot volheid van den Heiligen Geest, opdat wij met een zuiver hart en een verlicht
geweten, zonder beschaming en in een ongeveinsd geloof, met volmaakte liefde en
onwankelbare hoop U mogen dienen en prijzen.
Bij het ontvangen van het Lichaam en Bloed des Heren bezingen wij de
Kerk, welke de schatkamer is waar ons zulke grote Geheimen worden
bewaard. Zij wordt voorafgebeeld door het Sion van de oude wet, en is
een tweede hemel.
Moeder des geloofs, schrijn van het heilig huwelijk, gij hemels bruidsvertrek,
Woning van uw onsterfelijken Bruidegom, die u voor eeuwig heeft gesierd,
Een wondere tweede hemel zijt gij, verheven van heerlijkheid tot heerlijkheid,
Gij, die door het bad ons tot uw kinderen doet herboren worden, stralend als het
licht, Die ons reikt dit smetteloze brood en ons dit zuiver bloed te drinken geeft
En ons verheft tot hoger orde dan de engelen bereiken.
Komt dan, kinderen van het nieuwe Sion, en ga uw Heer tegemoet in heiligheid;
O smaakt en ziet, hoe zoet onze Heer is en machtig.
De oude tabernakel was uw voorbeeld, maar gij zijt heerlijker.
Hij deed de bronzen deuren openspringen; gij schokt de poorten van de hel tot op
haar vesten.
Hij scheidde de Jordaan; gij splijt de zee van alle zonden zonder tal.
Zijn hoofd was Josue de rechter; het uwe is Jesus, de enige Zoon des Vaders.
Dit brood is Christus' Lichaam; deze beker is het Bloed van het Nieuwe Verbond.
Het grootste der geheimen is ons onthuld; God heeft hierin Zichzelf geopenbaard.
Dit is dezelfde Christus, Woord van God, die aan de rechterhand des Vaders is
gezeten,
Die in ons midden hier geofferd wordt en wegneemt de zonde der wereld.
Geprezen is Hij voor eeuwig met den Vader en den Geest, Nu en altijd, en in alle
eeuwigheid. Amen.

Na de communie
Wij hebben het waarachtige Licht gezien, wij hebben den hemelsen Geest ontvangen
en het ware geloof gevonden, toen wij de ondeelbare Drievuldigheid aanbaden; want
Zij heeft ons gered.
Vervuld werd onze mond van vreugde en onze tong van blijdschap bij het
ontvangen van uw heilige Geheimen, Heer. Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, hebt Gij bereid, o God, voor
hen die uw heilige Naam beminnen, en geopenbaard aan de kleinen van uw heilige
Kerk. Gezegend zijt Gij, God en Vader
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van onzen Heer, God en Zaligmaker Jesus Christus, door wien U ere zij in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Tot Christus
Bewaar mijn leven, Christus God, voor alle bekoring; doe mijn vijand vol schaamte
terugwijken, zo dikwijls hij mij kwaad wil doen. Wees Gij de sterkte en
standvastigheid van mijn gedachten, van mijn tong en van geheel de wandel van
mijn lichaam. Sta mij steeds terzijde, gelijk Gij dit zo zeker hebt beloofd: ‘Wie mijn
Vlees eet en mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem’. Gij zelf hebt dit gezegd
in uw liefde; bekrachtig nu deze zeer heilige en onfeilbare woorden van uw mond.
Want Gij zijt een God van ontferming, van medelijden en liefde, de Gever van alle
goeds; en U zij heerlijkheid met den Vader en uw Heiligen Geest, nu en altijd, en in
de eeuwen der eeuwen. Amen.

Smeekgebed
Heer, almachtige God, Vader van uw gezegenden Zoon Christus, Gij verhoort hen
die U op de juiste wijze aanroepen, en zelfs van hen die zwijgen, verstaat Gij het
gebed. Wij danken U dat Gij ons verleendet deel te hebben aan uw heilige geheimen,
welke Gij ons bereid hebt tot volledig begrip van wat wij leerden kennen, tot
beschutting der godsvrucht en tot vergeving der zonden. Want de Naam van Christus
is over ons afgeroepen en wij zijn met U verenigd. Gij die ons hebt doen heengaan
uit de gemeenschap der goddelozen, verenig ons met hen die U zijn toegewijd; sterk
ons door het bezoek van den Heiligen Geest in de waarheid; openbaar ons wat wij
niet weten; vul aan wat ons ontbreekt, en maak krachtig wat wij hebben erkend.
Bescherm de priesters onbesmet in uw dienst; bewaar de koningen in vrede, de
heersers in rechtvaardigheid, de lucht in goede gesteltenis, de vruchten in welstand
en de wereld in uw almachtige Voorzienigheid. Doe de oorlogzuchtige volkeren tot
bedaren komen en bekeer de dwalenden. Heilig uw volk, bewaar de maagden,
bescherm de gehuwden in geloof, sterk hen die in onthouding leven, breng de
onmondigen tot volwassenheid, geef kracht aan de nieuwgedoopten, onderricht de
katechumenen en maak hen waardig te worden ingewijd. En leid ons allen tezamen
binnen in het rijk der hemelen; in Christus Jesus onzen Heer, met wien U en den
Heiligen Geest heerlijkheid zij, eer en aanbidding in eeuwigheid. Amen.

Dankzegging tot de heilige Drievuldigheid
Wij zeggen U dank, Vader almachtig, dat Gij ons de heilige Kerk bereid hebt tot een
haven van rust en tot een tempel van heiligheid waar de heilige Drievuldigheid wordt
verheerlijkt. Alleluja.
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Wij zeggen U dank, Koning Christus, dat Gij ons het leven hebt geschonken door
uw levengevend Lichaam en uw heilig Bloed. Schenk ons uw vergeving en uw grote
ontferming. Alleluja.
Wij zeggen U dank, waarachtige Geest, die de nieuwheid zijt der heilige Kerk.
Bewaar haar zonder vlek in het geloof der Drievuldigheid, van nu af tot in eeuwigheid.
Alleluja.
Gij, die de vervulling zijt van de Wet en de profeten, Christus onze God, die geheel
het heilsbestel des Vaders hebt vervuld, maak onze harten vol van uw vreugde en
blijdschap, immer, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
En voor het verlaten van de kerk groeten wij het altaar, het beeld van
Christus en de voorafbeelding van het hemels altaar, dat is de troon van
het Lam.
Vaarwel, heilig en goddelijk altaar des Heren. Het is mij onbekend of ik tot u zal
wederkeren of niet. De Heer verlene mij u te aanschouwen in de Kerk van den
Eniggeborene, welke in de hemel is.
Vaarwel, heilig zoenaltaar van het heilig Lichaam en het Bloed der verzoening, welke
ik van u mocht ontvangen. Mogen zij mij strekken tot vergeving van zonden en tot
vertrouwen, wanneer ik zal staan, mijn Heer en mijn God, voor uw vreeswekkende
rechterstoel.
Vaarwel, heilig altaar, tafel van leven, en verkrijg voor mij van onzen Heer Jesus
Christus, dat ik uwer altijd zal herinneren, van nu af tot in eeuwigheid.

III. Gebeden
Uit het Griekse Horologion
De volgende strofen ter ere van de heilige Moeder van God zijn ontleend
aan de Kanon welke in de avonddienst van de Byzantijnse getijden kan
worden ingevoegd als voorbereiding tot de communie van de volgende
dag.
Alheilige, tafel van het Brood des levens, dat uit ontferming van den hoge nederdaalt
om aan de wereld nieuwheid van leven te schenken; maak waardig nu ook mij,
onwaardige, met vrees hiervan te proeven en te leven.
Maria, Moeder Gods, vol zoete geuren, woning eerbiedwaardig; door uw gebeden
maak mij tot een uitverkoren vat, om deel te hebben aan de heilige Geheimen van
uw Zoon.
Die onzen Heiland Christus op wondere wijze hebt gebaard, gij, vol van Gods
genade, tot u bid ik, uw dienaar, tot de reine de onreine; zuiver mij, nu ik wil naderen
tot de ongeschonden Geheimen, van alle smet naar vlees en geest.
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schouwd, hoe de Meester van het heelal waarlijk mens is geworden.
Talrijk zijn ten zeerste, Moeder Gods, mijn zonden; ik vlucht tot u, o reine Maagd,
en bid u mij te helpen. Zie neer op mijn verziekte ziel, alleen gezegende, en bid uw
Zoon en onzen God vergeving mij te schenken voor al wat ik zo zwaar misdeed.

Voor de communie
Voordat wij naderen tot de goddelijke Geheimen, kunnen wij enkele van
de volgende gebeden bidden, om daarin Gods vergeving te vragen voor
onze zonden.

Gebeden van den heiligen basilius den grote
HEER Jesus Christus, onze God, bron van leven en onsterfelijkheid, Schepper van
de zichtbare en onzichtbare wereld, eeuwige Zoon van den eeuwigen Vader, die in
de overmaat van uw goedheid in deze laatste dagen het vlees hebt aangenomen; die
voor onze ondankbaarheid en ons onverstand zijt gekruisigd en geofferd, en door
uw eigen Bloed onze door de zonde bedorven natuur hebt hersteld; aanvaard,
onsterfelijke Koning, mijn boetvaardigheid, hoe zondig ik ook ben; neig uw oor tot
mij en luister naar mijn stem. Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd tegen de
hemel en tegen U, en ik ben niet waardig mijn ogen te richten naar de hoogte uwer
heerlijkheid; ik heb uw goedheid vertoornd door uw wetten te schenden en mij niet
te onderwerpen aan uw bevelen. Maar Gij zijt geduldig, Heer, lankmoedig en zeer
barmhartig. Gij hebt mij niet in mijn zonden doen omkomen, maar geduldig gewacht
tot ik tot U zou wederkeren. Minnaar der mensen, Gij toch hebt gesproken door uw
profeet: ‘Ik wil de dood des zondaars niet, maar dat hij zich zal bekeren en leven’.
Meester, Gij wilt niet, dat het werk uwer handen ten onder gaat, en Gij vindt geen
behagen in de ondergang der mensen, maar Gij verlangt dat allen gered worden en
tot de kennis der waarheid komen. Al ben ik ook de hemel en de aarde en zelfs dit
vergankelijke leven onwaardig, al heb ik mij geheel overgegeven aan de zonde, mijn
hartstochten gediend en uw beeld misbruikt, ik wanhoop niet aan mijn heil, omdat
ik immers uw maaksel en uw schepping ben, en nader tot U in vertrouwen op uw
eindeloze ontferming.
Neem ook mij dus aan, Christus, Minnaar der mensen, evenals Gij de zondares hebt
aangenomen, den goeden rover, den tollenaar en den verloren zoon. Bevrijd mij van
de zware last der zonden, Gij, die de zonden der wereld wegneemt en de kwalen van
de mensen geneest, die de vermoeiden en bedrukten tot U roept en verkwikt, die niet
gekomen zijt voor de rechtvaardigen, maar om de zondaars te roepen tot
boetvaardigheid;
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zuiver mij van iedere smet naar lichaam en geest, en leer mij mijn heiliging voltooien
in uw vrees. Dan zal ik met het goede getuigenis van mijn geweten deel hebben aan
uw heilige Gaven, en verenigd worden met uw Lichaam en Bloed, en Gij zult in mij
wonen en bij mij verblijven met den Vader en den Heiligen Geest.
Heer Jesus Christus, mijn God, moge de deelneming aan uw eerbiedwaardige en
levendmakende Geheimen mij niet strekken tot vonnis en veroordeling, en mogen
mijn ziel en lichaam niet verzwakken, omdat ik er onwaardig toe zou naderen; maar
verleen mij tot aan mijn laatste adem zonder veroordeling deel te hebben aan uw
heilige Gaven, tot gemeenschap met den Heiligen Geest, tot reispenning voor het
eeuwig leven en tot rechtvaardiging voor uw geduchte rechterstoel, opdat ook ik met
al uw uitverkorenen moge delen in de verheven goederen, welke Gij bereid hebt voor
hen die U beminnen, Heer, Gij die in hen verheerlijkt wordt in eeuwigheid. Amen.

Gebed van den heiligen Joannes Chrysostomus
Heer, mijn God, ik weet dat ik niet waardig ben noch in staat U in de woning van
mijn ziel te ontvangen, omdat zij geheel verlaten en bouwvallig is en geen waardige
plaats bezit, waar Gij uw hoofd zoudt kunnen neerleggen. Maar gelijk Gij zijt
nedergedaald uit den hoge en Uzelf hebt vernederd, neig U nu ook naar de maat van
mijn vernedering. Gelijk Gij hebt willen rusten in een grot en in een kribbe van
dieren, wil zo ook binnengaan tot de kribbe van mijn den dieren gelijk geworden
ziel. Gelijk Gij niet geschuwd hebt bij zondaars binnen te treden en met hen te eten
in het huis van Simon den melaatse, treed zo ook binnen in mijn arme melaatse en
zondige ziel. Gelijk Gij niet hebt teruggewezen de mij maar al te zeer gelijkende
zondige vrouw, die tot U kwam en U aanraakte, wees zo ook mij zondaar genadig,
die U zoekt te naderen en te beroeren. Gelijk Gij hebt toegelaten dat zij U kuste met
haar bevuilde en schuldige mond, zo wijs mijn mond niet af, die zoveel vuiler en
schuldiger is dan de hare. Maar moge de gloeiende kool van uw allerheiligst Lichaam
en kostbaar Bloed mij tot heiliging zijn en verlichting, tot sterking van mijn vernederde
ziel en lichaam, tot opheffing van de last mijner talrijke zonden, tot bescherming
tegen alle werking des duivels, tot verdrijving van mijn slechte gewoonten, tot doding
mijner hartstochten, tot volbrenging van uw geboden, tot vermeerdering van uw
goddelijke genade en tot verwerving van uw koninkrijk. Want niet in geringschattende
overmoed kom ik tot U, Christus God, maar in vertrouwen op uw onzegbare goedheid
en uit
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vrees dat ik, zo ik mij voor lange tijd van uw gemeenschap verre zou houden, ten
prooi zou vallen aan den bozen geest die als een roofdier rondwaart. Daarom bid ik
U, o Heer, die alleen heilig zijt: heilig mijn ziel en mijn lichaam, mijn geest en hart,
mijn nieren en mijn binnenste; vernieuw mij geheel, druk uwe vrees diep in mijn
ledematen, en neem uw heiliging niet van mij weg. Wees mij een helper en
beschermer, bestuur mijn leven in vrede; en gewaardig U mij met uw heiligen een
plaats te geven aan uw rechterhand, op voorspraak van uw allerzuiverste Moeder,
van alle verheven geestelijke machten die uw dienaren zijn, en van alle heiligen die
U van eeuwigheid hebben behaagd. Amen.
En wij belijden ons geloof door het gebed van Simeon den Metaphrast.
Heer Jesus Christus, wijsheid en vrede en macht van God, die alleen zuiver zijt en
onbevlekt, Gij hebt in het onuitsprekelijk medelijden van uw liefde volledig onze
natuur aangenomen uit het zuivere en maagdelijke bloed van haar, die U op wondere
wijze heeft gebaard door de tussenkomst van den Heiligen Geest en naar het
welgevallen van den eeuwigen Vader.
Gij, die uw levendmakend en heilzaam lijden, het kruis, de nagels, de lans en de
dood hebt verdragen, vernietig de vleselijke hartstochten, die mijn ziel bedreigen.
Gij, die door uw begrafenis het rijk van de hel hebt ontkracht, begraaf mijn slechte
gedachten onder uw goede inspraken en verdrijf de boze geesten.
Gij, die op de derde dag door uw levendmakende verrijzenis onzen stamvader
Adam hebt doen opstaan, richt mij op uit mijn zonden en leer mij boetvaardigheid
te doen.
Gij, die door uw luisterrijke hemelvaart het door U aangenomen vlees hebt
vergoddelijkt en het hebt vereerd met een troon aan de rechterhand des Vaders, maak
mij door de deelneming aan uw heilige Geheimen waardig plaats te nemen aan uw
rechterhand onder de uitverkorenen.
Gij, die door de inwoning van den Heiligen Geest, den Trooster, uw heilige
leerlingen tot kostbare vaten hebt gemaakt, bereid ook mij tot een waardige woning
om Hem te ontvangen.
Gij, die eens zult komen om de wereld in rechtvaardigheid te oordelen, sta ook
mij toe U op de wolken met al uw heiligen tegemoet te gaan, opdat ik U eeuwig
moge prijzen en verheerlijken met uw eeuwigen Vader en uw alheiligen, goeden en
levenwekkenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Joannes Chrysostomus
Ik geloof, Heer, en belijd, dat Gij waarlijk de Christus zijt, de Zoon van den levenden
God, die in de wereld zijt gekomen om de zondaars, van
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wie ik de eerste ben, zalig te maken. Ook geloof ik, dat dit uw vlekkeloos Lichaam
is en uw eerbiedwaardig Bloed. Ik smeek U: ontferm U over mij en vergeef mij mijn
misstappen, zowel vrijwillige als onvrijwillige, die ik bedreef in woorden en werken,
zowel met opzet als uit nalatigheid. En maak mij waardig ongestraft deel te hebben
aan uw smetteloze Geheimen, tot vergeving van mijn zonden en tot het eeuwige
leven. Amen.
Gij hebt mij, Christus, het verlangen geschonken tot U te komen en mij omgevormd
door uw goddelijke liefde; brand mijn zonden uit met een onstoffelijk vuur en
gewaardig U mij te vervullen van uw zoetheid, opdat ik, Algoede, juichend uw
tweevoudige komst verheerlijke.
Hoe zal ik, onwaardige, het wagen in te gaan tot de heerlijkheid van uw heiligen?
Als ik durf binnendringen in de bruiloftszaal, zal ik beschaamd staan, omdat ik geen
bruiloftskleed draag, en uw engelen zullen mij boeien en buitenwerpen. Reinig, Heer,
de smetten van mijn ziel, en red mij, daar Gij de mensen liefhebt.
Verleen mij, Zoon van God, vandaag aan te zitten aan uw mystieke maaltijd. Ik zal
uw Geheim niet aan uw vijanden verraden, en U geen kus geven gelijk Judas. Maar
met den rover belijd ik U: gedenk mij, Heer, in uw koninkrijk.

Na de communie
Als gij deelachtig zijt geworden aan de heerlijke gemeenschap met de levengevende
en mystieke Gaven, zing dan uw lied en zeg rijkelijk dank; en spreek met grote
warmte van uw ziel tot God: Lof zij U, o God; lof zij U, o God; lof zij U, o God.
Ik dank U, Heer mijn God, dat Gij mij ondanks mijn zonden niet hebt verstoten
en mij waardig hebt gemaakt deel te hebben aan uw heiligmakende Geheimen. Ik
dank U, dat Gij mij, onwaardige, hebt laten delen in uw vlekkeloze en hemelse Gaven.
Meester, Minnaar der mensen, die voor ons gestorven en verrezen zijt en ons tot
welzijn en heiliging van onze ziel en ons lichaam deze ontzagwekkende en
levengevende Geheimen hebt geschonken, verleen, dat zij ook mijn ziel en lichaam
genezen, iederen vijand van mij verdrijven, licht schenken aan de ogen van mijn hart
en vrede aan de vermogens van mijn ziel; dat zij mij sterken tot een onwrikbaar
geloof, tot oprechte liefde en tot volmaakte wijsheid, en tot het volbrengen van uw
geboden; dat zij uw goddelijke liefde in mij vermeerderen en mij doen wonen in uw
koninkrijk. Moge ik, beschermd door uw Geheimen in uwe heiliging, uw liefde
immer indachtig zijn en niet meer voor mijzelven leven, maar voor U, onzen Meester
en Weldoener. En
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moge ik na hier op aarde gehoopt te hebben op het eeuwige leven, eens overgaan tot
de rust zonder einde, waar het gejuich van hen die feest vieren nimmer verstomt en
de vreugde van hen, die de onzegbare schoonheid van uw gelaat aanschouwen, geen
grenzen kent. Want Gij zijt waarlijk naar wien wij streven, Gij zijt de onuitsprekelijke
blijdschap van hen die U liefhebben, Christus onze God, en U prijst alle schepsel in
eeuwigheid. Amen.

Gebed van den heiligen Basilius den Grote
Heer Jesus Christus, Koning der hemelen en Schepper van het heelal, ik dank U voor
alle weldaden die Gij mij hebt geschonken en in het bijzonder voor het ontvangen
van uw vlekkeloze en levengevende Geheimen. Ik smeek U, goede God en Minnaar
der mensen: bescherm mij onder uw schutse en in de schaduw van uw vleugelen, en
verleen mij met een rein geweten tot mijn laatste ademtocht waardig deel te hebben
aan uw heilige Gaven, tot vergeving van mijn zonden en tot het eeuwige leven. Want
Gij zijt het Brood des levens, de bron van heiligheid en de Gever van alle goed; en
U loven wij, met den Vader en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Uw heilig Lichaam, Heer Jesus Christus, onze God, strekke mij tot eeuwig leven en
uw eerbiedwaardig Bloed tot vergeving van zonden. En maak mij, zondaar, waardig
bij uw schrikwekkende wederkomst te staan aan de rechterzijde van uw heerlijkheid,
door de gebeden van uw allerzuiverste Moeder en van al uw heiligen. Amen.

Tot de heilige Moeder van God
Alheilige Heerseres, Moeder van God, licht van de duisternis mijner ziel, mijn hoop,
mijn patrones, mijn toevlucht, mijn troosteres, mijn vreugde, ik dank u dat ge mij,
onwaardige, waardig gemaakt hebt deel te hebben aan het smetteloze Lichaam en
het eerbiedwaardige Bloed van uw Zoon. Gij, die het waarachtig Licht hebt gebaard,
verlicht de geestelijke ogen van mijn hart. Gij, die de Bron der onsterfelijkheid hebt
gedragen, geef mij, die door de zonde gestorven ben, het leven. Medelijdende Moeder
van den God der barmhartigheid, ontferm u over mij en geef boetvaardigheid en
berouw aan mijn hart, ootmoed aan mijn gedachten, en bedachtzaamheid aan mijn
gevangen geest. En maak mij waardig tot mijn laatste ademtocht schuldeloos deel
te hebben aan de heiliging van de zuivere Geheimen, tot genezing van lichaam en
ziel. Geef mij tranen van berouw en belijdenis, opdat ik u alle dagen van mijn leven
lofzinge en verheerlijke. Want gij zijt gezegend en met luister bekleed in alle
eeuwigheid. Amen.
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IV. Gebeden
Uit de geschriften van heiligen en vromen
Voor de communie
Verzuchtingen van den heiligen Augustinus
O EEUWIGE waarheid en ware liefde en dierbare eeuwigheid! Gij zijt mijn God;
tot U verzucht ik bij dag en bij nacht. En toen ik U het eerst leerde kennen, hebt Gij
mij omhoog geheven opdat ik zou zien dat werkelijk bestond wat ik zag, maar dat
ik nog niet in staat was het te zien. En toen uwe stralen krachtig op mij aandrongen,
deinsde mijn zwakke blik voor U terug, en ik sidderde van liefde en ontsteltenis. En
ik bevond dat ik nog zeer ver van U verwijderd was, U geheel en al ongelijk; en het
was mij als hoorde ik uw stem uit den hoge; ‘Ik ben de spijze der sterken; word groter
en gij zult Mij eten. En gij zult niet Mij in u veranderen, zoals het voedsel van uw
lichaam, maar gij zult veranderd worden in Mij’.

Oefening van geloof van den heiligen Thomas van Aquino
Heer Jesus Christus, de onmetelijke weldaden van uw goddelijke goedheid aan ons
bewezen, hebben ons tot een niet te schatten waardigheid verheven. Want daar is,
of daar was nooit een volk, dat zijn goden zo dicht bij zich had, als Gij, o God, ons
nabij zijt. Want Gij, eniggeboren Zoon des Vaders, Gij hebt om ons aan uw Godheid
deelachtig te maken, onze menselijke natuur aangenomen, om mens geworden ons
mensen als tot goden te maken. En wat Gij van ons hebt aangenomen, hebt Gij geheel
aan ons gegeven tot onze zaligheid. Uw Lichaam hebt Gij tot onze verzoening als
een offerande op het altaar des kruises aan God opgedragen; uw Bloed hebt Gij
vergoten tot losprijs en tot zuivering onzer zielen, opdat wij vrijgekocht zouden
worden van de ellendige slavernij des duivels en gereinigd van alle zonden. En om
voortdurend in ons de gedachte aan die grote weldaad levendig te houden, hebt Gij
uw Lichaam tot spijs en uw Bloed tot drank gegeven, opdat wij hen onder de
gedaanten van brood en wijn zouden nuttigen.

Gebed om vergeving van den heiligen Ephrem
Ik, ellendige en ongelukkige, die zonder enige bekoring zondig en U, Heer, bedroef
ofschoon ik uw grote en onuitsprekelijke ontferming heb ondervonden, bid wenend
uw grote barmhartigheid af, zeggende: red mij, Heer, en geef uw dienaar wat zijn
hart verlangt en wat hij uit de schat
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van uw barmhartigheid afsmeekt. Moge, Heer, uw genade voortdurend als een bron
opspringen in het hart en de mond van uw dienaar; moge mijn binnenste een reine
en onbesmette tempel zijn van uw goddelijke genade, om den Koning des hemels te
ontvangen, en laat het niet een schuilplaats zijn voor verkeerde gedachten en een
rovershol voor slechte begeerten. Maar laat de vinger van uw genade steeds mijn
tong bewegen als de snaren van een citer, tot uw glorie, goedertierenste Heer, opdat
ik U zonder ophouden door mijn liefde en mijn verlangen, met mijn hart en mijn
mond verheerlijke en zegene mijn leven lang. Heer, eniggeboren Zoon van God,
verhoor en aanvaard als een geschenk de gebeden van uw dienstknecht. Ik ben een
zondaar, door uwe genade gered. Glorie zij aan Hem die den zondaar redt door zijn
ontferming; aan Hem zij eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Heer, wie zijt Gij en wie ben ik, dat ik het waag U te dwingen om binnen te gaan in
de vervuilde afvalplaats van mijn lichaam en ziel? Waarom hebt Gij mij geschapen
dat ik U zulk een afschuwelijk onrecht zou aandoen? Duizend jaren van tranen en
berouw zouden niet voldoende zijn om dit verheven Sacrament ook maar eenmaal
waardig te ontvangen; hoeveel onwaardiger ben ik dan, ellendige, die dagelijks
zondig, die volhard in mijn boosheid en onvoorbereid tot U kom. Maar oneindig veel
groter dan mijn ellende is uw ontferming; daarom durf ik U te ontvangen, vertrouwend
op uw goedheid.

Gebed van den heiligen Paschalis Baylon
Heer, mijn God, Schepper van hemel en aarde, almachtige Koning, die mij in het
begin met uw machtige arm hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis, wie ben ik
dat Gij mijner nog indachtig zijt? Of liever: wat is de mens, o Vader van
barmhartigheid, dat Gij uw ogen op hem slaat en hem met U verenigt in banden van
liefde? Nauwelijks was hij geschapen, of Gij hebt hem tot meester aangesteld en
hem in het paradijs een overvloedige tafel bereid. Nu hij is vrijgekocht, roept Gij
hem tot een nog verhevener gastmaal, waar Gij Uzelf tot spijze geeft.
Is er een grotere vrijgevigheid, een rijkere gave denkbaar dan deze? Gij, de
oneindige God, Schepper en Verlosser, laat U omsluiten in mijn binnenste. Wat zal
ik U, goede Jesus, mijn heil, daarvoor wedergeven? Wilt Gij mijn arme ziel? Neem
haar. Wilt Gij mijn kwijnend hart? Ik geef het U. Helaas, hoe dikwijls heb ik U
bedroefd; hoe dikwijls heb ik, als een andere Absalom, U met geweld uit mijn hart
verdreven. Was mij, bron van
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levend water. Genees mij, heil der zieken. Bekleed mij met geloof en heilige hoop,
opdat ik een tempel worde die U minder onwaardig zij.
Ondanks zijn vurig geloof, waagde de honderdman het niet U in zijn huis te
ontvangen. Joannes de Doper, de grootste der heiligen, schrok er van terug U te
dopen. En ik, zondaar, ik kom tot U, den Schepper en Koning der engelen. Vader,
eeuwige God, geef mij geloof en moed; Zoon, Wijsheid des Vaders, stort in mij
voorzichtigheid uit en licht; Heilige Geest, liefde van den Vader en den Zoon, ontvlam
mijn hart en zuiver mijn ziel, opdat ik met geloof en liefde tot het verheven Sacrament
moge naderen.

Oefening van nederigheid door pater Griffet
Het geloof is mij een voldoende leermeester om mij alle gevoelens te doen kennen,
welke mij waardig kunnen maken U, mijn Zaligmaker, te ontvangen. Maar wat zeg
ik, Heer; is het mogelijk dat ik ooit zulk een eer waardig zou worden? Heb ik dan
vergeten wie Gij zijt en wie ik ben? Dit geloof verlicht mij op dit ogenblik. Het
vernedert mij en doet mij levendig gevoelen welk een afstand er bestaat tussen een
God en een ellendig schepsel. Ja, wie ben ik, o God van glorie en majesteit, dat Gij
U gewaardigt tot mij af te dalen?
Geeft Gij U dan werkelijk aan mij, o Heer? Gij, die zo groot zijt, zo machtig en
bewonderenswaardig, aan mij, het werk uwer handen. Gij, mijn Schepper, aan mij,
uw schepsel. Gij, mijn Verlosser en Zaligmaker, aan mij die onophoudelijk de
vruchten uwer Verlossing nodig heb. Gij, die mijn Rechter zult zijn, aan mij die voor
uw rechterstoel zal staan. Gij, onsterfelijk, aan mij die van het ogenblik mijner
geboorte ten dode ben opgeschreven. Gij, naar uwe wezenheid de waarheid en de
wijsheid en de heiligheid zelve, aan mij die slechts zulk een vals licht en zulke zwakke
en onvolmaakte deugden bezit. Gij die eeuwig bestaat uit Uzelven, aan mij wiens
dagen zijn geteld door uw macht en uw wil. Mijn God, druk in mijn hart een zo
levendige overtuiging van uw souvereine grootheid en mijn uiterste ellende, dat ik
nimmer zal vergeten welk een onwaardeerbare en onbegrijpelijke weldaad Gij den
mensen bewijst, als Gij hun zegt: ‘Neemt en eet, dit is mijn Lichaam’.

Verzuchting van de heilige Gertrudis de Grote
O God van liefde, mijn Zaligmaker, zoetheid zijt Gij, en minne voor geheel de
eeuwigheid. Gij zijt de dorst van mijn ganse hart, van gans mijn ziel de enige
verzadiging. En toch, hoe meer ik van U proef, hoe meer ik naar U honger; hoe meer
ik van U drink, hoe meer ik naar U dorst. Kom, o Jesus; kom, o Heer.
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Na de communie
Dankgebed van den zaligen Henricus Suso
O Sacrament van liefde; kelk van onzegbare zoetheid. Welk een rijke gave, Heer,
dat ik uwe liefde zelf mag ontvangen en door de genade in haar word omgevormd.
Ik begeer niet langer U ongesluierd te aanschouwen, omdat het geloof, dat zinnen
en begrip te boven gaat, mij voldoende is; omdat ik U bezit met de zekerheid dat
niets mij ontbreekt, en dat ik niets zou kunnen verlangen wat groter is. Ik zou wensen
dat ik op waardige wijze kon loven en verheerlijken de grootheid van uwe wijsheid
en de schatten van uw kennis. O diepte, oneindigheid van liefde, allerverhevenste
gedachte, zeer zuiver voedsel, onzegbaar Sacrament! Heer, als Gij reeds in uw gaven
en in de uitstorting van uw genade en uw liefde zo groot, zo wonderbaar en
onbegrijpelijk zijt, wat zijt Gij dan wel in uwe wezenheid zelf? O mijn ziel, met welk
een zorg moet uwe woning zijn toebereid om zulk een verheven Koning te ontvangen;
hoe moet uw hart zijn gesierd voor zulk een zoeten Gast; hoe brandend moet uw
liefde zijn jegens een zo reinen en bekoorlijken Bruidegom. Geef Hem daarom uw
eerbewijzen met alle gevoelens van nederigheid en liefdevol ontzag waartoe gij in
staat zijt.

Smeekgebed van Jacobus Horstius
Ik bezit U nu, mijn Heer, die het heelal bezit. Trek mijn hart af van alle andere dingen,
o mijn God, opdat het alleen gehecht blijve aan U. Al het overige is niet anders dan
ijdelheid en kwelling des geestes; Gij alleen zijt mijn rust, omdat Gij alleen mijn
rijkdom zijt.
Laat mijn ziel de zoetheid van uw tegenwoordigheid gevoelen, laat haar proeven
hoe zoet Gij zijt, o Heer, opdat zij moge opgaan in uw liefde en geen vreugde zoekt
buiten U; want Gij alleen zijt de blijdschap van mijn hart en mijn erfdeel in
eeuwigheid.
Gij zijt de geneesheer mijner ziel. Met uwe wonden hebt Gij, o heelmeester die
van de hemel zijt nedergedaald, onze ziekten genezen. Genees ook mijne ziel, want
zij heeft tegen U gezondigd.
Een verloren schaap ben ik, o goede Herder, en toch houdt Gij niet op mij uw
heilig Vlees ten voedsel te geven. Neem mij op uw schouders en geleid mij; dan zal
mij niets ontbreken. Wat zoudt Gij mij kunnen weigeren, nu Gij mij Uzelven hebt
geschonken en mij gevoerd hebt in deze grazige weiden?
Waarachtig Licht, dat iederen mens verlicht die in de wereld komt, verlicht mijn
ogen, opdat ik nimmer valle in de slaap des doods.
O altijd brandend en nimmer dovend vuur, lauw ben ik en
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koud. Stort uw gloed in mijn hart en mijn binnenste, opdat zij ontvlammen voor U.
Want Gij zijt een vuur op aarde komen brengen, en wilt niet anders dan dat het
ontstoken wordt.
Opperste Koning van hemel en aarde, die rijk zijt in barmhartigheid, ik ben arm
en ellendig; Gij weet beter dan ik hoe groot mijn armoede is. Gij alleen kunt mij rijk
maken. Help mij, en verschaf mij uit de schat van uw oneindige rijkdommen wat
nodig is om mijn behoeften te lenigen.
Mijn Heer en God, ik ben uw dienaar; geef mij inzicht en leid mijn handelingen
ten goede, opdat ik uw wil altijd moge kennen en volbrengen. Gij zijt het Lam Gods,
het Lam zonder vlek, het Lam dat wegneemt de zonden der wereld. Neem van mij
weg wat U mishaagt en mij schadelijk is, en geef mij wat U aangenaam is en dienstig
voor mijn zaligheid.

Gebed om Gods genade van Bourdaloue
Neen, Heer, ik zal U niet laten gaan voordat Gij mij uw zegen hebt geschonken. Geen
tijdelijke gunsten vraag ik U: aanzien, eer, voorspoed en rijkdom; dit alles zou
mogelijk leiden tot mijn ondergang. Ik vraag U slechts de genade van mijn zaligheid:
een nederige ziel en een christelijk hart. Haat jegens de zonde vraag ik van U, eeuwige
afschuw van goddeloosheid en wereldse zin, vrees voor uw oordeel, en bovenal uw
heilige liefde. Ik vraag U de kracht en de onverzettelijkheid van geest welke mij
noodzakelijk is om vrij te blijven van de besmetting der wereld, om mij niet te laten
meeslepen door laffe gewoonte, om te weerstaan aan bekoring en ergernis en slechte
voorbeelden, om mij ongevoelig te doen zijn voor het menselijk opzicht, om mij te
sterken tegen het gif der vleierij, om niet de slaaf te worden der eerzucht, om niet
ten offer te vallen aan baatzucht, om de strikken te vermijden welke de demon van
het vlees overal rondom mij heeft gespannen, om te midden van de gevaren waaraan
ik door mijn levensstaat ben blootgesteld, de vrijheid en zuiverheid van mijn
godsdienst te bewaren; in het kort, om mij in staat te stellen te zijn wat ik ben en
waartoe uw voorzienigheid mij deed geboren worden, en een waar christen te zijn.
Dit mijn God, is de genade welke ik nodig heb. Te allen tijde mag ik er U om
vragen. Maar wanneer kan ik er U met meer geloof om vragen en met meer
vertrouwen dat ik haar zal verkrijgen, dan op dit ogenblik, nu ik U, den Gever van
al dit goed, bezit in mijn binnenste?

Gebed om vermeerdering van liefde van den heiligen Joannes Baptista
Vianney
Omdat Gij van eeuwigheid het plan hadt, mijn Jesus,
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Uzelf in het Sacrament uwer liefde aan ons te schenken, hebt Gij ons een verlangen
ingeschapen, zó groot dat Gij alleen het bevredigen kunt. Al ga ik van het ene
werelddeel naar het andere, van het ene koninkrijk naar het andere, van rijkdom tot
rijkdom, van genoegen tot genoegen, ik zal mijn geluk niet vinden. De gehele aarde
kan een onsterfelijke ziel niet meer bevrediging schenken dan een korrel graan een
hongerige zou kunnen verzadigen.
Mijn God, hoe heerlijk is het een hart te hebben, hoe klein het dan ook zij, en er zich
van te bedienen om U lief te hebben. De mens is geschapen tot liefde, daarom is hij
zozeer geneigd tot beminnen. Van de andere kant is hij zo groot, dat niets op aarde
hem kan voldoen; slechts als hij zich tot God wendt, is hij tevreden.
Hoe meer men een mens leert kennen, des te minder bemint men hem. Bij U, o God,
is het juist omgekeerd. Hoe meer men U kent, des te meer bemint men U. Want deze
kennis ontsteekt in de ziel zulk een grote liefde, dat zij niets anders kan beminnen
of verlangen dan U. Hoe heerlijk is het U te beminnen, mijn Jesus. Gelijk de leerlingen
op de Thabor niets zagen dan U alleen, laat zo ook mijn ziel op de Thabor mijns
harten niets zien dan U, mijn Zaligmaker. Laat ons zijn als twee vrienden, die elkaar
nooit teveel zijn.

Gebed tot de Moeder Gods van den heiligen Bernardus
Moeder van barmhartigheid, mogen wij door u, vraag ik, toegang hebben tot uw
Zoon; laat Hij door u ons aannemen, daar Hij ons immers door u is geschonken. Uw
onschuld moge voor de schuld van onze verdorvenheid bij Hem ten beste spreken.
Uw nederigheid, welke God zo aangenaam is, verkrijge ons vergiffenis voor onze
ijdelheid en hoogmoed. Uw rijke liefde bedekke de menigte onzer zonden, en uw
heerlijke vruchtbaarheid verwerve ons vruchtbaarheid van verdiensten. Onze
Meesteres, onze Middelares, onze Voorspreekster, beveel ons aan uw Zoon, verzoen
ons met uw Zoon, leid ons tot uw Zoon.
Geef ons, o Gezegende, door de genade welke gij hebt verdiend, door de ontferming
welke gij hebt gebaard, dat Hij die Zich door uwe bemiddeling gewaardigd heeft
deelgenoot te worden van onze zwakke en ellendige natuur, ons mede door uw
voorspraak deelgenoten maakt van zijn goedheid en heerlijkheid; Jesus Christus uw
Zoon, onze Heer, die boven alles gezegend is in eeuwigheid. Amen.
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V. Andere gebeden
Uit de geschriften van heiligen en vromen
Voor de communie
Verlevendigen wij ons geloof in Christus en in zijn heilige Geheimen met
de woorden van den heiligen Bernardus:
WAARLIJK leven wij in de schaduw van Christus, nu wij wandelen door het geloof
en met zijn eigen Vlees worden gevoed, opdat wij het leven zouden hebben. Het
Vlees van Christus is waarlijk spijs. Hij toch is de goede herder, die zijn leven geeft
voor zijn schapen. Hij geeft voor hen zijn leven, en Hij geeft hun zijn Vlees; dat als
hun losprijs, dit als hun voedsel. O welk een wonder! Hij die de herder is, is tevens
zelf weide en koopprijs.

Gebeden om vergeving
Zoon van God, diep gebogen voor het Sacrament van uw kostbaar Lichaam en Bloed,
belijd ik mij schuldig aan alle zonden welke ik tot op dit uur heb bedreven, en
deemoedig vraag ik U om vergiffenis, goede Koning Jesus Christus. Ik smeek U, dat
Gij mij door uw mededogen deel laat hebben aan dit heilig Sacrament; dat Gij in uw
medelijden mij deelgenoot maakt van uwe barmhartigheid, dit is: van uwe verlossing;
dat Gij mij in dit sterfelijk leven verlost van de listen des duivels en van het bederf
der zonde, van de smaad, welke afgunstige mensen mij aandoen, en van een
plotselinge dood; en geef aan al mijn vrienden, levende en overledene, dit is aan alle
christenen, de eeuwige zaligheid en het licht van de eeuwige aanschouwing.
Heer Jesus Christus, ik ben niet waardig, dat Gij komt onder mijn dak; doch, Heer,
genees mij door uw grote ontferming, en ik zal gezond zijn; kom mij te hulp, en ik
zal gered zijn, want Gij zijt mijn glorie. Verleen mij, Heer mijn God, dat ik uw
Lichaam hier tegenwoordig en uw heilig Bloed niet ontvange tot veroordeling of ten
verderve, maar tot heil mijner ziel; dat zij mij strekken tot welzijn van ziel en lichaam
ten eeuwigen leven.
Zie, allergenadigste Jesus, wat ik verlangd heb, zie ik thans voor mij; zie, zeer
milde Jesus, wat ik begeerd heb, is nu in mijn bezit. Daarom vraag ik U, dat ik eens
met U verenigd moge zijn in de hemel, ik die vol vreugde uw Lichaam en Bloed
ontvang hier op aarde.

Gebed van Thomas a Kempis
Op U richt ik mijn ogen; op U vertrouw ik, mijn God, Vader van ontferming. Zegen
en heilig mijn ziel met uw hemelse zegening, opdat zij uw heilige woning worde en
de
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troon van uw eeuwige heerlijkheid; opdat er niets in deze tempel uwer hoogheid
worde gevonden, dat een belediging is voor de ogen uwer Majesteit.
Zie op mij neder volgens uw grote liefde en uw menigvuldige ontferming, en
verhoor het gebed van uw armen dienaar, die toeft in de verre ballingschap van de
schaduw des doods. Bescherm en bewaar de ziel van uw dienaar te midden van zoveel
gevaren van dit vergankelijke leven; en door de hulp van uw genade, geleid hem op
de weg des vredes tot het vaderland van de eeuwige heerlijkheid.

Gebed van Erasmus van Rotterdam
Welke tong of welke geest zou U waardig kunnen danken, Heer Jesus, voor de
onzegbare liefde welke Gij ons bewijst. Om den gevallen mens te verlossen hebt Gij
U gewaardigd mens te worden en U te bekleden met al de zwakheden onzer natuur.
Vervolgens hebt Gij U, hoewel een lam van alle smetten vrij, op het altaar des kruises
voor ons ten offer gebracht, en de schuld voor onze zonden ingelost om ons met uw
Vader te verzoenen. Geheel uw leven en dood hebt Gij voor ons weggeschonken,
aan ons geofferd en toegewijd. En nog was U dit in uw goedheid niet voldoende;
maar om ons zulk een liefde nimmer te doen vergeten en ons vertrouwen op U steeds
levendig te houden, voedt Gij onze zielen, vanuit de hemel waar Gij heerst in
heerlijkheid, telkens weer met de spijs van uw Lichaam en verblijdt Gij haar met de
heilige beker van uw Bloed. Moge uw Geest, bid ik U, mijn hart zuiveren, opdat ik
niet onwaardig nader trede tot het hemels gastmaal en tot deze dis waarvoor zelfs de
engelen huiveren van eerbied. Maar geef dat ik, door de uitstorting uwer volheid in
het binnenste van mijn geest, moge groeien tot uwe maat, en door geestelijke wasdom
gesterkt, volharde in de zalige gemeenschap van uw mystiek lichaam, dat Gij zozeer
met U verenigd wilt zien als Gij verenigd zijt met den Vader door de liefde van den
Heiligen Geest, wien lof zij en dankzegging in alle eeuwigheid. Amen.

Gebed van den eerbiedwaardigen Ludovicus Blosius
O altijd stromende Bron van barmhartigheid, besproei Gij mijn ziel, want ik dorst
naar U en verzucht naar U met al het verlangen mijns harten. Geef mij een zuivere,
sterke en bestendige liefde, die mij geheel vervult en in U herschept, opdat ik al de
dagen van mijn leven voor U een zoetgeurend brandoffer moge zijn.
O goede Herder, stil de honger van uw armen dienaar, verlicht mijn verblinde
geest met de luister uwer tegenwoordigheid, verwarm mijn koud hart door de gloed
uwer liefde. Laat het zoet geweld
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uwer heilige liefde mij overmeesteren; laat die zuivere vlammen mij louteren, geheel
doordringen en vervoeren, opdat ik naar U streve, naar U verlange en onafscheidelijk
met U verbonden zij.
Kom, zoete Jesus, mijn God en mijn Heil, daal neder in mijn hart, dat tot U roept
met smachtend verlangen; treed binnen in het binnenste mijner ziel. Maar vóór Gij
uw intrek in haar neemt, reinig haar eerst van alle smetten. Want U, den allerreinsten
God, past een reine woonplaats. Geef dat ik van liefde voor U blake; geef dat ik
mijzelf vergete, dat ik niets kenne en niets beminne dan U, en mijn vreugde en mijn
rust slechts vinde in U, mijn zoete Jesus. Amen.

Gebed om liefde van de heilige Margareta van Cortona
Zie mij hier voor U, mijn Verlosser; ik verlang U te beminnen, en wel: U te beminnen
zoveel mij dit mogelijk is. Ik werp mij in de armen uwer ontferming; ik wil mijzelf
verlaten en vergeten om nog slechts te denken aan U, om nog slechts U lief te hebben,
om mij slechts te laten leiden door U, mijn souverein, mijn schat, mijn leven. Gij
immers, mijn Verlosser, zijt de enige die mij kan doen leven, de enige vreugde die
mij verblijden kan; Gij zijt mijn rust, de rijkdom mijner ziel, mijn Bruidegom en
Vader, mijn God en mijn al.

Gebed van Bossuet
over de hoop op de eeuwige heerlijkheid, welke ons in de communie wordt
geschonken
Mijn God en Heer Jesus Christus, op U hoop ik, en ik zal niet beschaamd worden,
maar de goederen des Heren aanschouwen in het land der levenden. U, Heer, zal ik
eenmaal aanschouwen; ik zal U bezitten in de hemel, en Gij zult mij vervullen met
uw vreugde door mij uw aanschijn te tonen. Dit is mijn hoop en dit is mijn waarachtig
leven. Gij hebt mij, Heer, uw woord, uw belofte en uwe waarheid tot pand gegeven,
opdat ik zeker zou zijn van uw goedheid en mijn eeuwig geluk. En om mij hiervan
nog meer te overtuigen, geeft Gij mij uw Lichaam en uw Bloed. Hoe kan ik er aan
twijfelen, Heer, dat Gij mij eens Uzelven zult schenken in de hemel, nu ik U hier op
aarde reeds ten volle bezit?
Loof, mijn ziel, den Heer; en al wat in mij is love zijn heilige Naam. Gij komt tot
mij, o Jesus, want in dit Sacrament schenkt Gij U geheel en al, met uw lichaam en
bloed, met uw heilige ziel en uw eeuwige godheid; Gij schenkt mij geheel uw
aanbiddelijke Persoon.
Hoewel ik U in deze ballingschap, Heer, bezit in verhulde gedaante, zijt Gij toch
Dezelfde dien ik eens onverhuld zal bezitten in de hemel. Kom daarom tot mij, Heer
Jesus, en vervul mij met U; laat mij nu reeds de smaak genieten
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van het hemelse gastmaal, waar Gij de eeuwige spijze zult zijn van mensen en engelen.
Neem mij nu reeds bij de hand, o Heer, opdat ik U eenmaal van aangezicht tot
aangezicht moge aanschouwen.
Mijn ziel, vind in Jesus Christus een hoop welke zoveel verhevener is en sterker dan
de verwachting van de vergankelijke goederen dezer wereld. Want zelfs al zouden
wij hier op aarde een koninkrijk verwachten, wat is het anders dan ijdele glorie, de
schittering van een enkele dag, een drukkende last voor ons geweten? Maar eens,
Heer, zal ik met U heersen in eeuwigheid. Mijn ziel zal gelukkig zijn, want zij zal
uw heerlijkheid aanschouwen. Mijn lichaam zal vervuld worden met uw glorie en
uw leven, omdat reeds hier op aarde uw Lichaam in mij zijn kracht heeft gewerkt.
Want wie U eet, zal nimmer sterven, maar Gij zult hem opwekken op de jongste dag.
Gij hebt dit gezegd, en ik geloof het. Eens, als de dood mij nadert, zult Gij, Jesus,
mij te midden van de duisternissen van dat laatste ogenblik tot teerspijze zijn; ik zal
dan niet vrezen, omdat Gij bij mij zijt. Mijn vlees zal rusten in vrede, en het bederf
zal geen macht over mij behouden. Gij zult mij de wegen des levens tonen, mij
verblijden door de aanschouwing van uw aangezicht, en mij voor eeuwig overstelpen
met hemelse geneugten.
Hoe goed is het mij dat ik mij hecht aan mijn God, en in Hem mijn vertrouwen
stel.

Verzuchtingen van de eerbiedwaardige Margareta van het heilig sacrament
U behoort mijn leven, o goddelijk Licht, dat nimmer door enige schaduw werd
verduisterd. U behoort mijn leven, eeuwige Reinheid, nimmer door enige smet
ontwijd. Ja, wees Gij mijn enige liefde, brandende liefdevlam van mijn God. Kom,
Jesus, mijn Koning, oneindige heiligheid, ongeschapen schoonheid altijd oud en
altijd nieuw, goddelijke Bruidegom mijner ziel. O kom, mijn God; kom, mijn liefde
en mijn al, mijn enig leven.
Ook kan men bidden de volgende gebeden, waarin Thomas a Kempis alle
gevoelens heeft samengevat, welke ons bij het ontvangen van de heilige
Geheimen moeten bezielen.
‘Komt tot Mij, gij allen die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken’. O, hoe
zoet is voor het oor van den zondaar dit vriendenwoord, waarmede Gij, mijn Heer
en God, den ellendige en arme uitnodigt tot de gemeenschap van uw allerheiligst
Lichaam. Want hiertoe word ik aangespoord, door deze woorden, zo vol goedheid,
zoetheid en liefde. Maar mijn zonden beangstigen mij, en mijn onrein geweten
verbiedt mij zulke grote geheimen te ontvangen. Gij echter gaat voort mij te vermanen
om vertrouwvol tot U te komen, als ik deel aan U
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wil hebben; om de spijze der onsterfelijkheid te ontvangen, als ik de heerlijkheid van
het eeuwig leven wil verwerven.
Maar wie ben ik, Heer, dat ik zou wagen tot U te naderen. Zie, de hemelen kunnen
U niet bevatten, en toch zegt Gij: Komt allen tot Mij. De engelen en aartsengelen
deinzen van eerbied terug, de heiligen en rechtvaardigen sidderen van vrees; en Gij
zegt: Komt allen tot Mij. Als Gij zelf dit niet zeidet, Heer, wie zou geloven dat het
waar was? Als Gij ons niet beval, wie zou het bestaan tot U te naderen? Moses, uw
grote dienaar en bijzondere vriend, maakte een ark uit onbederfelijk hout en bekleedde
haar met allerzuiverst goud, om er de Wetstafelen in neder te leggen. En ik, bedorven
schepsel, zal het wagen U, den Maker der Wet en den Gever des levens, zo
lichtvaardig te ontvangen? Toch is er een zeer groot verschil tussen de ark des
verbonds met de gedachtenissen welke zij bevatte en uw allerzuiverst Lichaam met
zijn oneindige volmaaktheden; tussen de offers der Wet, welke slechts
voorafbeeldingen waren van wat komen ging, en de waarachtige offerande van uw
Lichaam, welke de vervulling is van alle vroegere offers.
Vertrouwend echter op uw goedheid en uw grote ontferming, nader ik tot U, o Heer,
de zieke tot den geneesheer, de hongerige en dorstige tot de bron des levens, de arme
tot den Koning des hemels, de dienaar tot zijn meester, het schepsel tot zijn Schepper,
de geheel verlatene tot zijn teerhartigen vertrooster. Want dit hoogste en allerheiligste
Sacrament is het heil van ziel en lichaam, het geneesmiddel voor alle geestelijk lijden,
waardoor mijn fouten worden genezen, mijn hartstochten beteugeld, de bekoringen
weggenomen of krachteloos gemaakt, een grotere genade wordt ingestort, de nog
tere deugd wordt ontwikkeld, het geloof wordt gesterkt, de hoop wint aan kracht, en
de liefde wordt ontstoken en verwijd. Want vele goederen hebt Gij in dit Sacrament
geschonken en schenkt Gij nog altijd aan uw geliefden die dit godvruchtig nuttigen,
o Beschermer van mijn ziel, Hersteller van de menselijke zwakheid en Gever van
alle innerlijke troost. Wie toch, die nederig nadert tot de bron van zoetheid, draagt
niet een weinig zoetheid er van weg? Of wie, die bij een laaiend vuur staat, ontvangt
er niet een weinig warmte? Gij zijt deze bron, altijd vol en overvloeiend, dit altijd
laaiende en nimmer dovende vuur.
Daarom, mijn Heer en God, mijn Schepper en Verlosser wil ik U ontvangen met
zulk een gevoelen, eerbied en lofprijzing, met zulk een dankbaarheid, waardigheid
en liefde, in zulk een geloof, hoop en reinheid, als U ontvangen en verlangd heeft
uw allerheiligste Moeder, de roemrijke
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Maagd Maria, toen zij den engel die haar het geheim der menswording boodschapte,
nederig en godvruchtig ten antwoord gaf: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord’. In de eenvoud mijns harten wijd ik U mijzelven tot uw
eeuwigen dienaar, als een offer tot uw voortdurende lof. Neem mij aan tegelijk met
deze heilige offerande van uw kostbaar Lichaam, welke ik U breng in het bijzijn van
de engelen die mij onzichtbaar omringen, opdat zij strekke tot mijn heil en tot dat
van geheel uw volk.
In deze gezindheid kom ik tot U, mijn Heer en mijn God, voor wien geheel mijn
binnenste openligt en die alleen mij op volmaakte wijze kunt troosten en bijstaan.
Gij weet waaraan ik bovenal behoefte heb; Gij weet hoe arm ik ben aan deugden.
Zie, ik sta voor U in mij armoede en naaktheid, en vraag en smeek om uw genade
en ontferming. Verkwik uw hongerigen bedelaar, verwarm mijn kilheid met het vuur
van uw liefde, verlicht mijn blindheid door de luister uwer tegenwoordigheid. Laat
mij niet hongerig en dor van U heengaan, maar handel met mij volgens uw ontferming,
gelijk Gij zo dikwijls heerlijk hebt gewerkt in uw heiligen. Wees Gij alleen mijn
zoetheid, nu en tot in eeuwigheid, omdat Gij alleen mijn voedsel zijt en drank, mijn
liefde en mijn vreugde. Ontferm U, Heer, ontferm U over hen die uw barmhartigheid
afsmeken, geef uw genade aan wie haar behoeven, en maak ons zodanig dat wij
waardig worden uw genade te genieten en tot het eeuwig leven te komen, als de dag
aanbreekt van uw eeuwige klaarheid en de schaduwen der voorafbeelding zullen
verdwijnen.

Na de communie
In zijn geschrift over de voorbereiding tot de mis onderricht ons de heilige
Bonaventura als volgt aangaande de dankzegging na de communie:
Als gij na de communie in het geheel geen geestelijke verkwikking bespeurt, kan dit
een teken zijn dat gij geestelijk ziek zijt of zelfs gestorven. Want gij hebt een vuur
in uw binnenste gebracht, en gevoelt geen warmte; gij hebt honing ontvangen in uw
mond, en proeft geen zoetheid. Als gij echter enige vertroosting bespeurt, schrijf dit
dan niet aan uzelf toe, maar aan Gods onmetelijke goedheid, welke zich uitstrekt ook
tot de bozen, en onwaardigen vertroost. En zeg in uw hart: ‘Hij heeft mij met zijn
weldaden overstelpt, opdat ik mijn ellende zou verachten. Als Hij reeds zo met mij
handelt, nu ik een zondaar ben, wat zal Hij dan wel doen als ik mijn leven heb
gebeterd? Daarom wil ik mijzelf veranderen uit geheel mijn krachten en Hem voor
altijd aanhangen’. Denk echter niet dat gij dit uit uzelf vermoogt; gij kunt het alleen
met de hulp van zijn genade.
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Dankgebed van Balduinus van Kantelberg
Hoe groot is uw goedheid, Heer, dat Gij U niet hebt ontzien Uzelf door de hand van
uw dienaar in mijn hart te doen voeren. Hoe groot ook, Heer, is mijn waardigheid
en mijn vrijheid; Gij immers hebt mij in staat gesteld en mij een vrije wil geschonken,
opdat ik zou kunnen verwerpen wat U mishaagt, het goede zou kunnen kiezen wat
U aangenaam is, en U op deze wijze zou kunnen aanhangen, deel aan U hebben, U
bezitten in mijn binnenste en U, gelijk Gij verdient, boven alles beminnen. Neem
hiertoe, Heer, mijn versteend en onbesneden hart uit mij weg; geef mij een nieuw
hart, een hart van vlees, een zuiver hart. Gij, die de harten reinigt en de reine harten
bemint, bezit het mijne en neem er uw verblijf, en vervul het geheel met uw volheid,
welke hoger is dan mijn grootste hoogte en dieper dan het meest verborgen deel van
mijn binnenste. Gij, die het oerbeeld zijt der schoonheid en het enige zegel der
heiligheid, teken mijn hart volgens uw beeld, vorm het naar uwe ontferming. Want
Gij zijt de God van mijn hart, en Gij zijt mijn erfdeel in eeuwigheid.

Gebed om liefde van de heilige Teresia van het kind Jesus
O goddelijke Zaligmaker, uw oneindige liefde heeft U er toe gebracht op de wereld
te komen, U voor mij op te offeren en uw verblijf in mijn hart te vestigen. Ontvang
dan geheel mijn persoon, mijn wil en mijn verstand als een bewijs van dankbaarheid
voor zoveel goedheid. Voortaan wil ik leven uit liefde tot U, en uit liefde tot U wil
ik sterven. Elke dag, Heer, ga ik verder op de weg naar de eeuwigheid en langzaam
en zeker kom ik de avond van mijn leven nabij. Ik bid U, blijf bij mij met uw liefde
en uw genade. Geef mij sterkte om mijn kruis van elke dag uit liefde tot U te dragen.
Aangemoedigd en aangespoord door het voorbeeld uwer wondergrote liefde, wil ik
van nu af alles verrichten uit liefde tot U. Vooral wil ik er mij op toeleggen al mijn
kruisen - zware en lichte - in vereniging met U te dragen en alles uit liefde tot U te
lijden. O mijn Welbeminde, leer mij U beminnen, gelijk Gij verdient bemind te
worden.

Ander gebed om Gods liefde van Ludovicus Blosius
Trek mijn ziel tot U, oneindige Schoonheid. Verhef haar boven alle schepselen, en
bind haar aan U vast met de onverbreekbare band ener eeuwige liefde. Wat zal ik
zoeken of verlangen tenzij U, die het beginsel en de bron en de volheid zijt van alle
goed, dit goddelijk merg vol zoetheid hetwelk mijn ziel voedt en versterkt? Alles
wat Gij niet zijt, moge niet langer voor mij bestaan; moge ik voor
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altijd slechts denken aan U, U alleen beminnen; moge ik altijd streven naar U om
mij met U te verenigen, om in U te wonen, om U te prijzen en te zegenen met al mijn
vermogens, om U te dienen alle dagen van mijn leven. Mogen alle vergankelijke
zaken waardevol of nutteloos zijn in mijn ogen naargelang zij betrekking hebben op
U, op uw grenzenloze goedheid en uw wonderbare volmaaktheden. Deze mogen de
enige regel zijn voor mijn waardering of verachting. Gewaardig U, volgens uw
ondoorgrondelijk raadsbesluit, in mijn hart het onzegbaar werk uwer liefde te
voltrekken. Verander mij geheel en al in U, opdat ik slechts één moge zijn met uw
geest, en - mijzelf volkomen afgestorven - slechts leve in U en voor U.

Gebed van Erasmus van Rotterdam
om een waardig lidmaat der heilige Kerk te blijven
Ik zeg U dank, o Jesus Christus, voor de onzegbare liefde waarmede Gij door uw
dood het mensdom hebt willen verlossen; en ik bid U niet toe te laten, dat uw
allerheiligst Bloed tevergeefs voor mij zou zijn vergoten. Maar verenig uw Lichaam
steeds met mijn ziel, en geef door uw Bloed het leven aan mijn geest, opdat ik
voortdurend groeie in deugden en een waardig lid worde van uw mystieke lichaam,
hetwelk de Kerk is; opdat ik mij nimmer afscheide van het allerheiligst verbond, dat
Gij bij het laatste avondmaal door het reiken van Brood en Kelk met uw uitverkoren
leerlingen hebt gesloten, en door hen met allen die door het doopsel in uw
gemeenschap werden opgenomen.

Gebed voor levenden en doden
Heer, wiens schat van barmhartigheid voor allen openstaat; die niet wilt dat iemand
ten onder gaat, maar dat alle mensen tot de zaligheid komen; die daarom voor allen
zijt gestorven en dit Sacrament hebt ingesteld; maak zalig, mijn God, uw dienaren
die op U hopen; wees uwe gemeente indachtig, welke Gij van het begin af hebt
bezeten. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel; en leid en verhef hen tot in
eeuwigheid.
Kom uw dienaren te hulp, die Gij door uw kostbaar Bloed hebt vrijgekocht. Zend
hun, Heer, uw hulp uit uw heiligdom, en bescherm hen uit Sion. Ontferm U over
mijn ouders, mijn broeders en zusters, vrienden en weldoeners, en over allen voor
wie ik beloofde te bidden. Schenk hun de verdienste van uw kostbaar Bloed hetwelk
tot ons heil werd vergoten, opdat zij in dit leven de genade ontvangen U te dienen
en U te behagen, en eens tot de heerlijkheid van het eeuwig leven komen, waar zij
U voor altijd zullen genieten; opdat zij met de hulp van uw genade hun leven op
aarde zo mogen doorbrengen, dat zij in de hemel het loon van het eeuwig leven
ontvangen.
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Tot de heilige Moeder van God
Allerzoetste Maagd en Moeder, die denzelfden Heer dien ik zojuist heb ontvangen,
door de overschaduwing van den Heiligen Geest in uw allerheiligste schoot hebt
mogen dragen; spreek voor mij ten beste bij uw Zoon, en verkrijg voor mij vergiffenis
voor alle verstrooidheid en gebrek aan eerbied waaraan ik mij bij het ontvangen van
dit allerhoogste Sacrament heb schuldig gemaakt.

De communie der zieken
¶ Behalve andere dispensaties, welke de bisschoppen in de regel kunnen toestaan,
kent de kerkelijke wet de volgende. Bij langdurige ziekte mag men, indien men reeds
een maand bedlegerig is geweest, en met verlof van den biechtvader, een of twee
maal per week de communie ontvangen na medicijnen te hebben genuttigd en te
hebben gedronken. Indien de communie als teerspijze wordt ontvangen, mag de zieke
vóór de communie zowel eten als drinken.
Een der huisgenoten wacht den priester bij de deur der woning af met een brandende
kaars.
In de ziekenkamer moeten gereed staan: een tafel gedekt met een witte doek;
daarop een kruis tussen twee brandende kaarsen, wijwater met palmtak en een glas
water. Op de borst van den zieke legt men een witte doek. De aanwezigen wachten
geknield.
Bij het binnentreden zegt de priester:
. Pax huic domui.

. Vrede zij dit huis.

. Et omnibus habitantibus in ea.

. En allen die er in wonen.

De priester besprenkelt den zieke en de kamer met wijwater:
ANT. Asperges me, Domine, hyssopo, et
mundabor; lavabis me, et super nivem
dealbabor. Ps. Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.

ANT. Besproei mij, Heer, met hysop, en
ik zal gereinigd worden; was mij, en ik
zal witter worden dan sneeuw. Ps. 50, 3.
Ontferm U over mij, o God, naar uw grote
barmhartigheid.

. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.

. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

. Sicut erat in principio, et nunc, et
. Zoals het was in het begin, en nu en
semper, et in saecula saeculorum. Amen. altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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mundabor; lavabis me et super nivem
ik zal gereinigd worden; was mij, en ik
dealbabor.
zal witter worden dan sneeuw.
. Adjutorium
Domini.

nostrum in nomine

. Onze

hulp is in de Naam des Heren.
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. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

. Qui fecit caelum et terram.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, heilige
Heer, almachtige Vader, eeuwige God;
en gewaardig U uit de hemelen uw
heiligen engel te zenden, opdat hij alle
bewoners in dit huis moge bewaken,
begunstigen, beschermen, bezoeken en
verdedigen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Oremus. - Exaudi nos, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus: et
mittere digneris sanctum angelum tuum
de caelis, qui custodiat, foveat, protegat,
visitet atque defendat omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per Christum
Dominum nostrum.
. Amen.

Indien de zieke nog moet biechten, verwijderen zich de huisgenoten. Op het teken
van den priester keren zij terug en knielen rond het ziekbed. De zieke of een der
aanwezigen bidt nu:
Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd Maagd, voor den
heiligen aartsengel Michaël, voor den
heiligen Joannes den Doper, voor de
heilige apostelen Petrus en Paulus, voor
alle heiligen en voor u, vader, dat ik zeer
gezondigd heb in gedachte, woord en
werk, (hier klopt men driemaal op de
borst) door mijn schuld, door mijn
schuld, door mijn allergrootste schuld.
Daarom vraag ik de heilige Maria altijd
Maagd, den heiligen aartsengel Michaël,
den heiligen Joannes den Doper, de
heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.

Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper Virgini, beato Michaëli
Archangelo, beato Joanni Baptistae,
sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus
sanctis, et tibi, pater, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo et opere: mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo
precor beatam Mariam semper Virginem,
beatum Michaëlem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te,
pater, orare pro me ad Dominum, Deum
nostrum.

. De almachtige God ontferme Zich
. Misereatur tui omnipotens Deus, et,
over u, vergeve uw zonden, en geleide u dimissis peccatis tuis, perducat te ad
ten eeuwigen leven.
vitam aeternam.
. Amen.

. Amen.
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Indulgentiam, absolutionem et
. Vergeving, vrijspraak en
remissionem peccatorum tuorum tribuat kwijtschelding uwer zonden verlene u de
tibi omnipotens et misericors Dominus. almachtige en barmhartige God.
. Amen.
. Amen.
De priester toont de heilige Hostie:
Ecce Agnus Dei, ecce, qui tollit peccata Zie het Lam Gods, zie Hem die wegneemt
mundi.
de zonden der wereld.
Dan zegt hij driemaal, terwijl de zieke althans éénmaal deze woorden in stilte
herhaalt:
Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo, et
sanabitur anima mea.

Heer, ik ben niet waardig dat Gij ingaat
onder mijn dak; maar spreek slechts een
woord, en mijn ziel zal gezond worden.

De priester reikt aan de zieke de heilige Communie met de woorden:
Corpus Domini nostri Jesu Christi
custodiat animam tuam in vitam
aeternam. Amen.

Het Lichaam van onzen Heer Jesus
Christus beware uw ziel ten eeuwigen
leven. Amen.

Indien de Communie als Teerspijze wordt gereikt, zegt hij echter:
Accipe, frater (soror), Viaticum Corporis
Domini nostri Jesu Christi, qui te
custodiat ab hoste maligno, et perducat
in vitam aeternam. Amen.

Ontvang, broeder (zuster), de Teerspijze
van het Lichaam van onzen Heer Jesus
Christus; moge Hij u beschermen tegen
den bozen vijand en u geleiden tot het
eeuwige leven. Amen.

De priester wast zijn vingers. Het water geeft men naderhand aan den zieke te
drinken; indien dit bezwaarlijk is, werpt men het in het vuur.
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, te fideliter
deprecamur, ut accipienti fratri nostro
(sorori nostrae) sacrosanctum Corpus
Domini nostri Jesu Christi, Filii tui, tam
corpori quam animae prosit ad remedium
sempiternum: Qui tecum

Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, met
vertrouwen bidden wij U, dat het
hoogheilig Lichaam van onzen Heer Jesus
aan onzen broeder (onze zuster), die het
ontvangen heeft, zowel naar lichaam als
naar ziel ten goede moge komen als een
geneesmiddel voor eeuwig: die met
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U leeft en heerst in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen.
. Amen.

vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus, per omnia saecula saeculorum.
. Amen.

Indien de priester nog aan andere zieken de heilige Communie moet reiken, geeft
hij de zegen met het Allerheiligste. Anders wordt de priesterlijke zegen gegeven:
De zegen van den almachtigen God, van Benedictio Dei omnipotentis, Patris ,
den Vader en den Zoon en den Heili et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super
en Geest, dale over u neder en blijve altijd te (vos) et maneat semper.
met u.
. Amen.

. Amen.
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De boetvaardigheid
De Apostel noemt ons heiligen, want wij zijn waarlijk geheiligd door de dood en
opstanding van Christus, waaraan wij in het doopsel deelachtig zijn geworden. De
Heilige Geest woont in het hart van hen die leven door Gods genade, en zij worden
niet alleen kinderen van God genoemd als in een verheven beeldspraak, maar zijn
dit ook werkelijk (Rom. 8 en 1 Jo. 3).
Wij zijn echter ook zondaars en steeds weer moeten de apostelen en de Kerk ons
vermanen ons af te wenden van de boosheid, welke een gruwel moest zijn voor hen
die met Christus werden bekleed. Al zijn wij verlost, zolang wij op aarde verkeren
kunnen wij onze verbondenheid met Christus verliezen en terugvallen in de dood,
waaruit wij door het doopsel zijn opgestaan. De verlossing der gedoopten is zeer
werkelijk, maar zij zal haar eindpunt eerst hebben bereikt in het eeuwige koninkrijk.
In de tussentijd zijn wij nog onderweg en kunnen wij de brede weg verkiezen boven
de smalle weg van de navolging van Christus.
In het sacrament van de vergeving der zonden heeft Christus voor de gedoopten
die door de zonde opnieuw zijn gestorven, een tweede doopsel ingesteld. Door de
vrijspreking der Kerk, welke de vrijspreking is van God zelf, worden de zondaars
hersteld in de staat van heiligheid. Maar juist als zij zich de heerlijkheid van Gods
genade bewust worden, zullen zij niet aflaten zich voortdurend voor God te
vernederen: boetvaardigheid te doen.
De plicht tot boetvaardigheid hebben alle christenen, niet alleen zij die Gods liefde
door de zonde hebben verspeeld of zich herinneren uit welk een diepte God hen door
zijn vergeving heeft verheven. Want ‘in vele dingen hebben wij allen misdaan’ (Jac.
3, 2) en zelfs ‘de rechtvaardige valt zeven malen per dag’, dit is: telkens weer (Spr.
24, 16). Wie heeft het recht voor God te belijden dat hij geen zondaar is? Wie is er
die de boosheid van zijn hart volkomen kent, of zelfs maar de herinnering bewaart
aan al zijn zwakheden, zijn begeerten en liefdeloosheid? Dezelfde mens, die Gods
kind werd in de doopvont en als een ingewijde voor het altaar mag treden bij de
viering der heilige Geheimen, moet zich dag aan dag nederbuigen in het stof om God
te smeken, dat Hij zijn ontrouw niet indachtig wil zijn, en barmhartigheid te vragen.
Want geheel onze zwakheid roept om Gods genade en
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zelfs het weinige goed dat wij doen, is een onverdiende gave van goddelijke mildheid.
De psalmendichter en de heiligen uit het Oude Verbond kunnen ons leren wat
boetvaardigheid is. En in de gebeden van de heiligen en vromen der Kerk wordt ons
duidelijk, dat hoe dichter wij God nabij komen, wij des te beter gaan inzien dat wij
slechts hulpeloze, zwakke mensen zijn, en dat onze enige redding is in de sterkte
Gods en de machtige hulp van zijn ontferming.
Bijzonder graag zullen wij gebruik maken van de volgende overwegingen en een
keuze doen uit de volgende gebeden bij de voorbereiding tot de biecht, op
vastendagen, en als wij ons in afzondering bezinnen op de werkelijkheid van het
christelijke leven.

Enkele overwegingen over de boosheid der zonde en de heerlijkheid
van Gods genade
Overweging van den heiligen Basilius den Grote
De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar de zonde heeft de luister
van dit beeld onteerd en de ziel verlokt tot de begeerten der hartstochten. God, die
den mens heeft geschapen, is het waarachtige leven. Wie echter de gelijkenis Gods
heeft verloren, heeft ook de gemeenschap met het leven verloren; want wie buiten
God verkeert, kan onmogelijk het zalige leven leiden. Laten wij daarom terugkeren
tot de genade welke wij aanvankelijk bezaten en waarvan wij door de zonde zijn
vervreemd, en laten wij onszelf herstellen tot Gods beeld door den Schepper gelijk
te worden in het vrij zijn van begeerlijkheid. Want wie deze vrijheid der goddelijke
natuur naar best vermogen in zichzelf heeft afgebeeld, hij heeft de gelijkenis Gods
in zijn ziel hersteld. En wie op deze wijze God gelijk is geworden, heeft ook ten volle
de gelijkenis van het goddelijke leven verworven en zal voor altijd de eeuwige
zaligheid genieten. Indien wij nu door deze innerlijke vrijheid het beeld Gods
wederom hebben aangenomen, en Gods gelijkenis ons het eeuwige leven schenkt,
laat ons dan al het overige verwaarlozen en dit slechts nastreven: dat geen hartstocht
nog ooit onze ziel overheerse, maar dat de ziel ongebroken en standvastig de aanvallen
der bekoringen weersta, opdat wij de goddelijke zaligheid deelachtig worden.

Overweging van den heiligen Cyrillus van Jerusalem
God is liefde, ja, Hij is vol van liefde. Zeg niet: ‘Ik heb onkuisheid gedaan, ik heb
overspel bedreven, niet eenmaal maar dikwijls heb ik zwaar gezondigd; hoe zal Hij
dit vergeven, hoe zal Hij dit kunnen vergeten?’ Hoor wat de psalmist zegt: ‘Hoe
groot is de menigte uwer goedheid, Heer’. Al uw zonden tezamen gaan de grootheid
van Gods ontferming niet te boven, noch zijn uwe wonden zo groot dat deze allerbeste
geneesheer ze niet zou weten te helen. Geef u slechts met ver-
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trouwen aan Hem over; leg den heelmeester uwe kwalen voor; zeg wat ook David
zeide: ‘Ik spreek en zal mijn ongerechtigheid voor den Heer belijden’. En aan u zal
geschieden wat hierna geschreven staat: ‘En Gij hebt de boosheid mijner zonde
vergeven’.

Overweging van den heiligen Bonaventura over de liefde van Christus
‘Ik ben de Goede Herder; en de Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen.’
Onze Heer Jesus Christus, de Herder van de triomferende en strijdende Kerk, heeft,
toen de mensheid als een schaap verdoold was, op de wijze van een goeden herder
de kudde der engelen verzameld en in de eenzaamheid van zijn goddelijk welgevallen
achtergelaten; Hij heeft Zich bekleed met menselijk vlees en zolang het verloren
schaap gezocht tot Hij het vond tussen de kaken der duivelen. Om het van hun beet
te bevrijden, heeft Hij zijn eigen lichaam ten dode overgeleverd en het aldus
weergevonden en verloste schaap teruggevoerd tot de schaapstal van het hemelse
vaderland, om het daar met de kudde der engelen te verzamelen in de rust zijner
heerlijkheid.

Overweging van kardinaal Newman
Mijn God, ik weet dat Gij het heelal zeer goed hebt geschapen. Als dit waar is
betreffende de stoffelijke wereld welke wij zien, hoeveel te meer waar is het
betreffende de wereld der redelijke wezens. De ontelbare sterren die het uitspansel
vullen, en de elementen zelf waaruit de aarde is samengesteld, volgen hun baan en
handelen in volmaakte overeenstemming; veel groter echter was de overeenstemming
welke heerste in de hemel toen de engelen pas waren geschapen. Op dit eerste
ogenblik van hun bestaan bevonden zich de rangen der engelen in de hoogst denkbare
harmonie en luister; het was nog voordat de mens werd geschapen, die was
voorbestemd om deze harmonie in de hem eigen wezenheid voort te zetten. Toen
ontstond plotseling ergens in dat ragfijne en prachtige weefsel een kleine scheur; en
deze scheur werd groter en vernielde het weefsel, totdat een derde deel er van
bedorven was. Ook in de mensheid ontstond zulk een scheur, en deze breidde zich
uit over geheel het menselijk geslacht. Dit afschuwelijke kwaad, hetwelk zulk een
groot deel van geheel het werk Gods vernielde, is de zonde.
Mijn God, zo boos is de zonde in uw ogen. Maar wat is zij in de ogen der wereld?
Een heel klein kwaad of in het geheel niets. In de ogen van den Schepper is het dat
wat zijn geestelijk werk geeft bedorven, een groter kwaad dan dat de sterren zich
zouden verwarren en ordeloos in het ruim zouden rondsuizen, zodat de chaos zou
zijn teruggekeerd. Maar de mens die er schuld aan heeft, noemt haar met onschuldige
naampjes en geeft er zulk een uitvoerige verklaring voor dat zij verdwijnt. De wereld
lacht er vergoelijkend om en wordt verontwaardigd bij de gedachte dat zij eeuwige
straf zou verdienen; liever dan dit te erkennen, zou de wereld God verlooche-
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nen die dit heeft betuigd. De wereld beschouwt de zonde als een onvolmaaktheid die
niet zwaarder weegt dan een gebrek aan etiquette, als een gebrek aan goede smaak
of als een zwakheid. O mijn ziel, beschouw aandachtig het grote verschil tussen de
opvattingen betreffende de zonde van den almachtigen God en van de wereld. Welke
van de twee wilt gij volgen?
O mijn ziel, welke van de twee wilt gij geloven: het woord van God of het woord
der mensen? Heeft God gelijk of het schepsel? Is de zonde het grootst mogelijke
kwaad of het minste? Mijn Heer en Zaligmaker, ik twijfel niet wat ik moet geloven.
Gij zijt waarachtig, en iedere mens is een leugenaar. In U wil ik geloven, eerder dan
in de gehele wereld. Mijn God, prent in mijn hart de overtuiging van de
afschuwelijkheid der zonde. Leer mij haar te mijden als een besmetting, als een
laaiende, alles vernielende vlam, als de dood zelve. Laat mij de wapens tegen haar
opnemen en laat mij strijden onder uw banier om haar te overwinnen.

* De zeven boetpsalmen
De bozen waarover de psalmendichter spreekt, zijn voor den christen de
vijanden van God en van zijn zaligheid: duivel, wereld en vlees. Sion en
Jerusalem zijn hem als steeds de beelden van Kerk en hemelse heerlijkheid.

Antifoon
WEES niet indachtig, Heer, wat wij of onze ouders hebben misdaan; en neem geen
wraak over onze zonden.

Psalm 6 Domine, ne in furore tuo arguas me
Heer, straf mij niet in uw toorn, * en tuchtig mij niet in uw gramschap.
Ontferm U mijner, Heer, want ik ben ziek; * genees mij, Heer, want mijn beenderen
zijn geschokt.
Mijn ziel is hevig ontsteld; * o Heer, hoe lang talmt Gij nog? Keer U tot mij, Heer,
en red mijn ziel; * help mij om wille van uw ontferming.
Want in de dood is niemand U indachtig; * wie prijst U in het dodenrijk?
Ik ben moe van mijn zuchten, nacht aan nacht besproei ik mijn sponde, * baad ik
mijn leger in tranen.
Mijn oog is dof van verdriet, * ik ben verouderd te midden van al die mij haten.
Gaat weg van mij, booswichten, allen, * want God heeft mijn schreien verhoord.
Verhoord heeft God mijn klagen, * God heeft mijn gebed aanvaard.
Al mijn vijanden zullen beschaamd worden en hevig ontstellen, * in haast en vol
schaamte zullen zij vluchten. Eer aan den Vader.

Psalm 31 Beati quorum remissae sunt iniquitates
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Gelukkig de mens, wien de Heer zijn zonde niet toerekent * en wiens geest vrij is
van bedrog.
Omdat ik haar verzweeg, is mijn gebeente verkwijnd, * bij mijn luid geweeklaag
heel de dag.
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Want bij dag en bij nacht drukte zwaar op mij uw hand; * mijn kracht is vergaan als
in zomerse hitte.
Mijn zonde heb ik U bekend gemaakt * en U mijn ongerechtigheid niet langer
verzwegen;
Ik zeide: ‘Mijn boosheid zal ik belijden aan den Heer’; * en Gij hebt de schuld
mijner zonde vergeven.
Daarom bidde tot U iedere vrome, * zolang hem de tijd is gelaten.
En waarlijk, als het geweld der wateren zich uitstort, * zal dit hem niet bereiken.
Gij zijt mijn toevlucht in de kwelling die mij omgeeft; * Gij, mijn vreugde, verlos
mij van wie mij omringen.
‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan; * Ik houd mijn ogen
op u gevestigd.’
Wordt niet als een paard of muildier * zonder verstand; Men moet hen breidelen
met toom en gebit; * anders zijn zij u niet gehoorzaam.
Talrijk zijn de kwellingen van den zondaar; * maar wie op den Heer vertrouwt,
wordt omgeven met genade.
Verblijdt u in den Heer en jubelt, gij rechtvaardigen, * en juicht, gij allen die
oprecht zijt van hart.
Eer aan den Vader.

Psalm 37 Domine, ne in furore tuo arguas me
Heer, straf mij niet in uw toorn, * en tuchtig mij niet in uw gramschap.
Want uw pijlen hebben mij getroffen, * en zwaar drukt op mij uwe hand.
Geen gezonde plek is in mijn vlees wegens uw toorn, * geen rust in mijn gebeente
om wille van mijn zonden.
Want mijn ongerechtigheden zijn mij boven het hoofd gestegen * en als een zware
last drukken zij mij neder.
Mijn wonden zijn vervuild en ontstoken * wegens mijn verdwazing.
Ik ben ellendig en terneergedrukt bovenmate, * de gehele dag ga ik in droefheid
rond. Want mijn lendenen zijn geheel en al ontstoken, * en geen gezondheid is er in
mijn vlees.
Bedroefd ben ik en vernederd uitermate, * ik snik het uit bij het kermen van mijn
hart.
Heer, al mijn verlangen ligt voor U open, * en mijn zuchten is U niet verborgen.
Mijn hart is ontsteld, mijn kracht heeft mij begeven; * en het licht mijner ogen,
zelfs dat moet ik derven.
Mijn vrienden en verwanten * keren zich ver van mijn plagen,
En mijn genoten staan van verre; * wie mij naar het leven staan, plegen geweld.
Wie mijn onheil begeren, spreken leugentaal * en zinnen geheel de dag op bedrog.
Maar ik ben als een dove die niet hoort, * en als een stomme die zijn mond niet opent;
Ik ben geworden als een mens die niet luistert * en wiens mond zich niet verweert.
Maar op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen; * Gij zult mij verhoren, Heer, mijn
God.
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Want ik zeide: ‘Laat mijn vijanden zich niet over mij verheugen, * niet tegen mij
snoeven, als mijn voeten wankelen’.
Ik ben de ondergang nabij, * en mijn droefheid staat mij steeds voor ogen.
Ja, ik beken mijn ongerechtigheid * en ben bekommerd wegens mijn zonde.
Maar mijn vijanden leven en zijn machtiger dan ik, * en talrijk zijn zij die mij
trouweloos haten.
Wie goed met kwaad vergelden, bestrijden mij, * omdat ik streef naar het goede.
Verlaat mij niet, o Heer, mijn God, * blijf niet ver van mij verwijderd.
Kom mij te hulp, * Heer, mijn God en heil.
Eer aan den Vader.

Psalm 50 Miserere mei, Deus
Ontferm U over mij, o God, * volgens uw grote barmhartigheid.
En naar de rijkdom uwer ontferming * delg mijne misdaad. Was mij geheel van
mijn schuld * en reinig mij van mijn zonde.
Want ik ben mij van mijn misdaad bewust, * en mijn zonde staat mij steeds voor
de geest.
Tegen U alleen heb ik gezondigd, gedaan wat kwaad is in uw ogen; * zo zult Gij
rechtvaardig zijn in uw vonnis en rein in uw oordeel.
Want zie, in ongerechtigheid ben ik ontvangen, * en in zonde ontving mij mijn
moeder.
Gij bemint de oprechtheid des harten; * uw geheime en verborgen wijsheid hebt
Gij mij ontvouwd.
Besprenkel mij met hysop, en ik word rein; * was mij, en ik word witter dan
sneeuw.
Laat me weer vreugde en blijdschap vernemen, * dan zullen mijn verbrijzelde
beenderen juichen.
Wend uw gelaat af van mijn zonden * en delg al mijn misdaden uit.
Schep een zuiver hart in mij, o God, * en vernieuw in mij een vaste geest.
Verwerp mij niet van uw aanschijn * en neem uw heilige geest niet van mij weg.
Geef mij weer de vreugde van uw heil * en sterk mij met een willige geest.
Bozen zal ik uw wegen leren, * en zondaars zullen zich tot U bekeren.
Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil, * en mijn tong zal jubelen
over uw gerechtigheid.
Heer, open mijn lippen, * en mijn mond zal uw lof verkondigen.
Als Gij een slachtoffer wildet, ik zou het U schenken; * maar in brandoffers hebt
Gij geen behagen.
Een offer voor God is een vermorzelde geest; * een verbrijzeld en deemoedig hart
zult Gij, God, niet versmaden. Wees Sion, Heer, in uw goedheid genadig; * herbouw Jerusalems muren.
Dan zullen onze gaven en brandoffers U als ware offeranden behagen; * dan brengt
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men weer stieren op uw altaar.
Eer aan den Vader.

Psalm 101 Domine, exau di orationem meam
Heer, verhoor mijn gebed, * en mijn geroep kome tot U. Wend uw aangezicht niet
van mij af, * ten dage mijner kwelling neig tot mij uw oor. Wanneer ik U aanroep,
* haast U mij te verhoren.
Want mijn dagen vervliegen als rook * en mijn beenderen verdorren als brandhout.
Men maait mij als gras en dor is mijn hart, * omdat ik vergeet mijn brood te eten.
Door mijn aanhoudend zuchten * kleeft mijn gebeente aan mijn vlees.
Ik ben als een pelikaan in de woestijn, * als een nachtuil te midden van de puinhoop.
De slaap blijft ver van mij, * en ik ben geworden als een eenzame mus op het dak.
Geheel de dag beschimpen mij mijn vijanden, * en wie eerst mij prezen, zweren
mijn ondergang.
As eet ik als brood, * en mijn drank vermeng ik met tranen,
Om wille van uw toorn en uw verbolgenheid, * omdat Gij mij hebt opgenomen
en neergeworpen.
Mijn dagen gaan voorbij als een schaduw, * en ik verdor als gras.
Gij echter, Heer, blijft in eeuwigheid, * en uw aandenken van geslacht tot geslacht.
Gij zult opstaan en U over Sion ontfermen, * want het is tijd haar genadig te zijn, de
tijd is gekomen.
Want uw dienaren hebben haar stenen lief * en hebben deernis met haar puinen.
Dan zullen, Heer, de volkeren uw Naam vereren, * en alle koningen der aarde uw
heerlijkheid,
Wanneer de Heer Sion heeft opgebouwd * en zal verschijnen in zijn heerlijkheid,
Wanneer Hij nederziet op het gebed der verdrukten * en hun smeken niet veracht.
Moge dit worden opgeschreven voor het nageslacht, * en het volk, dat geschapen
zal worden, zal den Heer loven. Want Hij heeft neergezien uit zijn verheven
heiligdom; * de Heer heeft uit de hemel neergezien op de aarde,
Om het zuchten der gevangenen te horen * en te verlossen hen die gedoemd waren
ten dode,
Opdat men in Sion de Naam des Heren verkondige, * en zijn lof in Jerusalem,
Wanneer de volkeren zullen samenkomen * en de koningen om den Heer te dienen.
- Hij heeft vóór de tijd mijn kracht gebroken, * mijn dagen verkort.
Neem mij niet weg op de helft mijner dagen, * Gij wiens jaren duren door alle
geslachten.
In den beginne hebt Gij, Heer, de aarde gegrondvest, * en de hemelen zijn het
werk uwer handen.
Zij zullen vergaan, maar Gij blijft; * als een kleed zullen zij alle verslijten.
Als een mantel verwisselt Gij
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hen en worden zij vervangen; * maar Gij blijft Dezelfde, en uw jaren nemen geen
einde. De zonen uwer dienaren zullen wonen in veiligheid, * en hun zaad zal blijven
voor eeuwig.
Eer aan den Vader.

Psalm 129 De profundis clamavi ad te
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, hoor mijn klagen.
Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen en smeken.
Als Gij onze zonden indachtig blijft, Heer; * Heer, wie zal stand houden?
Maar bij U is vergeving, * en wegens uw wet mag ik op U, Heer, vertrouwen.
Daarom vertrouwt mijn ziel op uw woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet Israël uit naar den Heer.
Want bij den Heer is ontferming, * en overvloedig is zijn verlossing.
Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn zonden.
Eer aan den Vader.

Psalm 142 Domine, exaudi orationem meam
Heer, verhoor mijn gebed; luister naar mijn smeken volgens uw trouw; * verhoor
mij volgens uw gerechtigheid;
En treed niet in gericht met uw dienaar, * want niemand die leeft, is rechtvaardig
voor uw ogen.
Want de vijand vervolgt mijn ziel, * vertreedt mijn leven ter aarde,
Doet mij wonen in de duisternis, gelijk aan hen die sinds lang zijn gestorven; *
daarom versmacht mijn geest in mij, is mijn hart ontsteld in mijn binnenste.
Ik ben indachtig de dagen van ouds, overweeg al uwe werken, * denk na over
hetgeen uw handen hebben volbracht.
Ik strek mijn handen naar U uit; * mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. Verhoor mij haastig, Heer; * mijn geest bezwijkt;
Wend uw gelaat niet van mij af; * dan zou ik zijn als zij die neerdalen in de grafkuil.
Doe mij in de morgen uw ontferming horen, * want op U heb ik gehoopt.
Maak mij de weg bekend die ik moet volgen, * want tot U verhef ik mijn ziel.
Ontruk mij aan mijn vijanden, Heer, tot U vlucht ik; * leer mij uw wil te doen,
want Gij zijt mijn God.
Uw goede Geest geleide mij langs een effen pad; * om wille van uw Naam, o
Heer, behoud mij in het leven, naar uw gerechtigheid.
Leid mijn ziel uit de benauwing * en verdelg mijn vijanden naar uw
goedertierenheid,
En richt te gronde allen die mij kwellen, * want ik ben uw dienaar.
Eer aan den Vader.
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Andere gebeden van boetvaardigheid uit de heilige Schrift
Laten wij boete doen en Gods ontferming over ons afroepen met den aartsvader
Moses:
Vergeef, smeek ik U, de zonde van uw volk volgens de grootheid van uw ontferming,
zoals Gij het eertijds genadig zijt geweest toen Gij het verlost hebt uit Egypte. (Num.
14, 19)
Heer God, barmhartig en genadig, lankmoedig en vol ontferming en trouw, die uw
genade bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid en de fouten en de zonden
vergeeft (en niemand is bij U uit zichzelven onschuldig), maar de zonden der vaderen
wreekt op de zonen en kleinzonen, tot in het derde en vierde geslacht; zo ik genade
heb gevonden in uw ogen, Heer, verblijf in ons midden, vergeef ons onze
ongerechtigheden en zonden, en neem ons aan als uw erfdeel. (Ex. 34, 6-7 en 9)
met den geduldigen Job:
Ik heb gezondigd; wat heb ik tegen U gedaan, o wachter der mensen? Waarom
hebt Gij mij als vijand tegen U gesteld en ben ik mijzelf tot last geworden? Waarom
neemt Gij mijn zonde niet weg, en vergeet Gij mijn ongerechtigheid niet? Zie, weldra
lig ik neer in het stof; en als Gij mij in de morgen zult zoeken, zal ik niet meer bestaan.
(Job 7, 20-21)
met koning Salomon:
Verhoor ons, Heer, van uit de hemel, vergeef de zonden van uw dienaren en uw
volk Israël, en wijs ons de weg die wij moeten gaan, opdat wij U vrezen en wandelen
op uw wegen alle dagen dat wij zullen leven op het aanschijn der aarde. (2 Kron. 6,
27 en 31)
met den profeet Isaias:
Zie, Gij zijt toornig, omdat wij hebben gezondigd. Allen zijn wij als onreinen
geworden en onze gerechtigheid is niet meer dan een bevlekte doek welke men
wegwerpt; wij allen vallen af als een blad en onze misdaden jagen ons voort als een
wind. Daar is niemand die uw Naam aanroept en die het waagt op U te steunen. Want
Gij hebt uw aanschijn voor ons verborgen en ons prijsgegeven aan onze schuld.
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem en Gij zijt het die ons boetseert,
en allen zijn wij het werk uwer handen. Heer, wees niet al te zeer verbolgen en gedenk
niet langer onze ongerechtigheid; ach, zie op ons neer, wij allen zijn uw volk. (Is.
64, 5-9)
met den profeet Jeremias:
Al klagen onze zonden ons aan, geef uitkomst, Heer, om wille van uw Naam; want
wel zeer zijn wij van U afgeweken en hebben wij gezondigd. O verwachting van
Israël, zijn
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verlosser in tijden van nood, waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land
en als een reiziger die slechts toeft om te overnachten? Waarom zoudt Gij staan als
een hulpeloos man, als een held die geen redding kan brengen? Gij toch zijt in ons
midden, Heer, en uw Naam is over ons aangeroepen; verlaat ons niet. (Jer. 14, 7-9)
met den profeet Baruch:
Almachtige Heer, God van Israël, een bedrukte ziel en een bekommerd gemoed
roept tot U. Luister, Heer, en ontferm U, want Gij zijt een God van barmhartigheid;
ontferm U over ons, want wij hebben tegen U gezondigd. Gij troont in eeuwigheid;
en wij zouden voor altijd verloren gaan? Gedenk niet de zonden onzer vaderen, maar
wees uw sterkte en uw Naam indachtig. Gij zijt de Heer onze God, en U, Heer, willen
wij loven. Want daarom hebt Gij de vrees voor U in ons hart gelegd, dat wij uw
Naam zouden aanroepen. Nu loven wij U in onze ballingschap, omdat wij ons hebben
bekeerd van de boosheid onzer vaderen die tegen U hebben gezondigd. En toch
moeten wij thans nog in onze ballingschap vertoeven, op de plaats waar Gij ons hebt
verstrooid tot hoon en bespotting, en tot boete voor alle zonden onzer vaderen, die
U, Heer en onzen God, hebben verlaten. (Bar. 3, 1-3 en 5-8)
met den profeet Daniël:
Wij hebben gezondigd en misdaan, wij hebben misdreven en ons verzet, en zijn
afgeweken van uw geboden en wetten. Wij hebben niet gehoord naar uw dienaren
de profeten, die in uw naam tot onze koningen hebben gesproken, tot onze vorsten
en vaderen, tot geheel het volk van het land. Gij zijt rechtvaardig, Heer; daarom ligt
het schaamrood op ons aangezicht.
Maar bij U, den Heer onzen God, is ook ontferming en vergeving, hoewel wij ons
tegen U hebben verzet. Verhoor ons daarom, Heer; schenk ons uw vergiffenis, zie
toe en grijp in. Toef niet langer, mijn God, om wille van Uzelven, want uw stad en
uw volk dragen uw Naam. (Dan. 9, 5-7.9.19)
in het gebed dat de profeet Jonas bad toen hij door het zeemonster was verzwolgen,
en dat wij kunnen bidden in de zondige ellende waarin wij gevangen zijn:
In mijn ellende riep ik tot den Heer, en Hij heeft mij verhoord;
Ik riep tot U uit de schoot der onderwereld, en Gij hebt geluisterd naar mijn stem.
Gij hadt mij in de diepte geworpen, in het midden der zee; de vloed hield mij
gevangen; al uw kolken en baren sloegen over mij heen. Ik zeide: ‘Verstoten ben ik
uit uw ogen; zal ik nog ooit uw heilige tempel aanschouwen?’
De wateren benauwden mij tot het uiterste; de afgrond hield mij gevangen en de
zee bedekte mijn hoofd.
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Ik daalde af tot de grondvesten der bergen, naar het gewest met zijn eeuwige grendels;
maar Gij hebt mij doen opstaan uit het verderf, mijn Heer en God.
Toen mijn ziel in mij versmachtte, dacht ik aan den Heer; en mijn gebed drong
tot U door in uw heilige tempel.
Afgodendienaars weigeren hun hulde; maar ik zal U het offer van mijn lofzang
brengen, en wat ik beloofd heb, vervullen. (Jon. 2, 3-9)
met den profeet Micheas:
Wie is, o God, aan U gelijk, die de zonde vergeeft en de misdaad vergeet van zijn
erfdeel? Hij laat zijn gramschap niet duren in eeuwigheid, want Hij heeft de
barmhartigheid lief. Hij zal Zich weer over ons ontfermen, onze schuld met voeten
treden, al onze zonden werpen in het diepste der zee. Gij zult uw trouw aan Jacob
gestand doen, uw ontferming aan Abraham, zoals Gij onze vaderen hebt gezworen
sinds de dagen vanouds. (Mich. 7, 18-20)
met den verloren zoon:
Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U; ik verdien niet meer uw zoon
te heten; behandel mij als een van uw knechten. (Luc. 15, 18-19)
met den apostel Paulus:
Heer, ik ben vleselijk, verkocht aan de zonde. Immers, ik weet dat er niets goeds
in mij woont, ik bedoel in mijn vlees; want het willen is in mij wel aanwezig, maar
niet het doen van het goede. Wel schep ik naar den inwendigen mens behagen in uw
wet; maar in mijn ledematen bespeur ik een andere wet, die strijd voert met de wet
van mijn rede en die mij gevangen houdt in de wet van de zonde, welke in mijn
ledematen heerst. Ongelukkige mens die ik ben! Wie zal mij verlossen van dit lichaam
des doods? De genade van God door onzen Heer Jesus Christus.
Want waar de zonde in overvloed was, daar kwam uw genade in rijker overvloed.
Daarom zal, gelijk de zonde heeft geheerst door de dood, de genade heersen door de
gerechtigheid ten eeuwigen leven, door Jesus Christus onzen Heer. (Rom. 7, 14.18.
22-25 en 5, 20-21)
met den apostel Petrus:
Heer, wij weten dat wij uit onze ijdele levenswandel niet met vergankelijk zilver
of goud zijn vrijgekocht, maar door het kostbaar Bloed van Christus als van een lam
zonder vlek of gebrek. Vóór de grondvesting der wereld was Hij daartoe voorbestemd,
maar eerst op het einde der tijden is Hij ter wille van ons verschenen. (1 Petr. 1,
18-20)
met den apostel Joannes:
Als wij beweren geen zonde te hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid
niet in ons. Maar wanneer wij onze zonden bekennen, dan zijt Gij getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven
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en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
En indien iemand van ons heeft gezondigd, dan hebben wij bij U, Vader, een
helper: Jesus Christus den Gerechte. Hij is de verzoening voor onze zonden, en niet
voor de onze alleen, maar ook voor die van geheel de wereld. (1 Jo. 1, 8-9 en 2, 1-2)

Het gebed van koning Manasses
Het gebed dat koning Manasses bad, toen hij een gevangene was in
Babylon, behoort niet tot de heilige Schrift, maar wordt gewoonlijk achter
in de bijbels afgedrukt.
Almachtige Heer, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Jacob, en van de
rechtvaardigen uit hun geslacht, Gij die hemel en aarde en al hun schoonheid hebt
gemaakt, die aan de zee door een woord haar plaats hebt gewezen, die de afgrond
hebt gesloten en verzegeld door uw vreeswekkende en lofwaardige Naam; alles beeft
vol ontzag voor uw Majesteit, want uw heerlijkheid is verblindend en geen zondaar
is bestand tegen de dreiging uwer gramschap. Maar onmetelijk en onnaspeurlijk is
de barmhartigheid van uw belofte; want Gij zijt de Heer, de Allerhoogste, goedertieren
en lankmoedig, vol ontferming en medelijden jegens de boosheid der mensen. In uw
overgrote goedheid hebt Gij ontferming en vergiffenis beloofd aan hen die tegen U
hebben gezondigd, en in uw liefde bepaald dat de boetvaardigheid der zondaars hun
tot heil zou strekken.
Heer, God der rechtvaardigen, Gij hebt deze boetvaardigheid niet opgelegd aan
de vromen, Abraham, Isaac en Jacob die niet tegen U hebben gezondigd; maar Gij
hebt haar ingesteld om wille van mij, zondaar. Want mijn zonden zijn talrijker dan
de zandkorrels aan het strand. Mijn boosheid is vermenigvuldigd, o Heer, en ik ben
niet waardig op te zien tot de hoogte des hemels. Ik ga gebukt onder zware ketenen,
zodat ik mijn hoofd niet kan opheffen en nauwelijks kan ademhalen. Want ik heb
uw toorn opgewekt en kwaad voor U gedaan; ik heb uw wil niet volbracht en uw
geboden niet onderhouden; ik heb gruwelen bedreven en mijn zonden
vermenigvuldigd. Nu buig ik voor U mijn knieën en wend mij smekend tot uw
goedheid. Ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd, en erken mijn misdaad. Daarom
bid ik U: vergeef mij, Heer, vergeef mij en doe mij niet in mijn zonden ten onder
gaan. Blijf in uw gramschap mijn boosheid niet voor eeuwig indachtig, en veroordeel
mij niet tot de kolken der onderwereld. Want Gij zijt de God der boetvaardigen. Toon
mij al uw goedheid en red mij, onwaardige, overeenkomstig uw grote ontferming.
Dan zal ik U prijzen al de dagen mijns levens; want U loven alle krachten der hemelen
en U zij eer in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Gebeden van boetvaardigheid ontleend aan de liturgische boeken
Almachtige eeuwige God, die ons door uw eniggeboren Zoon als een nieuwe
schepping tot U hebt doen komen, bescherm het werk van uw ontferming en reinig
ons van alle vlek der oude boosheid; opdat wij, door de hulp van uw genade, worden
bevonden in de gedaante van Hem, in wien onze zelfstandigheid met U is verenigd.
Heer onze God, die door onze beledigingen niet wordt getroffen, maar U door onze
boete laat verzoenen, zie neder op mij, uw dienaar, nu ik belijd zwaar tegen U te
hebben gezondigd. Want Gij zijt bereid den zondaars kwijtschelding en vergiffenis
te schenken, daar Gij immers gezegd hebt, dat Gij liever hun boetvaardigheid wilt
dan hun dood. Geef derhalve, Heer, dat ik U diene in waken en boetvaardigheid,
opdat ik mijn leven betere en mij eens er over zal mogen verblijden door U tot de
eeuwige vreugden te worden gebracht.
Indien Gij, o God, met ons wildet handelen naar wij verdienen, wij zouden omkomen
voordat wij de verdiende straffen hadden verduurd. Daarom bidden wij U: vergeef
ons genadig onze dwalingen en kom ons te hulp met uw overvloedige ontferming,
opdat wij ons tot uw geboden kunnen bekeren.
Almachtige en allerzachtmoedigste God, die voor uw dorstig volk uit de rots een
bron van levend water hebt doen ontspringen, doe tranen van boetvaardigheid
ontwellen aan ons verhard gemoed; opdat wij onze zonden kunnen bewenen en
hiervan door uw ontferming vergiffenis verkrijgen. Door Christus onzen Heer.
Wij erkennen onze misdaden en belijden U onder tranen onze schuld, o Heer. Wij
kloppen rouwmoedig op de borst en bidden U met aandrang, dat Gij uw gelaat zult
afwenden van onze zonden en uitwissen al wat wij hebben misdaan. Schep in ons
hart, o God, wat U behaagt, en verdrijf er met uw eeuwige ontferming wat Gij haat,
en, hoe dikwijls onze boosheid uw gramschap ook heeft getart, neem ons weder aan
in de overmaat van uw ontferming.
Gij die den zuiveren van hart de zaligheid verleent, geef ons vergiffenis van onze
zonden. Gij die de ware vrijheid schenkt, wees ons een toevlucht tegen de drang die
tot vervloeking leidt. En, daar wij de striemende gesels der zonden op ons voelen
nederdalen, laat ons ervaren dat wij, door op U te vertrouwen, in uw ontferming
worden beveiligd.
Heer, in mijn gedachten heb ik uw rechtvaardig oordeel overwogen en een machtig
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sidderen doorvoer mijn geest wegens mijn zonden. Als Gij U opmaakt om uw dienaar
te oordelen, dan buigt hij diep zijn hoofd voor de rechtspraak van uw macht. Wordt
hij geoordeeld naar zijn schuld, dan zal hem als loon het vuur der onderwereld ten
deel vallen. O Gij, goede, die vol barmhartigheid zijt, genadenrijke, die bescherming
zijt en hulp, spaar uw zwakken dienaar, zoals Gij den rover aan het kruis hebt
gespaard, en wees hem barmhartig.
God, die ons in uw goedheid hebt geschapen en ons tot uw beeld en gelijkenis hebt
opgeroepen, genees door uw goedheid onze zonden, reinig door uw afwassing onze
smetten. Neem de aanvechtingen van den boze van ons weg. Verleen ons dat wij de
wil van uw verheven Majesteit vervullen. Heilig onze zielen door uw waarheid, opdat
zij te allen tijde uw Naam heiligen en op de dag van uw wederkomst kunnen
binnentreden in uw bruidsvertrek met de rechtvaardigen, die welgevallig zijn in uw
ogen en die in uw grootheid hebben geloofd en haar hebben beleden.
Tot U roepen wie in druk verkeren, op U vertrouwen wie in kwelling zijn. Gij,
Geneesheer in den hoge, die uw barmhartigheid tot de aarde doet afdalen om de
schuld van onze menselijke natuur te genezen, genees onze misslagen door de
geneesmiddelen uwer genade, genees onze wonden door de ontferming van uw
goedheid; want Gij zijt de bron van ons heil en de heerlijke hoop onzer zielen. Kom
om ons te helpen. Doe uw kracht over ons lichten. Zoon van God, stort uw
barmhartigheid uit over uw volk en de schapen uwer kudde, en ontferm U over ons.
Om de smeekbeden der rechtvaardigen, om het gebed der profeten, om het geloof
der apostelen, om de lof der belijders, o Heer, en om het smeken der gehele heilige
Kerk, wees ons hier barmhartig, en daag ons hiernamaals niet voor uw rechterstoel.

Gebeden van boetvaardigheid uit de geschriften van heiligen en
vromen
Gebed van den heiligen Ephrem
Voor U, Heer, die alleen goed zijt en onze beledigingen niet blijft gedenken, belijd
ik mijn zonden. Want ook al zou ik zwijgen, Heer, Gij weet alles, en niets is verborgen
voor uw ogen. Daar Gij echter door den profeet hebt gezegd: Belijd eerst uw zonden
opdat gij gerechtvaardigd moogt worden, daarom belijd ik: Ik heb gezondigd, Heer,
ik heb gezondigd en ik ben niet waardig mijn ogen op te slaan en de hoogte van de
hemel te aanschouwen wegens de menigte mijner ongerechtigheden.
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Openbaar in mij, liefdevolle Vader, uw goedertierenheid; toon mij uw vergiffenis
en kwijtschelding; weiger niet aan mij alleen, wat Gij aan zovelen hebt geschonken.
Mijn misdaden verdedig ik niet en mijn zonden belijd ik U; ik verfoei wat ik gedaan
heb, ik betreur dat ik gedwaald heb en uw Majesteit heb beledigd. Ik verheel mijn
zonden niet, ik erken mijn schuld en kom ze U belijden. Aanvaard, bid ik U,
almachtige God, mijn berouwvol roepen; luister naar mijn smeken en verhoor de
stem van een zondaar die tot U roept: Ik heb gezondigd, Heer, ontferm U over mij;
ik heb gezondigd, Heer, wees mij zondaar genadig. Indien Gij mijn zonden gedenkt,
o God, hoe zal ik standhouden? Gedenk wat ik ben; gedenk, Heer, dat ik aarde ben,
dat ik stof ben en as. Open mij de schat van uw goedheid, reik mij uw rechterhand,
sla geen acht op mijn zonden en misdaden, en wil ze mij niet vergelden. Genees mijn
ziel want ik heb tegen U gezondigd, Heer; tegen U, wien alle eer en glorie toekomt
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer Jesus Christus, daar ik niets bezit en niet in staat ben terug te betalen wat ik U
verschuldigd ben (ik heb immers door mijn vele zonden niet alleen de grondsom
maar ook de winst verloren doen gaan) bid ik U: eis van mij de grondsom van mijn
ziel die Gij mij hebt toebedeeld, niet terug, noch ook de rente en de winst van mijn
lichaam, maar onthef mij van de last en zwaarte van mijn schulden; Gij zijt immers
bij uitstek milddadig. En zeg ook tot mij, gelijk Gij tot de zondares gezegd hebt: Uw
vele zonden worden u vergeven. Want Gij alleen zijt zonder zonde, vol goedheid en
genade, en Degene die de zonden ook vergeeft. U komt glorie toe, eer en macht,
tezamen met den Vader en den Heiligen Geest in der eeuwen eeuwigheid. Amen.

Gebed van den heiligen Hiëronymus
Toon mij, Heer, uw ontferming, en geef dat mijn hart zich in U verheuge. Laat mij
U vinden, dien ik vol verlangen zoek. Ik ben de mens, in handen van rovers gevallen,
mishandeld en halfdood achtergelaten, toen hij op weg was naar Jericho. Barmhartige
Samaritaan, neem mij op. Ik ben het schaap dat verdwaalde; zoek mij en breng mij
terug naar uw kudde. Handel met mij naar uw welgevallen, opdat ik bij U verwijle
alle dagen mijns levens en U altijd en eeuwig verheerlijke in het gezelschap van uw
getrouwen. Amen.

Gebeden van den heiligen Augustinus om Gods barmhartigheid te vragen
Spreek tot mij door uw barmhartigheden, Heer mijn God, opdat ik weet wat Gij voor
mij zijt. Zeg aan mijn ziel: Ik ben uw heil. Zeg het zo, dat
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ik het versta. Zie, de oren van mijn hart zijn tot U gericht, o Heer; open ze en zeg
aan mijn ziel: Ik ben uw heil. Laat ik lopen achter deze stem en U grijpen. Houd uw
aangezicht niet voor mij verborgen. Laat mij sterven, opdat ik het aanschouwe en
niet sterve.
Het huis mijner ziel is te eng voor U om daar binnen te gaan; maak het daarom
ruimer. Het is bouwvallig; herstel het weer. Vele plaatsen daarin zijn een belediging
voor uw ogen; ik beken het en ik weet het. Maar wie zal het reinigen? Of tot wien
zal ik roepen, tenzij tot U: Reinig mij van mijn verborgen zonden.
Wee de vermetele ziel, die hoopt als zij U verlaat iets beters te vinden. Waar ik
mij ook wend of keer, overal ontmoet ik hardheid en kommer; want Gij alleen zijt
de rust. En zie, Gij komt en bevrijdt ons van onze ellendige dwaling; Gij plaatst ons
op uw weg; Gij troost ons en zegt: Loopt nu, Ik zal u dragen en Ik zal u voeren en
Ik breng u tot het doel.

Gebed van Alcuinus tot onzen heer Jesus Christus
Heer Jesus Christus, Gij zijt en waart steeds bij den Vader, vóór alle tijd geboren,
God uit waren God, ontvangen van den Heiligen Geest en als mens geboren in de
volheid der tijden uit Maria altijd maagd. Gij zijt gehoorzaam geweest aan den Vader
tot in de dood, ja, tot in de dood aan het kruis. Gij hebt ons verlost door uw heilig
en kostbaar Bloed, de heerschappij van de dood hebt Gij vernietigd, en de toegang
tot de hemelse heerlijkheid ontsloten voor allen die in U geloven. Ware God en onze
Heer, ik vraag en smeek U, die gezeten zijt aan de rechterhand van God den
almachtigen Vader; uw oneindige en onuitsprekelijke barmhartigheid bid ik, mij,
armen zondaar die het leven niet meer waard ben, door de kracht van uw heilzaam
kruis en verlossing, vrij te maken van al mijn zonden en schulden. Verlos mij van
alle verleden, tegenwoordig en toekomstig kwaad; dood in mij alle feilen van
geestelijke en vleselijke ondeugden, en doe mij met U verrijzen in de kracht uwer
heerlijkheid. Laat mij de hemelse dingen uit den hoge verlangen en zoeken; laat mij
de heerlijkheid der eeuwige zaligheid voorspoedig bereiken, geholpen door uw
onmetelijke goedgunstigheid, Heer Jesus Christus God en onze Heer, die met God
den Vader en den Heiligen Geest in de eenheid van uw goddelijk Wezen scheppend
het al regeert, leven geeft en bestuurt, door de onsterfelijke eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebed van den heiligen Anselmus
Gij, Heer hebt mij geschapen; daarom ben ik geheel de schuldenaar uwer liefde. En
omdat Gij mij verlost
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hebt, ben ik U nogmaals alles verschuldigd. Zoveel hebt Gij mij beloofd, dat ik
mijzelven geheel aan U schuldig ben, ja, veel meer dan aan mijzelf behoor ik toe aan
uw liefde. Gij toch zijt groter dan ik ben, en Gij hebt U voor mij weggeschonken en
mij Uzelven beloofd. Geef, Heer, dat ik door liefde lere smaken wat mijn weten reeds
bevat; laat mij ook met mijn gevoel begrijpen wat mijn verstand reeds heeft ingezien.
Ik ben U meer verschuldigd dan mijzelven en al wat ik ben, maar ik bezit niet meer
en kan U niet meer schenken. Trek mij, Heer, in uwe liefde, met geheel mijn wezen.
Al wat ik ben, is het uwe. Gij hebt mij geschapen. Maak mij geheel de uwe door uw
liefde.
Zie, Heer, mijn hart ligt voor U open. Het wil wel, maar uit zichzelf vermag het
niets. Doe Gij, wat het zelf niet kan; leid mij binnen in het vertrek uwer liefde. Ik
vraag U, ik zoek en klop aan. Gij die mij het vragen geeft, geef mij ook het ontvangen.
Gij, die mij het zoeken geeft, geef mij ook het vinden. Gij die mij leerde aan te
kloppen, doe mij open. Want wien zult Gij iets schenken, als Gij het weigert aan
hem die er om vraagt? Wie zal vinden, als de zoekende tevergeefs om zich heen ziet?
Wien zult Gij opendoen, als Gij de deur sluit voor hem die aanklopt? Wat zult Gij
schenken aan hem die er niet om vraagt, als Gij aan hem die U smeekt uwe liefde
onthoudt? Gij gaaft mij het verlangen; moogt Gij mij ook de vervulling schenken.

Schuldbelijdenis aan onzen heer Jesus Christus
toegeschreven aan den heiligen Bernardus
In vereniging met uw allerbitterst lijden, waarin Gij, Heer Jesus Christus, de oorzaak
van mijn lijden op U hebt genomen en mijn zonden hebt willen uitboeten, tezamen
ook met allen die treuren, die waarachtig boete doen en U in waarheid zoeken, belijd
ik U al mijn zonden, misslagen zowel als nalatigheden, al mijn daden die ik niet uit
zuivere beweegreden of slordig heb verricht, gelijk Gij ze beter dan ik kent naar hun
aantal, gewicht en maat. En ik belijd U de verloren dagen van mijn leven, waardoor
ik U heb beledigd, uw eer te kort heb gedaan, van U, het hoogste goed, mij heb
verwijderd en mijn naaste tot val ben geweest. Neem aan, o Heer, van mijn trieste
leven de rest mijner jaren, in ruil voor al de jaren die ik heb verdaan. Mijn dagen zijn
vervloden zonder vrucht. Ik kan ze niet terugroepen, maar geef mij althans ze in
boetvaardigheid te overdenken. Heer, de afgrond van mijn diepe ellende roept tot de
afgrond van uw mateloze ontferming. Onthoud mij in uw gramschap uw ontferming
niet, en laat de onuitputtelijke bron van uw goedheid jegens mij niet opdrogen om
wille van mijn zonden. Gij immers
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zijt barmhartig jegens allen en haat niets van wat Gij hebt geschapen, maar bedekt
de zonden der mensen om wille van hun boetvaardigheid. Gij, Heer, kunt de zonden
vergeven; ontferm U over mij, nu het nog de tijd van uw genade is.
Geef mij, Heer, mijn kwade gewoonten te verlaten en te doen wat U behaagt. Geef
mij de ijver, waarmede ik tot dusver de zonde diende, met uw hulp van nu af aan te
richten op uw wil, opdat, waar de zonde overvloedig is geweest, de genade in nog
groter overvloed moge zijn. Gedenk, Heer Jesus, dat het uw taak is niets te verliezen
van wat de Vader U gegeven heeft; dat het U veeleer eigen is barmhartig te zijn en
te sparen, niemand te doen omkomen maar allen te behouden. Want uw Vader heeft
U niet in de wereld gezonden om haar te oordelen, maar opdat wij allen het leven
zouden hebben door U. Want wat wij schuldig waren, hebt Gij betaald; wat wij
misdreven, hebt Gij afgewassen; wat wij nalieten, hebt Gij aangevuld.
Doe mij toekomen, Heer, nu en in mijn laatste uur, uw volledige, ja overvloedige
genoegdoening: uw allersmartelijkste dood en de onwaardeerbare prijs van uw
vergoten bloed, en de gedachtenis van uw verlossing, dat is het eerbiedwaardig
geheim van uw Lichaam en Bloed, hetwelk dagelijks in de Kerk wordt opgedragen
voor het heil van uw gelovige dienaren. Gij toch zijt daarin zowel priester als
offerande, zowel Hij die offert als de gave die ten offer wordt gebracht om mij in dit
leven de genade te verwerven, welke ik niet verdien, en mij voor het toekomstig
leven de rust en de heerlijkheid te schenken, welke uw bittere dood mij heeft
verworven.
Ontferm U, Heer, daar Gij immers ziet hoe zwak wij zijn. Gij weet toch welk het
maaksel der mensen is; Gij hebt toch niet voor niets den mens op de aarde geplaatst.
Bewaar mij, het werk uwer goedheid, opdat uw moeiten niet tevergeefs zijn geweest,
opdat het vergieten van uw onschuldig bloed niet onvruchtbaar voor mij blijve. Daar
Gij het immers zijt die de zonden reinigt, geef dat ik door U de smetten van mijn
zonden moge wegwassen, U lere kennen met het verlichte aangezicht van mijn geest,
en door U te kennen steeds naar U blijve streven; opdat ik in een zalige dood eindelijk
tot U moge komen, Jesus Christus, mijn God en mijn Heer, die met den Vader en
den Heiligen Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Gebed tot onzen Heer van den heiligen Joannes van Fermo
Kom mij te hulp, o Heer, want zonder U, mijn Heiland, ben ik in duisternis en
droefheid. Zonder U, allerzachtmoedigst Lam, ben ik in angsten en allerlei nood.
Zonder
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U, Zoon van den allerhoogsten God, ben ik in verwarring en schande; zonder U ben
ik beroofd van alle goed en verblind, want Gij, Jesus Christus, zijt het ware licht der
zielen. Zonder U ben ik verloren en verdoemd, want Gij zijt het leven der zielen en
het leven van mijn leven. Zonder U ben ik onvruchtbaar en dor, want Gij zijt de bron
van alle gaven en genaden. Zonder U ben ik geheel ontroostbaar, want Gij, o Jesus,
zijt onze verlossing, onze liefde en ons verlangen, het sterkend brood en de wijn die
de koren van uw engelen en de harten van al uw heiligen verblijdt. Verlicht mij,
zoete meester en herder vol zachtmoedigheid, want, hoewel onwaardig, ben ik uw
schaapje. Heb medelijden met mij in mijn ellende, verhoor mij in de overvloed van
uw ontferming en door de waarachtigheid van uw heil, en schenk mij de blijdschap
van uw aangezicht en van uw blik vol medelijden, want vervuld van uw
barmhartigheid is geheel de aarde.
Ik bid U, Heer, geen acht te slaan op mijn zonden. Maar ik vraag U, bij uw heilig
lijden en bij het vergieten van uw kostbaar bloed, mijn ziel te doen herleven in de
genade van uw liefde. Want dit toch is uw gebod, dat wij U zouden liefhebben met
geheel ons hart en met al onze vermogens; en niemand kan dit gebod volbrengen
zonder uw bijstand. Help mij dan, o liefderijke Zoon van God, opdat ik U beminne
met geheel mijn hart en met al mijn krachten.

Gebed van den heiligen Thomas van Aquino
Ik, zondaar, nader tot U, o God, de bron van ontferming, opdat Gij U zoudt
gewaardigen mijn vuilheid af te wassen. Gij, die de zon zijt der gerechtigheid, geef
den blinde licht. Eeuwige heelmeester, genees hem die gewond werd. Koning der
koningen, geef den bestolene zijn have weder. Christus, middelaar tussen God en de
mensen, verzoen den schuldige, en breng als een goede herder den verdwaalde terug.
Schenk den ellendige uw ontferming, o God, spreek den misdadiger vrij, geef den
dode leven, den ongerechtige uw gerechtigheid, en verzacht de hardheid van mijn
gemoed door de zalving uwer genade. Roep den vluchteling terug, trek hem tot U
als hij U weerstaat, richt hem op als hij valt, houd hem staande, en leid hem op zijn
weg. Vergeet hem niet ook als hij U vergeet, verlaat hem niet als hij U verlaat, en
veracht den zondaar niet. Want door te zondigen heb ik U, mijn God, beledigd, mijn
naaste gekwetst, en heb ik mijzelven de ondergang bereid. Door mijn zwakheid
zondigde ik tegen U, almachtige Vader; door mijn onwetendheid zondigde ik tegen
U, den Zoon, de eeuwige Wijsheid; door mijn boosheid zondigde ik tegen U, den
mil-
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den Heiligen Geest; door al deze daden heb ik uw verheven Drievuldigheid beledigd.
Hoeveel heb ik, ongelukkige, misdaan, en wat heb ik al niet misdreven! Ik heb U
verlaten, Heer, in de bekoring van onheilige liefde en in de vernedering van schuldige
vrees; en liever heb ik mij daaraan overgegeven dan mij te hoeden voor uw
vreeswekkende vergelding. O mijn God, hoezeer heb ik gezondigd, door woord en
werk, in het verborgen, in het openbaar, zonder ophouden. Daarom bid ik U in mijn
zwakheid, dat Gij mijn boosheid niet indachtig zult zijn, maar veeleer uw eindeloze
goedheid; dat Gij mij genadig mijn misstappen zult vergeven, mij een waar berouw
zult schenken voor wat is geschied en standvastigheid voor de toekomst.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Ach, Heer, nu zie ik mijn slechtheid in, maar ik schaam mij haar te erkennen. De
schoonheid en de pracht der schepselen houdt mijn oog bevangen, en ik zie niet hoe
Gij schoner zijt dan alle schepselen aan wie Gij slechts een enkele druppel van uw
onschatbare heerlijkheid hebt medegedeeld. Wie toch heeft de hemel met sterren
gesierd, de lucht met vogels, het water met vissen, en de aarde met planten en
bloemen? Zijt Gij het niet, liefdevolle Vader? Door U zijn de rangen der hemelse
geesten verrijkt met verschillende gaven. Door U branden de Seraphim van liefde
en lichten de Cherubim van kennis, door uw gaven spreken de Tronen recht, door
uw goedgunstigheid heersen de verheven Heerschappijen, uit uw sterkte regeren de
Vorstendommen, door uw kracht bedwingen de Krachten de listen des duivels, door
uw grote macht werken de Machten wonderen, en op uw bevel verkondigen
Aartsengelen en Engelen uw geheimen, ieder naar hun rang. Maar wat is zelfs dit
alles anders dan slechts een geringe vonk van uw heerlijkheid? O goede Jesus, bron
van alle schoonheid, vergeef mij, ellendige, dat ik uw luister eerst zo laat heb gekend,
eerst zo traagzaam heb liefgehad.

Gebed van Dionysius den Karthuizer
Gedenk, Heer, dat wij stof zijn, dat ons maaksel vol van zwakheid is. En ook, hoezeer
de mens de ijdelheid gelijkt en hoe ons allerwegen de verlokkingen tot zonde
opwachten: hoe de wereld ons aantrekt, het vlees tot zwakte neigt en de duivels ons
bekoren; hoe de weg der goddelozen vol voorspoed is, maar hoe talrijk de
beproevingen zijn van de rechtvaardigen. En gedenk ten slotte, Heer, hoe geduldig
Gij weet te wachten, en hoe Gij den zondaar uw vergeving hebt beloofd op welk uur
hij zich ook bekere.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

363

Gebed van den heiligen Joannes van het kruis
Heer God, mijn geliefde! indien Gij mijne zonden indachtig blijft en weigert wat ik
U vraag, dan geschiede daarin, mijn God, uw wil, die ik boven alles liefheb; toon
uw goedheid en barmhartigheid en laat U daarin erkennen; of indien Gij enige
verwachting hebt van mijn daden en daarom mijn gebed wilt verhoren, geef mij dan
die daden en werk ze voor mij, en leg mij de smarten op die Gij goed acht.
Want hoe zal de mens, verwekt en grootgebracht in laagheid, zich tot U verheffen,
als Gij, Heer, hem niet optrekt met dezelfde hand waarmee Gij hem geschapen hebt?

Het sacrament van de vergeving der zonden
Wie na het doopsel door de zonde is gestorven, kan opnieuw tot leven komen door
de genade van God. Want ook voor de gedoopten geldt, dat God de dood van den
zondaar niet wil, maar dat hij zich bekere en leve (Ez. 33, 11). De zonden die door
de priesters der Kerk worden vergeven, zullen volgens Christus' woord inderdaad
vergeven zijn (Jo. 20, 23); wat zij binden of ontbinden, zal ook in de hemel gebonden
of ontbonden zijn (Mt. 18, 18).
Hierop steunt de leer der Kerk, dat zij de macht heeft namens Christus de zonden
te vergeven. In de biecht belijden wij berouwvol aan God onze zonden voor het
aanschijn der Kerk, dat is voor den bisschop of voor een priester die hiertoe door
den bisschop is gemachtigd (jurisdictie heeft), ontvangen wij de vrijspraak (absolutie)
en aanvaarden wij de boete welke ons door de Kerk wordt opgelegd (penitentie).
De mens zondigt in vrijheid en moet zich eveneens door zijn vrije wil van zijn
zonden afwenden om Gods vergiffenis te kunnen verkrijgen. Dit is het berouw:
hetgeen inhoudt dat wij de boosheid van onze daden naar best vermogen inzien en
onszelf er aan schuldig verklaren voor God, omdat wij zijn hoogheid hebben beledigd,
zijn genade en goedheid veracht, en eeuwige verwerping hebben verdiend. Steeds
zullen al deze motieven in het berouw aanwezig zijn. Naarmate echter de gedachte
dat wij God in zijn heerlijkheid en zijn liefde hebben beledigd, in ons berouw
overheerst, naar die mate is ons berouw volmaakter; want het is een groter goed God
te beminnen dan zijn straffen te vrezen. Als wij zonder berouw onze zonden zouden
belijden, bespotten wij God en de Kerk van Christus, welke ons in haar sacramenten
de rijkdom van de Verlossing mededeelt (heiligschennis). Wij geven uiting aan ons
berouw door de openhartige belijdenis van onze zonden. Uit de waarachtigheid van
ons berouw volgt dat wij onze zonden belijden volgens hun aantal en volgens de
omstandigheden die de boosheid er van verzwaren of verminde-
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ren. Ook is dit noodzakelijk, omdat de priester, die namens de Kerk en dus namens
Christus onze belijdenis aanvaardt, gehouden is te binden of te ontbinden en, om
‘recht te spreken’, voldoende kennis moet hebben van onze schuld. Is iemand door
ziekte of omdat hij door de aanwezigheid van anderen niet vrijuit kan spreken, niet
bij machte een volledige belijdenis te doen, dan is een enkel woord of teken reeds
voldoende. Zelfs wordt bij een bewustelozen stervende verondersteld dat hij gewenst
zou hebben berouwvol zijn zonden te belijden, en spreekt de priester ook in deze
omstandigheden de vrijspreking uit; echter onder de voorwaarde ‘dat de stervende
in goede gesteltenis is’, opdat het sacrament niet worde onteerd.
Ook spreken wij de belijdenis, opdat de priester ons zou sterken in onze goede
voornemens en de middelen zou wijzen om in het vervolg de zonden te vermijden.
Ten slotte is onze belijdenis een daad van de boetvaardigheid, waardoor wij
ingevolge van ons berouw vrijwillig boete doen voor onze zonden.
Ook na de biecht zijn wij gehouden werken van boetvaardigheid te verrichten,
opdat wij steeds wandelen in de vreze des Heren en telkens opnieuw Gods ontferming
over ons afroepen. In de eerste eeuwen werden door de Kerk aan de openbare zondaars
zware boetedoeningen opgelegd. Dit leeft nog voort in de penitentie welke de priester
ons voorschrijft: een boetedoening die meestal bestaat in de verplichting tot het
bidden van enkele gebeden. Deze boete is zeer licht, om wille van onze zwakheid.
Het past ons vrijwillig andere boetedoeningen te verrichten en in het besef van onze
schuld voortdurend door gebeden en goede werken Gods genade over ons af te
roepen.
De kerkelijke wet verplicht ons tenminste eenmaal per jaar onze zonden te biechten.
Het spreekt vanzelf dat wij verplicht zijn te biechten, als wij in gevaar van sterven
verkeren. In dit geval verleent de Kerk rechtsmacht om ons vrij te spreken aan iederen
priester, zelfs als hij een openbare zondaar is of buiten de gemeenschap der katholieke
Kerk een geldige wijding heeft ontvangen.
Het sacrament der boetvaardigheid werd door Christus ingesteld tot vergeving der
zonden, d.w.z. opdat wij vergiffenis zouden ontvangen en door de Kerk zouden
worden vrijgesproken van de overtredingen, waardoor wij Gods genade hebben
verloren en - na in het doopsel tot leven te zijn gewekt - andermaal zijn gestorven.
Buiten deze zonden in de meest eigenlijke zin (grote of zware zonden genaamd)
begaan wij iedere dag tal van zwakheden (dagelijkse zonden genaamd), die ons
weliswaar niet scheiden van Gods genade, maar die toch onze liefde tot God
verzwakken en in strijd zijn met de heiligheid en de navolging van Christus welke
het ideaal zijn van een christelijk leven. Wij zijn strikt genomen niet gehouden deze
zwakheden en andere onvolmaaktheden in de biecht te belijden. Volgens de leer der
Kerk worden echter ook deze fouten na onze berouwvolle belijdenis door het
sacrament der boetvaardigheid vergeven. Bovendien is zulk een biecht
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een bijzondere daad van nederigheid en boetvaardigheid, waarmede wij Gods bijstand
over ons afroepen. Eenzelfde daad van boetvaardigheid is het ook, wanneer wij bij
onze belijdenis alle of bepaalde zonden insluiten, welke reeds vroeger zijn beleden.
Alvorens ons onmiddellijk op de biecht voor te bereiden, overwegen wij de boosheid
der zonde en de liefde van God. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van een der
overwegingen op bladz. 344 vlg.

Gebeden voor de biecht
Wij bereiden ons voor op de belijdenis onzer zonden door God te vragen
onze belijdenis te aanvaarden, en ons te geven dat wij berouw zouden
hebben over al onze afdwalingen. Wij onderzoeken ons geweten, opdat
wij onze zonden zo goed mogelijk kennen en belijden.
HEILIGE Heer, almachtige Vader, eeuwige God, zie neder op uw dienaar, die in de
vijandige stormen dezer wereld schipbreuk heeft geleden, maar nu met berouw tot
U komt om zich van zijn afdwalingen te beschuldigen. Aanvaard vol liefde mijn
tranen en zuchten, en roep mij terug van de duisternis tot het licht; schenk mij
genezing nu ik mijn zonden belijd; red mij en geef mij geneesmiddelen voor mijn
wonden. Laat de vijand niet langer macht bezitten over mijn ziel, doch aanvaard
welwillend mijn belijdenis. Laat mij weer treden in de tegenwoordigheid van uw
altaar, opdat ik door het sacrament der verzoening weer waardig worde dank te
brengen aan uw heilige Naam. Amen.

Gebed voor het gewetensonderzoek
God, voor wien ieder hart openligt, voor wien zelfs de geheimste wil is als een
luidgesproken woord, en voor wien niets blijft verborgen; verlicht onze gedachten
door de instorting van uw Heiligen Geest, opdat wij onze zonden erkennen, U
volmaakter beminnen en waardig loven. Door Christus onzen Heer.

Ander gebed voor het gewetensonderzoek van kardinaal Bona
In mijn droefheid kom ik tot U, allerliefste Jesus, mijn toevlucht en mijn troost; en
in de bitterheid mijner ziel overdenk ik voor U mijn jaren en mijne zonden. In mijn
smart roep ik uw ontferming in en vraag U ook nu weer genadig te zijn en te sparen,
en van mij weg te nemen de zonden die mijn grootste ellende zijn. Blijf niet doof
voor de stem en voor het snikken van den verloren zoon, die uit het verre land tot
uwe goedheid wederkeert; want Gij hebt geen behagen in de ondergang van de
stervenden, daar Gij immers, opdat ik niet zou sterven, de dood hebt willen ondergaan.
Daarom kom ik tot U met een berouwvol en vernederd hart; ik kom tot U om te
worden schoongewassen, o bron van eeuwig leven, waarnaar ik smacht gelijk het
hert smacht naar de waterbronnen; ik kom tot U, o mijn licht, om te worden verlicht,
om U te beminnen
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en voor U mijn ongerechtigheid te belijden. Zend uw licht uit en uw waarheid, en
verlicht mijn geest, opdat ik al het kwaad dat ik misdeed en al het goede dat ik naliet,
duidelijk moge erkennen en volledig belijden. Laat niet toe dat ik verkommer in mijn
vuil, Gij die U ontfermt over allen en niets haat van wat Gij hebt geschapen.
Vervolgens gaan wij bij onszelf na waarin wij God hebben beledigd. Wij geven ons
daarbij rekenschap van de omstandigheden, waaronder wij onze zonden hebben
bedreven, want wij zijn verplicht deze omstandigheden, zo enigszins mogelijk, in de
toekomst te vermijden; zonder het voornemen hiertoe hebben wij geen waarachtig
berouw. Bovendien zijn wij verplicht van onze zware zonden bij de belijdenis voor
zover mogelijk het aantal te noemen en die omstandigheden, welke onze schuld
hebben verzwaard of bij de zonde nog een andere zonde hebben gevoegd. Wij mogen
niet verzwijgen als wij door zelf te zondigen anderen tot zonde hebben verleid of
anderszins ergernis hebben gegeven. Twijfelen wij of een of andere daad zondig is
geweest, dan sluiten wij ook deze in onze belijdenis in en vragen den priester nederig
ons geweten te helpen vormen.
Voor het gewetensonderzoek kan men gebruik maken van de volgende leidraad.

Leidraad bij het gewetensonderzoek volgens de christelijke deugdenleer
Het GELOOF IN GOD is de deugd volgens welke wij van harte instemmen met alles
wat God ons over Zichzelf en over het heilswerk van Christus heeft geopenbaard.
Wil het een werkelijk levend geloof zijn, dan is het onverbrekelijk verbonden met
de verwachting dat wij dit alles eens volledig zullen bezitten en dat God ons zijn
bijstand verleent dit te bereiken (hoop op God), en met de liefde tot God.
De zonden tegen het geloof in God zijn samengevat in het eerste der Tien Geboden.
Wij zondigen tegen deze deugd, als wij:
vrijwillig twijfelen aan God, de Openbaring, Gods geboden, de heilige Kerk;
ons geloof opzettelijk in gevaar brengen door lectuur of door te luisteren naar
redevoeringen en gesprekken, welke er mee in strijd zijn;
bijgelovige handelingen stellen; zelden of nooit over God of over de dingen van
God nadenken.
De HOOP OP GOD is de deugd volgens welke wij verwachten dat God als een goede
Vader, hier en hiernamaals, alles voor ons ten beste leidt. Want God wil, dat de
zondaars zich bekeren en het eeuwig leven zullen bereiken. En evenzeer is het waar,
dat de zondaar niet verloren gaat tenzij door eigen schuld.
Wij zondigen tegen de hoop op God, als wij:
wanhopen aan Gods goedheid en de kracht van zijn genade; vermetel vertrouwen
dat God ons zal bijstaan, als wij onszelf geestelijk of lichamelijk in gevaar brengen.
De LIEFDE TOT GOD is de voornaamste der drie goddelij-
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ke deugden; in de hemelse heerlijkheid zal zij tot volle ontplooiing komen. Wij
beminnen God omdat Hij oneindig verheven is en als de hoogste goedheid oneindig
beminnenswaardig in Zichzelf; en ook omdat Hijzelf ons grootste geluk uitmaakt,
dat wij in de hemelse heerlijkheid voor eeuwig zullen genieten.
Wij zondigen tegen de liefde tot God, als wij:
Hem lasteren, zijn Naam onteren door een meineed of door zonder voldoende
reden te zweren, vloeken, en zijn Naam zonder reden en oneerbiedig gebruiken
(tweede gebod);
Hem bespotten door een heiligschennis, d.i. door het onteren van een heilige zaak,
een heilige plaats of een aan God gewijde persoon, door het onwaardig ontvangen
van de heilige Geheimen, door een biecht zonder berouw of zonder voldoende
belijdenis, door het onwaardig ontvangen van de andere sacramenten;
minachting hebben voor God, voor het woord Gods in de heilige Schrift, voor de
heilige Kerk, voor de heiligen; de Zondag ontheiligen (derde gebod); God uit lafheid
loochenen, of uit lafheid toelaten dat anderen zijn Naam of de geheimen der
Openbaring bespotten;
moedwillig zijn dienst verwaarlozen en ons niet beijveren vreugde te vinden in
de eeuwige goederen welke ons zijn beloofd (zonde van traagheid); aan God het
minimum van eredienst en boetvaardigheid weigeren, dat ons door de kerkelijke
wetten wordt voorgeschreven:
tenminste op Zondag en op geboden feestdagen de viering der Eucharistie bij te
wonen;
de geboden van vasten en onthouding na te komen;
tenminste eenmaal per jaar onze zware zonden te biechten; tenminste eenmaal per
jaar, op of rond het Paasfeest, de communie te ontvangen.
Wij kunnen God niet waarachtig beminnen, als wij niet eveneens onze naasten
liefhebben. Christus zelfheeft gezegd dat de deugd van LIEFDE TOT DEN NAASTE
even verheven is als die van de liefde tot God. Wij beminnen al onze evenmensen
omdat zij allen zonder uitzondering kinderen zijn van denzelfden Vader en omdat
Christus voor hen allen de kruisdood heeft willen ondergaan. En wij beminnen onze
naasten als wij hun het eeuwig goed toewensen en naar vermogen medehelpen hen
voor Gods bedoelingen ontvankelijk te maken.
Een teken van deze zuiverste vorm van naastenliefde is het, als wij hen eveneens
in tijdelijk opzicht naar vermogen bijstaan, en hun eerbied en diensten bewijzen, ook
als wij hiertoe krachtens de deugd van rechtvaardigheid niet strikt zijn verplicht.
Overigens is de deugd van naastenliefde een element dat wij terugvinden in alle
overige deugden, welke onze verhouding tot onzen evenmens regelen.
Wij zondigen tegen de naastenliefde, als wij:
door een te grote eigenliefde niet letten op de geestelijke of stoffelijke nood van
anderen en hen daarin niet naar vermogen bijstaan, vooral wanneer wij door
omstandigheden (en dus volgens Gods bedoeling) met hen in aanraking komen;
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door onze daden en woorden, door nalatigheid, of zelfs door onvoorzichtigheid,
anderen ergernis geven;
aan anderen, in het bijzonder aan hen met wie wij regelmatig verkeren, de
hoogachting en voorkomendheid onthouden, waarmee wij ook zelf wensen te worden
behandeld;
ons verheugen over het ongeluk van iemand, zelfs van onzen vijand, of iemand
zijn voorspoed misgunnen.
Zowel de deugd van naastenliefde als de deugd van rechtvaardigheid gebiedt ons
onze ouders te eren, hen te gehoorzamen en hen te helpen (vierde gebod). Eenzelfde
plicht hebben wij ten opzichte van al onze overheden en van ons vaderland.
De RECHTVAARDIGHEID is de deugd, volgens welke wij ieder het zijne laten of
ieder het zijne geven. De zonden tegen deze deugd zijn des te zwaarder naarmate
het toegebrachte nadeel groter is. Bijzonder zwaar zijn deze zonden, als wij
onrechtvaardig zijn ten opzichte van ondergeschikten en ten opzichte van hen wier
belangen ons zijn toevertrouwd.
Wij zondigen tegen de rechtvaardigheid, als wij:
iemand zonder noodzaak doden of verwonden (vijfde gebod); iemand beledigen;
ons schuldig maken aan diefstal, overwinst, het onrechtvaardig behouden van
gevonden goed, afpersing, verkwisting van wat wij rechtens voor het onderhoud van
ouders of gezin hadden moeten gebruiken, oneerlijke concurrentie, het voeren van
een onrechtvaardig civiel proces (zevende gebod); een verkeerd gebruik maken van
de tijd van betaalde arbeid; afgunstig zijn op het rechtmatig bezit van anderen (tiende
gebod).
Een wraakroepende zonde is het een arbeider zijn billijk loon te onthouden.
Eveneens is het een wraakroepende zonde als wij oneerlijk of zelfs maar nalatig
zijn in het beheer van goederen van armen, weduwen en wezen.
Bovendien verbiedt het achtste gebod:
onwaarheid te spreken;
door een leugen iemands goede naam aan te tasten (laster); zonder voldoende
reden het kwaad van iemand bekend te maken (kwaadspreken);
iemand lichtvaardig te beoordelen;
een ambtsgeheim te schenden; al deze dingen aan te moedigen of toe te laten.
Het berouw over zonden van onrechtvaardigheid is onoprecht, als wij niet het vaste
voornemen hebben het toegebrachte nadeel zo goed mogelijk te herstellen (restitutie
of eerherstel). Is direct herstel niet meer mogelijk, dan zijn wij gehouden
onrechtvaardig verkregen goederen weg te schenken. In dit alles moeten wij
nauwkeurig de aanwijzingen van den priester opvolgen.
Tot de hoofddeugd van Matigheid behoort allereerst de deugd van KUISHEID, welke
het gebruik regelt van de geslachtelijke vermogens en ons daardoor dichter brengt
tot de liefde tot God. In het huwelijk van gedoopten is de liefde tussen man en vrouw
(en dus alle betuigingen van liefde en het geslachtelijk verkeer) geheiligd door het
teken van Christus' liefde tot de Kerk, welk teken
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het geheim is, dat het voor de Kerk gesloten huwelijk verheft tot de sacramentele
orde. Er zijn er die Christus navolgen in zijn volkomen onthechting door vrijwillig
afstand te doen van de genoegens van het geslachtelijke leven; vele christenen in
alle eeuwen hebben onder Gods ingeving de gelofte afgelegd geheel hun leven door
te brengen in onthouding.
Het zesde gebod verbiedt de geslachtelijke omgang buiten het huwelijk. Bovendien
verbiedt het die betuigingen van liefde, welke volgens het oordeel der voorzichtigheid,
naar de maat van eigen en anderer zwakheid daartoe kunnen leiden. Ook verloofden
zijn gehouden alles na te laten wat volgens de menselijke zwakheid gemakkelijk zou
leiden tot geslachtelijk verkeer. In het huwelijksleven zijn gehuwden gehouden te
handelen volgens de wederzijdse liefde en hoogachting welke zij elkaar hebben
beloofd en welke de verhevenheid van het huwelijk vereist. Zij mogen nimmer
opzettelijke daden stellen waardoor de natuurlijke bedoelingen van het
huwelijksverkeer zouden worden verijdeld.
Het is een zonde bij zichzelf of bij anderen buiten het geoorloofd huwelijksverkeer
de gevoelens op te wekken welke de lichamelijke gemeenschap vergezellen, hetzij
door handelingen, hetzij door gesprekken of anderszins.
Het negende gebod verbiedt zelfs alle opzettelijke inwendige begeerten, welke gericht
zijn op de door het zesde gebod verboden handelingen.
Bij het belijden van zonden tegen het zesde en negende gebod moeten duidelijk, maar
niet uitvoerig, de omstandigheden worden genoemd, welke onze daden kunnen
verzwaren: of wij iemand opzettelijk hebben verleid, of wij gezondigd hebben met
een gehuwd persoon, met iemand die aan onze zorg was toevertrouwd, enz.
Tegen de deugd van MATIGHEID zondigen ook zij, die: onmatig zijn bij de maaltijd;
zich vrijwillig overgeven aan dronkenschap;
door het overmatig gebruik van genotmiddelen of anderszins hun gezondheid in
gevaar brengen.
Tot de hoofddeugd van Sterkte wordt herleid de deugd van NEDERIGHEID, volgens
welke wij ons niet verhovaardigen op eigenschappen die wij om niet van God hebben
ontvangen, en onszelf geen eigenschappen toekennen welke wij in werkelijkheid
niet bezitten. Het spreekt vanzelf dat de deugd van nederigheid niet uitsluit de deugd
van dankbaarheid, volgens welke wij aan God getuigen dat wij al onze gaven van
Hem ontvingen, en evenmin de plicht God te dienen door deze gaven zo goed mogelijk
te gebruiken.
De zonde tegen de deugd van nederigheid is die van de hoogmoed.

Oefening van berouw
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Ik heb berouw, mijn Heer en God, over al mijn zonden en ik verfoei ze meer dan
alle kwaad, niet slechts met een dor en onvolmaakt hart, maar naar het gevoelen van
allen wien Gij in uw liefde hebt geschonken waarachtig boet-
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vaardig te zijn; want Gij, o God, zijt een oneindige liefde overwaardig. Ik neem mij
ernstig voor liever alle kwaad te ondergaan dan nogmaals aan de zonde toe te geven.
Ik wil mijn fouten nauwkeurig belijden, aan U en aan mijn naaste genoegdoening
schenken en alle gelegenheden tot zonde in de toekomst vermijden. Geef mij mijn
boze gewoonten te verlaten en werken te verrichten welke U behagen, opdat waar
mijn zonde overvloedig is geweest, uw genade nog overvloediger moge zijn. Moge
al wat mij ontbreekt, worden aangevuld door de dood, door het bloed en de
overvloedige verdiensten van uw geliefden Zoon; want in dit vertrouwen hoop ik de
genade te ontvangen om mijn leven te wijzigen en tot het einde toe in het goede te
volharden. En nu, Heer, Gij die mij hebt gegeven mijn zonden te erkennen,
vervolmaak mijn berouw en sta mij bij mijn genoegdoening te voltooien. Brand mij
met het vuur uwer liefde en verwijder van mij al wat uwe Majesteit mishaagt. Reinig
al wat U in mij behaagt, opdat ik, mijn Heiland, in U en niet in mij moge leven, in
U en om wille van U moge sterven.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote
Heer en God, die zozeer mijn Schepper zijt dat Gij mij ook hebt willen herscheppen,
vernieuw heden in mijn binnenste uw heiligen Geest en neem mij op onder uw
uitverkoren volk als de spruit van een nieuw geslacht, opdat ik mij met de kinderen
der belofte verheuge uit genade te hebben ontvangen wat ik niet bezit van nature.
Maak dat ik groot zij in geloof, blij in de hoop en geduldig in het lijden; geef mij
genoegen te vinden in uw lof; geef mij met een vurige geest U, mijn Heer en God
en waarachtigen Koning, getrouw te dienen en waakzaam in uw dienst te volharden
tot het eind van mijn leven. Dan zal ik wat ik nu door het geloof verwacht, in
werkelijkheid met mijn ogen mogen aanschouwen; ik zal U zien zoals Gij zijt, van
aangezicht tot aangezicht.

Ander gebed van de heilige Gertrudis de Grote
Het sacrament van de vergeving der zonden is een tweede doopsel.
Jesus, bron van leven, geef mij de beker te drinken van het levend water dat Gij zelf
zijt, opdat ik na U te hebben gesmaakt, in eeuwigheid geen dorst meer kenne dan
naar U. Dompel mij geheel in de diepte van uw ontferming. Doop mij in de reinheid
van uw kostbare dood. Vernieuw mij door het bloed waarmede Gij mij hebt verlost.
Was in het water van uw heilige zijde alle vlekken van mij af, waardoor ik ooit de
onschuld van mijn doopsel heb bevlekt. Vervul mij van uw Geest, opdat ik, in reinheid
van lichaam en ziel, geheel aan U toebehore. Amen.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

371
Verder kunnen wij ons op de biecht voorbereiden door een of meer van de gebeden
te bidden welke op bladz. 351 zijn aangegeven.

De biecht
Als wij voor den priester zijn neergeknield, vragen wij zijn zegen:
Eerwaarde Vader, geef mij uw zegen.
De priester zegent ons:
Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis,
ut rite confitearis omnia peccata tua, in
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

De Heer zij in uw hart en op uw lippen,
opdat gij waardig uw zonden moogt
belijden. In de Naam van den Vader en
den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.

En wij beginnen onmiddellijk met onze belijdenis. Biechten wij niet bij onzen
gewonen biechtvader, dan beginnen wij de belijdenis als volgt:
Mijn laatste biecht is geweest... (weken of maanden) geleden.
Na de belijdenis luisteren wij aandachtig en met eerbied naar de vermaningen en
raadgevingen van den biechtvader. Nadat hij ons de penitentie heeft opgelegd, bidden
wij voor het kruisbeeld een oefening van berouw.
Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend,
maar vooral, omdat ik U, mijn grootsten Weldoener en het hoogste Goed, heb
beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven
te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig!
onderwijl spreekt de priester de absolutie over ons uit:
Misereatur tui omnipotens Deus, et,
dimissis peccatis tuis, perducat te ad
vitam aeternam. Amen.

De almachtige God ontferme Zich over
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten
eeuwigen leven. Amen.

Indulgentiam, absolutionem, et
Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding
remissionem peccatorum tuorum tribuat uwer zonden verlene u de almachtige en
tibi omnipotens et misericors Dominus. barmhartige God. Amen.
Amen.
Dominus noster Jesus Christus te
absolvat; et ego auctoritate ipsius te
absolvo ab omni vinculo
excommunicationis et interdicti, in

Onze Heer Jesus Christus moge u
vrijspreken; en ik, op zijn gezag, spreek
u vrij van alle band van excommunicatie
en interdict, voor zover dit in mijn
vermogen is en gij dit behoeft. En
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ego te absolvo a peccatis tuis, in no-

vervolgens ontsla ik u van uw zonden, in
de Naam van den
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Vader en den Zoon
Geest. Amen.

en den Heiligen

Het lijden onzes Heren Jesus Christus, de
verdiensten van de zalige Maagd Maria
en alle heiligen, al het goede dat gij
gedaan en al het kwaad dat gij verdragen
hebt, strekken u tot vergeving van
zonden, tot vermeerdering van genade,
en tot loon van eeuwig leven. Amen.

mine Patris, et Filii,
Amen.

et Spiritus Sancti.

Passio Domini nostri Jesu Christi, merita
beatae Mariae Virginis, et omnium
sanctorum, quidquid boni feceris, et mali
sustinueris, sint tibi in remissionem
peccatorum, augmentum gratiae, et
praemium vitae aeternae. Amen.

Gebeden na de biecht
Na de biecht zeggen wij God dank voor de heerlijkheid zijner genade en
vragen wij Hem trouw te mogen blijven in zijn dienst. Voor onze
dankzegging kunnen wij gebruik maken van een der volgende gebeden.

Gebed van den heiligen Ephrem om God te danken en de lof te zingen
van zijn genade
Ik zal den Heer der hemelen lofzingen, die door zijn menigvuldige genade aan zijn
dienstknecht hemelse gaven heeft geschonken. Ik zal uw genade verheerlijken,
Christus mijn Zaligmaker, want terwijl ik haar verheerlijk, vind ik in haar nieuwe
grootheid en reden tot lof. Mijn mond zal voortdurend uw genade prijzen; mijn citer
zal niet ophouden geestelijke liederen te spelen. Tot U, mijn Verlosser, die de glorie
zijt van mijn leven, voert mij mijn verlangen; uw genade dwingt mij met wonderlijke
tederheid U te volgen. Mijn hart zij U een goede akker die het goede zaad opneemt,
en uw genade besproeie deze akker met de dauw van het eeuwige leven. En moge
diezelfde genade er de zeer goede vruchten oogsten van berouw, aanbidding en
heiliging, en van alles wat U steeds het aangenaamste is. Voer mijn ziel, evenals dat
verloren en teruggevonden schaap, naar de schaapstal van de heerlijkheden van het
paradijs. En zoals Gij dat gevonden schaap op uw schouders hebt gedragen, trek zo
ook mijn onwaardige ziel met eigen hand naar U toe, en offer haar op aan uw
allerreinsten en onsterfelijken Vader, voor de ogen van alle engelen en aartsengelen,
cherubim en seraphim; opdat het mij vergund zij met alle heiligen in de vreugden
van het paradijs te zeggen: Glorie aan den onsterfelijken Vader en den onsterfelijken
Zoon en den onsterfelijken Heiligen Geest. U zij aanbidding, eer en macht, Heer,
die aan mij, onwaardige en onnutte dienstknecht, hemelse gaven hebt gegeven, opdat
ik zelf de tol der verheerlijking moge betalen aan den Koning van het heelal. Amen.
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Psalm 102 Benedic, anima mea, Domino
Lof aan God voor zijn barmhartigheid, die zo groot is als de afstand tussen
hemel en aarde.
Loof, mijn ziel, den Heer, * en al wat in mij is, zijn heilige Naam.
Loof, mijn ziel, den Heer, * en vergeet al zijne weldaden niet.
Hij vergeeft al uw ongerechtigheden, * Hij geneest al uwe ziekten.
Hij redt uw leven van de ondergang, * Hij kroont u met goedertierenheid en
ontferming.
Hij vervult uw verlangen met goederen; * als van een adelaar vernieuwt zich uw
jeugd. De Heer oefent ontferming * en schaft recht aan allen die onrecht lijden.
Hij maakte Moses zijn wegen bekend, * zijn raadsbesluiten aan de kinderen van
Israël.
Barmhartig en genadig is de Heer, * lankmoedig en rijk aan ontferming.
Niet voor immer blijft Hij toornen, * noch dreigt Hij voor eeuwig.
Hij handelt niet met ons naar onze zonden, * vergeldt ons niet naar onze schuld.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, * zo machtig is zijn ontferming voor
wie Hem vrezen.
Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, * zo ver werpt Hij onze schuld
van ons af.
Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt Zich de Heer over
wie Hem vrezen; * want Hij kent ons maaksel.
Hij is indachtig dat wij stof zijn. * De dagen des mensen zijn als het gras; als een
bloem op het veld, zo bloeit hij op; De wind waait er over en zij is vergaan, * en men
kent zelfs hare plaats niet meer. Maar de ontferming des Heren is van eeuwigheid *
en tot in eeuwigheid voor wie Hem vrezen.
En zijn gerechtigheid strekt zich uit tot over de kinderen hunner kinderen, * over
hen die zijn verbond onderhouden,
En die zijner geboden indachtig zijn * om die te volbrengen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd, * en zijn koningschap heerst over
alles. Looft den Heer, gij al zijn engelen, * gij machtige helden, die zijn bevelen
volvoert en hoort naar de stem van zijn woorden.
Looft den Heer, al zijn heerscharen, * gij zijne dienaren die zijn wil volbrengt.
Looft den Heer, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij; * loof, mijn
ziel, den Heer.
Eer aan den Vader.

Psalm 114 Dilexi, quoniam exaudiet
Ik heb den Heer lief, want Hij heeft gehoord * naar de stem van mijn smeken;
Want Hij heeft tot mij zijn oor geneigd; * daarom zal ik Hem aanroepen al mijn
dagen.
Mij hadden omringd de smar-
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ten des doods, * en doodsgevaar hield mij omvangen, Kwelling vond ik en smart; *
toen heb ik de Naam des Heren aangeroepen:
‘Heer, red mijn leven’. - * Barmhartig is de Heer en rechtvaardig, en onze God is
vol ontferming.
De Heer waakt over de zwakken; * ik was uitgeput, maar Hij heeft mij gered.
Kom weer tot rust, mijn ziel, * want de Heer heeft u welgedaan;
Want Hij heeft mijn leven gered van de dood, * mijn ogen gezuiverd van tranen,
mijn voeten behoed voor de val.
Neg mag ik wandelen voor den Heer * in het rijk der levenden.
Eer aan den Vader.

Psalm 106 Confitemini Domino quoniam bonus
Evenals God het Israël naar het vlees bevrijdde uit de ballingschap, zo
heeft Hij ons teruggevoerd uit de zonde. Hij leidt ons binnen in de stad,
dat is het Jerusalem der Kerk, de eerste verwerkelijking van het hemelse
Sion.
Looft den Heer, want Hij is goed, * want eeuwig is zijn ontferming.
Zo moeten nu spreken die door den Heer zijn verlost, die Hij gered heeft uit de
hand van den vijand * en uit de landen heeft verzameld,
Van de opgang der zon tot haar ondergang, * van het Noorden en van de zee in
het Zuiden. Er waren er die dwaalden in de woestijn, in een streek zonder water, * en de weg
naar een stad om te wonen vonden zij niet.
Zij leden honger en dorst; * hun leven verkwijnde in hen. In hun kwelling riepen
zij tot den Heer, * en Hij heeft hen bevrijd uit hun ellende.
Hij voerde hen op de rechte weg * om te gaan naar een stad en daar te wonen.
Dat zij den Heer dus prijzen om zijn ontferming * en om zijn wonderwerken voor
de zonen der mensen.
Want de dorstende ziel heeft Hij gelaafd, * de hongerige ziel met goederen
overladen. Sommigen zaten in duisternis en in de schaduw des doods, * in ellende en in boeien
geslagen,
Omdat zij de woorden van God hadden weerstreefd * en de wet van den
Allerhoogste versmaad.
Hun hart was door lijden vernederd; * zij waren uitgeput, en er was niemand om
hen te helpen.
In hun kwelling riepen zij tot den Heer, * en Hij heeft hen bevrijd uit hun ellende.
Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods * en heeft hun boeien
verbroken.
Dat zij den Heer dus prijzen om zijn ontferming * en om zijn wonderwerken voor
de zonen der mensen.
Want bronzen deuren heeft Hij verbrijzeld * en ijzeren grendels verbroken. -
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ongerechtigheid.
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Alle voedsel was hun ziel een gruwel, * en zij waren de poorten des doods nabij.
In hun kwelling riepen zij tot den Heer, * en Hij heeft hen bevrijd uit hun ellende.
Hij zond zijn bevel, en heeft hen genezen, * en hen ontrukt aan hun ondergang.
Dat zij den Heer dus prijzen om zijn ontferming * en om zijn wonderwerken voor
de zonen der mensen,
En Hem een lofoffer brengen * en zijn daden met gejubel verkondigen. Weer anderen staken op schepen in zee * en dreven handel op de grote wateren.
Zij hebben de werken des Heren aanschouwd * en zijn wonderen in de diepte des
waters.
Hij sprak, en een stormwind is opgestoken, * en hoog hebben zich de golven
verheven. Zij werden opgezweept tot de hemel en zonken neer in de diepten; * hun
ziel verging van ellende.
Zij tuimelden en wankelden als waren zij dronken, * en al hun wijsheid schoot te
kort. In hun kwelling riepen zij tot den Heer, * en Hij heeft hen bevrijd uit hun ellende.
Hij maakte de storm tot een zachte bries, * en de golven vielen stil.
Zij verheugden zich toen deze tot rust kwamen; * en Hij leidde hen naar de haven
hunner bestemming.
Dat zij den Heer dus prijzen om zijn ontferming * en om zijn wonderwerken voor
de zonen der mensen;
En Hem verheerlijken in de vergadering des volks, * Hem in de raad der ouderen
loven. Hij maakte stromen tot een woestijn * en waterbronnen tot een dorstig land,
Vruchtbaar land tot zoute grond * wegens de boosheid zijner bewoners.
Ook maakte Hij de woestijn tot een meer * en dorstige grond tot waterbronnen.
Daar deed Hij de hongerigen wonen;* en zij stichtten er een stad tot hun verblijf.
Zij bezaaiden de akkers en plantten een wijngaard, * en oogstten rijke vrucht.
Hij heeft hen gezegend en zij vermenigvuldigden zich bovenmate, * en hun vee
deed Hij groeien in aantal.
Daarna is hun getal verminderd * en werden zij gekweld door rampen en smart.
Hun vorsten gaf Hij prijs aan de schande * en liet hen dwalen in het woeste en
ongebaande land.
Maar den arme heeft Hij weder opgericht uit zijn ellende, * hun gezinnen weer
talrijk gemaakt als een kudde. - De vromen zien het en verheugen zich, * en alle
onrecht sluit zwijgend zijn mond.
Wie wijs is, neemt dit ter harte * en geeft acht op de ontferming des Heren.
Eer aan den Vader.
Wij kunnen er de volgende gedeelten uit het boek der psalmen aan toevoegen:
U heb ik lief, o Heer, mijn kracht; * mijn sterkte is de Heer, mijn toevlucht, mijn
bevrijder.
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Mijn God is mijn helper, * op Hem zal ik vertrouwen.
Mijn beschermer en de hoorn van mijn heil, * mijn sterke vesting.
Lofprijzend roep ik tot den Heer, * en ik word bevrijd van mijn vijanden.
De smarten des doods omgaven mij, * en stromen van verdelging verschrikten
mij.
Reeds omringden mij de smarten van het dodenrijk, * werd ik verstrikt in de banden
des doods.
In mijn benauwing riep ik tot den Heer * en heb ik tot mijn God mijn stem
verheven.
Uit zijn heilige tempel heeft Hij mijn stem gehoord, * mijn roepen voor zijn
aanschijn drong door tot zijn oren. (Ps. 17, 2-7)
Gezegend zij de Heer, * want Hij heeft mijn smeken verhoord.
De Heer is mijn helper en mijn beschermer; * op Hem vertrouwde mijn hart en ik
werd geholpen.
Mijn lichaam bloeide weder op; * uit geheel mijn hart zal ik Hem prijzen.
De Heer is de kracht van zijn volk, * de beschermer van het heil van zijn gezalfde.
Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel, * leid en verhef hen tot in eeuwigheid.
(Ps. 27, 6-9)

Gebed van dankzegging van den heiligen Augustinus
U wil ik beminnen, Heer; ik wil U dankzeggen en prijzen uw Naam, omdat Gij mij
zo grote zonden en misdaden hebt vergeven. Aan uw genade en uw ontferming dank
ik het, dat Gij mijn zonden als ijs hebt doen smelten. Aan uw genade dank ik het
ook, dat ik nog niet meer kwaad heb bedreven. Want wat had ik niet kunnen doen,
daar ik immers de zonde liefhad zelfs als zij mij niets kon schenken? Alles, ik beken
het, hebt Gij mij vergeven: de boosheid die ik uit eigen beweging bedreef, en het
kwaad dat ik door uw leiding heb nagelaten.
Hier kunnen wij de boete verrichten welke ons door den priester werd opgelegd.

Gebed van kardinaal Bona om blijvende boetvaardigheid
Ik dank U, Heer, vader en gids van mijn leven, dat Gij mij niet hebt vergolden naar
mijn zonden, maar uw ontferming boven uw gerechtigheid hebt gesteld en al mijn
misdaden in de diepte der zee hebt geworpen. Mocht ik zulk een berouw in mij
verwekken als van den heiligen profeet David, dien man naar uw hart, als van sint
Petrus den vorst der apostelen, en van zoveel andere boetelingen. Ik zou willen
smelten in tranen, tot mijne boosheid zou zijn afgewassen en Gij mij uw aanschijn
zoudt tonen. Maar mijn ziel ligt voor U als een dorstig land, en mijn kracht is verdord
als een scherf. Van alle kracht ben ik beroofd en mij blijft slechts over mijn ogen op
te heffen
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naar mijn Verlosser en U zijn tranen op te dragen, welke Hij zo rijkelijk voor mij
vergoot. Laat U hierdoor verbidden; open mij de deur van uw ontferming, en neem
den dienaar op, die vluchtend voor den vijand tot U komt. Zie mij aan en ontferm U
mijner, want Gij zijt geduldig en barmhartig; spreek tot de rots van mijn hart en sla
er tegen met uw machtige staf, opdat er het heilzaam water van het berouw uit vloeie,
en mijn ziel worde geheeld en gereinigd. Bevestig wat Gij in mij hebt bewerkt,
aanvaard mijn belijdenis en vul haar aan door uw goedheid en ontferming. Laat mij
niet langer verdolen op mijn jacht naar de ijdelheid dezer wereld; want dagen en
jaren gaan voorbij, en zie, ik heb er niets door gewonnen. Keer U tot mij en laat U
verbidden door uw onwaardigen dienaar. Zie niet zozeer naar het kwaad dat ik bedreef
als naar het goed dat Gij mij hebt verworven; want wel deed ik veel waardoor ik
verdiende door U te worden verworpen, maar Gij bezit nog meer om mij te redden
en aan te nemen in uw genade, Gij mijn God, mijn Helper.

Gebeden om volharding
God, bewerker en gever van de ware zaligheid, richt onze schreden naar de weg die
de onschuldigen bewandelen; opdat wij volharden in het godvruchtig onderzoeken
van de uitspraken uwer wet, gaarne volbrengen wat zij gebieden, en datgene verlangen
waarheen zij leiden.
De Heer zegene ons hart en ons lichaam; zoals Isaac Jacob heeft gezegend, geve
Hij ons zijn zegen. De hand des Heren zij over ons; dat Hij zijn bewaarengel zende
om ons te behoeden op al onze wegen en onze schreden te bevestigen, opdat onze
voeten niet wankelen; Hij bescherme en verdedige ons naar buiten, en geve ons
kracht en versterke ons innerlijk in alle goed en geestelijke vreugde.
Haast U mij te helpen, o God van mijn heil, want zwaar is de strijd en machtig
zijn mijn tegenstanders. De vijand is vol listen; al is de boze onzichtbaar, hij strijdt
tegen ons in zichtbare gestalten. Haast U daarom ons te helpen en ons bij te staan
door uw heiligen Zoon, onzen Heer Jesus Christus, door wien Gij ons allen hebt
verlost, en door wien U heerlijkheid zij en macht in alle eeuwigheid. Amen.

Gebed van kardinaal Newman
Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.
Gij alleen, mijn Heer en God, zijt sterk; Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid
en sterkte aller dingen. Geen schepsel bezit enig houvast of bestaan uit zichzelf; het
vergaat en valt uiteen, als Gij er niet zijt om het te bewaren. Gij zijt de sterkte van
de en-
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gelen, van de heiligen in de heerlijkheid, en van de vromen op aarde. Geen wezen
is heilig of sterk tenzij in U. Mijn God, hierin wil ik U aanbidden. Met geheel mijn
hart verlang ik te begrijpen en te belijden deze waarheid: dat Gij niet alleen almachtig
zijt, maar dat er in het geheel geen macht of kracht of sterkte is buiten U.
Als Gij de sterkte van alle geesten zijt, hoeveel te meer zijt Gij dan mijn sterkte.
Hoe waar is het, zodat niets méér waar kan zijn, dat ik geen kracht bezit, tenzij in U.
Hoe duidelijk gevoel ik, dat het mis gaat met mij, als ik aan mijzelf ben overgelaten.
Zo zeker als een steen naar de aarde valt, als hij wordt losgelaten, even zeker vallen
mijn hart en geest omlaag, als Gij hen niet vasthoudt. Gij moet mij vasthouden met
uw rechterhand, of ik val neer. Het is zonderling maar waar, dat al mijn natuurlijke
neigingen streven naar luiheid en uitspatting, naar verwaarlozing van godsvrucht en
gebed, naar liefde tot de wereld, en niet naar liefde tot U, niet naar liefde tot heiligheid
of zelfbeheersing. Ik keur goed en ik prijs wat ik niet doe. Mijn hart loopt ijdelheden
na, en als ik mij verwijder van U, onsterfelijke God, schrijd ik naar de dood, naar
bederf en ontbinding.
Mijn God, ik weet uit ervaring welk een slavernij de zonde is. Als Gij er niet zijt,
kan ik mij niet bedwingen - hoezeer ik zou willen - en ben ik in de macht van mijn
eigenliefde, mijn hoogmoed, zinnelijkheid en zelfzucht. Langzaam krijgen zij de
overhand in mij, tot ik ze niet meer kan weerstaan. En eindelijk wordt de oude Adam
in mij zo sterk, dat ik niet meer ben dan een slaaf. Ik beken dat vele dingen verkeerd
zijn, en toch doe ik ze. Bitter beklaag ik mijn slavernij, maar ik kan er geen eind aan
maken. O, wat is de zonde een tyran! Zij is een zware last die mij ontkracht - en wat
zal er het eind van zijn? Bij uw kostbare verdiensten, bij uw almachtige kracht, smeek
ik U, mijn Heer, mij leven te schenken en heiligheid en sterkte. Heilige God, geef
mij heiligheid; sterke God, geef mij sterkte; onsterfelijke God, geef mij volharding.

Gebed om bijstand van Louis Bourdaloue
Grote God, sta op en neem mijn verdediging op U. Neem haar op tegen mijzelf,
hoewel ten gunste van mijzelf. Want Gij voert mijn verdediging tegen mijzelf, omdat
Gij mij vrijwaart tegen de inwendige vijanden, die tezamen met mij en in mij zijn
geboren en die samenspannen om mij te doen afwijken van het heilige voornemen
dat ik heb gemaakt. Maar tevens voert Gij mijn verdediging ten gunste van mijzelf,
omdat zij gericht is op de voortgang van mijn ziel en op mijn heil.
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Gebeden van de heilige Gertrudis de Grote
om de genade te verkrijgen de beloften van ons doopsel na te komen
Heer God, waarachtig Schepper en Verlosser, Gij hebt mij getekend met het heilige
licht van uw aanschijn, mij verlost door de kostbare prijs van het bloed van uw
eniggeboren Zoon, en mij bij het doopsel door de kracht van uw Geest doen herboren
worden tot de hoop op het eeuwige leven. Geef dat ik met een oprecht, een volmaakt
en zuiver hart metterdaad verzaak aan den duivel en aan al zijn werken en ijdelheden.
Doe mij, mijn God en Schepper - door Jesus Christus uw Zoon, die de weg, de
waarheid en het leven is, en door de werking van den Heiligen Geest - getrouw in U
geloven met een eerlijk en vurig geloof, dat getooid is met werken des levens; en
geef mij dat ik, vast aan U gehecht, tot het einde toe onwankelbaar in U volharde.
ter herinnering aan het zout, dat wij bij het doopsel ontvingen ten teken van de gave
van wijsheid:
Onder de schaduw van uw hand bescherm mij, beminnelijke Jesus, en ondersteun
mij met uw kracht. Open mij de deur van uw goedheid, opdat ik, na het zout der
wijsheid gesmaakt te hebben, naar waarheid vrij moge zijn van alle aardse
begeerlijkheid, de zoete geur van uw onderrichtingen verspreide door U blijmoedig
in uw heilige Kerk te dienen, en van dag tot dag in deugd moge toenemen.
ter herinnering aan het witte kleed, het teken van genade en heiligheid:
Jesus, Zon van gerechtigheid, bekleed mij met U, opdat ik naar uw voorbeeld leve.
Geef dat ik onder uw leiding het kleed van de onschuld van mijn doopsel wit en
zonder smet beware, en het eens ongeschonden moge tonen voor uw rechterstoel,
opdat ik het bezitte ten eeuwigen leven.
ter herinnering aan het licht, het teken van Christus, het ware Licht, en van zijn
eindeloze liefde:
Jesus, niet te doven Licht, ontsteek in mij onblusbaar de brandende fakkel van uw
liefde. Leer mij onberispelijk trouw te zijn aan mijn doopsel; opdat ik, wanneer ik
op uw roepstem zal komen tot het bruiloftsmaal, bereid moge zijn om binnen te gaan
en de heerlijkheden van het eeuwig leven waardig zij, en ik U, waarachtig Licht, en
het van zoetheid overvloeiend aanschijn van uw goddelijkheid moge aanschouwen.
Amen.
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De inwijding van den Christen
Gelijk wij geloven dat Christus de mensheid heeft vrijgekocht, zo geloven wij ook
dat de mensen aan deze verlossing deelachtig worden door de sacramenten der Kerk,
welke daartoe door den Heer der Kerk zijn ingesteld. Drie dezer sacramenten vormen
de sacramenten der inwijding; want hierdoor wordt de mens in de gemeenschap met
Christus opgenomen, door de kracht van den Geest in deze gemeenschap bevestigd
en steeds opnieuw gevoed tot de deelneming aan Gods heerlijkheid. Het zijn de
sacramenten van het doopsel, het vormsel en de eucharistie. Oudtijds werden zij
achter elkaar toegediend en nu nog geschiedt dit in de Kerken van het Oosten.
In de Westerse Kerk is de toediening van het vormsel en het eerste naderen tot de
heilige Geheimen verschoven tot de tijd, waarop de kinderen na het eerste onderricht
de sacramenten hebben leren onderscheiden. Maar ook voor ons vormt dit drietal
sacramenten de volledige inwijding van den christen. Het is de geheimzinnige eenheid
van ‘de drie getuigen op aarde’ waar de apostel over spreekt: Geest, water en bloed
(1 Jo. 5, 8). Want zo verstaat de Kerk deze moeilijke woorden, als zij die ons ieder
jaar op Beloken Pasen laat voorlezen, wanneer wij in het Paasgeheim het mysterie
der verlossing en dat der christelijke inwijding hebben gevierd.
Al is het ontvangen van het vormsel strikt genomen niet noodzakelijk ter zaligheid,
eerst dit sacrament bezegelt ons tot een strijder van Christus. Niemand kan geoorloofd
priester worden gewijd of voor de Kerk een gelofte afleggen, zonder het te hebben
ontvangen. Paus Pius XII heeft zelfs bepaald, dat het door den parochiepriester aan
kinderen en ouderen die in stervensgevaar verkeren en het nog niet hebben ontvangen,
mag en moet worden toegediend.
Vele theologen menen, dat het ontvangen der Eucharistie, althans het - al of niet
uitgesproken - verlangen daartoe, voor allen die het Lichaam en Bloed des Heren
kunnen onderscheiden, noodzakelijk is ter zaligheid. Wie nimmer naderde tot de
heilige Geheimen, is geen volledig ingewijde christen. Want alle sacramenten, ook
het doopsel, ontlenen hun betekenis aan wat in de Eucharistie wordt gevierd en
tegenwoordig gesteld.
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Het sacrament van het doopsel
Zoals Christus door de dood inging tot de heerlijkheid, zo wordt de christen in de
vont met Hem begraven en herboren tot het nieuwe leven. Op deze wijze heeft sint
Paulus de werkzaamheid van het doopsel geschouwd (Rom. 6, 4), niet in een verheven
beeldspraak, maar als de ongeziene werkelijkheid van wat door de sacramentele
handeling wordt voltrokken. Christus zelf had tijdens zijn rondwandeling reeds
gezegd: ‘Zo iemand niet herboren wordt uit water en den Heiligen Geest, kan hij niet
binnengaan tot het koninkrijk Gods’ (Jo. 3, 5). Toen het heilswerk voltooid was, kon
de Apostel de diepe betekenis van deze woorden begrijpen: hoe de mens in het
doopsel deel heeft aan de dood en de opstanding des Heren. Waarlijk, de gedoopte
mens is met Christus verrezen, heeft deel aan de heerlijkheid van den verheerlijkten
Heer die aan de rechterhand des Vaders is gezeten, is met Christus bekleed (Gal. 3,
27), heeft in Hem goddelijk leven ontvangen, is met Hem kind des Vaders, en derhalve
erfgenaam der hemelse goederen.
De ontmoeting met Christus in de doop is de ontmoeting met den verrezen Heer.
Daarom is in de Kerk het doopsel steeds met voorliefde gedurende de Paasnacht
toegediend, als alles herinnert aan de heerlijkheid des Heren: het lege graf, de
overwinning op de dood, en Christus zelf bezongen wordt als het avondloze Licht,
dat in de Kerk voor altijd de wereld zal blijven verlichten (zodat zelfs het doopsel
oudtijds ‘verlichting’ werd genoemd). Dan herdenken wij alle geheimen van het
Oude Testament, waardoor de verlossing door de dood en verheffing des Heren, en
dus tegelijkertijd het doopsel, werden voorafgebeeld. Al heeft de ijver de christenen
hen er toe gebracht hun kinderen zo spoedig mogelijk naar de doopvont te dragen,
aan de nieuwbekeerde volwassenen wordt het doopsel nog altijd bij voorkeur
toegediend in de heilige Paasdienst, en gedurende die dienst ook wordt het doopwater
gewijd voor het komende jaar.
Door het doopsel wordt de mens gereinigd van Adams schuld en van alle zonde
welke hij vóór het doopsel mocht hebben bedreven. Hoewel hij nog op aarde is en
blootstaat aan de verleiding der begeerlijkheid en onderworpen is aan de dood, de
komende verheerlijking heeft reeds bezit genomen van zijn ziel, in afwachting van
de toekomstige verrijzenis van zijn lichaam. Hij is in wezen onsterfelijk geworden
en Godgelijkend: een kind van God en een tempel van den Heiligen Geest. De duivel
kan hem nog belagen, maar hij heeft geen macht meer over hem.
Dit alles wordt uitgedrukt in de doopritus. Het wezenlijke daarvan is de uitstorting
van het doopwater en de woorden welke volgens Christus' bevel (Mt. 28, 19) daarbij
worden gesproken. De overige plechtigheden vormen slechts een uitbreiding van de
eigenlijke doophandeling om ons dieper in de zin daarvan te doen doordringen en
ons te doen bidden, dat de nieuwgedoopte trouw moge blijven aan de hem geschonken
genade. De ceremoniën die het doopsel voorafgaan, herinneren ons aan de
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bezweringen welke oudtijds over de geloofsleerlingen werden uitgesproken, aan de
handoplegging, aan het ontvangen van het zout, en aan de geloofsbelijdenis die zij
spraken alvorens tot het doopsel te worden toegelaten.
De gewone bedienaar van het doopsel is de priester. Alle gelovigen hebben echter
in tijd van nood de bevoegdheid en de verplichting het doopsel toe te dienen. Terwijl
zij het water uitstorten over het hoofd (of in uitzonderlijke gevallen over een ander
lichaamsdeel) zeggen zij: ‘Ik doop u in de Naam van den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest’. Slechts in uiterste noodzaak zullen ouders hun eigen kinderen dopen,
daar tussen doper en dopeling een geestelijk aanverwantschap ontstaat. En een kind
van ongelovige ouders zal men slechts dopen, als het in stervensgevaar verkeert;
want anders zou men de bezwaarlijk in te lossen verplichting op zich laden, den
dopeling zelf op te voeden tot een christelijk leven. Geen kind immers mag worden
gedoopt, tenzij men menselijkerwijs kan voorzien, dat het overeenkomstig zijn
doopsel zal worden opgevoed. Dit is de reden waarom de Kerk zonder bezwaar het
doopsel toedient aan kinderen van gelovige ouders, en bij de kinderdoop de
borgstelling aanvaardt van peter en meter die hun geloof belijden namens den
onmondigen dopeling.
De Kerk kent slechts één doopsel. Steeds hebben de rechtgelovigen dan ook
aangenomen, dat ieder die gedoopt is met water en onder aanroeping van de heilige
Drievuldigheid - indien de doper althans ernstig wilde verrichten wat de christenen
als het heilig doopsel beschouwen - rechtens gedoopt is tot de gemeenschap met
Christus en dus tot de ene, heilige en katholieke Kerk. Slechts als de geldigheid van
de toediening niet vaststaat, wordt aan nieuwbekeerden het doopsel toegediend,
echter met het uitdrukkelijk voorbehoud ‘als gij niet zijt gedoopt’, opdat het sacrament
niet lichtvaardig zou worden behandeld.

De toediening van het doopsel aan kinderen
De priester, gekleed in koorhemd en paarse stola (en koorkap), vraagt naar de naam
en het verlangen van den dopeling. Op deze en alle volgende vragen antwoordt
namens het kind de doopborg.
Pr. N., wat vraagt gij van de Kerk van God?
Borg Het geloof.
Pr. Wat geeft u het geloof?
Borg Het eeuwig leven.
En de priester geeft de eerste onderrichting, zoals dit eertijds gebeurde aan de
geloofsleerlingen:
Wilt gij dan ingaan tot het leven, onderhoud de geboden. Gij zult den Heer uw
God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en met geheel uw verstand,
en uw naaste als uzelf.
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Eerste bezwering
Onmiddellijk hierna heeft de eerste bezwering plaats. De priester blaast zacht over
het kind, en zegt:
Exi ab eo (ea), immunde spiritus, et da
locum Spiritui Sancto Paraclito.

Gaat uit van hem (haar), onreine geest,
en maak plaats voor den Heiligen Geest,
den Vertrooster.

Het eerste kruisteken
Hij bekruist het voorhoofd en de borst van het kind:
Accipe signum Crucis tam in fron te,
quam in cor de, sume fidem caelestium
praeceptorum: et talis esto moribus, ut
templum Dei jam esse possis.

Ontvang het teken des kruises zowel op
uw voorhoofd als op uw hart ,
aanvaard het geloof in de hemelse
geboden, en gedraag u zo, dat gij
voortaan een tempel Gods kunt zijn.

Oremus. - Preces nostras, quaesumus,
Domine, clementer exaudi: et hunc
electum tuum (hanc electam tuam) N.
Crucis Dominicae impressione signatum
(-am) perpetua virtute custodi: ut,
magnitudinis gloriae tuae rudimenta
servans, per custodiam mandatorum
tuorum ad regenerationis gloriam
pervenire mereatur. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Verhoor, vragen wij
U, Heer, goedgunstig onze gebeden, en
bewaar deze(n) uw uitverkorene N., die
getekend is met het kruis des Heren, door
uw blijvende bijstand; opdat hij (zij) de
eerste kennis van uw grote heerlijkheid
in zijn (haar) hart beware, en door het
onderhouden van uw geboden tot de
glorie der wedergeboorte verdiene te
komen. Door Christus onzen Heer. .
Amen.

Hij legt het kind de hand op:
Oremus. - Omnipotens, sempiterne Deus,
Pater Domini nostri Jesu Christi, respicere
dignare super hunc famulum tuum N.,
quem (hanc famulam tuam N., quam) ad
rudimenta fidei vocare dignatus es:
omnem caecitatem cordis ab eo (ea)
expelle: disrumpe omnes laqueos satanae,
quibus fuerat colligatus (-a): aperi ei,
Domine, januam pietatis tuae, ut, signo
sa-

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, Vader van onzen Heer Jesus
Christus, gewaardig U neder te zien op
deze(n) uw dienaar (-ares) N., die(n) Gij
tot de grondbeginselen des geloofs hebt
willen roepen; verdrijf uit hem (haar) alle
blindheid des harten; verbreek alle
banden, waarin de duivel hem (haar) had
verstrikt; open hem (haar), Heer, de poort
van uw goedheid; opdat hij (zij), getekend
met het teken uwer wijsheid,
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voortaan bevrijd blijve van alle bederf
der begeerlijkheid en U in uw Kerk met
een blij hart zó diene, dat hij (zij) de zoete
geur uwer geboden verspreidt en
voortgang maakt van dag tot dag. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

pientiae tuae imbutus (-a), omnium
cupiditatum foetoribus careat, et ad
suavem odorem praeceptorum tuorum
laetus (-a) tibi in Ecclesia tua deserviat
et proficiat de die in diem. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Toediening van het zout
De priester dient vervolgens den dopeling het zout der wijsheid toe, een sacramentale,
dat vroeger de plechtigheid van de aanneming der geloofsleerlingen besloot. Is het
zout nog niet gewijd, dan bidt hij eerst het volgende gebed:
Ik bezweer u, schepsel zout, in de Naam
van God den almachtigen Vader, en in
de liefde van onzen Heer Jesus
Christus, en in de kracht van den Heiligen
Geest. Ik bezweer u bij den levenden
God , bij den waarachtigen God , bij
den heiligen God , bij den God die u
tot behoud van het menselijk geslacht
heeft geschapen en aan zijn dienaren
gelast u voor het tot geloof komende volk
te wijden, opdat gij in de Naam der
heilige Drievuldigheid zoudt worden tot
een heilzaam teken om den vijand te
verdrijven. Daarom vragen wij U, Heer
onze God, dit zout, uw schepsel, door uw
heiliging te heiligen en door uw
zegening te zegenen , opdat het allen
die het ontvangen een volmaakt
geneesmiddel zij, dat werkzaam blijve in
hun binnenste; in de Naam van
denzelfden onzen Heer Jesus Christus,
die zal komen oordelen levenden en
doden, en de wereld door het vuur. .
Amen.

Exorcizo te, creatura salis, in nomine Dei
Patris omnipotentis, et in caritate
Domini nostri Jesu Christi, et in virtute
Spiritus Sancti. Exorcizo te per Deum
vivum, per Deum verum, per Deum
sanctum, per Deum , qui te ad
tutelam humani generis procreavit, et
populo venienti ad credulitatem per
servos suos consecrari praecepit, ut in
nomine sanctae Trinitatis efficiaris
salutare sacramentum ad effugandum
inimicum. Proinde rogamus te, Domine
Deus noster, ut hanc creaturam salis
sanctificando sancti fices, et
benedicendo bene dicas, ut fiat omnibus
accipientibus perfecta medicina,
permanens in visceribus eorum, in
nomine ejusdem Domini nostri Jesu
Christi, qui venturus est judicare vivos et
mortuos, et saeculum per ignem. .
Amen.

N., ontvang het zout der wijsheid; het
strekke u tot verzoening ten eeuwigen
leven. . Amen.

N., accipe sal sapientiae: propitiatio sit
tibi in vitam aeternam. . Amen.
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Pax tecum.

. Et cum spiritu tuo.

Oremus. - Deus patrum nostrorum, Deus
universae conditor veritatis, te supplices
exoramus, ut hunc famulum tuum (hanc
famulam tuam) N. respicere digneris
propitius, et hoc primum pabulum salis
gustantem, non diutius esurire permittas,
quo minus cibo expleatur caelesti,
quatenus sit semper spiritu fervens, spe
gaudens, tuo semper nomini serviens.
Perduc eum (eam), Domine, quaesumus,
ad novae regenerationis lavacrum, ut cum
fidelibus tuis promissionum tuarum
aeterna praemia consequi mereatur. Per
Chr. . Amen.

Vrede zij met u.

. En met uw geest.

Laat ons bidden. - God onzer vaderen,
God, grondlegger van alle waarheid, in
alle deemoed bidden wij U: zie
goedgunstig neer op deze(n) uw dienaar
(-ares) N., laat hem (haar) die nu voor het
eerst het voedsel van dit zout proeft, niet
langer hongeren, doch geef dat hij (zij)
met hemelse spijs verzadigd wordt, zodat
hij (zij) altijd vurig zij van geest,
blijmoedig door vertrouwen en steeds uw
Naam moge dienen. Geleid hem (haar),
vragen wij, Heer, tot het bad der
wedergeboorte, opdat hij (zij) met uw
gelovigen de eeuwige prijs van uw
beloften moge verkrijgen. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Tweede bezwering
Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine
Pa tris, et Fi lii, et Spiritus Sancti,
ut exeas, et recedas ab hoc famulo (hac
famula) Dei N. Ipse enim tibi imperat,
maledicte damnate, qui pedibus super
mare ambulavit, et Petro mergenti
dexteram porrexit.

Ik bezweer u, onreine geest, in de Naam
van den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest, vertrek en ga uit van
deze(n) dienaar (-ares) Gods N. Hij
immers beveelt het u, vervloekte en
verdoemde, die te voet over de zee
wandelde en aan Petrus, toen deze zonk,
de rechterhand heeft gereikt.

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hoc
famulo (hac famula) Dei N., quia istum
(istam) sibi Deus et Dominus noster Jesus
Christus ad suam sanctam gratiam, et
benedictionem, fontemque baptismatis
vocare dignatus est.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis,
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van deze(n) dienaar (-ares) Gods
N., want onze God en Heer Jesus Christus
heeft Zich gewaardigd hem (haar) te
roepen tot zijn heilige genade en
zegening, en tot het bad van het doopsel.
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En nogmaals tekent de priester het kind op het voorhoofd:
En waag het niet, vervloekte duivel, dit
teken van het heilig kruis , dat wij op
zijn (haar) voorhoofd drukken, ooit te
schenden. Door denzelfden Christus
onzen Heer. . Amen.

Et hoc signum sanctae Cru cis, quod nos
fronti ejus damus, tu, maledicte diabole,
numquam audeas violare. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Gebed om verlichting
Andermaal legt hij het de hand op, en bidt het gebed om de verlichting, dit is: de
ware kennis van God:
Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, bron
van licht en waarheid, ik smeek uw
eeuwige en allerrechtvaardigste goedheid
af over deze(n) uw dienaar (-ares) N.,
opdat Gij U gewaardigt hem (haar) te
verlichten met het licht van uw kennis;
reinig en heilig hem (haar), geef hem
(haar) de ware wijsheid, opdat hij (zij) de
genade van uw doopsel waardig worde,
en een vast vertrouwen beware, een juist
inzicht, en de heilige leer. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Aeternam ac justissimam
pietatem tuam deprecor, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus, auctor
luminis et veritatis, super hunc famulum
tuum (hanc famulam tuam) N., ut digneris
eum (eam) illuminare lumine
intelligentiae tuae: munda eum (eam), et
sanctifica: da ei scientiam veram, ut,
dignus (-a) gratia baptismi tui effectus
(-a), teneat firmam spem, consilium
rectum, doctrinam sanctam. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Hierna legt de priester het linkereinde van zijn stool op het kind en voert het zo
de kerk binnen:
N., treed binnen in de tempel Gods, opdat N., ingredere in templum Dei, ut habeas
gij met Christus deel moogt hebben ten partem cum Christo in vitam aeternam.
eeuwigen leven. . Amen.
. Amen.

Geloofsbelijdenis
Op de weg naar de doopvont belijden de borgen namens den dopeling het geloof:
Ik geloof in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer; die ontvangen is van den
Heiligen 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
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daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen
Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven. Amen.
En voor de eerste maal zeggen zij namens den dopeling het gebed des Heren:
Onze Vader, die in de hemel zijt;
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Derde bezwering
Voordat hij met den dopeling de doopkapel binnentreedt, spreekt de priester de derde
bezwering:
Exorcizo te, omnis spiritus immunde, in
nomine Dei Patris omnipotentis, et in
nomine Jesu Christi Filii ejus, Domini
et Judicis nostri, et in virtute Spiritus
Sancti, ut discedas ab hoc plasmate Dei
N., quod Dominus noster ad templum
sanctum suum vocare dignatus est, ut fiat
templum Dei vivi, et Spiritus Sanctus
habitet in eo. Per eundem Christum
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

Ik bezweer u, alle onreine geesten, in de
Naam van God den almachtigen Vader,
en in de Naam van Jesus Christus, zijn
Zoon, onzen Heer en rechter, en in de
kracht van den Heiligen Geest, dat gij
heengaat van dit schepsel Gods N., dat
onze Heer tot zijn heilige tempel heeft
willen roepen, opdat het een tempel
worde van den levenden God, en de
Heilige Geest daarin wone. Door
denzelfden Christus onzen Heer, die zal
komen oordelen levenden en doden, en
de wereld door het vuur. . Amen.

De priester bevochtigt zijn duim met speeksel, gelijk Christus deed, en terwijl hij
de oren van den dopeling aanraakt, spreekt hij de woorden des Heren (Mc. 7, 34):
Ephpheta, quod est: Adaperire.

Ephpheta, dat is: Open u.

en eveneens de neus:
In odorem suavitatis. Tu

Tot zoete geur. En gij, duivel,
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vlucht; want het oordeel Gods is nabij.

autem effugare, diabole; appropinquabit
enim judicium Dei.

Verzaking aan den duivel
De priester vraagt:
N., verzaakt gij den duivel?
Borg Ik verzaak.
Pr. En al zijn werken?
Borg Ik verzaak.
Pr. En al zijn ijdelheden?
Borg Ik verzaak.

Zalving met olie
Evenals een kampvechter wordt de dopeling, die krachtens de belofte van zijn borg
aan den duivel heeft verzaakt, nu gezalfd, ten teken dat de genade in Christus hem
zal bijstaan om de goede strijd te strijden.
Ik zalf u met de olie des heils, in
Ego te linio oleo salutis in Christo Jesu
Christus Jesus onzen Heer, opdat gij het Domino nostro, ut habeas vitam
eeuwige leven moogt hebben. . Amen. aeternam. . Amen.

Laatste geloofsbelijdenis
De priester vervangt de paarse stool nu door een witte, en gaat met den dopeling de
doopkapel binnen. Nu het ogenblik van het doopsel nadert, vraagt hij nogmaals
uitdrukkelijk naar het geloof van den dopeling, en wederom antwoordt de borg.
Pr. N., gelooft gij in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde?
Borg Ik geloof.
Pr. Gelooft gij in Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer, die geboren is en
geleden heeft?
Borg Ik geloof.
Pr. Gelooft gij ook in den Heiligen Geest, de heilige katholieke Kerk, de
gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het
lichaam, en het eeuwig leven?
Borg Ik geloof.
Pr. N., wilt gij gedoopt worden?
Borg Ik wil.
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Het doopsel
De borg (of de beide borgen) houden nu het kind vast en brengen het naar de
doopvont. Althans raken zij of hun plaatsvervangers het kind aan, terwijl het wordt
gedoopt. De priester schept water uit de vont, stort het driemaal kruisgewijs uit over
het hoofd van het kind en zegt:
N., ik doop u in de Naam van den Vader N., ego te baptizo in nomine Pa tris, et
en den Zoon en den Heiligen
Fi lii, et Spiritus Sancti.
Geest.
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Zalving met chrisma
Als een belofte van het vormsel wordt de dopeling reeds nu gezalfd met het heilige
chrisma. De priester zalft het kind kruisgewijs op de kruin, en bidt:
Deus omnipotens, Pater Domini nostri
Jesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et
Spiritu Sancto, quique dedit tibi
remissionem omnium peccatorum, ipse
te liniat chrismate salutis in eodem
Christo Jesu Domino nostro in vitam
aeternam. Amen.

De almachtige God, Vader van onzen
Heer Jesus Christus, die u uit water en
den Heiligen Geest heeft doen herboren
worden en die u vergiffenis van alle
zonden heeft geschonken, Hij zalve u
met het chrisma des heils, in denzelfden
Christus Jesus onzen Heer, ten eeuwigen
leven. . Amen.

Pax tibi.

Vrede zij u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Overdracht van het witte kleed en van het licht
De priester legt den dopeling het witte kleed op, waarmee oudtijds de pasgedoopten
werden bekleed ten teken van de genade welke zij hadden ontvangen.
Accipe vestem candidam, quam perferas
immaculatam ante tribunal Domini nostri
Jesu Christi, ut habeas vitam aeternam.
. Amen.

Ontvang het witte kleed, en blijf het
dragen zonder smet tot voor de
rechterstoel van onzen Heer Jesus
Christus, opdat gij het eeuwige leven
moogt verkrijgen. . Amen.

De borg ontvangt in plaats van het kind uit de hand van den priester de brandende
kaars, het teken van de brandende lamp, waarmee wij - evenals de wijze maagden den Bruidegom bij zijn komst tegemoet moeten gaan.
Accipe lampadem ardentem, et
irreprehensibilis custodi baptismum tuum:
serva Dei mandata, ut, cum Dominus
venerit ad nuptias, possis occurrere ei una
cum omnibus sanctis in aula caelesti, et
vivas in saecula saeculorum. . Amen.

Ontvang de brandende kaars, en bewaar
uw doopsel onberispelijk; onderhoud
Gods geboden, opdat, als de Heer ter
bruiloft komt, gij Hem met alle heiligen
in het hemels hof tegemoet kunt gaan en
moogt leven in de eeuwen der eeuwen.
. Amen.

De priester neemt afscheid van den dopeling met de woorden:
N., vade in pace, et Dominus sit tecum. N., ga in vrede, en de Heer zij met u.
. Amen.
Amen.

.
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namen van dopeling, ouders en borgen in het doopregister van de parochie.
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¶ Als het kind in stervensgevaar het nooddoopsel heeft ontvangen en blijft leven,
wordt het te gelegener tijd naar de kerk gebracht, waar de priester alle ceremoniën
verricht, welke bij het doopsel achterwege zijn gebleven.

Gebeden voor pasgedoopten
Wij zegenen U, Heer God, dat Gij U gewaardigd hebt dit kind te doen herboren
worden. Geef, dat het nimmer door zonde worde gescheiden van de Kerk, waarin
Gij het hebt binnengeleid; opdat het doopsel, waarin het werd gereinigd, het onderpand
moge zijn van uw koninkrijk; door onzen Heer Jesus Christus, met wien U, in
gemeenschap met den Heiligen Geest, eer zij in alle eeuwigheid. Amen.
Almachtige, eeuwige God, die de menselijke natuur waardiger dan haar eerste begin
hebt hersteld, zie neder op het onzegbaar geheim uwer goedheid; en bewaar in hen,
die Gij door het mysterie der wedergeboorte hebt willen vernieuwen, uw gaven door
de voortdurende bescherming uwer genade. Door Christus onzen Heer.
Gij die over uw eniggeboren Zoon, God het Woord, toen Hij op aarde het doopsel
voorbereidde, uw Heiligen Geest hebt gezonden in de gedaante van een duif, om de
wateren van de Jordaan te heiligen; doe ook nu, Heer, uw Heiligen Geest waken over
dit kind, opdat het, geheiligd door het doopsel, opgroeie in gemeenschap met uw
Christus.
Gij die door het heilig doopsel aan uw dienaar vergiffenis van zonden en het leven
der wedergeboorte hebt geschonken, doe, Heer, de luister van uw aanschijn altijd
lichten in zijn hart. Bewaar het schild van zijn geloof tegen alle aanval van den vijand;
behoud zuiver en onbesmet het gewaad der onbederfelijkheid waarmee hij werd
bekleed; bewaar door uw genade in hem ongeschonden het zegel van den Geest; en
wees hem en ons genadig, volgens uw grote ontferming.
Heer onze God, die door het water in deze vont hen die in U geloven door uw
goedheid hebt geheiligd, zegen dit kind en bezoek het door uw Heiligen Geest; opdat
het bij het voortgaan der jaren, ja, komend tot de grijsheid van de ouderdom, U moge
loven en de goederen van Jerusalem aanschouwen alle dagen zijns levens. Want U
komt alle heerlijkheid, eer en aanbidding toe, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hernieuwing der doopbeloften
Dikwijls bezinnen wij ons op de genade, welke wij bij ons doopsel hebben
ontvangen. In het bijzonder doen wij dat op de verjaardag van ons doopsel
en op het Paasfeest. Wij overwegen daarbij de gebeden en bezweringen,
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welke de priester bij ons doopsel heeft uitgesproken, of bidden de volgende
gebeden.

De antifoon ‘vidi aquam’
De zang ‘Vidi aquam’ welke bij de zegening vóór de hoogmis gedurende
de Paastijd wordt gezongen, herinnert ons aan het doopsel. Het water dat
de profeet (Ez. 47, 1) aan de rechterzijde uit het heiligdom zag vloeien, is
het reinigende water uit Christus' zijdewonde, het beeld van het doopsel,
waardoor wij deelhebben aan de verlossende dood en de verheffing des
Heren. Met den psalmist loven wij God voor zijn goedheid.
Ik zag water vloeien uit de tempel aan de rechterzijde, alleluja; en allen tot wie dit
water is gekomen, zijn behouden, en zij zullen zeggen: Alleluja, alleluja.

Gebeden van de heilige Gertrudis de Grote
Wij herinneren ons de verschillende plechtigheden van het doopsel en
vragen God trouw te mogen blijven aan wat ons daardoor werd betekend.
Heer God, waarachtig Schepper en Verlosser, Gij hebt mij getekend met het heilig
licht van uw aanschijn, mij verlost door de kostbare prijs van het bloed van uw
eniggeboren Zoon, en mij bij het doopsel door de kracht van uw Geest doen herboren
worden tot de hoop op het eeuwig leven. Geef dat ik met een oprecht, een volmaakt
en zuiver hart metterdaad verzaak aan den duivel en aan al zijn werken en ijdelheden.
Doe mij, mijn God en Schepper - door Jesus Christus uw Zoon, die de weg, de
waarheid en het leven is, en door de werking van den Heiligen Geest - getrouw in U
geloven met een eerlijk en vurig geloof, dat getooid is met werken des levens; en
geef mij dat ik, vast aan U gehecht, tot het einde toe onwankelbaar in U volharde.
Onder de schaduw van uw hand bescherm mij, beminnelijke Jesus, en ondersteun
mij met uw kracht. Open mij de deur van uw goedheid, opdat ik, na het zout der
wijsheid gesmaakt te hebben, naar waarheid vrij moge zijn van alle aardse
begeerlijkheid, de zoete geur van uw onderrichtingen verspreide door U blijmoedig
in uw heilige Kerk te dienen, en van dag tot dag in deugd moge toenemen.
Jesus, Zon van gerechtigheid, bekleed mij met U, opdat ik naar uw voorbeeld leve.
Geef dat ik onder uw leiding het kleed van de onschuld van mijn doopsel wit en
zonder smet beware, en het eens ongeschonden moge tonen voor uw rechterstoel,
opdat ik het bezitte ten eeuwigen leven.
Jesus, niet te doven Licht, ontsteek in mij onblusbaar de brandende fakkel van uw
liefde. Leer mij onberispelijk trouw te zijn aan mijn doopsel; opdat ik, wanneer ik
op uw roepstem zal komen tot het bruiloftsmaal, bereid moge zijn om binnen te gaan
en de heerlijkheden van het eeuwig leven waardig zij, en ik U, waarachtig Licht, en
het van zoetheid overvloeiend aan-
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schijn van uw goddelijkheid moge aanschouwen. Amen. Verdrijf van mij, Heer, alle
boze en onzuivere geest, die zich zoekt te verbergen in mijn hart: de geest van
dwaling, van boosheid en hebzucht, van leugen en onreinheid, aangezet door de
inblazingen van den duivel. Maak dat ik een trouw schaap zij van de heilige kudde
van uw Christus, een waardig lid van uw Kerk, een heilig vat, een kind des lichts en
een erfgenaam van uw koninkrijk; opdat ik leve volgens uw geboden, uw zegel
onverlet behoede, het witte kleed van mijn doopsel onbesmet beware, en dele in het
geluk van uw heiligen in uw koninkrijk. Door de genade en de liefde van uw enigen
Zoon, met wien Gij, in gemeenschap met uw heiligen, goeden en levendmakenden
Geest, gezegend zijt in alle eeuwigheid. Amen.

De geloofsbelijdenis van het concilie van Trente en het concilie van het
Vaticaan
Bij de plechtige hernieuwing der doopbeloften welke op vele plaatsen
door de kinderen aan het eind van het godsdienstonderricht tijdens de
schooljaren wordt verricht, wordt plechtig de geloofsbelijdenis gezegd,
zoals dit sinds de eerste geschiedenis der Kerk geschiedde bij het doopsel.
Bij deze gelegenheid wordt meestal de geloofsbelijdenis uitgesproken,
zoals zij werd vastgesteld door het concilie van Trente en aangevuld door
het concilie van het Vaticaan.
Ik N. geloof vast en belijd openlijk al hetgeen de geloofsbelijdenis van de heilige
Roomse Kerk behelst, te weten:
Ik geloof in één God, Vader almachtig, Schepper van hemel en aarde, van alle
zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jesus Christus, Gods eniggeboren
Zoon; en uit den Vader geboren vóór alle eeuwen; God van God, Licht van Licht,
waren God van waren God; geboren, niet gemaakt, één in wezen met den Vader;
door Hem zijn alle dingen gemaakt; die om ons mensen en om ons heil uit de hemel
is nedergedaald; en het vlees heeft aangenomen door den Heiligen Geest uit de Maagd
Maria, en mens is geworden; die voor ons ook werd gekruisigd, onder Pontius Pilatus
heeft geleden en begraven is; en Hij is verrezen ten derden dage, volgens de Schriften;
en Hij is opgeklommen ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders; en Hij zal
wederkomen met heerlijkheid om te oordelen over levenden en doden; en er zal geen
einde zijn aan zijn rijk.
En in den Heiligen Geest, den Heer en Levendmaker, die uit den Vader en den
Zoon voortkomt; die met den Vader en den Zoon tezamen wordt aanbeden en
gelijkelijk verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. En in de éne, heilige,
katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving der zonden. En
ik verwacht de verrijzenis der doden, en het leven van de komende heerlijkheid.
Amen.
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Ik geloof en neem vast aan de apostolische en kerkelijke overleveringen, en alle
andere gebruiken en instellingen van dezelfde Kerk. Ook neem ik de heilige Schrift
aan volgens de zin die onze Moeder de heilige Kerk heeft gehouden en nog houdt,
aan wie het toekomt te oordelen over de ware zin en de uitlegging van de heilige
Schrift; en ik zal die nooit verstaan of uitleggen, dan volgens het algemene gevoelen
van de vaderen.
Ik belijd ook, dat er waarlijk en eigenlijk zeven Sacramenten van de nieuwe Wet
zijn, ingesteld door Jesus Christus onzen Heer, en tot zaligheid van de mensen
noodzakelijk, ofschoon zij niet alle voor eenieder nodig zijn, namelijk; het Doopsel,
het Vormsel, het heilig Sacrament des Altaars, de Biecht, het laatste Oliesel, het
Priesterschap en het Huwelijk; en dat deze Sacramenten genade geven; ook dat het
Doopsel, het Vormsel en het Priesterschap, zonder heiligschennis, niet meer dan ééns
kunnen worden ontvangen. Ik neem aan de aangenomen en goedgekeurde gebruiken
van de Katholieke Kerk bij de plechtige bediening van de genoemde Sacramenten.
Ik neem ook aan en keur goed al hetgeen de heilige Kerkvergadering van Trente over
de erfzonde en de rechtvaardigmaking heeft beslist en uitgesproken.
Ook belijd ik, dat in de Mis een ware, eigenlijke en verzoenende offerande voor
levenden en doden aan God wordt opgedragen; en dat in het Allerheiligste Sacrament
des Altaars het Lichaam en Bloed van onzen Heer Jesus Christus, met zijn ziel en
zijn Godheid waarlijk, inderdaad en in wezen tegenwoordig is, en dat de gehele
zelfstandigheid van het brood in zijn Lichaam en de gehele zelfstandigheid van de
wijn in zijn Bloed wordt veranderd, welke verandering in de Katholieke Kerk
‘Transsubstantiatie’ wordt genoemd. Ook belijd ik, dat men onder iedere gedaante
Christus, geheel en volkomen, in het Sacrament waarlijk ontvangt.
Ik geloof vast dat er een vagevuur is, en dat de zielen aldaar door de voorbeden van
de gelovigen worden geholpen; en eveneens, dat men de Heiligen, die met Christus
heersen, mag eren en aanroepen; dat zij God voor ons bidden, en dat men hun
overblijfselen mag vereren.
Ik belijd vast, dat men de beelden van Christus, van de altijd Maagd gebleven Moeder
van God, en van andere Heiligen mag hebben en behouden, en aan deze de
verschuldigde eer en achting bewijzen.
Ik belijd ook, dat de macht om aflaten te verlenen door Christus in de Kerk is
achtergelaten, en dat het gebruik van de aflaten het Christenvolk allerheilzaamst is.
Ik erken de Heilige, Katholieke, Apostolische, Roomse

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

394
Kerk als de Moeder en Meesteres van alle Kerken; en ik beloof en zweer oprechte
gehoorzaamheid aan den Roomsen Paus, die de opvolger van den Vorst der Apostelen,
den heiligen Petrus, en de Stedehouder van Jesus Christus is.
Ik neem ook aan en belijd zonder enige twijfeling al het overige, wat door de heilige
Kerkregels en door de algemene Kerkvergaderingen, bijzonder door de heilige
Kerkvergadering van Trente en door die van het Vaticaan, is geleerd, vastgesteld en
uitgesproken, inzonderheid over het opperherderschap van den Paus van Rome en
diens onfeilbaar leraarsambt. Ik veroordeel, verwerp en doem tevens al hetgeen
daartegen is, en alle ketterijen die door de Kerk zijn veroordeeld, verworpen en
gedoemd.
Dit waar katholiek geloof, buiten hetwelk niemand kan zalig worden en dat ik thans
vrijwillig belijd, en in waarachtigheid houd, dit zelfde geloof beloof en zweer ik N.
met de hulp van God, tot de laatste adem van mijn leven geheel en onvervalst te
zullen behouden en belijden (en naar mijn best vermogen te zullen zorgen, dat het
door mijn onderhorigen, en door degenen die mij in mijn ambtsbetrekking zijn
toevertrouwd, altijd worde gehouden, onderwezen en verkondigd).
Zo helpe mij God en deze heilige Evangeliën Gods.

De toediening van het doopsel aan volwassenen
Gebeden voor geloofsleerlingen, zie blz. 1430.
Meer nog dan bij de plechtigheid van de doop der kinderen herinneren de
voorbereidende ceremoniën van de doop der volwassenen aan het oude
catechumenaat. Niet de borgen zijn het nu, die in plaats van den dopeling
het geloof belijden en den duivel afzweren. De dopeling zelf getuigt dat
het hem ernst is in de Kerk Gods te worden opgenomen en de genade van
het doopsel te bewaren.
¶ Als het doopsel aan volwassenen voorwaardelijk wordt toegediend, gaan dikwijls
aan deze plechtigheid de geloofsbelijdenis en de vrijspreking van de excommunicatie
vooraf. Hiertoe knielt de dopeling voor den priester, die midden voor het altaar is
gezeten; hij houdt de rechterhand op het evangelieboek en zegt de geloofsbelijdenis
zoals op bladz. 392 is aangegeven. Hierna bidt de priester de psalm Miserere (bladz.
107) en spreekt de vrijspreking uit.
De priester, gekleed in koorhemd en paarse stola (en paarse koorkap), knielt voor
het altaar en bidt in stilte. Daarna staat hij op, maakt een kruisteken, en zegt:
GOD, kom mij te hulp.
. Heer, haast U mij te helpen.

DEUS, in adjutorium meum intende.
. Domine, ad adjuvandum me festina.
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. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.

. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.

. Sicut erat in principio, et nunc et
. Zoals het was in het begin, en nu en
semper, et in saecula saeculorum. Amen. altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
ANT. Effundam super vos aquam
mundam, et mundabimini ab omnibus
inquinamentis vestris, dicit Dominus.

ANT. Ik zal rein water over u uitstorten,
en gij zult gereinigd worden van al uw
ongerechtigheden, zegt de Heer.

Psalm 8
Domine, Dominus noster, * quam
admirabile est nomen tuum in universa
terra!

Heer, onze Heer, * hoe heerlijk is uw
Naam over geheel de aarde.

Quoniam elevata est magnificentia tua, * Hoger dan de hemelen * ligt gespreid uwe
super caelos.
grootheid.
Ex ore infantium et lactentium perfecisti Uit de mond van kinderen en zuigelingen
laudem propter inimicos tuos, * ut
hebt Gij U lof bereid om uw vijanden te
destruas inimicum et ultorem.
verstommen, * om uw tegenstander en
wie U haat te beschamen.
Quoniam videbo caelos tuos, opera
digitorum tuorum: * lunam et stellas,
quae tu fundasti.

Als ik uw hemelen zie, het werk uwer
vingers, * de maan en de sterren die Gij
er hebt bereid.

Quid est homo, quod memor es ejus? * Wat is dan de mens, dat Gij hem zoudt
aut filius hominis, quoniam visitas eum? gedenken, * een mensenkind, dat Gij zorg
voor hem draagt?
Minuisti eum paulo minus ab Angelis,
gloria et honore coronasti eum: * et
constituisti eum super opera manuum
tuarum.

Weinig minder dan engelen hebt Gij hem
gemaakt, hem gekroond met eer en met
luister, * en hem gesteld over het werk
uwer handen;

Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves Alles hem aan de voeten gelegd, schapen
et boves universas: insuper et pecora
en runderen alle, * en de dieren der
campi.
wildernis;
Volucres caeli, et pisces maris, * qui
perambulant semitas maris.

Vogelen des hemels en vissen der zee, *
al wat de paden der zeeën bewandelt.

Domine, Dominus noster, * quam
admirabile est nomen tuum in universa
terra!

Heer, onze Heer, * hoe heerlijk is uw
Naam over geheel de aarde.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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Psalm 28
Offert den Heer, gij, zonen van God, *
offert den Heer jongen van rammen.

Afferte Domino, filii Dei: * afferte
Domino filios arietum.

Breng den Heer glorie en lof, brengt den Afferte Domino gloriam et honorem,
Heer de eer van zijn Naam; * aanbidt den afferte Domino gloriam nomini ejus: *
Heer in zijn heilige voorhof.
adorate Dominum in atrio sancto ejus.
De stem des Heren dreunt over de
Vox Domini super aquas, Deus majestatis
wateren, de God der heerlijkheid doet
intonuit: * Dominus super aquas multas.
Zich horen in donder; * de Heer doet Zich
horen boven de vele wateren.
De stem des Heren is vol kracht; * de
stem des Heren is vol heerlijkheid.

Vox Domini in virtute: * vox Domini in
magnificentia.

De stem des Heren verbrijzelt de ceders; Vox Domini confringentis cedros: * et
* de Heer verbrijzelt de ceders van de
confringet Dominus cedros Libani:
Libanon;
Hij doet de Libanon opspringen als een Et comminuet eas tamquam vitulum
kalf, * de Sirion als het jong van een
Libani: * et dilectus quemadmodum filius
eenhoorn.
unicornium.
De stem des Heren spuwt
Vox Domini intercidentis flammam ignis:
bliksemschichten, * de stem des Heren * vox Domini concutientis desertum: et
doet de woestijn sidderen; de Heer doet commovebit Dominus desertum Cades.
beven de woestijn van Cades.
De stem des Heren doet de herten werpen Vox Domini praeparantis cervos, et
en ontbladert de wouden; * en in zijn
revelabit condensa: * et in templo ejus
tempel roept ieder: U zij de glorie!
omnes dicent gloriam.
De Heer zetelt boven de watervloed; * de Dominus diluvium inhabitare facit: * et
Heer troont er als koning voor eeuwig. sedebit Dominus rex in aeternum.
De Heer zal zijn volk sterkte geven; * de Dominus virtutem populo suo dabit: *
Heer schenkt zijn volk de zegen des
Dominus benedicit populo suo in pace.
vredes.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Psalm 41
Zoals het hert smacht naar de
Quemadmodum desiderat cervus ad
waterbronnen, * zo smacht mijn ziel naar fontes aquarum: * ita desiderat anima mea
U, o God.
ad te, Deus.
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veniam, et apparebo ante faciem Dei?

mag ik komen en voor Gods aanschijn
treden?

Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac Tranen waren mijn brood bij dag en bij
nocte: * dum dicitur mihi quotidie: Ubi nacht, * terwijl men dagelijks mij zegt:
est Deus tuus?
‘Waar is uw God?’
Haec recordatus sum, et effudi in me
Met diepe weemoed ben ik dit indachtig:
animam meam: * quoniam transibo in * hoe ik optrok naar de luister van de
locum tabernaculi admirabilis, usque ad tabernakel, naar het huis van God,
domum Dei.
In voce exsultationis et confessionis: *
sonus epulantis.

Bij de jubel van gejuich en lofgezang, *
in feestelijke stoet.

Quare tristis es, anima mea? * et quare
conturbas me?

Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, * en
waarom ontstelt gij mij?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor Hoop op God, want nog zal ik Hem
illi: * salutare vultus mei, et Deus meus. loven: * het heil van mijn aanschijn en
mijn God. Ad meipsum anima mea conturbata est: Mijn ziel is bedroefd in mijn binnenste;
* propterea memor ero tui de terra
* daarom ben ik Uwer indachtig, in het
Jordanis, et Hermoniim a monte modico. land van Jordaan en Hermon, in het Klein
Gebergte.
Abyssus abyssum invocat, * in voce
cataractarum tuarum.

De afgrond roept tot de afgrond * in het
gedreun van uwe watervallen.

Omnia excelsa tua et fluctus tui * super Al uw baren en golven * zijn over mij
me transierunt.
heengegaan.
In die mandavit Dominus misericordiam Bij dag gebiedt de Heer zijn ontferming,
suam: * et nocte canticum ejus.
* en in de nacht zing ik Hem zijn loflied.
Apud me oratio Deo vitae meae, * dicam Het is een gebed tot den God mijns
Deo: Susceptor meus es.
levens; * en ik spreek tot God: ‘Gij zijt
mijn helper,
Quare oblitus es mei? * et quare
contristatus incedo, dum affligit me
inimicus?

Waarom vergeet Gij mij, * en waarom
wandel ik in droefheid, terwijl de vijand
mij verdrukt?

Dum confringuntur ossa mea, *
exprobraverunt mihi qui tribulant me
inimici mei.

Terwijl mijn beenderen worden
verbrijzeld, * en mijn vijanden mij
kwellen en honen,

Dum dicunt mihi per singulos dies: Ubi En dag aan dag mij zeggen: ‘Waar is uw
est Deus tuus? * quare tristis es,
God?’ * Waarom zijt gij bedroefd mijn
ziel,
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en waarom ontstelt gij mij?

anima mea? et quare conturbas me?

Hoop op God, want nog zal ik Hem
loven: * het heil van mijn aanschijn en
mijn God.

Spero in Deo, quoniam adhuc confitebor
illi: * salutare vultus mei, et Deus meus.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Ik zal rein water over u uitstorten, ANT. Effundam super vos aquam
en gij zult gereinigd worden van al uw mundam, et mundabimini ab omnibus
ongerechtigheden, zegt de Heer.
inquinamentis vestris, dicit Dominus.
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die uw dienaren hebt verleend in de
belijdenis van het ware geloof de
heerlijkheid der eeuwige Drievuldigheid
te erkennen, en in de macht van haar
majesteit de Eenheid te aanbidden; wij
vragen U, dat wij door standvastigheid in
dit geloof steeds voor alle onheil
beveiligd blijven.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui dedisti famulis tuis in confessione
verae fidei, aeternae Trinitatis gloriam
agnoscere, et in potentia majestatis
adorare Unitatem: quaesumus; ut,
ejusdem fidei firmitate, ab omnibus
semper muniamur adversis.

Verhoor ons gebed, almachtige God; en
breng hetgeen wij door onze nederige
dienst gaan voltrekken, door de werking
uwer kracht tot voltooiing.

Adesto supplicationibus nostris,
omnipotens Deus: et quod humilitatis
nostrae gerendum est ministerio, tuae
virtutis impleatur effectu.

¶ Zijn er verscheidene dopelingen tegelijk, dan wordt in dit en volgende gebeden
het meervoud gebruikt, behalve wanneer de priester zich tot ieder van hen afzonderlijk
richt.
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Da, quaesumus, Domine, electo (-ae)
nostro (-ae), ut sanctis edoctus (-a)
mysteriis, et renovetur fonte baptismatis,
et inter Ecclesiae tuae membra numeretur.
Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

Geef, bidden wij, Heer, dat onze
uitverkorene, die in de heilige geheimen
is onderwezen, in het bad des doopsels
worde herboren en onder de leden van
uw Kerk worde geteld. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Plechtige aanneming van den geloofsleerling
De priester gaat naar het voorportaal der kerk, waar de dopeling met den borg (of
de beide borgen) wacht. Hij ondervraagt den dopeling:
Hoe is uw voornaam?
De doopleerling antwoordt:
. N.
N., wat vraagt gij van de Kerk van God?
. Het geloof.
Wat geeft u het geloof?
. Het eeuwig leven.
Wilt gij het eeuwig leven hebben, onderhoud de geboden. Gij zult den Heer uw
God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en met geheel uw verstand,
en uw naaste als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele Wet en de Profeten.
Het geloof nu is, dat gij één God in de Drievuldigheid en de Drievuldigheid in de
eenheid vereert, zonder de personen te vermengen, noch de zelfstandigheid te
verdelen. Want een ander is de persoon van den Vader, een ander die van den Zoon,
een ander die van den Heiligen Geest; doch deze drie hebben één zelfstandigheid en
maar één Godheid.
N., verzaakt gij den duivel?
. Ik verzaak.
En al zijn werken?
. Ik verzaak.
En al zijn ijdelheden?
. Ik verzaak.
Gelooft gij in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde?
. Ik geloof.
Gelooft gij in Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer, die geboren is en
geleden heeft?
. Ik geloof.
Gelooft gij ook in den Heiligen Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap
der heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het
eeuwig leven? . Ik geloof.
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De priester blaast den dopeling driemaal in het gelaat, en zegt:
Ga uit van hem (haar), onreine geest, en Exi ab eo (ea), spiritus immunde, et da
maak plaats voor den Heiligen Geest, den locum Spiritui Sancto Paraclito.
Vertrooster.
Hit ademt hem kruisgewijs over het gelaat:
N., ontvang door deze ademing den
goeden Geest en de zegen van God.
Vrede zij met u.
. En met uw geest.

N., accipe Spiritum bonum per istam
insufflationem, et Dei bene dictionem.
Pax tibi.
. Et cum spiritu tuo.

Met de duim bekruist hij voorhoofd en borst van den dopeling:
N., ontvang het teken des kruises zowel
op uw voorhoofd als op uw hart ;
aanvaard het geloof in de hemelse
leringen; gedraag u zo, dat gij voortaan
een tempel Gods kunt zijn, en erken vol
blijdschap, dat gij door binnen te gaan in
de Kerk van God aan de strikken des
doods zijt ontkomen.

N., accipe signum Crucis tam in fron te,
quam in cor de: sume fidem caelestium
praeceptorum. Talis esto moribus, ut
templum Dei jam esse possis:
ingressusque (ingressaque) ecclesiam Dei,
evasisse te laqueos mortis, laetus (-a)
agnosce.

Naar omstandigheden kan hier het volgende worden ingevoegd: Is de doopleerling
bekeerd uit het heidendom.
Verafschuw de afgoden, verfoei de
beeldendienst.

Horresce idola, respue simulacra.

Is hij bekeerd uit het Jodendom:
Verafschuw het ongeloof der Joden,
verfoei het bijgeloof der Hebreën.

Horresce Judaicam perfidiam, respue
Hebraicam superstitionem.

Is hij Mahomedaan geweest:
Verafschuw het ongeloof der
Mahomedanen, verfoei deze secte van
ongeloof.

Horresce Mahumeticam perfidiam, respue
pravam sectam infidelitatis.

En somtijds, als de doopleerling aanhanger is geweest van een ketterse secte:
Verafschuw de ketterse boosheid, verfoei Horresce haereticam pravitatem, respue
de goddeloze secte der N.
nefarias sectas impiorum N.
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Jesus Christus, zijn enigen Zoon onzen
Heer, die zal komen om te oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Cole Deum Patrem omnipotentem, et
Jesum Christum, Filium ejus unicum,
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.
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Vervolgens bidt de priester (als er meer dan één dopeling is, in het meervoud):
Oremus. - Te deprecor, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus, ut huic
famulo tuo N., qui (famulae tuae N., quae)
in hujus saeculi nocte vagatur incertus
(-a) ac dubius (-a), viam veritatis et
agnitionis tuae jubeas demonstrari:
quatenus, reseratis oculis cordis sui, te
unum Deum Patrem in Filio, et Filium in
Patre cum Spiritu Sancto recognoscat,
atque hujus confessionis fructum, et hic,
et in futuro saeculo percipere mereatur.
Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

Laat ons bidden. - Ik smeek U, heilige
Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
dat Gij aan uw dienaar (-ares) N., die nog
in onzekerheid en twijfel door de nacht
van deze wereld ronddwaalt, de weg van
uw waarheid en uw kennis wilt tonen;
opdat de ogen van zijn (haar) hart mogen
geopend worden, om U te erkennen als
den énen God, den Vader in den Zoon,
en den Zoon in den Vader tezamen met
den Heiligen Geest, en dat hij (zij) zowel
hier als in het toekomstig leven de vrucht
van deze belijdenis moge verkrijgen.
Door Christus onzen Heer. . Amen.

De priester bekruist met de duim den dopeling op het voorhoofd:
Signo tibi fron tem, ut suscipias Crucem Ik teken uw voorhoofd , opdat gij
Domini.
moogt opnemen het kruis des Heren.
op de oren:
Signo tibi au res, ut audias divina
praecepta.

Ik teken uw oren , opdat gij zult
luisteren naar Gods geboden.

op de ogen:
Signo tibi ocu los, ut videas claritatem Ik teken uw ogen , opdat gij de
Dei.
heerlijkheid Gods zult aanschouwen.
op de neus:
Signo tibi na res, ut odorem suavitatis Ik teken uw neus , opdat gij de zoete
Christi sentias.
geur van Christus zult gewaar worden.
op de mond:
Signo tibi os

, ut loquaris verba vitae. Ik teken uw mond , opdat gij woorden
des levens zult spreken.

op de borst:
Signo tibi pe ctus, ut credas in Deum.

Ik teken uw borst , opdat gij in God zult
geloven.

op de schouders:
Signo tibi sca pulas, ut suscipias jugum Ik teken uw schouders , opdat gij het
servitutis ejus.
juk van zijn dienst op u zult nemen.
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Nu bekruist hij het gehele lichaam van den dopeling, zonder hem aan te raken. De
dopeling maakt het kruisteken mede:
Ik teken uw gehele lichaam in de Naam
van den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest, opdat gij het eeuwig
leven zult verkrijgen en zult leven in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Signo te totum in nomine Pa tris, et
Fi lii, et Spiritus Sancti, ut habeas
vitam aeternam, et vivas in saecula
saeculorum. . Amen.

Vervolgens bidt de priester (als er meer dan één dopeling is, in het meervoud):
Laat ons bidden. - Verhoor, vragen wij,
Heer, goedgunstig onze gebeden en
bewaar deze(n) uw uitverkorene N., die
getekend is met het kruis des Heren, door
uw blijvende bijstand; opdat hij (zij) de
eerste kennis van uw grote heerlijkheid
in zijn (haar) hart beware en door het
onderhouden van uw geboden tot de
glorie der wedergeboorte verdiene te
komen. Door Christus onzen Heer. .
Amen.

Oremus. - Preces nostras, quaesumus,
Domine, clementer exaudi, et hunc
electum tuum (hanc electam tuam) N.
Crucis Dominicae impressione signatum
(-am) perpetua virtute custodi: ut,
magnitudinis gloriae tuae rudimenta
servans, per custodiam mandatorum
tuorum ad regenerationis gloriam
pervenire mereatur. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die niet alleen de
Schepper zijt van het menselijk geslacht,
doch ook de Vernieuwer, zie goedgunstig
neer op uw aangenomen volk en verleen
een nieuwe aanwas aan uw Nieuw
Verbond; opdat zij als kinderen der
belofte zich mogen verheugen door de
genade te bezitten, hetgeen zij van nature
niet konden verwerven. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Deus, qui humani generis ita
es conditor, ut sis etiam reformator,
propitiare populis adoptivis, et novo
testamento sobolem novae prolis
adscribe: ut filii promissionis, quod non
potuerunt assequi per naturam, gaudeant
suscepisse per gratiam. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

De priester legt den dopeling de hand op en bidt vervolgens (zo nodig in het
meervoud):
Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, Vader van onzen Heer Jesus
Christus, gewaardig U neder te zien op
deze(n) uw dienaar (-ares) N., die(n) Gij
tot de grondbeginselen des geloofs hebt
willen roe-

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
Pater Domini nostri Jesu Christi, respicere
dignare super hunc famulum tuum N.,
quem (hanc famulam tuam N., quam) ad
rudimenta fi-
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dei vocare dignatus es: omnem caecitatem
cordis ab eo (ea) expelle: disrumpe omne
laqueos satanae, quibus fuerat colligatus
(-a): aperi ei, Domine, januam pietatis
tuae, ut signo sapientiae tuae imbutus (-a),
omnium cupiditatum foetoribus careat,
et ad suavem odorem praeceptorum
tuorum laetus (-a) tibi in Ecclesia tua
deserviat et proficiat de die in diem, ut
idoneus (-a) efficiatur accedere ad
gratiam baptismi tui, percepta medicina.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
. Amen.

pen; verdrijf uit hem (haar) alle blindheid
des harten; verbreek alle banden, waarin
de duivel hem (haar) had verstrikt; open
hem (haar), Heer, de poort van uw
goedheid; opdat hij (zij), getekend met
het teken uwer wijsheid, voortaan bevrijd
blijve van alle bederf der begeerlijkheid
en U in uw Kerk met een blij hart zó
diene, dat hij (zij) de zoete geur uwer
geboden verspreidt en voortgang maakt
van dag tot dag; opdat hij (zij), na dit
geneesmiddel te hebben genomen,
waardig worde de genade van uw doopsel
te ontvangen. Door denzelfden Christus
onzen Heer. . Amen.

Toediening van het zout
De priester wijdt het zout:
Exorcizo te, creatura salis, in nomine Dei
Patris omnipotentis, et in caritate
Domini nostri Jesu Christi, et in virtute
Spiritus Sancti. Exorcizo te per Deum
vivum, per Deum verum, per Deum
sanctum, per Deum , qui te ad
tutelam humani generis procreavit, et
populo venienti ad credulitatem per
servos suos consecrari praecepit, ut in
nomine sanctae Trinitatis efficiaris
salutare sacramentum ad effugandum
inimicum. Proinde rogamus te, Domine,
Deus noster, ut hanc creaturam salis
sanctificando sancti fices, et
benedicendo bene dicas, ut fiat omnibus
accipientibus perfecta medicina,
permanens in visceribus eorum, in
nomine ejusdem

Ik bezweer u, schepsel zout, in de Naam
van God den almachtigen Vader, en in
de liefde van onzen Heer Jesus
Christus, en in de kracht van den Heiligen
Geest. Ik bezweer u bij den levenden
God , bij den waarachtigen God , bij
den heiligen God , bij den God die u
tot behoud van het menselijk geslacht
heeft geschapen en aan zijn dienaren
gelast u voor het tot geloof komende volk
te wijden, opdat gij in de Naam der
heilige Drievuldigheid zoudt worden tot
een heilzaam teken om den vijand te
verdrijven. Daarom vragen wij U, Heer
onze God, dit zout, uw schepsel, door uw
heiliging te heiligen en door uw
zegening te zegenen , opdat het allen
die het ontvangen een volmaakt
geneesmiddel zij, dat werkzaam blijve in
hun binnenste; in de Naam van
denzelfden onzen

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

404

Heer Jesus Christus, die zal komen
Domini nostri Jesu Christi, qui venturus
oordelen levenden en doden, en de wereld est judicare vivos et mortuos, et saeculum
door het vuur. . Amen.
per ignem. . Amen.
Het volgende gebed wordt alleen gezegd, indien de doopleerling bekeerd is uit
het heidendom.
Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, die zijt,
die waart, en die blijft tot in eeuwigheid,
wiens oorsprong onbekend is en wiens
einde niet kan worden achterhaald;
deemoedig smeken wij U voor uw dienaar
(-ares) N,, die(n) Gij uit de dwaling van
het heidendom en een schandelijke
levenswandel hebt gered; gewaardig U
hem (haar) te verhoren, die nederig zijn
(haar) hoofd buigt voor het water des
Doopsels, opdat hij (zij), herboren uit
water en Heiligen Geest, den ouden mens
aflegge en zich beklede met den nieuwen
mens, die naar U is geschapen; moge hij
(zij) het ongerepte en vlekkeloze kleed
ontvangen en zo waardig zijn U, onzen
God, te dienen. Door Christus onzen
Heer. . Amen.

Oremus. - Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, qui es, qui
eras, et qui permanes usque in finem,
cujus origo nescitur, nec finis
comprehendi potest: te supplices
invocamus super hunc famulum tuum N.,
quem (hanc famulam tuam N., quam)
liberasti de errore gentilium, et
conversatione turpissima: dignare
exaudire eum, qui (eam, quae) tibi
cervices suas humiliat ad lavacri fontem,
ut, renatus (-a) ex aqua et Spiritu Sancto,
exspoliatus (-a) veterem hominem, induat
novum, qui secundum te creatus est;
accipiat vestem incorruptam et
immaculatam, tibique Deo nostro servire
mereatur. Per Christum Dominum
nostrum. . Amen.

De priester legt den dopeling het gewilde zout in de mond, en zegt:
N., ontvang het zout der wijsheid; het
strekke u tot verzoening ten eeuwigen
leven. . Amen.

N., accipe sal sapientiae: propitiatio sit
tibi in vitam aeternam. . Amen.

Vrede zij u.

Pax tibi.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Vervolgens bidt de priester (als er meer dan één dopeling is, in het meervoud):
Laat ons bidden. - God onzer vaderen,
God, grondlegger van alle waarheid, in
alle deemoed bidden wij U: zie
goedgunstig neer op deze(n) uw dienaar
(-ares) N., laat hem (haar) die nu voor het
eerst het voedsel van dit zout proeft, niet
langer hon-

Oremus. - Deus patrum nostrorum, Deus
universae conditor veritatis, te supplices
exoramus, ut hunc famulum tuum (hanc
famulam tuam) N. respicere digneris
propitius, et hoc primum pabulum salis
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gustantem, non diutius esurire permittas,
quo minus cibo expleatur caelesti,
quatenus sit semper spiritu fervens, spe
gaudens, tuo semper nomini serviens.
Perduc eum (eam), Domine, quaesumus,
ad novae regenerationis lavacrum, ut cum
fidelibus tuis promissionum tuarum
aeterna praemia consequi mereatur. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

geren, doch geef dat hij (zij) met hemelse
spijs verzadigd wordt, zodat hij (zij) altijd
vurig zij van geest, blijmoedig door
vertrouwen en steeds uw Naam moge
dienen. Geleid hem (haar), vragen wij,
Heer, tot het bad der wedergeboorte,
opdat hij (zij) met uw gelovigen de
eeuwige prijs van uw beloften moge
verkrijgen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Bezweringen over de mannen
¶ De drie bezweringen die nu volgen worden alleen over mannen uitgesproken. Over
vrouwen worden andere bezweringen gezegd, welke men hieronder vindt op bladz.
409 vlg. Zo nodig zegt de priester de volgende ondervragingen en gebeden in het
meervoud. Allereerst nodigt de priester den dopeling uit het Onze Vader te bidden:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerling knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerling staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken hem.
tot den dopeling:
Treed nader.
Eerst bekruist de doopborg met de duim het voorhoofd van den doopleerling;
daarna doet de priester hetzelfde. Beiden zeggen daarbij:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
De priester legt den dopeling de hand op:
Oremus. - Deus Abraham, Deus Isaac,
Deus Jacob, Deus, qui Moysi famulo tuo
in monte Sinai apparuisti, et filios Israël
de terra Aegypti eduxisti, deputans eis
Angelum pie-

God van Abraham, God van Isaac, God
van Jacob, God, die op de berg Sinaï aan
uw dienaar Moses zijt verschenen en de
kinderen van Israël uit het land van
Egypte hebt gevoerd, hun den engel van
uw goedheid zendend
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om hen dag en nacht te beschermen;
gewaardig U, vragen wij, Heer, ook nu
uw heiligen engel uit de hemel te zenden
om dezen uw dienaar N. te behoeden en
hem tot de genade van uw doopsel te
geleiden. Door Christus onzen Heer. .
Amen.

tatis tuae, qui custodiret eos die ac nocte:
te quaesumus, Domine; ut mittere
digneris sanctum Angelum tuum de
caelis, qui similiter custodiat et hunc
famulum tuum N., et perducat eum ad
gratiam baptismi tui. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van dezen dienaar Gods N., want
onze God en Heer Jesus Christus heeft
Zich gewaardigd hem te roepen tot zijn
heilige genade en tot het bad van het
doopsel. En waag het niet, vervloekte
duivel, dit teken van het heilig kruis ,
dat wij op zijn voorhoofd drukken, ooit
te schenden. Door denzelfden Christus
onzen Heer, die zal komen oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo, Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hoc
famulo Dei N., quia istum sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque baptismatis
vocare dignatus est: et hoc signum
sanctae Cru cis, quod nos fronti ejus
damus, tu, maledicte diabole, numquam
audeas violare. Per eundem Christum
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

En nogmaals zegt de priester:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerling knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerling staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken hem.
tot den dopeling:
Treed nader.
Weer bekruisen doopborg en priester den doopleerling op het voorhoofd:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
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De priester legt hem de hand op:
Oremus. - Deus, immortale praesidium
omnium postulantium, liberatio
supplicum, pax rogantium, vita
credentium, resurrectio mortuorum: te
invoco super hunc famulum tuum N., qui,
baptismi tui donum petens, aeternam
consequi gratiam spirituali regeneratione
desiderat: accipe eum, Domine, et quia
dignatus es dicere: Petite, et accipietis;
quaerite, et invenietis; pulsate, et
aperietur vobis: petenti praemium porrige,
et januam pande pulsanti, ut, aeternam
caelestis lavacri benedictionem
consecutus, promissa tui muneris regna
percipiat: Qui cum Patre et Spiritu Sancto
vivis et regnas Deus, in saecula
saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, onsterfelijke hulp
voor allen die U aanroepen, bevrijding
voor wie tot U smeken, vrede voor wie
tot U bidden, leven van wie in U geloven
en verrijzenis der doden; ik roep U aan
voor dezen uw dienaar N., die om de gave
van uw doopsel vraagt en door die
geestelijke wedergeboorte de eeuwige
genade verlangt te verwerven; neem hem
aan, Heer: Gij hebt immers dit woord
willen spreken: Vraagt en gij zult
verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt
en u zal worden opengedaan. Schenk hem
dan ook de gave die hij vraagt, en open
de deur op zijn kloppen, opdat hij de
eeuwige zegening van het hemelse bad
moge verkrijgen en aan het beloofde rijk
uwer genade deelachtig worde. Die met
den Vader en den Heiligen Geest leeft en
heerst, God, in de eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Audi, maledicte satana, adjuratus per
nomen aeterni Dei, et Salvatoris nostri
Jesu Christi Filii ejus, cum tua victus
invidia, tremens gemensque discede.
Nihil tibi sit commune cum servo Dei N.,
jam caelestia cogitante, renuntiaturo tibi
et saeculo tuo, et beatae immortalitati
victuro. Da igitur honorem advenienti
Spiritui Sancto, qui, ex summa caeli arce
descendens, proturbatis fraudibus tuis,
divino fonte purgatum pectus,
sanctificatum Deo templum et
habitaculum perficiat: ut, ab omnibus
penitus noxiis

Luister, vervloekte satan, ik bezweer u
bij de Naam van den eeuwigen God en
van onzen Zaligmaker Jesus Christus, zijn
Zoon: ga weg van hier, overwonnen met
uw afgunst, bevend en zuchtend. Geen
enkele gemeenschap zij er meer tussen u
en den dienaar Gods N., die voortaan, zijn
geest op het hemelse gericht, u en uw
wereld verloochent en voor de
gelukzalige onsterfelijkheid gaat leven.
Geef derhalve eer aan den Heiligen Geest,
die uit de hoogste burcht des hemels reeds
komt nederdalen om uw bedrieglijke
listen te beschamen en de door het
goddelijk bad gereinigde ziel tot een
godgewijde tempel en
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woonplaats te maken; opdat deze dienaar
Gods, van alle schande zijner vroegere
zonden bevrijd, altijd dank moge brengen
aan den eeuwigen God, en zijn heilige
Naam zegene in de eeuwen der eeuwen.
. Amen.

praeteritorum criminum liberatus, servus
Dei gratias perenni Deo referat semper,
et benedicat nomen sanctum ejus in
saecula saeculorum. . Amen.

Ten derden male zegt de priester:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerling knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerling staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken hem.
tot den dopeling:
Treed nader.
Weer bekruisen doopborg en priester den doopleerling op het voorhoofd:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
De priester legt hem de hand op:
Ik bezweer u, onreine geest, in de Naam
van den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest, vertrek en ga uit van
dezen dienaar Gods N. Hij immers
beveelt het u, vervloekte en verdoemde,
die te voet over de zee wandelde en aan
Petrus, toen deze zonk, de rechterhand
heeft gereikt.

Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine
Pa tris, et Fi lii, et Spiritus Sancti,
ut exeas, et recedas ab hoc famulo Dei N.
Ipse enim tibi imperat, maledicte
damnate, qui pedibus super mare
ambulavit, et Petro mergenti dexteram
porrexit.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis,
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van dezen dienaar Gods N., want
onze God en Heer Jesus Christus heeft
Zich gewaardigd hem te roepen tot zijn
heilige genade en tot het bad van het
doopsel. En waag

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hoc
famulo Dei N., quia istum sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque baptismatis
vo-
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care dignatus est: et hoc signum sanctae
Cru cis, quod nos fronti ejus damus, tu,
maledicte diabole, numquam audeas
violare. Per eundem Christum Dominum
nostrum, qui venturus est judicare vivos
et mortuos, et saeculum per ignem. .
Amen.

het niet, vervloekte duivel, dit teken van
het heilig kruis , dat wij op zijn
voorhoofd drukken, ooit te schenden.
Door denzelfden Christus onzen Heer,
die zal komen oordelen levenden en
doden, en de wereld door het vuur. .
Amen.

Als er ook vrouwen onder de doopleerlingen zijn, treden de mannen terzijde en
komen de vrouwen tot den priester.

Bezweringen over de vrouwen
¶ Ook de volgende ondervragingen en gebeden zegt de priester zo nodig in het
meervoud.
De priester nodigt de dopelinge uit het Onze Vader te bidden:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerlinge knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerlinge staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken haar.
tot de dopelinge:
Treed nader.
Eerst bekruist de doopborg met de duim het voorhoofd van de doopleerlinge;
daarna doet de priester hetzelfde. Beiden zeggen daarbij:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
De priester legt de dopelinge de hand op:
Oremus. - Deus caeli, Deus terrae, Deus
angelorum, Deus archangelorum, Deus
patriarcharum, Deus prophetarum, Deus
apostolorum, Deus martyrum, Deus
confessorum, Deus virginum, Deus
omnium bene viventium, Deus, cui omnis
lingua confitetur, et omne genu flectitur,
caelestium, terrestrium et in-

Laat ons bidden. - God van hemel en
aarde, God van engelen en aartsengelen,
God van aartsvaders en profeten, God van
apostelen en martelaren, God van
belijders en maagden, God van allen die
rechtschapen leven, God, dien alle tong
belijdt, voor wien alle knie zich buigt van
wie in de hemel, op de aarde en onder de
aarde zijn; ik smeek uw hulp af, Heer,
over
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deze uw dienares N., dat Gij haar wilt
behoeden en tot de genade van uw
doopsel wilt geleiden. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

fernorum: te invoco, Domine, super hanc
famulam tuam N., ut eam custodire et
perducere digneris ad gratiam baptismi
tui. Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis,
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van deze dienares Gods N., want
onze God en Heer Jesus Christus heeft
Zich gewaardigd haar te roepen tot zijn
heilige genade en tot het bad van het
doopsel. En waag het niet, vervloekte
duivel, dit teken van het heilig kruis ,
dat wij op haar voorhoofd drukken, ooit
te schenden. Door denzelfden Christus
onzen Heer, die zal komen oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hac
famula Dei N., quia istam sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque baptismatis
vocare dignatus est: et hoc signum
sanctae Cru cis. quod nos fronti ejus
damus, tu, maledicte diabole, numquam
audeas violare. Per eundem Christum
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

En nogmaals zegt de priester:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerlinge knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerlinge staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken haar.
tot de dopelinge:
Treed nader.
Weer bekruisen doopborg en priester de dopelinge op het voorhoofd:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
De priester legt haar de hand op:
Laat ons bidden. - God van Abraham,
God van Isaac, God

Oremus. - Deus Abraham, Deus Isaac,
Deus Ja-
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cob, Deus, qui Moysi famulo tuo in
monte Sinai apparuisti, et filios Israël de
terra Aegypti eduxisti, deputans eis
Angelum pietatis tuae, qui custodiret eos
die ac nocte: te quaesumus, Domine; ut
mittere digneris sanctum angelum tuum
de caelis, qui similiter custodiat et hanc
famulam tuam N., et perducat eam ad
gratiam baptismi tui. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

van Jacob, God, die op de berg Sinaï aan
uw dienaar Moses zijt verschenen en de
kinderen van Israël uit het land van
Egypte hebt gevoerd, hun den engel van
uw goedheid zendend om hen dag en
nacht te beschermen; gewaardig U,
vragen wij, Heer, ook nu uw heiligen
engel uit de hemel te zenden om deze uw
dienares N. te behoeden en haar tot de
genade van uw doopsel te geleiden. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hac
famula Dei N., quia istam sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque baptismatis
vocare dignatus est: et hoc signum
sanctae Cru cis, quod nos fronti ejus
damus, tu, maledicte diabole, numquam
audeas violare. Per eundem Christum
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis,
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van deze dienares Gods N., want
onze God en Heer Jesus Christus heeft
Zich gewaardigd haar te roepen tot zijn
heilige genade en tot het bad van het
doopsel. En waag het niet, vervloekte
duivel, dit teken van het heilig kruis ,
dat wij op haar voorhoofd drukken, ooit
te schenden. Door denzelfden Christus
onzen Heer, die zal komen oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Ten derden male zegt de priester:
Bid, uitverkorene, buig de knieën en zeg het Onze Vader.
De geloofsleerlinge knielt en bidt:
Onze Vader... maar verlos ons van het kwade.
De priester vervolgt:
Sta op, eindig uw gebed, en zeg: Amen.
De geloofsleerlinge staat op en zegt:
Amen.
De priester zegt tot den doopborg:
Teken haar.
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tot de dopelinge:
Treed nader.
Weer bekruisen doopborg en priester de doopleerlinge op het voorhoofd:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
De priester legt haar de hand op:
Ik bezweer u, onreine geest, bij den Vader
en den Zoon en den Heiligen
Geest, vertrek en ga uit van deze dienares
Gods N. Hij immers beveelt het u,
vervloekte en verdoemde, die de ogen
van den blindgeborene heeft geopend en
Lazarus op de vierde dag na diens dood
uit het graf heeft doen opstaan.

Exorcizo te, immunde spiritus, per
Pa trem, et Fi lium, et Spiritum
Sanctum, ut exeas, et recedas ab hac
famula Dei N. Ipse enim tibi imperat,
maledicte damnate, qui caeco nato oculos
aperuit, et quatriduanum Lazarum de
monumento suscitavit.

Erken dan, vervloekte duivel, uw vonnis,
en geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus en aan den Heiligen Geest,
en ga uit van deze dienares Gods N., want
onze God en Heer Jesus Christus heeft
Zich gewaardigd haar te roepen tot zijn
heilige genade en tot het bad van het
doopsel. En waag het niet, vervloekte
duivel, dit teken van het heilig kruis ,
dat wij op haar voorhoofd drukken, ooit
te schenden. Door denzelfden Christus
onzen Heer, die zal komen oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Ergo, maledicte diabole, recognosce
sententiam tuam, et da honorem Deo vivo
et vero, da honorem Jesu Christo Filio
ejus, et Spiritui Sancto, et recede ab hac
famula Dei N., quia istam sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque baptismatis
vocare dignatus est: et hoc signum
sanctae Cru cis, quod nos fronti ejus
damus, tu, maledicte diabole, numquam
audeas violare. Per eundem Christum
Dominum nostrum, qui venturus est
judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

Gebed om verlichting
De priester legt nogmaals aan ieder der doopleerlingen de hand op en bidt vervolgens,
terwijl hij de hand over hen houdt uitgestrekt (zo nodig in het meervoud):
Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, bron
van licht en waarheid, ik smeek uw
eeuwige en allerrechtvaardigste goedheid
af

Oremus. - Aeternam ac justissimam
pietatem tuam deprecor, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus, auctor
luminis et
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veritatis, super hunc famulum tuum (hanc
famulam tuam) N., ut digneris eum (eam)
illuminare lumine intelligentiae tuae:
munda eum (eam), et sanctifica: da ei
scientiam veram, ut dignus (-a) efficiatur
accedere ad gratiam baptismi tui, teneat
firmam spem, consilium rectum,
doctrinam sanctam, ut aptus (-a) sit ad
percipiendam gratiam tuam. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

over deze(n) uw dienaar (-ares) N., opdat
Gij U gewaardigt hem (haar) te verlichten
met het licht van uw kennis; reinig en
heilig hem (haar), geef hem (haar) de
ware wijsheid, opdat hij (zij) waardig
worde te naderen tot de genade van uw
doopsel, een vast vertrouwen, een juist
inzicht en de heilige leer beware, en zo
geschikt moge worden uw genade te
ontvangen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Het binnenleiden in het kerkgebouw
De priester leidt den doopleerling de kerk binnen, terwijl deze het uiteinde van diens
stool in de hand houdt. Als er meer dan één doopleerling is, houdt de eerste de stool
in de hand en reikt de andere hand aan den tweede, die op zijn beurt den derde bij
de hand houdt, enz. Ondertussen zegt de priester:
N., ingredere in sanctam ecclesiam Dei,
ut accipias benedictionem caelestem a
Domino Jesu Christo, et habeas partem
cum illo et sanctis ejus. . Amen.

N., treed binnen in de heilige kerk van
God, opdat gij van onzen Heer Jesus
Christus de hemelse zegen ontvangt, en
opdat gij deel moogt hebben met Hem en
zijn heiligen. . Amen.

In de kerk gekomen knielt de dopeling neer en bidt in stilte. De priester legt hem
nogmaals de hand op; daarna staat de dopeling op en bidt tezamen met den priester
de Twaalf artikelen van het geloof en het Onze Vader.
Ik geloof in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde. En in
Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer; die ontvangen is van den Heiligen
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 den
almachtigen Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik
geloof in den Heiligen Geest; de heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de
heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig
leven. Amen.
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
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schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. Amen.
Nogmaals legt de priester hem de hand op en zegt vervolgens:
Het is u waarlijk niet onbekend, satan,
dat u straffen en folteringen te wachten
staan, de dag van het oordeel, de dag van
de eeuwige straf: de dag die komen zal
als een brandend vuur, waarin u en al uw
engelen een eeuwige ondergang is bereid.
Daarom, verdoemde en doemwaardige,
geef eer aan den levenden en
waarachtigen God, geef eer aan zijn Zoon
Jesus Christus, geef eer aan den Heiligen
Geest den Vertrooster, in wiens Naam en
in wiens kracht ik u, onreine geest, wie
gij ook zijt, gebied te wijken en uit te
gaan van deze(n) dienaar (-ares) Gods N.,
die(n) dezelfde onze God en Heer Jesus
Christus heden door zijn gave tot zijn
heilige genade en zegening en tot het bad
des doopsels heeft willen roepen; opdat
hij (zij) door het water der wedergeboorte
een tempel Gods zou worden tot
vergeving van al zijn (haar) zonden. In
de Naam van denzelfden Jesus Christus,
onzen Heer, die zal komen oordelen
levenden en doden, en de wereld door het
vuur. . Amen.

Nec te latet, satana, imminere tibi poenas,
imminere tibi tormenta, imminere tibi
diem judicii, diem supplicii sempiterni;
diem, qui venturus est velut clibanus
ardens, in quo tibi, atque universis angelis
tuis praeparatus sempiternus erit interitus.
Proinde, damnate, atque damnande, da
honorem Deo vivo et vero, da honorem
Jesu Christo Filio ejus, da honorem
Spiritui Sancto Paraclito, in cujus nomine
atque virtute praecipio tibi, quicumque
es, spiritus immunde, ut exeas, et recedas
ab hoc famulo Dei N., quem (hac famula
Dei N., quam) hodie idem Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam et benedictionem,
fontemque baptismatis dono vocare
dignatus est: ut fiat ejus templum per
aquam regenerationis in remissionem
omnium peccatorum. In nomine ejusdem
Domini nostri Jesu Christi, qui venturus
est judicare vivos et mortuos, et saeculum
per ignem. . Amen.

Het openen der oren
De priester bevochtigt zijn duim met speeksel en raakt de beide oren van den dopeling
aan. Hij spreekt daarbij de woorden des Heren:
Ephpheta, dat is: Open u.

Ephpheta, quod est: Adaperire.

eveneens de neus:
Tot zoete geur. En gij, duivel, vlucht;
want het oordeel Gods is nabij.

In odorem suavitatis. Tu autem effugare,
diabole; appropinquabit enim judicium
Dei.
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Verzaking aan den duivel
De priester vraagt:
Hoe is uw voornaam?
En de doopleerling antwoordt:
. N.
N., verzaakt gij den duivel?
. Ik verzaak.
En al zijn werken?
. Ik verzaak.
En al zijn ijdelheden?
. Ik verzaak.

Zalving met olie
De priester zalft den dopeling, eerst op de borst, dan tussen de schouders, met de
olie der geloofsleerlingen:
Ego te lineo oleo salutis in Christo Jesu Ik zalf u met de olie des heils, in
Domino nostro in vitam aeternam. .
Christus Jesus onzen Heer, ten eeuwigen
Amen.
leven. . Amen.
Pax tibi.

. Et cum spiritu tuo.

Vrede zij met u.

. En met uw geest.

Laatste bezwering
Over iederen doopleerling afzonderlijk spreekt de priester:
Exi, immunde spiritus, et da honorem
Deo vivo et vero. Fuge, immunde spiritus,
et da locum Jesu Christo Filio ejus.
Recede, immunde spiritus, et da locum
Spiritui Sancto Paraclito.

Ga uit, onreine geest, en geef eer aan den
levenden en waarachtigen God. Vlucht,
onreine geest, en maak plaats voor Jesus
Christus, zijn Zoon. Wijk terug, onreine
geest, en maak plaats voor den Heiligen
Geest, den Vertrooster.

Laatste geloofsbelijdenis
De priester verwisselt de paarse stool (en koorkap) tegen een witte. De dopeling
wordt naar de doopvont geleid. Hier vraagt de priester, alvorens de eigenlijke
doophandeling te verrichten, hem nogmaals uitdrukkelijk naar zijn geloof:
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Hoe is uw voornaam?
. N.
N., gelooft gij in God den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde?
. Ik geloof.
Gelooft gij in Jesus Christus, zijn enigen Zoon, onzen Heer, die geboren is en
geleden heeft?
. Ik geloof.
Gelooft gij ook in den Heiligen Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap
van de heiligen, de vergeving van de
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zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven?
. Ik geloof.
N., wat vraagt gij?
. Het doopsel.
Wilt gij gedoopt worden?
. Ik wil.

Het doopsel
Terwijl de borg (of de beide borgen) den dopeling vasthouden, of hem tenminste
aanraken, schept de priester water uit de vont en doopt hem in de Naam der
allerheiligste Drievuldigheid:
N., ik doop u in de Naam van den Vader N., ego te baptizo in nomine Pa tris, et
en den Zoon en den Heiligen
Fi lii, et Spiritus Sancti.
Geest.
Bij het voorwaardelijke doopsel zegt de priester:
Indien gij niet gedoopt zijt, doop ik u in Si non es baptizatus (-a), ego te baptizo
de Naam van den Vader en den Zoon in nomine Pa tris, et Fi lii, et Spiritus
en den Heiligen Geest.
Sancti.

Zalving met chrisma
De priester zalft den pasgedoopte met het heilig chrisma kruisgewijs op de kruin, en
zegt:
De almachtige God, Vader van onzen
Heer Jesus Christus, die u uit water en
den Heiligen Geest heeft doen herboren
worden en die u vergiffenis van alle
zonden heeft geschonken, Hij zalve u
met het chrisma des heils, in denzelfden
Christus Jesus onzen Heer, ten eeuwigen
leven. . Amen.

Deus omnipotens, Pater Domini nostri
Jesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et
Spiritu Sancto, quique dedit tibi
remissionem omnium peccatorum, ipse
te liniat chrismate salutis in eodem
Christo Jesu Domino nostro in vitam
aeternam. . Amen.

Vrede zij met u.

Pax tecum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

De priester reikt hem het witte kleed:
Ontvang het witte kleed, en blijf het
dragen zonder smet tot voor de

Accipe vestem candidam, quam perferas
immaculatam ante tribunal Domini nostri

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

rechterstoel van onzen Heer Jesus
Christus, opdat gij het eeuwige leven
moogt verkrijgen. . Amen.

Jesu Christi, ut habeas vitam aeternam.
. Amen.

en de brandende kaars:
Ontvang de brandende kaars, en bewaar Accipe lampadem ardentem, et
uw doopsel onberispelijk; onderhoud
irreprehensibilis custodi baptismum tuum:
Gods geboden, opdat, als de Heer ter
serva Dei mandata, ut, cum
bruiloft
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Dominus venerit ad nuptias, possis
occurere ei una cum omnibus sanctis in
aula caelesti, et vivas in saecula
saeculorum. . Amen.

komt, gij Hem met alle heiligen in het
hemels hof tegemoet kunt gaan en moogt
leven in de eeuwen der eeuwen. .
Amen.

Ten slotte neemt de priester afscheid van den dopeling met de woorden:
N., vade (ite) in pace, et Dominus sit
tecum (vobiscum). . Amen.

N., ga(at) in vrede, en de Heer zij met u.
. Amen.
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Het sacrament van het vormsel
Zoals Pinksteren, het feest van de volheid van den Heiligen Geest, volgt op het
Paasfeest, waarin wij de verlossing in Christus vieren, zo volgt het sacrament van
de uitstorting des Geestes op het doopsel. Reeds in de Handelingen der Apostelen
vinden we beide sacramenten duidelijk onderscheiden. Petrus en Joannes reisden
naar Samaria, om hun, die daar door den diaken Philippus waren gedoopt, de handen
op te leggen en den Heiligen Geest te schenken (Hand. 8, 14). Dit is het sacrament
van het vormsel (van het oude werkwoord vormen of vermen: sterken), in het Latijn
confirmatio (bevestiging) genoemd.
In de oude Kerk ging de pasgedoopte van de doopvont recht naar den bisschop,
die hem de handen oplegde, zalfde met gewijde olie en in een kort gebed den Geest
over hem afriep. Nu nog wordt in het Oosten het vormsel onmiddellijk na het doopsel
door den priester toegediend.
In de Westerse Kerk is de gewone bedienaar van dit sacrament de bisschop
gebleven, en ook om die reden is het allengs van het doopsel verwijderd geraakt,
zodat het als regel nu wordt toegediend aan kinderen die reeds tot de jaren des
onderscheids zijn gekomen. Deze latere toediening rust echter ook voor een gedeelte
op de betekenis van het sacrament, niet alsof dit niet uit zichzelf de kracht van genade
zou werken welke er door wordt aangeduid, maar omdat het vormsel inderdaad is:
het sacrament van de voltooiing, van de innerlijke volwassenheid, van de geestelijke
meerderjarigheid. Het is de Pinksteruitstorting van den Geest in de ziel van den
gedoopten christen. Door het bewust ontvangen van het vormsel getuigt de christen
bovendien, dat hij de verantwoording welke hem door het doopsel werd opgelegd,
van harte aanvaardt.
De Geest deelt ons in het vormsel in onze tijd geen buitengewone genadegaven
meer uit, zoals dit in de oude Kerk geschiedde: de charismen van profetie en talen
(Hand. 19, 6). Veel belangrijker zijn de innerlijke gaven - de ‘zeven gaven’ zoals
wij ze noemen in navolging van Is. 11, 2-3 - welke door het vormsel worden
medegedeeld. Wij ontvangen de kracht ons geloof te belijden; Christus zelf heeft het
ons beloofd dat de Geest ons voor de rechtbanken der godlozen het juiste antwoord
in de mond
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zal leggen (Mt. 10, 19-20). Wij ontvangen het instinct voor de Waarheid en het juiste
inzicht in den Heer, de Kerk en de Schrift (1 Cor. 1, 21-22 en 1 Jo. 2, 20).
Over het tijdstip waarop Christus dit sacrament heeft ingesteld, hebben de
evangelisten ons niets medegedeeld. Maar in de Handelingen en brieven der apostelen
vinden wij het vermeld. En reeds volgens de oude traditie der Kerk werd de Geest
afgeroepen door gebed, het opleggen der handen en de zalving met olie. Dit is de
wijze waarop het vormsel nog altijd door de Kerk wordt toegediend.
De gewone bedienaar van het sacrament is in de Westerse Kerk de bisschop, daar
het passend is dat de opneming tot volwaardigen christen en strijder Gods geschiedt
door hem, die door den Heer als leider der Kerk is aangesteld. Paus Pius XII heeft
echter bepaald, dat de pastoors in hun parochie het vormsel mogen en moeten
toedienen aan kinderen of ouderen, die in stervensgevaar verkeren en het sacrament
nog niet hebben ontvangen. Ook zij moeten daarbij gebruik maken van het heilig
chrisma, dat ieder jaar door den bisschop op Witte Donderdag wordt gewijd. Het is
de olie der sterkte, waarmee de christenen worden gezalfd als kampvechters die de
goede strijd gaan strijden. Het is de olie van vreugde (een mengsel van olijfolie en
geurende balsem), waarvan sprake is in het Oude Testament (Ps. 44, 8; vgl. Hebr.
1, 9). Het is ook de olie der uitverkiezing, niet langer van de zalving der priesters,
koningen en profeten onder de wet der voorafbeelding (gebed van de chrismawijding),
maar de uitverkiezing van het koninklijke priesterschap der christenen, gelijk ook
van Christus, den ‘Gezalfde’, geschreven staat, dat Hij door zijn Vader werd gezalfd
(Hand. 4, 27).
Wie in staat van zware zonde het sacrament van het vormsel ontvangt, maakt zich
schuldig aan een heiligschennis.
Ook bij het vormsel treden een of meer borgen op. Evenals bij het doopsel ontstaat
tussen hen en den vormeling een geestelijke verwantschap.

Gebeden welke men kan bidden voor het ontvangen van het vormsel
* Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur
van uw liefde.
. Zend uw Geest uit, en alles zal worden herschapen;
. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting
van den Heiligen Geest onderwezen: geef dat wij door dien Geest de ware wijsheid
bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onzen Heer.
Amen.
God almachtig, Vader van uw Christus, uw eniggeboren Zoon, geef mij een zuiver
lichaam, een rein hart, een waakzame geest, een nimmer dwalende kennis; en zend
over mij uw Heiligen Geest,
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opdat ik de waarheid bezitte en er onwankelbaar in gelove.
Gezegend zijt Gij, almachtige Heer, bron van alle goed, Zon der gerechtigheid; want
over ons, die in duisternis waren, hebt Gij het licht van uw heil doen stralen door de
verschijning van uw enigen Zoon onzen Heer; Gij hebt ons gereinigd in het heilig
water van het doopsel, ons doen herboren worden, ons verlicht door het water en den
Geest, en ons vergiffenis geschonken van onze zonden.
Geef ons nu ook, Heer, barmhartige Koning, het zegel van de gave van uw heilige,
almachtige en aanbiddenswaardige Geest; beschut ons in uw heiliging, sterk ons in
het rechte geloof, bevrijd ons van den boze en al zijn werken, en bewaar ons hart
door een heilzame vrees in reinheid en gerechtigheid; opdat wij U behagen in werken
en woorden, steeds uw kinderen mogen zijn en de erfgenamen van uw hemels
koninkrijk.
De meeste gebeden die voor het Pinksterfeest zijn aangegeven, kan men zeer wel
bidden alvorens het vormsel te ontvangen.

De toediening van het vormsel
¶ De plechtigheden en gebeden waarmee de priesters het vormsel toedienen, zijn
geheel gelijk aan die welke in het Romeinse Pontificale voor de toediening door den
bisschop zijn voorgeschreven. Uitgezonderd zijn natuurlijk de voorschriften
betreffende de bisschoppelijke onderscheidingstekenen en de zetel.
De bisschop mag het vormsel te allen tijde toedienen. Bijzonder geschikt echter
is de Pinksterweek. Ook wordt het sacrament bij voorkeur in de morgenuren
toegediend; in dit geval zullen de vormelingen het nuchter ontvangen. Bindende
voorschriften bestaan echter niet op dit punt.
De bisschop, gekleed in witte gewaden, neemt plaats op een zetel, welke midden
voor het altaar is geplaatst. Nadat hij zijn handen heeft gewassen, wordt hem de
mijter van het hoofd genomen. Hij staat op en bidt met het gezicht naar de
vormelingen die voor hem liggen geknield:
DE Heilige Geest dale op u neder, en de SPIRITUS Sanctus superveniat in vos, et
kracht des Allerhoogsten beware u voor virtus Altissimi custodiat vos a peccatis.
zonden. . Amen.
. Amen.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.

. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.

. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

. Qui fecit caelum et terram.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.
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. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Vervolgens strekt de bisschop zijn handen uit over de vormelingen, en zegt het
volgende gebed. Volgens sommige theologen is dit de handoplegging waarop reeds
in de Handelingen der Apostelen wordt gezinspeeld. De meesten echter menen, dat
de zalving met chrisma tegelijkertijd handoplegging is. In ieder geval zijn de
vormelingen gehouden de plechtigheid van de aanvang af geheel bij te wonen, zodat
op vele plaatsen het voorschrift bestaat dat de kerk bij het begin wordt afgesloten.
Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui regenerare dignatus es hos famulos
tuos ex aqua et Spiritu Sancto, quique
dedisti eis remissionem omnium
peccatorum: emitte in eos septiformem
Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de
caelis. . Amen.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die deze uwe dienaren hebt willen
doen herboren worden uit water en den
Heiligen Geest, en die hun vergiffenis
van alle zonden hebt geschonken; zend
uit de hemelen over hen uw
zevenvormigen Heiligen Geest, den
Vertrooster. . Amen.

Spiritum sapientiae et intellectus.
Amen.

Den Geest van wijsheid en verstand.
Amen.

.

.

Spiritum consilii et fortitudinis. . Amen. Den Geest van raad en sterkte. . Amen.
Spiritum scientiae et pietatis.

. Amen. Den Geest van wetenschap en godsvrucht.
. Amen.

Adimple eos Spiritu timoris tui, et
consigna eos signo Cru cis Christi, in
vitam propitiatus aeternam. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per
omnia saecula saeculorum. . Amen.

Vervul hen met den Geest van uw vrees,
en stempel hen met het teken van
Christus' kruis, en wees hun genadig
ten eeuwigen leven. Door denzelfden
Jesus Christus uw Zoon onzen Heer, die
met U leeft en heerst in de eenheid van
dien Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen.
. Amen.

De bisschop neemt weer plaats op zijn zetel en dient, met de mijter op het hoofd,
aan ieder der vormelingen afzonderlijk het heilig vormsel toe. De vormelingen of de
borg of een der priesters noemt telkens de naam van den vormeling, welke volgens
plaatselijk gebruik een andere kan zijn dan die welke hij bij het doopsel ontving. Met
de rechterduim tekent de bisschop op het voorhoofd van den vormeling een kruis
met het chrisma, terwijl hij dikwijls tegelijkertijd de hand op het hoofd van den
vormeling legt. In sommige
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streken is het gebruikelijk, dat de vormeling tijdens het ontvangen van het sacrament
een brandende kaars in de hand houdt. De borg houdt den vormeling bij de schouders.
De woorden welke de bisschop spreekt, zijn volgens het oude gebruik der Westerse
Kerk:
N., ik teken u met het teken des kruises, N., signo te signo Cru cis et confirmo te
en ik vorm u met het chrisma des heils. chrismate salutis. In nomine Pa tris, et
In de Naam van den Vader en den
Fi lii, et Spiritus Sancti. . Amen.
Zoon en den Heiligen Geest. .
Amen.
Vervolgens geeft de bisschop den vormeling een lichte kaakslag, ten teken dat de
christen nu een ridder is in de dienst van God. Hij zegt daarbij:
Vrede zij met u.

Pax tecum.

Met watten wordt het chrisma van het voorhoofd der vormelingen genomen; ofwel
wordt hun hoofd omwonden met een linnen doek, welke later wordt verbrand. - De
bisschop reinigt zijn handen en heft de volgende antifoon aan, welke door het koor
wordt voortgezet.
Bevestig, God, wat Gij in ons hebt
Confirma hoc, Deus, quod operatus es in
uitgewerkt, vanuit uw heilige tempel, die nobis, a templo sancto tuo, quod est in
is in Jerusalem.
Jerusalem.
Eer zij den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest; zoals het was in het
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto;
sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

En men herhaalt:
Bevestig, God, wat Gij in ons hebt
Confirma hoc, Deus, quod operatus es in
uitgewerkt, vanuit uw heilige tempel, die nobis, a templo sancto tuo, quod est in
is in Jerusalem.
Jerusalem.
De bisschop staat op en wendt zich naar het altaar.
. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

. Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

. En geef ons uw heil.

. Et salutare tuum da nobis.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.
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. Et cum spiritu tuo.
Oremus. - Deus, qui apo-
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stolis tuis Sanctum dedisti Spiritum, et
per eos eorumque successores ceteris
fidelibus tradendum esse voluisti: respice
propitius ad humilitatis nostrae
famulatum, et praesta; ut eorum corda,
quorum frontes sacra chrismate
delinivimus, et signo sanctae Crucis
signavimus, idem Spiritus Sanctus in eis
superveniens, templum gloriae suae
dignanter inhabitando perficiat: Qui cum
Patre et eodem Spiritu Sancto vivis et
regnas Deus, in saecula saeculorum. .
Amen.

apostelen den Heiligen Geest hebt
gegeven, en hebt gewild dat Hij door hen
en hun opvolgers aan de overige
gelovigen zou worden medegedeeld; zie
genadig neer op ons nederig dienstwerk,
en geef dat dezelfde Heilige Geest
nederdale in hen wier voorhoofd wij met
het heilig chrisma hebben gezalfd en met
het teken van het heilig kruis hebben
getekend, opdat Hij Zich gewaardige te
wonen in hun hart, en dit make tot de
tempel van zijn heerlijkheid. Gij die met
den Vader en dienzelfden Geest leeft en
heerst, God in de eeuwen der eeuwen. .
Amen.

Daarna zegt hij:
Ecce sic benedicetur omnis homo, qui
timet Dominum.

Zie, zo wordt gezegend ieder mens die
den Heer vreest.

En tot slot geeft de bisschop den nieuwgevormden zijn zegen:
Bene dicat vos Dominus ex Sion, ut
videatis bona Jerusalem omnibus diebus
vitae vestrae, et habeatis vitam aeternam.
. Amen.

Zegene u de Heer uit Sion, opdat gij
de goederen van Jerusalem moogt
aanschouwen alle dagen uws levens, en
het eeuwige leven bezitten. . Amen.

Volgens het Pontificale kan de bisschop hierna tot de nieuwgevormden en hun
borgen een toespraak houden.

Gebeden na het ontvangen van het vormsel
Bevestig, God, wat Gij in ons hebt uitgewerkt, van uit uw heilige tempel die is in
Jerusalem. (Ps. 67, 29)
Zie neder, onze Heer en God Jesus Christus, op hen die in het doopsel met U
werden bekleed en over wie de gaven van den Heiligen Geest werden afgeroepen.
Bewaar ons in uw bescherming, opdat wij altijd onoverwinnelijke strijders mogen
zijn tegen de geestelijke vijanden; en sta ons bij, opdat wij overwinnen ten einde toe
en uw onverwelkbare zegekrans ontvangen. Want Gij zijt het die vergeving schenkt
en verlossing, en U verheerlijken wij, met den Vader en den Heiligen Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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Het sacrament der priesterwijding
De priester van de nieuwe wet is, gelijk de brief aan de Hebreën getuigt, onze Heer
Jesus Christus, die Zichzelf eens en voor altijd heeft geofferd. Geen waarachtig
priesterschap is sindsdien mogelijk buiten het zijne, want zijn priesterschap is de
voorwaarde en de bron en de volheid van geheel het heilswerk. Als de verlosten aan
God geestelijke offers kunnen opdragen, dan is dit mogelijk omdat deze Hem behagen
door den enen Hogepriester Jesus Christus (1 Petr. 2, 5). Dit bedoelt de apostel ook,
als hij schrijft, dat de Heer den Vader een priesterlijk volk, een koninklijk priesterdom
heeft verworven (1 Petr. 2, 9).
Gelijk Christus heeft gewild dat het offer hetwelk Hij eens en voor altijd heeft
gebracht, onder ons tegenwoordig zou blijven in de heilige Geheimen der Kerk, zo
doet Hij ook zijn priesterschap voortbestaan in de priesters die Hij in zijn Kerk heeft
aangesteld. Het is de priesterlijke functie des Heren, welke de priesters der Kerk
vervullen; geen priesterschap immers is mogelijk buiten het enige priesterschap,
waardoor Christus alle voorafschaduwing van de joodse eredienst heeft te niet gedaan,
toen Hij doordrong in het heiligdom der hemelen (Hebr. 4, 14). Om dit enige offer
in de Kerk tegenwoordig te doen blijven, heeft de Heer bij het avondmaal de apostelen
en in hen al hun opvolgers bekleed met zijn eigen PRIESTERSCHAP: opdat zij steeds
opnieuw het gedachtenismaal zouden vieren van zijn Vlees en Bloed, geofferd en
vergoten tot vergeving der zonden. Aan de priesters ook beval Christus de overige
heilige tekenen te bedienen waardoor ons de genade van dit verlossingswerk wordt
betekend en medegedeeld; hun allereerst komt het toe te dopen, en zij alleen hebben
de macht over de gedoopten den Heiligen Geest af te roepen en de zieken te zalven
tot eeuwig leven.
De priesters zijn tevens de dragers van het HERDERSAMBT in de Kerk. Hun alleen
heeft Christus de rechtsmacht verleend om te binden of te ontbinden. Deze
rechtsmacht oefenen zij allereerst uit in het sacrament der biecht.
Ook het LERAARSAMBT in de Kerk hebben de priesters ontvangen. Tot hen werd
gezegd dat zij zouden uitgaan om te prediken; hun werd de bedeling der waarheid
toevertrouwd.
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In volle omvang geldt dit alles alleen van de bisschoppen, die immers de opvolgers
der apostelen zijn. Zij bezitten de volheid van het priesterambt, zodat zij ook anderen
de handen kunnen opleggen om hen tot priester te maken. Zij bezitten de rechtsmacht
in de Kerk: krachtens de bevoegdheid van hun ambt vergeven zij in Christus' naam
de zonden; in geestelijke zaken spreken zij recht over de gelovigen die hun zijn
toevertrouwd. Zij ook zijn de eigenlijke leraren der Kerk, de bedelers van het woord
der waarheid. Aan de vergadering der bisschoppen, voorgezeten door den eersten
bisschop die de opvolger is van sint Petrus, komt het toe de rechtsorde in de Kerk
vast te stellen en te waken over de zuivere kerkleer.
Reeds in de Handelingen en brieven der apostelen lezen wij, dat zij medehelpers
hebben aangesteld, niet alleen de ‘opzieners’ die hun plaats bekleedden, maar ook
medehelpers van langere rang: oudsten en diakenen. Uit deze rangen heeft zich op
den duur in de Kerk een ganse hiërarchie ontwikkeld.
Allereerst zijn dit de priesters. Krachtens hun wijding kunnen zij het eucharistisch
offer opdragen en het sacrament der laatste zalving toedienen. Als de bisschop het
hun toestaat kunnen zij de zonden vergeven. De bisschop machtigt hen te prediken
en te onderrichten.
Aan de diakens was oudtijds de zorg voor de armen toevertrouwd, welke
tegenwoordig grotendeels aan leken is overgelaten. Reeds in de tijd der apostelen
hadden zij de bevoegdheid plechtig het doopsel toe te dienen. Later zijn zij vooral
een rol gaan spelen bij de eredienst. Zij lezen het evangelie en staan de bisschoppen
en priesters terzijde bij het heilig dienstwerk. De bisschop kan hen machtigen te
preken. Steeds zijn de diakens in de Kerk tot de priesterstand gerekend, al is in de
Westerse Kerk veel van de luister van het ‘engelenambt’ verloren gegaan, toen men
het diakonaat vrijwel uitsluitend is gaan beschouwen als een voorbereiding tot het
priesterschap.
De subdiakens worden niet tot de priesterstand gerekend. Hun worden niet de
handen opgelegd; daarom is hun wijding volgens de meeste theologen geen sacrament,
maar een sacramentale. Wel wordt deze wijding in de Westerse Kerk rechtens tot de
‘hogere wijdingen’ gerekend, omdat de subdiakens volgens de Latijnse Kerkwet in
onthouding moeten leven en verplicht zijn tot het dagelijkse koorgebed.
De wijdingen der Acolythen, Bezweerders, Lezers en Deurwachters, de ‘vier lagere
wijdingen’ genoemd, zijn eveneens sacramentaliën. De kruinschering is slechts een
kerkelijke plechtigheid waardoor de leken rechtens in de stand der geestelijken
(clerici) worden opgenomen.
Het sacrament der priesterwijding omvat derhalve de wijdingen tot diaken, priester
en bisschop. Het drukt een stempel in hem die het ontvangt, dat zelfs door de ergste
afdwalingen niet verloren kan gaan en het werkt in ieder van deze wijdingen uit, wat
in de sacramentele gebeden der afzonderlijke wijdingen wordt betekend.
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Bovendien deelt het sacrament de genade mede, welke den wijdeling sterkt om een
leven te leiden overeenkomstig de verheven waardigheid van het ambt waartoe hij
wordt gewijd. Want hij die Christus' plaats bekleedt, moet ook in zijn leven Christus
steeds meer gelijk worden. De kerkelijke voorschriften, welke de geestelijken
beschermen en verre houden van zelfs geoorloofd profaan verkeer dat hun staat in
gevaar zou kunnen brengen, kunnen niet meer zijn dan hulpmiddelen. Een waarachtige
hulp om door hun leven Christus te verbeelden, is slechts Gods genade.
Christusgelijkend moeten boven allen de bisschoppen zijn. Zij ontvangen de volheid
van het priesterambt, zij zijn in de eigenlijke zin de herders der christenen, de engelen
van hun kudde. Sint Thomas van Aquino steunde op de oude overtuiging der Kerk,
toen hij schreef dat de bisschoppen evenals de kloosterlingen in de stand van
volmaaktheid zijn, dat zij dus krachtens hun waardigheid en hun ambt de plicht
hebben naar de volmaaktheid te streven. Reeds eeuwen voordat de onthouding der
priesters in het Westen duidelijk door de kerkelijke wet werd voorgeschreven, waren
de bisschoppen verplicht een leven te leiden gelijk aan dat van de monniken. In de
Oosterse Kerken, waar de kerkelijke discipline den diakens en parochiepriesters
toestaat in de huwelijksstaat te blijven, worden de bisschoppen uit de monniken
gekozen of vóór hun wijding in de stand der monniken opgenomen.

Gebeden voor wijdelingen
Zo belangrijk is het, dat de priesters der Kerk zich heiligen door de
navolging van Christus, dat beschouwende kloosterorden als die van
Clarissen en Carmelitessen de reden van hun bestaan zien in het bidden
voor de priesterstand. De boete der Quatertemperdagen, welke telkens
aan de traditionele Zaterdagen der wijdingen voorafgaan, dient ook om
God de heiliging der levieten en priesters te vragen. De devotie van de
Priesterzaterdag heeft in onze tijd deze gedachte weer levend gemaakt.
Onderstaande gebeden kan men bidden voor hen die zich tot het ontvangen
van de wijdingen voorbereiden. Gebeden voor priesters en voor alle rangen
der Kerk vindt men op bladz. 1425 vlg.
VERHOOR, vragen wij, Heer, de gebeden van hen die U smeken, en bewaar hen
die U met toewijding dienen, in uw voortdurende bescherming; opdat zij U, door
geen onrust gehinderd, in hun ambt steeds ongestoord mogen dienen. Door Christus
onzen Heer. Amen.
Heer, die geheel de schepping verlicht door de luister van uw heerlijkheid, die
ieders wensen kent zelfs voordat zij in zijn geest zijn opgekomen, en uw sterkte geeft
aan hen die U verlangen te dienen; sier met het vlekkeloze kleed van uw genade uw
dienaar N., die zich voorbereidt tot de dienst van uw heilige Geheimen, opdat hij in
uw licht moge voortgaan tot de komende heerlijkheid, de onverwelkbare kroon des
levens ontvange, en zich voor altijd verheuge met uw uitverkorenen in de zaligheid
zonder eind.
Heer onze God, die door één
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en denzelfden Geest uw gaven uitdeelt aan ieder van uw uitverkorenen, en die in uw
Kerk de verschillende rangen hebt ingesteld voor de dienst van uw heilige en
onbevlekte Geheimen, in uw onzegbare voorzienigheid hebt Gij ook dezen uw dienaar
uitgekozen om uw Kerk te dienen. Bewaar hem, Heer, tegen alle besmetting, geef
hem liefde voor de luister van uw huis, en doe hem steeds verwijlen in de heilige
tempel van uw heerlijkheid. Plant hem in uw Kerk als een vruchtbare olijf, opdat hij
vruchten drage van gerechtigheid. Breng hem tot volmaaktheid, opdat hij bij uw
komst het loon moge ontvangen van hen die U hebben behaagd. Door Christus onzen
Heer. Amen.

Voor hen die de wijding van subdiaken zullen ontvangen
Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, zegen uw dienaren die Gij tot de
bediening van het subdiaconaat hebt uitgekozen, opdat zij ijverige en zorgvuldige
wachters mogen zijn in de hemelse krijgsmacht van uw heiligdom, en trouwe dienaren
van uw heilig altaar. Op hen ruste de geest van wijsheid en verstand, de geest van
raad en sterkte, de geest van wetenschap en godsvrucht. Vervul hen met de geest van
uw vrees en bevestig hen in de goddelijke bediening, opdat zij, volgzaam in hun
ambt en gehoorzaam aan uw woord, uw genade verwerven. Door Christus onzen
Heer. Amen.

Voor hen die de wijding van diaken zullen ontvangen
Met voorliefde vergelijkt de Kerk de diakens, die zulk een belangrijke rol
in de eredienst vervullen, met de engelen die tot de hemelse liturgie zijn
aangesteld en Gods dienaren zijn, altijd bereid zijn opdrachten uit te voeren.
Heilige Heer, Vader van geloof, van hoop en genade, Gij die de voortgang beloont,
die overal in de hemel en op aarde de dienst der engelen regelt en al het geschapene
naar uw wil bestuurt; verlicht het gemoed van deze uw dienstknechten, opdat zij tot
reine bedienaren van uw heilig altaar worden uitgerust. Reinig hen steeds meer door
uw ontferming, opdat zij waardige opvolgers mogen zijn van de zeven die, met den
heilige Stephanus aan het hoofd, door uw apostelen onder ingeving van den Heiligen
Geest werden uitgekozen, en opdat zij U behagen door alle deugden waardoor zij U
behoren te dienen. Door Christus onzen Heer. Amen.
Heer onze God, die volgens uw voorzienigheid de rijkdom van uw Heiligen Geest
uitstort over hen die door uw ondoorgrondelijke macht zijn voorbestemd om de
dienaren te zijn van uw onbevlekte Geheimen; zie neder op uw dienaar N., die tot
het dienstwerk van het diaconaat zal worden gewijd, opdat hij het geheim des geloofs
beware in
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zuiver geweten. Geef hem de genade welke Gij hebt verleend aan uw eersten martelaar
Stephanus, den eerste der diakens. Maak hem waardig tot het vervullen van het ambt,
dat hem door uw genade zal worden geschonken, en breng uw dienaar tot
volmaaktheid. Door Christus onzen Heer. Amen.

Voor hen die de priesterwijding zullen ontvangen
Laat ons bidden tot God den almachtigen Vader, dat Hij zijn dienaren, die Hij tot
het priesterambt heeft uitgekozen, de rijkdom van zijn hemelse genade schenke;
opdat zij daardoor het ambt, dat zij van zijn goedheid ontvangen, door zijn hulp ook
waardig vervullen.
Breng, Heer, uw dienaar tot volmaaktheid, opdat Hij U in alles behage, en een
leven leide dat waardig is aan de eer van het priesterambt, hetwelk hij door de macht
van uw voorzienigheid zal ontvangen.
God, die groot zijt in uw macht, ondoorgrondelijk in uw wijsheid, en heerlijk in uw
zorg voor de kinderen der mensen, vervul met uw Heiligen Geest uw dienaar N., die
de priesterwijding zal ontvangen; opdat hij waardig en zonder blaam voor uw altaar
sta, het Evangelie van uw koninkrijk verkondige, de bediening vervulle van het woord
uwer waarheid, U gaven en geestelijke offers opdrage, en uw volk vernieuwe door
het bad der wedergeboorte; zodat hij ook zelf, op de dag van diens wederkomst,
tegemoet moge treden onzen God en Zaligmaker Jesus Christus, uw Zoon, en van
uw onmetelijke goedheid ontvange het loon van de trouwe bediening waartoe hij
werd aangesteld.
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Het sacrament van het huwelijk
God heeft het huwelijk gezegend van de schepping der eerste mensen af, toen Hij
hun in het paradijs zeide dat zij zich zouden voortplanten. Hij beschermde de belofte
van zijn heil door de vruchtbaarheid van het geslacht van den aartsvader Abraham.
In het Oude Testament vinden we de lange lijsten van dit geslacht telkens
uitgeschreven, ten bewijze van Gods zichtbare zegen. En als laatste naam in de
belangrijkste al dezer lijsten, de koningslijst van Davids huis, lezen we de heerlijke
Naam van onzen Heer Jesus Christus, in wien de belofte in vervulling is gegaan.
Christus heeft het huwelijk nimmer veracht. Want wel heeft Hij de onthouding
geprezen, maar slechts om te worden verstaan door hen die dit kunnen begrijpen
(Mt. 19, 12). Het oude huwelijk heeft Hij niet verworpen. Hij heeft er slechts van
gezegd dat het in verval was geraakt om wille van de hardheid van het hart der
mensen, en het hersteld tot zijn oorspronkelijke voortreffelijkheid: onveranderlijk
tot de dood, van één man en één vrouw.
Van het begin af heeft de Kerk gehouden, dat Christus het huwelijk niet alleen tot
de voortreffelijkheid van zijn natuurlijke staat heeft hersteld, maar dat Hij het ook
een nieuwe heiligheid gaf. Sint Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de Ephesiërs
(zie epistel van de huwelijksmis), en zegt dat het huwelijk der christenen een geheim
is en een afbeelding van de mystieke verbintenis van Christus met zijn Kerk. Zulk
een geheim deelt in de zegening van God, geeft genade. Daarom heeft de Kerk het
huwelijk altijd als een sacrament beschouwd.
Zo is de liefde van Christus tot zijn Kerk de stempel geworden van het christelijke
huwelijksleven. Al wat het omvat: de voortplanting en de opvoeding der kinderen,
de wederzijdse liefde en bijstand van man en vrouw, is door de liefde van Christus
tot hogere orde verheven. Het zijn bedieningen geworden in het Godsrijk, uitgeoefend
in de sfeer van Gods genade. De natuurlijke verhouding van man en vrouw en al wat
daarmee samenhangt, is voor gedoopten als in Christus ingegaan, en heeft de
afmetingen aangenomen van de heerlijkheid van zijn mystieke Lichaam. Zelfs het
huwelijksleven van hen die naar de vermaning
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van den Apostel zijn gehuwd om niet te branden, is geadeld door de luister van het
sacrament, dat voor allen het onderpand blijft van Gods genade.
Zo heilig zijn recht en plicht in het huwelijk, dat sint Paulus de gehuwden zegt
zich daaraan niet te onttrekken, tenzij met onderling goedvinden en als het geschiedt
om zich aan het gebed te wijden. Want boven de geheiligde omgang van man en
vrouw staat de omgang met God.
De bedienaren van dit sacrament zijn de bruidegom en de bruid zelf. Maar in haar
zorg voor de heiligheid van het huwelijk heeft de Kerk in het concilie van Trente
voorgeschreven, dat het moet worden gesloten voor het aanschijn der Kerk: voor
den pastoor en twee getuigen. En in haar wetboeken heeft de Kerk het huwelijksrecht
geregeld, opdat de hoogheid van de sacramentele verbintenis niet lichtvaardig zou
worden onteerd of in gevaar gebracht.

De huwelijkssluiting
De huwelijkssluiting kan op iedere dag en elk uur plaats hebben. De plechtige
huwelijkszegen mag echter als regel niet gegeven worden vanaf de eerste Zondag
van de Advent tot en met de eerste Kerstdag, en vanaf Aswoensdag tot en met het
hoogfeest van Pasen. De bisschoppen kunnen echter toestaan, dat ook gedurende
deze tijden, maar dan zonder uiterlijke plechtigheid, de huwelijkszegen wordt gegeven.
- Het huwelijk wordt gesloten in de parochiekerk, als regel in de kerk van de parochie
der bruid. Volgens vrome gewoonte wordt na de huwelijkssluiting de mis opgedragen,
tijdens welke de huwelijkszegen wordt gegeven en bruidegom en bruid de heilige
Geheimen ontvangen.
In aanwezigheid van twee getuigen knielen de bruid en de bruidegom in het
priesterkoor voor het altaar. De priester, gekleed in koorhemd en witte stool (en
witte koorkap), zegent hen met wijwater, en zegt:
BESPROEIE u God met de dauw van zijn ASPERGAT vos Deus rore gratiae suae
genade ten eeuwigen leven.
in vitam aeternam.
Vervolgens vraagt de priester aan den bruidegom: N., wilt gij N., hier
tegenwoordig, nemen tot uw wettige huisvrouw, volgens het gebruik van onze Moeder,
de heilige Kerk?
En de bruidegom antwoordt: Ja, ik wil.
Daarna vraagt de priester aan de bruid: N., wilt gij N., hier tegenwoordig, nemen
tot uw wettigen man, volgens het gebruik van onze Moeder, de heilige Kerk?
De bruid antwoordt: Ja, ik wil.
Hierop zegt de priester: Geeft elkander de rechterhand.
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van den Vader en den
nomine Pa-
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tris, et Filii,

et Spiritus Sancti. Amen. Zoon

en den Heiligen Geest. Amen.

Hierna zegent de priester hen wederom met wijwater.

Zegening van de ring der bruid
. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.

. Onze hulp is in de Naam des Heren.

. Qui fecit caelum et terram.

. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Bene dic, Domine, anulum
hunc, quem nos in tuo nomine bene
dicimus: ut, quae eum gestaverit,
fidelitatem integram suo sponso tenens,
in pace et voluntate tua permaneat, atque
in mutua caritate semper vivat. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Heer, zegen deze
ring die wij zegenen in uw Naam;
opdat zij die hem zal dragen, een
ongerepte getrouwheid moge bewaren
jegens haar echtgenoot, standvastig blijve
in uw vrede en wil, en steeds in
wederzijdse liefde moge leven. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

De priester besprenkelt de ring met wijwater en geeft hem vervolgens aan den
bruidegom, die hem aan de linkerringvinger van zijn bruid steekt; tegelijkertijd maakt
de priester het kruisteken over de hand van de bruid, terwijl hij zegt:
In nomine Patris, et Filii,
Sancti. Amen.

et Spiritus

In de Naam van den Vader en den Zoon
en den Heiligen Geest. Amen.

Hieraan voegt hij de volgende aanroepingen toe:
. Confirma hoc, Deus, quod operatus
es in nobis.

. Bevestig, God, wat Gij in ons hebt
uitgewerkt.

. A templo sancto tuo, quod est in
Jerusalem.

. Vanuit uw heilige tempel, die is in
Jerusalem.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christe, eleison,

Christus, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)
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. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Salvos fac servos tuos.

. Maak uw dienaren zalig.
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. Mijn God, die op U hopen.

. Deus meus, sperantes in te.

. Heer, zend hun hulp uit het heiligdom.

. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.

. En bescherm hen uit Sion.

. Et de Sion tuere eos.

. Wees hun, Heer, een sterke toren.

. Esto eis, Domine, turris fortitudinis.

. Tegen den vijand.

. A facie inimici.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Zie neder, vragen wij,
Heer, op deze uwe dienaren, en verleen
goedgunstig uw bijstand bij uw instelling
waardoor Gij de voortplanting van het
menselijk geslacht hebt geregeld; opdat
zij die door uw toedoen zijn verenigd,
met uw hulp behouden blijven. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Respice, quaesumus, Domine,
super hos famulos tuos: et institutis tuis,
quibus propagationem humani generis
ordinasti, benignus assiste; ut qui te
auctore junguntur, te auxiliante serventur.
Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

Indien de mis met plechtige huwelijkszegen niet onmiddellijk volgt, geeft de priester
het bruidspaar tot slot zijn zegen en besprenkelt hij beiden met wijwater.

De huwelijksmis
Tijdens de Eucharistie welke na de huwelijkssluiting wordt gevierd, blijven bruidegom
en bruid in het koor der kerk. Als de rubrieken dit toestaan worden de gezangen,
gebeden en lessen gezongen en gezegd van de votiefmis voor bruidegom en bruid,
welke hieronder volgt.

De zang der intrede Tob. 7, 15 en 8, 19
DE God van Israël verenige u; en moge
met u zijn die medelijden had met de twee
die enig kind waren. Geef nu, Heer, dat
zij U nog meer mogen loven. Ps. 127, 1.
Gelukkig allen die den Heer vrezen; die
wandelen op zijn wegen. . Eer zij den
Vader. - De God van Israël.

DEUS Israël conjungat vos; et ipse sit
vobiscum, qui misertus est duobus unicis.
Et nunc, Domine, fac eos plenius
benedicere te. Ps. Beati omnes, qui timent
Dominum; qui ambulant in viis ejus. .
Gloria Patri. - Deus Israël.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.
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Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Het algemeen gebed
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Exaudi nos, omnipotens et
misericors Deus: ut, quod nostro
ministratur officio, tua benedictione
potius impleatur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus, per omnia saecula saeculorum. .
Amen.

Laat ons bidden. - Verhoor ons,
almachtige en barmhartige God, opdat
hetgeen wij door ons ambt verrichten,
vooral door uw zegening worde
voltrokken. Door onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Epistel
Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad
Ephesios. - Fratres, mulieres viris suis
subditae sint, sicut Domino; quoniam vir
caput est mulieris, sicut Christus caput
est Ecclesiae: Ipse, Salvator corporis ejus.
Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo,
ita et mulieres viris suis in omnibus. Viri,
diligite uxores vestras, sicut et Christus
dilexit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro
ea, ut illam sanctificaret, mundans lavacro
aquae in verbo vitae, ut exhiberet ipse
sibi gloriosam Ecclesiam, non habentem
maculam, aut rugam, aut aliquid
hujusmodi, sed ut sit sancta et
immaculata. Ita et viri debent diligere

Les uit de brief van den heiligen apostel
Paulus aan de Ephesiërs. (Ephes. 5,
22-33) - Broeders, de vrouw moet
onderdanig zijn aan haar man, als aan den
Heer; want de man is het hoofd van de
vrouw, zoals Christus het hoofd is van de
Kerk, zijn lichaam, waarvan Hij ook de
Zaligmaker is. Maar zoals de Kerk
onderdanig is aan Christus, zo moet ook
de vrouw dat zijn aan haar man in alles.
Gij, mannen, bemint uw vrouw, zoals
Christus de Kerk beminde en Zichzelf
voor haar overleverde, om haar te
reinigen in het bad des waters met het
woord des Levens en daardoor te
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uxo-

heiligen, om aldus de Kerk naast Zich te
stellen in volle heerlijkheid, zonder vlek
of rimpel of iets van dien aard, maar zó,
dat zij heilig is en zonder smet. Zo moet
ook de man zijn vrouw beminnen als
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zijn eigen lichaam. Want wie zijn vrouw
bemint, bemint zichzelf. Immers nog
nooit heeft iemand een afkeer gehad van
zijn lichaam; integendeel, hij voedt en
verzorgt het, zoals ook Christus dat doet
met de Kerk, omdat wij ledematen zijn
van zijn lichaam, uit zijn vlees en uit zijn
gebeente. Daarom zal de man zijn vader
en moeder verlaten en zich binden aan
zijn vrouw, en die twee zullen zijn één
vlees. Dit geheim is groot - ik bedoel: in
zijn verhouding tot Christus en zijn Kerk.
Maar hoe dat zij, ook ieder van u moet
zijn vrouw liefhebben als zichzelf; en de
vrouw moet ontzag hebben voor haar
man.

rem diligit, seipsum diligit. Nemo enim
umquam carnem suam odio habuit, sed
nutrit, et fovet eam, sicut et Christus
Ecclesiam: quia membra sumus corporis
ejus, de carne ejus et de ossibus ejus.
Propter hoc relinquet homo patrem et
matrem suam, et adhaerebit uxori suae:
et erunt duo in carne una. Sacramentum
hoc magnum est, ego autem dico in
Christo, et in Ecclesia. Verumtamen et
vos singuli, unusquisque uxorem suam,
sicut seipsum diligat: uxor autem timeat
virum suum.

Psalmzang
Uw vrouw zij als een welige wingerd aan Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus
de zijden van uw huis. . Uw zonen als domus tuae. . Filii tui sicut novellae
ranken van de olijf rondom uw dis. Ps. olivarum in circuitu mensae tuae.
127, 3.
Alleluja, alleluja, . De Heer zende u
hulp uit het heiligdom, en bescherme u
uit Sion. Ps. 19, 3. Alleluja.

Alleluja alleluja, . Mittat vobis
Dominus auxilium de sancto: et de Sion
tueatur vos. Alleluja.

Na Septuagesima zingt men in plaats van Alleluja en het daarop volgende vers:
Zie, zo wordt gezegend ieder mens die
den Heer vreest. . Zegene u de Heer uit
Sion; en moogt gij de goederen van
Jerusalem aanschouwen alle dagen uws
levens. . En de kinderen van uw
kinderen zien; vrede over Israël. Ps. 127,
4-6.

Ecce, sic benedicetur omnis homo, qui
timet Dominum. . Benedicat tibi
Dominus ex Sion; et videas bona
Jerusalem omnibus diebus vitae tuae. .
Et videas filios filiorum tuorum; pax
super Israël.

Gedurende de Paastijd:
Alleluja, alleluja. . De Heer zende u
hulp uit het heiligdom, en bescherme u
uit Sion. Ps. 19, 3.

Alleluja, alleluja. . Mittat vobis
Dominus auxilium de sancto, et de Sion
tueatur vos.
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Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Ps. Sion, qui fecit caelum et terram. Alleluja.
133, 3. Alleluja.
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Evangelie
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Sequentia sancti Evangelii secundum . Vervolg van het heilig Evangelie
Matthaeum.
volgens Mattheus. (19, 3-6)
. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore: Accesserunt ad Jesum
pharisaei, tentantes eum et dicentes: Si
licet homini dimittere uxorem suam
quacumque ex causa? Qui respondens,
ait eis: Non legistis, quia qui fecit
hominem ab initio, masculum et feminam
fecit eos? et dixit: Propter hoc dimittet
homo patrem et matrem, et adhaerebit
uxori suae, et erunt duo in carne una.
Itaque jam non sunt duo, sed una caro.
Quod ergo Deus conjunxit, homo non
separet.

. Lof zij U, Heer.
In die tijd kwamen de pharizeën tot Jesus,
om Hem op de proef te stellen, en zij
vroegen: Is het een man geoorloofd zijn
vrouw te verstoten om elke willekeurige
reden? En Hij gaf hun ten antwoord: Hebt
gij niet gelezen dat Hij, die in den
beginne den mens heeft geschapen, hen
heeft gemaakt als man en vrouw, en
gezegd heeft: Daarom zal de man vader
en moeder verlaten en zich binden aan
zijn vrouw; en die twee zullen zijn één
vlees. Het zijn er dus geen twee meer,
maar het is één vlees. Derhalve, wat God
verbonden heeft, dat mag geen mens meer
scheiden.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus.

Laat ons bidden.

Offerzang Ps. 30, 15-16
In te speravi, Domine; dixi: Tu es Deus Op U vertrouw ik, Heer; ik zeide: Gij zijt
meus; in manibus tuis tempora mea.
mijn God; geheel mijn leven ligt in uwe
handen.
Gebeden gedurende de toebereiding der offergaven enz. bladz. 276.
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Suscipe, quaesumus, Domine, pro sacra
connubii lege munus oblatum: et, cujus
largitor es operis, esto dispositor. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saecutorum. . Amen.

Neem aan, vragen wij, Heer, de gave die
wij U opdragen voor de heilige
huwelijksverbintenis; en bestier Gij het
werk dat Gij hebt ingesteld. Door onzen
Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen.
. Amen.
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Het grote dankgebed, zie bladz. 279 vlg.

De huwelijkszegen
Na het Pater noster wendt de priester zich tot de beide echtgenoten, die aan de voet
van het altaar neerknielen, en bidt:
Laat ons bidden. - Heer, verhoor
goedgunstig onze smeekbeden, en verleen
bijstand aan uw instelling waardoor Gij
de voortplanting van het menselijk
geslacht hebt geregeld; opdat hetgeen
door uw toedoen verbonden is, met uw
hulp behouden blijve. Door onze Heer
Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Oremus. - Propitiare, Domine,
supplicationibus nostris, et institutis tuis,
quibus propagationem humani generis
ordinasti, benignus assiste: ut, quod te
auctore jungitur, te auxiliante servetur.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die door het
vermogen van uw macht alles hebt
gemaakt uit het niet; die na het heelal te
hebben geschapen, den mens hebt
gemaakt naar het beeld van God, en hem
in de vrouw een onafscheidelijke hulp
hebt gegeven, daar Gij het lichaam van
de vrouw hebt gevormd uit het vlees van
den man, en daardoor hebt geleerd dat
nooit mag worden gescheiden wat Gij uit
één beginsel hebt willen opbouwen; God,
die de echtverbintenis hebt geheiligd door
een zo verheven geheim, dat Gij het
mysterie van Christus en de Kerk in de
huwelijksband hebt voorafgebeeld; God,
door wien de vrouw verbonden wordt met
den man, en die hun gemeenschap, van
de aanvang af ingesteld, zo hebt gezegend
dat zij alleen noch door de straf voor de
erfzonde, noch door het vonnis van de
zondvloed werd opgeheven; zie genadig
neder op deze uw dienstmaagd, die bij
het aangaan van

Oremus. - Deus, qui potestate virtutis tuae
de nihilo cuncta fecisti: qui dispositis
universitatis exordiis, homini, ad
imaginem Dei facto, ideo inseparabile
mulieris adjutorium condidisti, ut femineo
corpori de virili dares carne principium,
docens, quod ex uno placuisset institui,
numquam licere disjungi: Deus, qui tam
excellenti mysterio conjugalem copulam
consecrasti, ut Christi et Ecclesiae
sacramentum praesignares in foedere
nuptiarum: Deus, per quem mulier
jungitur viro, et societas principaliter
ordinata ea benedictione donatur, quae
sola nec per originalis peccati poenam
nec per diluvii est ablata sententiam:
respice propitius super hanc famulam
tuam, quae, maritali jungenda consortio,
tua se expetit protectione muniri: sit in
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ea jugum dilectionis et pacis: fidelis et
casta nubat in Christo, imitatrixque
sanctarum permaneat feminarum: sit
amabilis viro suo, ut Rachel: sapiens, ut
Rebecca: longaeva et fidelis, ut Sara: nihil
in ea ex actibus suis ille auctor
praevaricationis usurpet: nexa fidei
mandatisque permaneat: uni thoro juncta,
contactus illicitos fugiat: muniat
infirmitatem suam robore disciplinae: sit
verecundia gravis, pudore venerabilis,
doctrinis caelestibus erudita: sit fecunda
in sobole, sit probata et innocens: et ad
Beatorum requiem atque ad caelestia
regna perveniat: et videant ambo filios
filiorum suorum, usque in tertiam et
quartam generationem, et ad optatam
perveniant senectutem. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

de echtelijke verbintenis verwacht door
uw bescherming te worden gesteund.
Moge deze verbintenis in haar een juk
van liefde en vrede zijn; geef dat zij zich
trouw en kuis verbinde in Christus, en
steeds de heilige vrouwen blijve
navolgen. Moge zij voor haar man
beminnelijk zijn als Rachel, verstandig
als Rebecca, lang leven en trouw blijven
als Sara. Dat de vader van de zonde niets
vermoge op haar of haar werken; moge
zij gehecht blijven aan het geloof en de
geboden; met één enkelen man
verbonden, alle ongeoorloofde omgang
vluchten; haar zwakheid sterken door een
krachtige tucht. Moge zij een ernstige
eerbaarheid bezitten, eerbiedwaardig zijn
door haar zedigheid, goed onderlegd in
hemelse kennis. Moge zij vruchtbaar zijn
in haar kinderen, deugdzaam en
onschuldig, en moge zij komen tot de rust
van de zaligen en het rijk der hemelen.
Mogen beiden de kinderen van hun
kinderen zien tot in het derde en vierde
geslacht, en een gewenste hoge ouderdom
bereiken. Door denzelfden Jesus Christus
uw Zoon onzen Heer, die met U leeft en
heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Hierna gaat de priester verder met de mis. Na de nuttiging van het heilig Bloed
reikt hij de Communie aan bruidegom en bruid.

Zang bij de nuttiging Ps. 127, 4. 6
Ecce sic benedicetur omnis homo, qui Zie, zo wordt gezegend ieder mens die
timet Dominum; et videas filios filiorum den Heer vreest; en dat gij de kinderen
tuorum; pax super Israël.
van uw kinderen moogt zien; vrede over
Israël.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Slotgebed
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spirito tuo.

. En met uw geest.
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Laat ons bidden. - Wij bidden U,
almachtige God, blijf met uw liefdevolle
gunst begeleiden wat uw Voorzienigheid
heeft ingesteld; en bewaar in langdurige
vrede hen die Gij in wettige gemeenschap
hebt verbonden. Door onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Oremus. - Quaesumus, omnipotens Deus:
instituta providentiae tuae pio favore
comitare; ut, quos legitima societate
connectis, longaeva pace custodias. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

. Zegenen wij den Heer.

. Benedicamus Domino.

. Gode zij dank.

. Deo gratias.

Vervolgens keert de priester zich nogmaals tot de echtgenoten en bidt over hen:
De God van Abraham, de God van Isaac
en de God van Jacob zij met u, en
schenke u zijn overvloedige zegen; opdat
gij de kinderen van uw kinderen moogt
zien tot in het derde en vierde geslacht,
en daarna zonder einde het eeuwig
levenmoogt bezitten; door de hulp van
onzen Heer Jesus Christus, die met den
Vader en den Heiligen Geest leeft en
heerst, God, door alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob
sit vobiscum: et ipse adimpleat
benedictionem suam in vobis: ut videatis
filios filiorum vestrorum usque ad tertiam
et quartam generationem, et postea vitam
aeternam habeatis sine fine: adjuvante
Domino nostro Jesu Christo, qui cum
Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat
Deus, per omnia saecula saeculorum. .
Amen.

De priester wijst bruidegom en bruid in een toespraak op de heiligheid van het
huwelijk en op de plichten die zij op zich hebben genomen. Daarna geeft hij de laatste
zegen en zegt hij het laatste Evangelie (bladz. 290).

Gebeden bij de verloving
Hoewel de verloving niet langer een kerkelijke plechtigheid is, zullen de
verloofden bedenken, dat de trouw welke zij elkaar hierbij beloven, een
voorbereiding is op het heilig sacrament van het huwelijk dat zij elkaar
hopen toe te dienen. Over hun verloving zullen zij, en hun familieleden
en vrienden, Gods zegen afroepen, opdat zij zich tot het huwelijk waardig
voorbereiden en hun beginnende liefde zich ontwikkele in de schaduw
van het geheim van Christus' liefde, welke door het sacrament wordt
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verloving, zoals deze beschreven staat in het Euchologion volgens de
Byzantijnse ritus.
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Eeuwige God, die verzamelt wat is verstrooid en die de maker zijt van de band der
liefde; zegen uw dienaren, zoals Gij hebt gezegend Isaac en Rebecca, de erfgenamen
van uw belofte, en wees ons (hun) tot gids bij ieder goed werk.
Heer onze God, die U uit de volkeren hebt uitgekozen de zuivere maagd, die de Kerk
is, zegen deze verloving; verenig en bewaar uw dienaren in vrede en eensgezindheid.
Heer onze God, die den dienaar van den aartsvader Abraham naar Mesopotamië hebt
vergezeld, toen hij werd uitgezonden om voor zijn meester Isaac een bruid te zoeken,
en die hem hebt geopenbaard dat het de vrouw Rebecca was die hij zocht; zegen de
verloving van uw dienaren, en sterk ons (hen) in de eenheid welke voortkomt van
U. Door het overreiken van een ring werd aan Joseph in Egypte de macht verleend;
door een ring werd Daniël geëerd in het land van Babylon; en den zoon die verloren
was herstelt Gij in zijn waardigheid door aan zijn rechterhand een ring te steken.
Zegen, Heer, ook het overreiken van deze ring met uw hemelse zegening, en geef
dat uw engel voor ons (hen) uitga alle dagen van ons (hun) leven. Want Gij zijt het
die alles zegent en heiligt, en U brengen wij eer, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden voor bruidegom en bruid
Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, wij bidden U met aandrang voor hen
voor wie Christus bij U ten beste spreekt: zie genadig neder op de verbintenis uwer
dienaren, opdat zij uw zegeningen mogen ontvangen en vruchtbaar zijn in een
groeiend kindertal. Bevestig hun huwelijk gelijk dat van den eersten mens, opdat
van hen wijken alle lagen des vijands, en zij, nu zij door uw voorzienigheid, o Heer,
zijn verenigd, de heiligheid der vaderen in hun echtelijk leven navolgen. Door
denzelfden Christus onzen Heer.
Laat ons bidden voor de dienaren Gods die heden in het huwelijk treden, en voor
hun heil. De Heer schenke hun zijn zegen.
Laat ons bidden, dat Christus bij hen zij, zoals te Cana in Galilea. De Heer schenke
hun zijn zegen.
Laat ons bidden, dat de Heer hun kuisheid geve, en vreugde bij het zien van hun
zonen en dochters. De Heer schenke hun zijn zegen.
Laat ons bidden, dat zij een heilig leven leiden. De Heer schenke hun zijn zegen.
Laat ons bidden, dat hun en ons alles worde gegeven wat tot zaligheid strekt. De
Heer schenke hun zijn zegen.
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Laat ons bidden, dat zij bevrijd mogen zijn van rampen, tweedracht en gevaar. De
Heer schenke hun zijn zegen.
Heer eeuwige God, die verenigt wie gescheiden waren en hen door deze vereniging
onverbrekelijk verbindt; Gij die Isaac en Rebecca hebt gezegend en hen hebt doen
kennen als de erfgenamen uwer belofte, doordat Gij naar uw waarachtig woord hun
nageslacht hebt vermeerderd als het zand aan het strand van de zee; zegen ook nu,
genadige en barmhartige God, uw dienaar en uw dienstmaagd. Wees Gij hun leidsman,
opdat zij wandelen in goede werken en op de weg der gerechtigheid; opdat zij doen
wat U behaagt; opdat zij leven in deze wereld volgens uw geboden en in hun
ouderdom de kinderen van hun kinderen zien; en opdat zij in het toekomstig leven
de onvergankelijke goederen en de onverwelkbare kroon verwerven, in Christus
Jesus onzen Heer.
Heer God, gedenk hoe Gij U uit de heidenen de heilige Kerk tot bruid hebt verworven
en haar als bruidskrans het overwinningsteken van het heilig Kruis hebt geschonken.
Gedenk ook, hoe Gij die verstrooid waren, hebt verzameld en bijeengebracht tot een
teken van uw trouw en uw liefde in de beide Testamenten; hoe Gij de aartsvaders
hebt gezegend en doen kennen als de erfgenamen uwer beloften. Zegen zo ook nu
dezen uw dienaar en uw dienstmaagd, door de kracht van uw Kruis. Want Gij zijt
vol ontferming en liefde, en U komt alle macht toe, alle roem en heerlijkheid, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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De laatste zalving
Na de zalving met de olie der geloofsleerlingen, voordat wij werden gedoopt, en
nadat wij werden gezalfd met het heilig chrisma, na ons doopsel en bij het vormsel,
worden wij nog een laatste maal gezalfd, met de olie der zieken, als we ons in onze
laatste ziekte voorbereiden de goede strijd te voleinden en den Bruidegom tegemoet
te gaan.
Het is deze laatste zalving (extrema unctio, in het Nederlands ook Heilig Oliesel
genaamd) waarvan de apostel Jacobus spreekt in zijn brief: ‘Is iemand uwer ziek,
hij ontbiede de priesters der Kerk; dezen zullen over hem bidden en hem zalven met
olie in de Naam des Heren. En het gelovige gebed zal den zieke behouden, de Heer
zal hem opbeuren, en mocht hij in zonden zijn, dan worden zij hem vergeven’ (Jac.
5, 14-15).
De Kerk leert, en vrijwel al de afgescheiden christenen van het Oosten leren het
met haar, dat deze zalving der zieken een sacrament is, waardoor ons de genade
welke het betekent, wordt medegedeeld. Het werkt in ons uit de vergeving der zonden,
zelfs van de zware zonden als wij er berouw over hebben en niet meer in staat zouden
zijn deze in het sacrament der boetvaardigheid te belijden. Evenals het vormsel een
aanvulling is van het doopsel, zo wordt het sacrament der biecht aangevuld door dat
van de laatste zalving. God aanziet onze boetvaardigheid en zelfs als het de
boetvaardigheid zou zijn van een arbeider van het elfde uur, aanvaardt Hij haar in
onze laatste ziekte als de afsluiting van een christelijk leven. Daarom leert de Kerk,
dat bij het berouwvol ontvangen van dit sacrament alle onreinheid in ons wordt
weggenomen, wij de genade ontvangen zelfs onze geringste zwakheden van harte
te betreuren, en wij worden voorbereid om de komst van den Heer te verwachten.
Nog een tweede werking van het sacrament noemt de apostel, als hij zegt, dat de
Heer den zieke zal opbeuren. Dit betekent, dat wij worden opgebeurd in de uiterste
hulpeloosheid welke de dood kan voorafgaan, dat wij gesterkt worden in de
verwachting van het eeuwige leven, dat ons geduld wordt gegeven, vreugde en kalmte.
In zijn uiterste nood heeft de christen niet genoeg aan de vermaningen welke de
apostel deed voorafgaan: ‘Als iemand uwer in droefheid is, moet hij bidden; is hij
opgeruimd: hij
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zinge Gods lof’ (Jac. 5, 13). In die uiterste ellende moet de priester der Kerk tot ons
komen, en ons het sacrament toedienen van de bijzondere genade, die wij dan nodig
hebben.
De apostel heeft er nog aan toegevoegd, dat het sacrament den zieke zal behouden.
Niet alsof het als regel onverwachte wonderen werkt. Maar de Heer zal den zieke
sterken, zodat zijn ziekte hem niet langer aanleiding tot zonde zal zijn. En mogelijk,
als beterschap den zieke tot zaligheid strekt, zal hij genezen.
Uit de bedoeling van het sacrament volgt, dat het alleen wordt toegediend aan hen
die ten gevolge van ziekte in gevaar van sterven verkeren. En eveneens volgt er uit,
dat men den zieke onrecht doet hem de genade en de vertroosting van het sacrament
te onthouden en den priester eerst te roepen als het ogenblik van sterven nadert. Bij
iedere ziekte, welke volgens het oordeel van de doktoren dodelijk zou kunnen zijn,
mag het aan het begin van het kritieke stadium aanstonds worden toegediend.
Als het enigszins mogelijk is, belijdt de zieke vóór de laatste zalving aan den
priester zijn zonden en nuttigt hij als teerspijs (viaticum, letterlijk: reispenning) het
Lichaam des Heren. Men zegt dan wel, dat hij ‘ten volle is bediend’. En werkelijk,
beter kan hij niet worden voorbereid voor zijn laatste reis, als de vrijspreking der
Kerk hem zijn voor God berouwde zonden heeft weggenomen, als de heilige zalving
hem gesterkt heeft voor de laatste strijd en het Lichaam des Heren hem strekt tot
onderpand van het eeuwige leven.
Men plaatst in de ziekenkamer een met een witte linnen doek beklede tafel, waarop
een kruisbeeld tussen twee brandende kaarsen; vervolgens een glaasje met wijwater
en palmtakje; en een schotel met watten in zes vlokken verdeeld, om de gezalfde
zintuigen te reinigen. Bovendien houdt men wat broodkruimels en water met doek
voor de handenwassing van den priester gereed. Als de zieke tevens de heilige
Teerspijze ontvangt, plaatst men op de tafel ook een glas met een weinig water en
een witlinnen doek, om tijdens de communie over de handen van den zieke te leggen.
Bij het binnentreden spreekt de priester de groet:
VREDE zij dit huis.
. En allen die het bewonen.

PAX huic domui.
. Et omnibus habitantibus in ea.

De priester plaatst (het heilig Sacrament en) de gewijde olie op de tafel en reikt
den zieke een kruisbeeld om dit te kussen. Hierna besprenkelt hij den zieke, de kamer
(en alle aanwezigen) met wijwater, terwijl hij bidt:
Besproei mij, Heer, met hysop, en ik zal
gereinigd worden; was mij, en ik zal
witter worden dan sneeuw. Ps. 50, 3.
Ontferm U over mij, o God, naar uw grote
barmhartigheid. . Eer aan den

Asperges me, Domine, hyssopo, et
mundabor; lavabis me, et super nivem
dealbabor. Ps. Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
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. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto; sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in saecula saeculorum. Amen.
- Asperges me.

Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest; zoals het was in het begin, en nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. - Besproei mij.

Als de zieke dit verlangt, belijdt hij den priester zijn zonden en ontvangt hij de
sacramentele vrijspreking. Ook indien dit niet het geval is, bemoedigt de priester
den zieke en wijst hem op de genade en de kracht van het sacrament der zalving, dat
hij gaat ontvangen.

De communie
Indien de zieke de heilige Teerspijze ontvangt, geschiedt dit eveneens vóór de
toediening van de zalving. De zieke of een der omstanders spreekt de schuldbelijdenis:
Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper Virgini, beato Michaëli
Archangelo, beato Joanni Baptistae,
sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus
sanctis, et tibi, pater, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo et opere: mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo
precor beatam Mariam semper Virginem,
beatum Michaëlem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te,
pater, orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.

Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd Maagd, voor den
heiligen aartsengel Michaël, voor den
heiligen Joannes den Doper, voor de
heilige apostelen Petrus en Paulus, voor
alle heiligen en voor u, vader, dat ik zeer
gezondigd heb in gedachte, woord en
werk, (hier klopt men driemaal op de
borst) door mijn schuld, door mijn
schuld, door mijn allergrootste schuld.
Daarom vraag ik de heilige Maria altijd
Maagd, den heiligen aartsengel Michaël,
den heiligen Joannes den Doper, de
heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.

En de priester zegt:
Misereatur tui omnipotens Deus, et,
dimissis peccatis tuis, perducat te ad
vitam aeternam. . Amen.

De almachtige God ontferme Zich over
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten
eeuwigen leven. . Amen.

Indulgentiam, absolutionem et
remissionem peccatorum tuorum tribuat
tibi omnipotens et misericors Dominus.
. Amen.

Vergeving, vrijspraak en
kwijtschelding van uw zonden verlene u
de almachtige en barmhartige Heer. .
Amen.
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Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata Ziet het Lam Gods, ziet Hem die
mundi.
wegneemt de zonden der wereld.
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en driemaal:
Heer, ik ben niet waardig dat Gij ingaat Domine, non sum dignus, ut intres sub
onder mijn dak, maar spreek slechts een tectum meum, sed tantum dic verbo, et
woord, en mijn ziel zal gezond worden. sanabitur anima mea.
Hierna reikt de priester den zieke de heilige Teerspijze met de woorden:
Ontvang, broeder (zuster), de reispenning
van het Lichaam onzes Heren Jesus
Christus; moge Hij u bewaren voor den
bozen vijand, en geleiden ten eeuwigen
leven. Amen.

Accipe, frater (soror), viaticum Corporis
Domini nostri Jesu Christi, qui te
custodiat ab hoste maligno, et perducat
in vitam aeternam. Amen.

De priester reinigt de vingers met het gereedstaande water, dat hierna, zo mogelijk,
door den zieke wordt genuttigd, of anders in het vuur moet geworpen worden.
Vervolgens bidt de priester:
De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, met
vertrouwen bidden wij U, dat het
hoogheilig Lichaam van onzen Heer Jesus
Christus aan onzen broeder (onze zuster),
die het ontvangen heeft, zowel naar
lichaam als naar ziel ten goede moge
komen als een geneesmiddel voor eeuwig.
Die met U leeft en heerst in de eenheid
van den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Dominus vobiscum.
. Et cum spiritu tuo.
Oremus. - Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, te fideliter
deprecamur, ut accipienti fratri nostro
(sorori nostrae) sacrosanctum Corpus
Domini nostri Jesu Christi Filii tui, tam
corpori quam animae prosit ad remedium
sempiternum: Qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

De priester bidt, als de tijd niet dringt, de voorbereidende gebeden der heilige
zalving:
Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer zij met u.
. En met uw geest.

Adjutorium nostrum in nomine Domini.
. Qui fecit caelum et terram.
Dominus vobiscum.
. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Mogen, Heer Jesus
Oremus. - Introeat, Domine Jesu Christe,
Christus, nu wij nederig dit huis betreden, domum hanc sub nostrae humilitatis
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voorspoed, milde blijdschap, vruchtbare prosperitas, serena laetitia, caritas frucliefde en be-
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tuosa, sanitas sempiterna: effugiat ex hoc
loco accessus daemonum: adsint angeli
pacis, domumque hanc deserat omnis
maligna discordia. Magnifica, Domine,
super nos nomen sanctum tuum, et
bene dic nostrae conversationi:
sanctifica nostrae humilitatis ingressum,
qui sanctus et qui pius es, et permanes
cum Patre et Spiritu Sancto in saecula
saeculorum. . Amen.

stendige gezondheid; dat de duivelen deze
plaats ontvluchten; dat de engelen van
vrede hier blijven, en alle boze
tweedracht wijke van dit huis.
Verheerlijk, Heer, onder ons uw heilige
Naam, en zegen onze omgang; heilig
onze nederige komst, Gij die heilig zijt
en goedertieren, en met den Vader en den
Heiligen Geest blijft in de eeuwen der
eeuwen. . Amen.

Oremus, et deprecemur Dominum
nostrum Jesum Christum, ut benedicendo
bene dicat hoc tabernaculum, et omnes
habitantes in eo, et det eis angelum
bonum custodem, et faciat eos sibi servire
ad considerandum mirabilia de lege sua:
avertat ab eis omnes contrarias potestates:
eripiat eos ab omni formidine et ab omni
perturbatione, ac sanos in hoc tabernaculo
custodire dignetur: Qui cum Patre et
Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula
saeculorum. . Amen.

Laten wij bidden en smeken tot onzen
Heer Jesus Christus, dat Hij met zijn
zegen zegene dit huis en allen die het
bewonen; dat Hij hun een goeden engel
tot bewaarder geve en hen brenge tot zijn
dienst, tot het beschouwen van de
wonderen zijner wet. Hij wende van hen
af alle vijandige machten, bevrijde hen
van alle vrees en verwarring, en
gewaardige Zich hen gezond in deze
woning te bewaren. Die met den Vader
en den Heiligen Geest leeft en heerst in
de eeuwen der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Exaudi nos, Domine sancte,
Pater omnipotens, aeterne Deus: et
mittere digneris sanctum angelum tuum
de caelis, qui custodiat, foveat, protegat,
visitet atque defendat omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, heilige
Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
en gewaardig U uit de hemelen uw
heiligen engel te zenden, opdat hij alle
bewoners in dit huis moge bewaken,
begunstigen, beschermen, bezoeken en
verdedigen. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

De zieke of een der omstanders zegt in het Nederlands de schuldbelijdenis:
Ik belijd voor God almachtig, voor de heilige Maria altijd
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Maagd, voor den heiligen aartsengel Michaël, voor den heiligen Joannes den Doper,
voor de heilige apostelen Petrus en Paulus, voor alle heiligen en voor u, vader, dat
ik zeer gezondigd heb in gedachte, woord en werk, (hier klopt men driemaal op de
borst) door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld. Daarom
vraag ik de heilige Maria altijd Maagd, den heiligen aartsengel Michaël, den heiligen
Joannes den Doper, de heilige apostelen Petrus en Paulus, alle heiligen en u, vader,
voor mij te bidden tot den Heer onzen God.
En de priester zegt:
De almachtige God ontferme Zich over Misereatur tui omnipotens Deus, et,
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten dimissis peccatis tuis, perducat te ad
eeuwigen leven. . Amen.
vitam aeternam. . Amen.
Vergeving, vrijspraak en
Indulgentiam, absolutionem et
kwijtschelding van uw zonden verlene u remissionem peccatorum tuorum tribuat
de almachtige en barmhartige Heer. . tibi omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
. Amen.
De priester vermaant de omstanders voor den zieke te bidden, en spreekt zelf,
terwijl hij de rechterhand over den zieke houdt uitgestrekt:
In de Naam van den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest worde in
u uitgedoofd alle kracht van den duivel,
door de oplegging van onze handen en
door de aanroeping van de glorierijke en
heilige Moeder Gods en Maagd Maria,
van Joseph, haar roemrijken bruidegom,
van alle engelen, aartsengelen,
aartsvaders, profeten, apostelen,
martelaren, belijders, maagden en van
alle heiligen. Amen.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti, exstinguatur in te omnis virtus
diaboli per impositionem manuum
nostrarum, et per invocationem gloriosae
et sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae,
ejusque inclyti Sponsi Joseph, et omnium
sanctorum angelorum, archangelorum,
patriarcharum, prophetarum,
apostolorum, martyrum, confessorum,
virginum, atque omnium simul
sanctorum. Amen.

De zalvingen
Met de rechterhand zalft de priester den zieke kruisgewijs op de ogen:
Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door het gezicht hebt
misdaan. Amen.

Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per visum deliquisti.
Amen.
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op de oren:
Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per auditum deliquisti.
Amen.

Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door het gehoor hebt
misdaan. Amen.

op de neus:
Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per odoratum
deliquisti. Amen.

Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door de reuk hebt
misdaan. Amen.

op de mond, terwijl de zieke de lippen gesloten houdt:
Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per gustum et
locutionem deliquisti. Amen.

Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door de smaak en de
spraak hebt misdaan. Amen.

op de handpalmen (bij priesters, wier handpalmen bij hun wijding werden gezalfd,
daarentegen op de buitenzijde der handen):
Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per tactum deliquisti.
Amen.

Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door het gevoel hebt
misdaan. Amen.

op de voeten (deze zalving kan om elke gegronde reden worden weggelaten):
Per istam sanctam unctio nem, et suam
piissimam misericordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per gressum deliquisti.
Amen.

Door deze heilige zalving en zijn
goedertierenste barmhartigheid vergeve
u de Heer al wat gij door te gaan hebt
misdaan. Amen.

Telkens reinigt de priester de gezalfde lichaamsdelen met een vlok van de
gereedliggende watten, welke na de plechtigheid worden verbrand.
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring
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. Sed libera nos a malo.
. Salvum (-am) fac servum tuum
(ancillam tuam).

. Maar verlos ons van het kwade.
. Maak zalig uw dienaar (dienares).
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. Mijn God, die op U hoopt.
. Heer, zend hem (haar) hulp uit het
heiligdom.
. En bescherm hem (haar) uit Sion.
. Wees hem (haar), Heer, een sterke
toren.
. Tegen den vijand.

. Deus meus, sperantem in te.
. Mitte ei, Domine, auxilium de sancto.
. Et de Sion tuere eum (eam).
. Esto ei, Domine, turris fortitudinis.
. A facie inimici.

. Dat de vijand niets op hem (haar)
vermoge.

. Nihil proficiat inimicus in eo (ea).

. En dat de zoon der boosheid hem
(haar) niet langer schade.

. Et filius iniquitatis non apponat nocere
ei.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot u.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Heer God, Gij hebt
door uw apostel Jacobus gezegd: ‘Is
iemand uwer ziek, hij ontbiede de
priesters der Kerk; dezen zullen over hem
bidden en hem zalven met olie in de
Naam des Heren; en het gelovige gebed
zal den zieke behouden, de Heer zal hem
opbeuren; en mocht hij in zonden zijn,
dan worden zij hem vergeven’. Wij
bidden U, onze Verlosser, genees door
de genade van den Heiligen Geest de
krankheden van deze(n) zieke, heel zijne
(hare) wonden, vergeef zijn (haar)
zonden, verdrijf van hem (haar) alle
smarten van ziel en lichaam, en geef hem
(haar) in uw ontferming zowel inwendig
als uitwendig de volkomen gezondheid
terug, opdat hij (zij) door de hulp van uw
barmhartigheid hersteld, tot zijn (haar)
vroegere levensstaat weer geschikt worde.
Die leeft en

Oremus. - Domine Deus, qui per
apostolum tuum Jacobum locutus es:
Infirmatur quis in vobis? inducat
presbyteros Ecclesiae et orent super eum,
ungentes eum oleo in nomine Domini; et
oratio fidei salvabit infirmum, et
alleviabit eum Dominus; et si in peccatis
sit, remittentur ei: cura, quaesumus,
Redemptor noster, gratia Sancti Spiritus
languores istius infirmi (infirmae),
ejusque sana vulnera, et dimitte peccata,
atque dolores cunctos mentis et corporis
ab eo (ea) expelle, plenamque interius et
exterius sanitatem misericorditer redde,
ut, ope misericordiae tuae (restitutus(-a),
ad pristina reparetur officia: Qui cum
Patre et eodem Spiritu Sancto vivis et reg-
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nas Deus, in saecula saeculorum.
Amen.

.

heerst met den Vader en denzelfden
Heiligen Geest, God, in alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

Oremus. - Respice, quaesumus, Domine,
famulum tuum (famulam tuam) N. in
infirmitate sui corporis fatiscentem, et
animam refove, quam creasti; ut,
castigationibus emendatus (-a), se tua
sentiat medicina salvatum (-am). Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Zie neder, bidden wij,
Heer, op uw dienaar (-ares) N. die door
de ziekte van zijn (haar) lichaam wordt
verzwakt, en verkwik de ziel die Gij hebt
geschapen; opdat hij (zij) door deze
kastijdingen gezuiverd, zich door uw
geneesmiddel behouden gevoele. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Domine sancte, Pater
omnipotens, aeterne Deus, qui,
benedictionis tuae gratiam aegris
infundendo corporibus, facturam tuam
multiplici pietate custodis: ad
invocationem tui nominis benignus
assiste; ut famulum tuum (famulam tuam)
ab aegritudine liberatum (-am), et sanitate
donatum (-am), dextera tua erigas, virtute
confirmes, potestate tuearis, atque
Ecclesiae tuae sanctae, cum omni
desiderata prosperitate, restituas. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Heilige Heer,
almachtige Vader, eeuwige God, die, door
de genade uwer zegening over de zieke
lichamen uit te storten, uw schepsel in
veelvuldige goedheid bewaart, wees op
de aanroeping van uw Naam goedgunstig
tegenwoordig; bevrijd uw dienaar (-ares)
van zijn (haar) ziekte, herstel hem (haar)
in gezondheid, hef hem (haar) op met uw
rechterhand, sterk hem (haar) met uw
kracht, bescherm hem (haar) door uw
macht, en schenk hem (haar) met alle
gewenste voorspoed aan uw heilige Kerk
weder. Door Christus onzen Heer. .
Amen.

De pauselijke zegen
Gewoonlijk wordt de pauselijke zegen, waardoor den zieke op het ogenblik van
sterven een volle aflaat wordt geschonken, onmiddellijk na de laatste zalving gegeven.
. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.
. Qui fecit caelum et terram.
ANT. Ne reminiscaris, Domine, delicta
famuli tui (famulae tuae): neque
vindictam sumas de peccatis ejus.

. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ANT. Wees niet indachtig, Heer, wat uw
dienaar (-ares) heeft misdaan; en neem
geen wraak over zijn (haar) zonden.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

450

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Maak zalig uw dienaar (dienares).

. Salvum (-am) fac servum tuum
(ancillam tuam).

. Mijn God, die op U hoopt.

. Deus meus, sperantem in te.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Goedertierenste God,
Vader van barmhartigheid en God van
alle vertroosting, die niet wilt dat iemand,
die in U gelooft en op U hoopt, verloren
gaat; zie volgens de menigte uwer
ontfermingen neder op uw dienaar (-ares)
N., die(n) het ware geloof en de
christelijke hoop bij U aanbevelen.
Bezoek hem (haar) met uw heil, en geef
hem (haar) door het lijden en de dood van
uw Eniggeborene goedgunstig
kwijtschelding en vergiffenis van al zijn
(haar) zonden; opdat zijn (haar) ziel in
het uur van scheiden in U een tot
verzoening gestemden rechter vinde, en,
in het bloed van dezen uwen Zoon van
alle smet gereinigd, verdiene over te gaan
tot het eeuwige leven. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Clementissime Deus, Pater
misericordiarum, et Deus totius
consolationis, qui neminem vis perire in
te credentem, atque sperantem: secundum
multitudinem miserationum tuarum
respice propitius famulum tuum N., quem
(famulam tuam N., quam) tibi vera fides,
et spes christiana commendant. Visita
eum (eam) in salutari tuo, et per Unigeniti
tui passionem et mortem, omnium ei
delictorum suorum remissionem, et
veniam clementer indulge: ut ejus anima
in hora exitus sui te judicem propitiatum
inveniat, et in sanguine ejusdem Filii tui
ab omni macula abluta, transire ad vitam
mereatur perpetuam. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

De zieke of een der omstanders zegt:
Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd

Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper
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Virgini, beato Michaëli Archangelo, beato
Joanni Baptistae, sanctis apostolis Petro
et Paulo, omnibus sanctis, et tibi, pater,
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et
opere: mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa. Ideo precor beatam
Mariam semper Virginem, beatum
Michaëlem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te,
pater, orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.

Maagd, voor den heiligen aartsengel
Michaël, voor den heiligen Joannes den
Doper, voor de heilige apostelen Petrus
en Paulus, voor alle heiligen en voor u,
vader, dat ik zeer gezondigd heb in
gedachte, woord en werk, (hier klopt men
driemaal op de borst) door mijn schuld,
door mijn schuld, door mijn allergrootste
schuld. Daarom vraag ik de heilige Maria
altijd Maagd, den heiligen aartsengel
Michaël, den heiligen Joannes den Doper,
de heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.

De priester vervolgt:
Misereatur tui omnipotens Deus, et,
dimissis peccatis tuis, perducat te ad
vitam aeternam. . Amen.

De almachtige God ontferme Zich over
u, vergeve uw zonden, en geleide u ten
eeuwige leven. . Amen.

Indulgentiam, absolutionem et
remissionem peccatorum tuorum tribuat
tibi omnipotens et misericors Dominus.
. Amen.

Vergeving, vrijspraak en
kwijtschelding uwer zonden verlene u de
almachtige en barmhartige Heer. .
Amen.

Dominus noster Jesus Christus, Filius Dei
vivi, qui beato Petro apostolo suo dedit
potestatem ligandi, atque solvendi, per
suam piissimam misericordiam recipiat
confessionem tuam, et restituat tibi stolam
primam, quam in Baptismate recepisti; et
ego facultate mihi ab Apostolica Sede
tributa, indulgentiam plenariam et
remissionem omnium peccatorum tibi
concedo. In nomine Patris, et Filii, et
Spiritus Sancti. . Amen.

Onze Heer Jesus Christus, de Zoon van
den levenden God, die zijn heiligen
apostel Petrus de macht heeft gegeven
om te binden en te ontbinden, neme in
zijn goedertierenste ontferming uw
schuldbelijdenis aan, en geve u weder het
eerste kleed, dat gij in het doopsel hebt
ontvangen. En krachtens de macht mij
door de Apostolische Stoel geschonken
verleen ik u een volle aflaat en de
kwijtschelding van alle zonden. In de
Naam van den Vader en den Zoon en
den Heiligen Geest. . Amen.

Per sacrosancta humanae reparationis
mysteria re-

Door de allerheiligste geheimen van de
verlossing der mensen
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schelde de almachtige God u kwijt alle
straffen van dit en van het toekomstige
leven; Hij opene u de poorten van het
paradijs, en geleide u tot de eeuwige
vreugden. . Amen.

mittat tibi omnipotens Deus omnes
praesentis et futurae vitae poenas, paradisi
portas aperiat, et ad gaudia sempiterna
perducat. . Amen.

Zegene u de almachtige God, Vader en
Zoon en Heilige Geest. . Amen.

Benedicat te omnipotens Deus, Pater, et
Filius, et Spiritus Sanctus. . Amen.

De gebeden voor de stervenden
In het Rituale der Kerk vinden wij de gebeden waarmede de ziel van den zieke in zijn
laatste uur aan Gods barmhartigheid wordt aanbevolen (commendatio animae). Zo
mogelijk worden deze gebeden voor de stervenden verricht door een priester. Bij het
binnentreden van de ziekenkamer spreekt deze de gebruikelijke vredegroet en
besprenkelt hij den zieke en de omstanders met wijwater. Bij afwezigheid van een
priester zegt iemand anders onderstaande gebeden in het Nederlands. Evenals de
priester dit doet, reikt hij den zieke een kruisbeeld om dit te kussen en plaatst het zo
dat de zieke het kan zien. Ook ontsteekt men een gewijde kaars. Als allen zijn
neergeknield, begint men met de volgende korte litanie.
HEER, ontferm U over ons.

KYRIE, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heilige Maria, bid voor hem (haar).

Sancta Maria, ora pro eo (ea).

Alle heilige engelen en aartsengelen, bidt Omnes sancti angeli et archangeli, orate
voor hem (haar).
proeo (ea).
Heilige Abel,1)

Sancte Abel,1)

Heel het koor van de rechtvaardigen,

Omnis chorus justorum,

Heilige Abraham,

Sancte Abraham,

Heilige Joannes de Doper,

Sancte Joannes Baptista,

Heilige Joseph,

Sancte Joseph,

Alle heilige aartsvaders en profeten,

Omnes sancti patriarchae et prophetae,

Heilige Petrus,

Sancte Petre,

Heilige Paulus,

Sancte Paule,

Heilige Andreas,

Sancte Andrea,

1) ora(te) pro eo (ea)
1) bidt hem voor (haar).
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Heilige Joannes,

Sancte Joannes,

Alle heilige apostelen en evangelisten,

Omnes sancti apostoli et evangelistae,

Alle heilige leerlingen van den Heer,

Omnes sancti discipuli Domini,
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Omnes sancti Innocentes,

Alle heilige Onnozele Kinderen,

Sancte Stephane,

Heilige Stephanus,

Sancte Laurenti,

Heilige Laurentius,

Omnes sancti martyres,

Alle heilige martelaren,

Sancte Silvester,

Heilige Silvester,

Sancte Gregori,

Heilige Gregorius,

Sancte Augustine,

Heilige Augustinus,

Omnes sancti pontifices et confessores, Alle heilige bisschoppen en belijders,
Sancte Benedicte,

Heilige Benedictus,

Sancte Francisce,

Heilige Franciscus,

Sancte Camille,

Heilige Camillus,

Sancte Joannes de Deo,

Heilige Joannes de Deo,

Omnes sancti monachi et eremitae,

Alle heilige monniken en kluizenaars,

Sancta Maria Magdalena,

Heilige Maria Magdalena,

Sancta Lucia,

Heilige Lucia,

Omnes sanctae virgines et viduae,

Alle heilige maagden en weduwen,

Omnes sancti et sanctae Dei, intercedite Alle heiligen van God, spreekt voor hem
pro eo (ea).
(haar) ten beste.
Propitius esto, parce ei, Domine.

Wees genadig, spaar hem (haar), Heer.

Propitius esto, libera eum (eam), Domine. Wees genadig, verlos hem (haar), Heer.
Propitius esto, libera eum (eam), Domine. Wees genadig, verlos hem (haar), Heer.
Ab ira tua,1)

Van uw toorn,1)

A periculo mortis,

Van doodsgevaar,

A mala morte,

Van een slechte dood,

A poenis inferni,

Van de hellestraffen,

Ab omni malo,

Van alle kwaad,

A potestate diaboli,

Van de macht van den duivel,

Per nativitatem tuam,

Door uw geboorte,

Per crucem et passionem tuam,

Door uw kruis en lijden,

Per mortem et sepulturam tuam,

Door uw dood en begrafenis,

Per gloriosam resurrectionem tuam,

Door uw glorievolle verrijzenis,

Per admirabilem ascensionem tuam,

Door uw wondervolle hemelvaart,

1) verlos hem (haar), Heer.
1) libera eum (eam), Domine.
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Per gratiam Spiritus Sancti Paracliti,

Door de genade van den Heiligen Geest,
den Vertrooster,

In die judicii,

Op de dag van het oordeel,

Peccatores, te rogamus, audi nos.

Wij zondaren, wij bidden U, verhoor ons,
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Dat Gij hem (haar) moogt sparen, wij
bidden U, verhoor ons.

Ut ei parcas, te rogamus' audi nos.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Als het ogenblik van sterven nader komt, zegt men de volgende gebeden:
Vertrek, christenziel, uit deze wereld, in
de naam van God, den almachtigen
Vader, die u heeft geschapen; in de naam
van Jesus Christus, den Zoon van den
levenden God, die voor u heeft geleden;
in de naam van den Heiligen Geest, die
in u is uitgestort; in de naam van de
roemvolle en heilige Maagd en Moeder
Gods Maria; in de naam van den heiligen
Joseph, den roemrijken bruidegom van
deze Maagd; in de naam der Engelen en
Aartsengelen; in de naam der Tronen en
Heerschappijen; in de naam der Vorsten
en Machten; in de naam der Krachten,
Cherubim en Serafim; in de naam der
aartsvaders en profeten; in de naam der
heilige apostelen en evangelisten; in de
naam der heilige martelaren en belijders;
in de naam der heilige monniken en
kluizenaars; in de naam der heilige
maagden en van alle heiligen Gods.
Heden zij uw plaats in de vrede en uw
woning in het heilige Sion. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

Proficiscere, anima christiana, de hoc
mundo, in nomine Dei Patris
omnipotentis, qui te creavit; in nomine
Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui pro te
passus est; in nomine Spiritus Sancti, qui
in te effusus est; in nomine gloriosae et
sanctae Dei Genitricis Virginis Mariae;
in nomine beati Joseph, inclyti ejusdem
Virginis Sponsi; in nomine Angelorum
et Archangelorum; in nomine Thronorum
et Dominationum; in nomine
Principatuum et Potestatum; in nomine
Virtutum, Cherubim et Seraphim; in
nomine patriarcharum et prophetarum; in
nomine apostolorum et evangelistarum;
in nomine sanctorum martyrum et
confessorum; in nomine sanctorum
monachorum et eremitarum; in nomine
sanctarum virginum, et omnium
sanctorum et sanctarum Dei. Hodie sit in
pace locus tuus, et habitatio tua in sancta
Sion. Per eundem Christum Dominum
nostrum. . Amen.

Barmhartige God, goede God, God die
naar de menigvuldigheid van uw
ontfermingen de zonden van de
boetvaardigen uitwist en de schulden van
gepleegde misdaden door de ge-

Deus misericors, Deus clemens, Deus qui
secundum multitudinem miserationum
tuarum peccata poenitentium deles, et
praeteritorum criminum culpas
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venia remissionis evacuas: respice
propitius super hunc famulum tuum (hanc
famulam tuam) N., et remissionem
omnium peccatorum suorum tota cordis
confessione poscentem deprecatus exaudi.
Renova in eo (ea), piissime Pater,
quidquid terrena fragilitate corruptum,
vel quidquid diabolica fraude violatum
est: et unitati corporis Ecclesiae
membrum redemptionis annecte.
Miserere, Domine, gemituum, miserere
lacrimarum ejus: et non habentem
fiduciam nisi in tua misericordia, ad tuae
sacramentum reconciliationis admitte.
Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

nade der vergeving kwijtscheldt; zie
genadig neer op dezen uw dienaar (deze
uw dienares) N., en verhoor hem (haar)
genadig, die uit geheel zijn (haar) hart U
vraagt om vergeving van al zijn (haar)
zonden. Vernieuw in hem (haar), goede
Vader, al wat door aardse zwakheid
bedorven of door de list van den duivel
geschonden is; en verenig dit door U
verloste lidmaat met de eenheid van het
lichaam der Kerk. Ontferm U, Heer, over
zijn (haar) zuchten, ontferm U over zijn
(haar) tranen; en laat hem (haar), die geen
vertrouwen heeft dan alleen in uw
ontferming, toe tot het geheim van uw
verzoening. Door Christus onzen Heer.
. Amen.

Commendo te omnipotenti Deo, carissime
frater (carissima soror), et ei, cujus es
creatura, committo: ut, cum humanitatis
debitum morte interveniente persolveris,
ad Auctorem tuum, qui te de limo terrae
formaverat, revertaris.

Ik beveel u aan den almachtigen God,
dierbare broeder (zuster), en ik vertrouw
U toe aan Hem, wiens schepsel gij zijt;
opdat gij, na door de dood uw schatting
aan de menselijke natuur te hebben
betaald, zult terugkeren tot uw Schepper,
die u gevormd heeft uit het slijk der
aarde.

Egredienti itaque animae tuae de corpore
splendidus angelorum coetus occurrat;
judex apostolorum tibi senatus adveniat;
candidatorum tibi martyrum triumphator
exercitus obviet; liliata rutilantium te
confessorum turma circumdet;
jubilantium te virginum chorus excipiat;
et beatae quietis in sinu patriarcharum te
complexus astringat; sanctus Joseph,
morientium patronus dul-

Als uw ziel het lichaam verlaat, trede haar
het schitterend heir der engelen tegemoet;
het hoge gerechtshof der apostelen
verwelkome u; het zegevierend leger der
in het wit geklede martelaren nadere om
u te begroeten; de met leliën gesierde
schaar der stralende belijders omringe u;
het koor der jubelende maagden ontvange
u; en de omhelzing van de zalige rust
omsluite u in de schoot der aartsvaders;
de heilige Joseph, de algoede patroon der
stervenden, wekke u op tot
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groot vertrouwen; de heilige Moeder van
God, de Maagd Maria, sla op u
welwillend haar ogen; mild en blij
verschijne u het gelaat van Jesus Christus,
die u voor immer een plaats moge wijzen
onder hen die Hem omringen.

cissimus, in magnam spem te erigat;
sancta Dei Genitrix Virgo Maria suos
benigna oculos ad te convertat; mitis
atque festivus Christi Jesu tibi aspectus
appareat, qui te inter assistentes sibi
jugiter interesse decernat.

Verborgen blijve voor u al wat verschrikt
in de duisternis, het tandengeknars in de
vlammen en de folterende kwelling. De
afschuwelijke satan met zijn trawanten
wijke van u terug. Moge hij sidderen
wanneer gij komt met de engelen die u
begeleiden, en wegvluchten in de
ontzettende leegte van de eeuwige nacht.

Ignores omne, quod horret in tenebris,
quod stridet in flammis, quod cruciat in
tormentis. Cedat tibi teterrimus satanas
cum satellitibus suis; in adventu tuo, te
comitantibus angelis, contremiscat, atque
in aeternae noctis chaos immane diffugiat.

Dat God opsta en zijn vijanden
uiteenstuiven; dat zij die Hem haten
vluchten voor zijn aangezicht. Zoals rook
vergaat, zo mogen zij vergaan; zoals was
wegsmelt in de gloed van het vuur, zo
mogen de bozen ten onder gaan voor het
aanschijn van God. En mogen de
rechtvaardigen aanzitten ten feestmaal,
en juichen voor Gods aanschijn. Dat alle
helse scharen beschaamd en te schande
worden en de dienaren van den satan het
niet wagen uw tocht te verstoren.

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici ejus;
et fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.
Sicut deficit fumus, deficiant; sicut fluit
cera a facie ignis, sic pereant peccatores
a facie Dei; et justi epulentur, et exsultent
in conspectu Dei. Confundantur igitur et
erubescant omnes tartareae legiones, et
ministri satanae iter tuum impedire non
audeant.

Van de kwelling bevrijde u Christus, die
voor u is gekruisigd. Van de eeuwige
dood bevrijde u Christus, die voor u heeft
willen sterven. Christus, de Zoon van den
levenden God, plaatse u in de altijd
heerlijk groenende weiden van zijn
paradijs, en die ware Herder erkenne u
onder zijn schapen. Hij schelde u alle
zonden kwijt, en geve u een plaats aan
zijn rechterhand onder zijn uitverkorenen.

Liberet te a cruciatu Christus, qui pro te
crucifixus est. Liberet te ab aeterna morte
Christus, qui pro te mori dignatus est.
Constituat te Christus, Filius Dei vivi,
intra paradisi sui semper amoena virentia,
et inter oves suas te verus ille Pastor
agnoscat. Ille ab omnibus peccatis tuis te
absolvat, atque ad dexteram suam in
electorum suorum te sorte constituat.
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Redemptorem tuum facie ad faciem
videas, et praesens semper assistens,
manifestissimam beatis oculis aspicias
veritatem. Constitutus (-a) igitur inter
agmina beatorum, contemplationis
divinae dulcedine potiaris in saecula
saeculorum. . Amen.

Moge gij uw Verlosser van aangezicht
tot aangezicht zien, in zijn voortdurende
nabijheid met zalige ogen de klaarste
waarheid aanschouwen, en zo te midden
van de scharen der zaligen de zoetheid
der goddelijke aanschouwing verwerven
in de eeuwen der eeuwen. . Amen.

Suscipe, Domine, servum tuum (ancillam Heer, neem uw dienaar (dienares) op in
tuam) in locum sperandae sibi salvationis de plaats, waar hij (zij) het heil verhoopt
a misericordia tua. . Amen.
van uwe ontferming. . Amen.
Libera, Domine, animam servi tui
(ancillae tuae; et sic porro) ex omnibus
periculis inferni, et de laqueis poenarum,
et ex omnibus tribulationibus. . Amen.

Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar
(dienares; en zo vervolgens) van alle
gevaren der hel, van de strikken der
straffen en van alle kwellingen. . Amen.

Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Henoch et Eliam de communi zoals Gij Henoch en Elias gevrijwaard
morte mundi. . Amen.
hebt van de dood, waaraan allen
onderworpen zijn. . Amen.
Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Noë de diluvio. . Amen.
zoals Gij Noë gered hebt uit de
zondvloed. . Amen
Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Abraham de Ur Chaldaeorum. zoals Gij Abraham bevrijd hebt uit Ur in
. Amen.
het land der Chaldeën. . Amen.
Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Job de passionibus suis. .
zoals Gij Job verlost hebt uit zijn lijden.
Amen.
. Amen.
Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Isaac de hostia, et de manu patris zoals Gij Isaac bevrijd hebt van de
sui Abrahae. . Amen.
offerdood en de hand van zijn vader
Abraham. . Amen.
Libera, Domine, animam servi tui, sicut Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
liberasti Lot de Sodomis, et de flamma zoals Gij Lot gered hebt uit Sodoma en
ignis. . Amen.
de vlam van het vuur. . Amen.
Libera, Domine, animam

Bevrijd, Heer, de ziel van uw
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dienaar, zoals Gij Moses gered hebt uit
de macht van Pharao, den koning van
Egypte. . Amen.

servi tui, sicut liberasti Moysen de manu
Pharaonis regis Aegyptiorum. . Amen.

Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
zoals Gij Daniël bevrijd hebt uit de
leeuwenkuil. . Amen.

Libera, Domine, animam servi tui, sicut
liberasti Danielem de lacu leonum. .
Amen.

Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
zoals Gij de drie jongelingen bevrijd hebt
uit de gloeiende vuuroven en uit de macht
van den bozen koning. . Amen.

Libera, Domine, animam servi tui, sicut
liberasti tres pueros de camino ignis
ardentis, et de manu regis iniqui. .
Amen.

Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
Libera, Domine, animam servi tui, sicut
zoals Gij Susanna gered hebt van de valse liberasti Susannam de falso crimine. .
beschuldiging. . Amen.
Amen.
Bevrijd, Heer, de ziel van uw dienaar,
Libera, Domine, animam servi tui, sicut
zoals Gij David bevrijd hebt uit de
liberasti David de manu regis Saul, et de
handen van koning Saul en van Goliath. manu Goliae. . Amen.
. Amen.
Verlos, Heer, de ziel van uw dienaar,
zoals Gij Petrus en Paulus bevrijd hebt
uit hun kerkers. . Amen.

Libera, Domine, animam servi tui, sicut
liberasti Petrum et Paulum de carceribus.
. Amen.

En zoals Gij de zalige Thecla, uw maagd
en martelares, uit drie wrede folteringen
bevrijd hebt, gewaardig U zo ook de ziel
van dezen uw dienaar te bevrijden, en laat
haar met U zich verheugen in de hemelse
goederen. . Amen.

Et sicut beatissimam Theclam virginem
et martyrem tuam de tribus atrocissimis
tormentis liberasti, sic liberare digneris
animam hujus servi tui, et tecum facias
in bonis congaudere caelestibus. .
Amen.

U, Heer, bevelen wij de ziel van uw
dienaar (dienares) N., aan, en bidden U,
Heer Jesus Christus, Verlosser der
wereld: weiger niet haar op te nemen in
de schoot van uw aartsvaders; want voor
deze ziel toch zijt Gij vol barmhartigheid
op aarde afgedaald. Erken, Heer, uw
schepsel, dat niet door vreemde goden is
geschapen, maar door U, den enigen
levenden en waren God; want buiten U
is er geen

Commendamus tibi, Domine, animam
famuli tui (famulae tuae) N., precamurque
te, Domine Jesu Christe, Salvator mundi,
ut, propter quam ad terram misericorditer
descendisti, patriarcharum tuorum sinibus
insinuare non renuas. Agnosce, Domine,
creaturam tuam, non a diis alienis
creatam, sed a te solo Deo vivo et vero:

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

459

quia non est alius Deus praeter te, et non andere god, en geen is er die zich met
est secundum opera tua.
uwe werken kan meten.
Laetifica, Domine, animam ejus in
conspectu tuo, et ne memineris
iniquitatum ejus antiquarum, et
ebrietatum, quas suscitavit furor, sive
fervor mali desiderii.

Verblijd, Heer, zijn (haar) ziel met uw
aanschijn en wees niet indachtig zijn
(haar) vroegere ongerechtigheden en de
roes waartoe drift of hitte van boze
begeerlijkheid hem (haar) bedwelmden.

Licet enim peccaverit, tamen Patrem et
Filium et Spiritum Sanctum non negavit,
sed credidit; et zelum Dei in se habuit, et
Deum qui fecit omnia, fideliter adoravit.

Want al heeft hij (zij) gezondigd, den
Vader en den Zoon en den Heiligen Geest
heeft hij (zij) niet geloochend, maar
beleden; de ijver voor God brandde in
hem (haar); en trouw heeft hij (zij) God
aanbeden, die het al heeft gemaakt.

Delicta juventutis et ignorantias ejus,
quaesumus, ne memineris, Domine; sed
secundum magnam misericordiam tuam
memor esto illius in gloria claritatis tuae.

Wij vragen, Heer, wees de misslagen en
onwetendheid van zijn (haar) jeugd niet
indachtig, maar gedenk hem (haar) naar
uw grote erbarming in de luister van uw
heerlijkheid.

Aperiantur ei caeli, collaetentur illi
Mogen de hemelen zich voor hem (haar)
angeli. In regnum tuum, Domine, servum openen; de engelen zich met hem (haar)
tuum (ancillam tuam) suscipe.
verheugen. Neem, Heer, uw dienaar
(-ares) op in uw rijk.
Suscipiat eum (eam) sanctus Michaël
Archangelus Dei, qui militiae caelestis
meruit principatum. Veniant illi obviam
sancti angeli Dei, et perducant eum (eam)
in civitatem caelestem Jerusalem.

Neme hem (haar) op de heilige Michaël,
de aartsengel Gods, die verdiend heeft de
vorst te zijn van de hemelse legermacht.
Mogen hem (haar) tegemoet komen de
heilige engelen Gods en hem (haar) leiden
naar de hemelstad Jerusalem.

Suscipiat eum (eam) beatus Petrus
apostolus, cui a Deo claves regni caelestis
traditae sunt. Adjuvet eum (eam) sanctus
Paulus apostolus, qui dignus fuit esse vas
electionis. Intercedat pro eo (ea) sanctus
Joannes electus Dei apostolus, cui
revelata sunt secreta

Neme hem (haar) op de zalige apostel
Petrus, aan wien door God de sleutels van
het hemelrijk zijn toevertrouwd. Helpe
hem (haar) de heilige apostel Paulus, die
waardig is geweest een vat van
uitverkiezing te zijn. Spreke voor hem
(haar) ten beste de heilige Joannes, de
uitverkoren apostel Gods, wien de
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hemelse geheimen zijn geopenbaard.
caelestia. Orent pro eo (ea) omnes sancti
Mogen voor hem (haar) bidden alle
apostoli, quibus a Domino data est
heilige apostelen, aan wie door den Heer potestas ligandi atque solvendi.
de macht is gegeven om te binden en te
ontbinden.
Mogen zijn (haar) voorspraak zijn alle
heiligen en uitverkorenen Gods, die voor
Christus' Naam in deze wereld folteringen
hebben verdragen; opdat hij (zij), ontdaan
van de boeien des vleses, moge komen
tot de heerlijkheid van het hemelrijk. Dit
geve hem (haar) onze Heer Jesus
Christus, die met den Vader en den
Heiligen Geest leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Intercedant pro eo (ea) omnes sancti et
electi Dei, qui pro Christi nomine
tormenta in hoc saeculo sustinuerunt: ut,
vinculis carnis exutus (-a), pervenire
mereatur ad gloriam regni caelestis,
praestante Domino nostro Jesu Christo,
qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et
regnat in saecula saeculorum. . Amen.

De goedertierenste Maagd en Moeder
Gods Maria, de algoede troosteres der
bedrukten, moge haar Zoon de ziel van
deze(n) dienaar (-ares) N. aanbevelen;
opdat hij (zij) door die moederlijke
tussenkomst niet bevreesd zij voor de
verschrikkingen van de dood, maar onder
haar geleide vol vreugde opga naar zijn
(haar) woning in het hemels vaderland.
. Amen.

Clementissima Virgo, Dei Genitrix Maria,
maerentium piissima consolatrix, famuli
(famulae) N. spiritum Filio suo
commendet: ut, hoc materno interventu,
terrores mortis non timeat; sed
desideratam caelestis patriae mansionem,
ea comite, laetus (-a) adeat. . Amen.

Tot u neem ik mijn toevlucht, heilige
Joseph, patroon der stervenden, bij wiens
zalig sterven Jesus en Maria hebben
gewaakt; door deze beide dierbare panden
beveel ik u dringend de ziel van deze(n)
dienaar (-ares) N. aan, die zijn (haar)
laatste strijd voert met de dood, opdat hij
(zij) door uw bescherming van de listen
des duivels en van de eeuwige dood
bevrijd worde, en verdiene in te gaan tot
de eeuwige vreugden. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.

Ad te confugio, sancte Joseph, patrone
morientium, tibique, in cujus beato
transitu vigiles astiterunt Jesus et Maria,
per hoc utrumque carissimum pignus,
animam hujus famuli (famulae) N., in
extremo agone laborantem, enixe
commendo, ut ab insidiis diaboli, et a
morte perpetua, te protegente, liberetur,
et ad gaudia aeterna pervenire mereatur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
. Amen.
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Vervolgens kan men, indien de stervende dit verlangt, enkele gedeelten bidden uit
het Evangelie volgens den heiligen Joannes: het Hogepriesterlijk Gebed (17, 1-26;
zie bladz. 691) en het Lijdensverhaal (18 en 19; zie in het missaal de dienst van
Goede Vrijdag).

Het sterven
Wanneer alles ons ontvallen is en de herinnering aan zoveel zonden en
ongetrouwheid ons benauwt en tot wanhoop dreigt te brengen, ‘dan blijft
ons in onze zwakheid slechts over te vluchten in de Naam van Jesus’
(Joannes van Gaza). Als sint Ignatius van Loyola ons leert dat het
aanroepen van deze heilige Naam het machtigste wapen is tegen de
benauwing van den vijand, dan herhaalt hij slechts wat de oude meesters
van het geestelijk leven, als Diadochus van Photice en zoveel anderen,
hadden geschreven.
De priester of een der omstanders herhaalt dikwijls aan het oor van den stervende
de aanroeping van de heilige Naam van Jesus, of een der volgende aanroepingen,
welke door het Rituale worden aangegeven. Men geeft den stervende de brandende
gewijde kaars in de hand, welk mede door een der omstanders wordt vastgehouden.
Deze kaars is een herinnering aan het licht dat de christen ontving bij zijn doopsel
en dat hem nu voorgaat naar de heerlijkheid Gods.
In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Heer Jesus Christus, ontvang mijn geest.
Heilige Maria, bid voor mij.
Maria, moeder van genade, moeder van barmhartigheid, bescherm mij tegen den
vijand en neem mij op in het uur van mijn dood.
Heilige Joseph, bid voor mij.
Heilige Joseph, open mij, met uw heilige maagdelijke Bruid, de schoot der
goddelijke barmhartigheid.
Jesus, Maria, Joseph, U schenk ik mijn hart en mijn ziel.
Jesus, Maria, Joseph, staat mij bij in mijn doodsstrijd.
Bij voorkeur herhaalt men een aanroeping welke den stervende dierbaar is.
Andere aanroepingen zijn nog:
God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen.
Ontferm U over mij, o God, volgens uw grote ontferming.
Op U, Heer, heb ik vertrouwd; in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
Allerzoetste Heer Jesus Christus, door de kracht van uw allerheiligst lijden neem
mij op onder het getal van uw uitverkorenen.
Jesus, Zoon van David, wees mij, zondaar, genadig.
Waar deze vrome gewoonte bestaat, klept men korte tijd de klok van de parochiekerk
om de gelovigen te doen weten dat een der hunnen stervende is en zij allen voor hem
moeten bidden.
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Subvenite, sancti Dei, occurrite, angeli
Domini;

Komt te hulp, heiligen van God, snelt toe,
engelen des Heren;
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ontvangt zijn (haar) ziel; draagt haar op suscipientes animam ejus, offerentes eam
voor het aanschijn van den Allerhoogste. in conspectu Altissimi.
. Ontvange u Christus, die u geroepen
. Suscipiat te Christus, qui vocavit te,
heeft; en voeren u de engelen in de schoot et in sinum Abrahae angeli deducant te.
van Abraham. - Ontvangt zijn (haar) ziel; - Suscipientes animam ejus, offerentes
draagt haar op voor het aanschijn van den eam in conspectu Altissimi.
Allerhoogste.
. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust; . Requiem aeternam dona ei, Domine;
en het eeuwig licht verlichte hem (haar). et lux perpetua luceat ei. - Offerentes eam
- Draagt haar op voor het aanschijn van in conspectu Altissimi.
den Allerhoogste.
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust.

. Requiem aeternam dona ei, Domine.

. En het eeuwig licht verlichte hem
(haar).

. Et lux perpetua luceat ei.

. Van de poort der hel.

. A porta inferi.

. Verlos, Heer, zijn (haar) ziel.

. Erue, Domine, animam ejus.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Requiescat in pace.

. Amen.

. Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

Laat ons bidden. - U, Heer, bevelen wij
de ziel van uw dienaar (-ares) N. aan,
opdat hij (zij), gestorven voor deze
wereld, leve voor U; wis al datgene, wat
hij (zij) in de zwakheid van zijn (haar)
menselijk bestaan heeft misdreven, uit
door de kwijtschelding van uw
allerbarmhartigste liefde. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Tibi, Domine, commendamus
animam famuli tui (famulae tuae) N., ut
defunctus (-a) saeculo tibi vivat: et quae
per fragilitatem humanae conversationis
peccata commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.
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Als de overledene een priester was, voegt men in bovenstaand gebed bij zijn naam:
sacerdotis (van den priester...)
Het lichaam van den overledene wordt op een waardige plaats nedergelegd. Op de
borst of tussen de vingers van den gestorvene plaatst men een klein kruis. Naast het
stoffelijk overschot plaatst men enkele gewijde kaarsen. Volgens vrome gewoonte
komt men in de rouwkamer bijeen om voor den overledene te bidden en besprenkelt
men het stoffelijk overschot met wijwater.
¶ De plechtigheid van uitvaart en begrafenis en gebeden voor overledenen vindt men
op bladz. 1331 vlg. en 1400 vlg.

Gebeden voor zieken die de laatste zalving hebben ontvangen
Groot en wonderbaar zijt Gij, o God; Gij hebt uw verbond gehouden en uw liefde
bewaard voor hen die U beminnen, en hun door uw Zoon Jesus Christus de vergiffenis
der zonden geschonken. In een tweede geboorte doet Gij ons uit de zonde herboren
worden; Gij geeft den blinden het licht en richt de gevallenen op; Gij bemint de
rechtvaardigen en oefent medelijden jegens de zondaars; Gij hernieuwt ons en ontrukt
ons aan de duisternissen en de schaduw des doods. Waarlijk, het licht van de kennis
van uw eniggeboren Zoon is opgegaan in ons hart, sinds Hij ons op aarde is
verschenen en verkeerd heeft onder de mensen. Aan hen die Hem aanvaardden, hebt
Gij de macht gegeven uw kinderen te worden; want Gij hebt ons door het bad der
wedergeboorte het goddelijk kindschap geschonken, en ons bevrijd van de tyrannie
des duivels. Omdat het U niet behaagde ons te reinigen door bloed, hebt Gij ons in
de heilige olie de afbeelding van zijn Kruis gegeven, opdat wij zouden worden de
kudde van Christus, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, gereinigd door
water en geheiligd in den Heiligen Geest. Maak daarom, Heer, dat deze olie waarmede
onze broeder is gezalfd, waarlijk zij de olie van blijdschap, de olie van heiliging, een
koninklijk gewaad, een pantser van sterkte. Maak dat zij alle werking van den duivel
were; dat zij hem strekke tot een allerzekerst zegel, tot vreugde des harten en tot
eeuwige blijdschap; opdat hij die met deze olie der wedergeboorte werd gezalfd,
schrikwekkend zij voor zijn vijanden; opdat hij schittere te midden van de luister
uwer heiligen en, zonder rimpel of vlek, worde toegelaten tot uw eeuwige rust, en
het loon van de roeping tot de hemel ontvange. Want Gij zijt barmhartig, o God, en
Gij zijt onze redding, en daarom zingen wij U lof, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
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Tot onzen heer Jesus Christus
Heer Jesus Christus, Koning der eeuwigheid, in wien alles werd geschapen, alle
zichtbare en onzichtbare dingen; Gij zijt op aarde verschenen en hebt in de bedeling
van uw heil uw grote ontferming over ons uitgestort om ons te verlossen van de dood
der zonde en van de overwinning des vijands. Wees, Heer, uw barmhartigheid
indachtig en wend het gelaat uwer goedheid niet van ons af; maar luister naar de
armzalige gebeden uwer dienaren, en geef uw heil aan onzen broeder N., die zijn
toevlucht neemt onder de beschutting van de vleugelen uwer ontferming. Vergeef
hem alle zonden welke hij in zijn leven bedreef, zelf of door anderen, in gedachten,
woorden en werken. Bevrijd uw dienaar van alle lagen en werken des duivels, zoals
Gij hebt opgewekt den zoon der weduwe en de dochter van den hoofdman, hun
bevelend dat zij uit de dood zouden opstaan. Gelijk Gij door de kracht uwer Godheid
Lazarus, toen hij reeds vier dagen gestorven was, uit de onderwereld hebt doen
wederkeren, wek dezen uw dienaar uit de dood van de zonde. En ook, zoals Gij den
melaatse door uw woord hebt gereinigd, neem de ziekte uit het lichaam van uw
dienaar weg. Geef hem de gezondheid weder, zoals eens aan de dochter van de
Chananese vrouw; toen op het gebed van de moeder alleen, nu op het gebed van uw
Kerk; want niet uit onszelf wagen wij het biddend tot U te komen, maar dank zij uwe
genade die over ons is uitgestort. Als het uw wil is, Heer, dat uw dienaar nog enige
tijd in leven blijft, geef hem uw hulp en uw bijstand, dat hij U behagen moge alle
dagen zijns levens. Als het echter uw wil is zijn ziel aan te nemen uit de handen van
de engelen des lichts, geef haar dan een plaats in het paradijs van uw blijdschap te
midden van al uwe heiligen. Dit vragen wij U bij het bloed dat Gij voor onze zaligheid
hebt vergoten en waardoor Gij ons hebt vrijgekocht - Gij alleen toch zijt de hoop der
zondaren -; door de voorspraak ook van de Maagd en Moeder Gods Maria en de
gebeden aller heiligen. U zij heerlijkheid, eer en aanbidding, met den Vader en den
Heiligen Geest, in eeuwigheid. Amen.
Verdrijf de smarten en genees de ziekten van uw volk, Heer onze God; schenk allen
de volheid van uw heil door het zegeteken van het Kruis, waardoor Gij de zwakheid
van het mensdom te hulp zijt gekomen en den vijand van het leven en van onze
verlossing hebt overwonnen. Gij toch zijt ons leven en onze verlossing; Gij alleen
kunt onze zonden vergeven en alle bederf en ziekte van ons wegnemen. Gever van
alle goed, voor wien al onze noden openliggen, schenk uw schepselen volgens ieders
behoefte
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de overmaat van uw ontferming.
Bewaar, Christus onze God, uw dienaar N. in vrede in de schaduw van uw heilig
en kostbaar Kruis. Bevrijd hem van alle zichtbare en onzichtbare vijanden, en maak
hem waardig U te danken en te verheerlijken, met den Vader en den Heiligen Geest,
nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Tot de heilige Moeder van God
Neig uw oor tot de gebeden uwer dienaren, onbevlekte Maagd; gij toch weert de
aanvallen waaraan wij zijn blootgesteld, en bevrijdt ons van alle tegenspoed. U roepen
wij aan als ons veilige en zekere anker, en wij verheugen ons in uw voorspraak. Maak
dat wij u niet tevergeefs aanroepen, o Meesteres, maar haast u de bede te verhoren
van wie vol geloof tot u roepen: Wees gegroet, Moeder van God, toevlucht van allen,
onze vreugde, bescherming en heil onzer zielen.
Andere gebeden voor zieken en stervenden vindt men op bladz. 1457 vlg.

De zegeningen der kerk
De zegening door een christen verricht, is een teken van de zegen van God. Alle
christenen kunnen zulk een zegening uitspreken. Zo zegent de vader zijn kind voordat
het gaat slapen; de moeder zegent het brood alvorens het te verdelen; ja, als wij over
onszelf het kruisteken maken, beduiden wij daardoor dat wij aan God zijn toegewijd
en zijn zegen over ons afroepen.
Daarnaast zijn er echter officiële zegeningen door de Kerk, welke worden
aangegeven in het Pontificale, dat onder meer de zegeningen door de bisschoppen,
en in het Rituale, dat onder meer de zegeningen door de priesters bevat. In de gebeden
die deze zegeningen vergezellen, vraagt de Kerk dat God zijn goedheid moge
schenken. De genade Gods wordt door deze naar haar oorsprong zuiver kerkelijke
plechtigheden echter niet ‘betekend’; volgens het spraakgebruik der theologen zeggen
wij, dat deze plechtigheden geen ‘sacramentele werking’ bezitten, maar slechts
sacramentaliën zijn. Nimmer mogen wij deze sacramentaliën echter minachten, want
het is de Kerk zelf die voor ons bidt.
Uit het Rituale der priesters volgen hieronder een aantal van de meest voorkomende
zegeningen. Allereerst enkele zegeningen van heilige plaatsen, welke dienen voor
de gehele gemeenschap der gelovigen; deze plechtigheden worden dan ook in het
openbaar verricht. In de tweede plaats een aantal zegeningen over personen, over
wie de Kerk, gezien de bijzondere omstandigheden waarin zij verkeren, de hulp van
Gods bijstand inroept. In de derde plaats ten slotte een aantal andere zegeningen,
onder meer over dieren en over voorwerpen. Dat de Kerk ook over tal van in zich
onverschillige werktuigen en gebruiksvoorwerpen Gods zegen afroept, mag ons niet
verwonderen. Voor den christen
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immers is geen enkele arbeid of bezigheid onverschillig, daar hij alles behoort te
doen tot eer van God. Daarom moeten wij elk dezer zegeningen beschouwen
overeenkomstig de bede, welke daarbij wordt uitgesproken: dat God ons de genade
moge geven steeds alles tot zijn eer te verrichten, en ons nader brenge tot zijn
heerlijkheid. De gebeden zelf der volgende plechtigheden vormen dan ook de beste
uitleg van de bedoeling der Kerk, waarmede zij alle omstandigheden en handelingen
van ons leven binnen de sfeer van het waarachtige christelijke verlangen brengt.

Zegening van de eerste steen ener kerk
Naast de uitgebreide plechtigheden, die het Pontificale geeft voor de
zegening van de eerste steen ener kerk en de steenlegging door den
bisschop, vinden we in het Rituale voor deze gelegenheid een meer
eenvoudige zegening, welke wordt uitgesproken door een priester, hiertoe
door den bisschop gemachtigd.
Daags voordat de eerste steen gelegd zal worden, plaatst de priester een houten
kruis op de plaats waar het altaar zal verrijzen. Op de dag der eerste-steenlegging
zegent de priester, gekleed in witte koorkap, de plaats waar dit kruis staat. Intussen
wordt gezongen:
ANT. Plaats een teken des heils, Heer Jesus Christus, op deze plaats; en laat niet
toe dat de verderfengel er binnentrede.
En men zingt psalm 83: Quam dilecta tabernacula tua, bladz. 255.
Vervolgens bidt de priester (bij N. noemt hij de naam van den heilige tot wiens
eer de kerk zal worden gebouwd):
Laat ons bidden. - Heer God, die, hoewel hemel en aarde U niet omvatten, nochtans
een woning wilt hebben op aarde, opdat daar uw Naam voortdurend worde
aangeroepen; wij vragen U, op voorspraak van de verdiensten van de zalige Maria
altijd Maagd, van den heiligen N. en van alle heiligen: bezoek deze plaats met de
milde blik uwer goedheid, zuiver haar door de instorting uwer genade van alle
besmetting, en bewaar haar in reinheid. En gelijk Gij de godsvrucht van uw beminden
David in het werk van zijn zoon Salomon hebt bekroond, wil zo ook ons verlangen
in dit werk in vervulling doen gaan, opdat alle boze geesten van deze plaats mogen
wijken. Door onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

De zegening van de steen
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Naam des Heren zij gezegend.
. Van nu af tot in eeuwigheid.
. De steen welke de bouwlieden hebben verworpen.
. Deze is tot hoeksteen geworden.
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. Gij zijt Petrus.
. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.
. Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, die de
waarachtige, almachtige God zijt, de glans en het beeld van den eeuwigen Vader, en
het eeuwige leven; Gij die de hoeksteen zijt, niet door mensenhanden uit de berg
gehouwen, en de onveranderlijke grondslag; bevestig in uw Naam deze steen die
hier gelegd wordt. En Gij, die het begin en einde zijt, het beginsel waarin God de
Vader van den beginne alles heeft geschapen, wees, vragen wij, het beginsel, de groei
en de voltooiing van dit werk, dat tot lof en heerlijkheid van uw Naam begonnen
moet worden. Die met den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
De priester besprenkelt de steen met wijwater en tekent met een scherp voorwerp
een kruis op de zes vlakken van de steen; hij zegt daarbij:
In de Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest. . Amen.
Hierna bidt hij:
Laat ons bidden. - Ze gen, Heer, deze steen, uw schepsel, en verleen door de
aanroeping van uw heilige Naam: dat allen die met oprechte bedoeling aan de bouw
van deze kerk medewerken, gezondheid van lichaam en een geneesmiddel voor hun
ziel ontvangen. Door Christus onzen Heer. . Amen.

De steenlegging
Men bidt nu de grote Litanie (bladz. 1411), echter zonder de slotgebeden. Vervolgens
heft de priester de volgende antifoon aan:
ANT. Jacob, in de vroegte opgestaan, * richtte een gedenksteen op; hij goot er olie
over en sprak tot God: Waarlijk, deze plaats is heilig, en ik wist het niet.
Hierna zingt men psalm 126: Nisi Dominus, bladz. 1107. De priester plaatst
vervolgens - eventueel met hulp van anderen - de steen op het fundament, en zegt
daarbij:
Gelovend in Jesus Christus, plaatsen wij deze eerste steen op dit fundament, in de
Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, opdat hier oprecht
geloof bloeie, vreze Gods en broederlijke liefde; en opdat deze plaats bestemd zij
voor gebed en om aan te roepen en te loven de Naam van denzelfden Jesus Christus
onzen Heer, die met den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst, God, door alle
eeuwen der eeuwen. . Amen.
Een der werklieden metselt de steen verder vast. Intussen besprenkelt de priester de
steen met wijwater, terwijl hij zegt:
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En men zegt psalm 50: Miserere mei, Deus (bladz. 107) in zijn geheel. Hierna heft
de priester de volgende antifoon aan en gaat rond om de fundamenten te zegenen of
de grond waarop de kerk zal worden gebouwd.
Hoe vreeswekkend is deze plaats; * waarlijk, niet anders is hier dan het huis van God
en de poort des hemels.
En men zingt psalm 86: Fundamenta ejus, bladz. 1069.
Tot slot zegt de priester de volgende gebeden:
Laat ons bidden. - Buigen wij de knieën.

. Staat op.

Almachtige en barmhartige God, die uw priesters met zulk een genade boven de
anderen hebt bedeeld, dat alles wat door hen op waardige en volmaakte wijze in uw
Naam wordt verricht, als door U zelf verricht wordt beschouwd; wij vragen uw
onmetelijke goedertierenheid, dat Gij al wat wij thans gaan bezoeken, ook zelf
bezoekt, en al wat wij zullen zegenen, ook zelf ze gent; en mogen, bij het binnengaan
van onze nietswaardigheid, door de verdiensten van uw heiligen, de duivelen vluchten
en de engel des vredes binnentreden. Door Christus onzen Heer. . Amen.
God, die U uit de samenwoning van alle heiligen een eeuwige woonplaats voor uw
Majesteit sticht; geef hemelse groei aan uw bouwwerk, opdat wat op uw bevel is
begonnen, door uw rijke gunst worde voltooid. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van een nieuwe kerk of kapel
Voordat in een kerk de Eucharistie gevierd kan worden, moet zij door een
kerkelijke zegening aan elk profaan gebruik worden onttrokken en aan de
dienst van God gewijd. Dit geschiedt ofwel door de consecratie, welke
altijd door den bisschop verricht wordt (vgl. bladz. 932), of met de
volgende meer eenvoudige plechtigheid, welke iedere priester met
toestemming van den bisschop kan verrichten. Ook als de plechtige
consecratie eerst later kan plaats hebben, wordt de kerk voor de goddelijke
dienst in gebruik genomen door de volgende zegening.
In een kleine processie, waarbij het kruis voorop wordt gedragen, gaat de priester
naar de hoofdingang van de kerk. Voor de deur der kerk zegt hij het volgende gebed:
Bereid, vragen wij, Heer, onze handelingen voor door uw ingeving, en begeleid ze
met uw bijstand; opdat al ons bidden en doen steeds met U beginne en, aldus
begonnen, door U worde voltooid. Door Christus onzen Heer. . Amen.
De priester heft de volgende antifoon aan:
Besprenkel mij, * Heer, met hysop, en ik zal gereinigd worden; was mij, en ik zal
witter worden dan sneeuw.
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besprenkelt. Als men bij de ingang is teruggekeerd, bidt de priester het volgend gebed
(bij N. noemt hij de naam van den heilige aan wien de kerk wordt toegewijd):
Laat ons bidden. - Buigen wij de knieën. . Staat op.
Heer God, die, hoewel hemel en aarde U niet omvatten, nochtans een woning wilt
hebben op aarde, opdat daar uw Naam voortdurend worde aangeroepen; wij vragen
U, op voorspraak van de verdiensten van de zalige Maria altijd Maagd, van den
heiligen N. en van alle heiligen: bezoek deze plaats met de milde blik uwer goedheid,
zuiver haar door de instorting uwer genade van alle besmetting, en bewaar haar in
reinheid. En gelijk Gij de godsvrucht van uw beminden David in het werk van zijn
zoon Salomon hebt bekroond, wil zo ook ons verlangen in dit werk in vervulling
doen gaan, opdat alle boze geesten van deze plaats mogen wijken. Door onzen Heer
Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
Allen gaan de kerk binnen onder het zingen van de grote Litanie (bladz. 1411). Na
de aanroeping Ut omnibus fidelibus defunctis voegt de priester de volgende bede
in:
Dat Gij deze kerk en dit altaar tot uw eer en in de naam van uw heilige N. wilt
reinigen en ze genen. . Wij bidden U, verhoor ons.
Na het laatste Kyrie eleison bidt de priester:
Laat ons bidden. - Buigen wij de knieën. . Staat op.
Moge, vragen wij, Heer, uw ontferming ons voorkomen, en door de voorspraak
van al uw heiligen, de goedertierenheid van uw genade aan onze gebeden voorafgaan.
Door Christus onzen Heer. . Amen.
God, kom mij te hulp.
. Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest. . Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Laat ons bidden. - Buigen wij de knieën. . Staat op.
Almachtige en barmhartige God, die uw priesters met zulk een genade boven de
anderen hebt bedeeld, dat alles wat door hen op waardige en volmaakte wijze in uw
Naam wordt verricht, als door U zelf verricht wordt beschouwd; wij vragen uw
onmetelijke goedertierenheid, dat Gij al wat wij thans gaan bezoeken, ook zelf
bezoekt, en al wat wij zullen zegenen, ook zelf ze gent; en mogen, bij het binnengaan
van onze nietswaardigheid, door de verdiensten van uw heiligen, de duivelen vluchten
en de engel des vredes binnentreden. Door onzen Heer. . Amen.
Hierna zingen allen de antifoon:
Zegen, Heer, * dit huis dat voor uw Naam is gebouwd.
En men zingt psalm 119: Ad
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Dominum (bladz. 1098), psalm 120: Levavi oculos (bladz. 1099) en psalm 121:
Laetatus sum (bladz. 1100).
Intussen besprenkelt de priester de muren der kerk, zowel boven als beneden, en
beginnend bij de Evangeliezijde, met wijwater. Als hij bij het altaar is teruggekeerd,
bidt hij:
Laat ons bidden. - Buigen wij de knieën. . Staat op.
God die de plaatsen heiligt welke uw Naam worden toegewijd, stort uw genade
uit over dit huis van gebed; opdat allen die hier uw Naam aanroepen, de hulp van
uw barmhartigheid mogen ondervinden. Door onzen Heer. . Amen.
Hierna wordt in de pas gezegende kerk voor de eerste maal de Eucharistie gevierd.
Indien de rubrieken het toelaten, kiest men de votiefmis van den heilige (of van het
mysterie), ter ere van wien de kerk werd gezegend.

Zegening van een kerkhof
Ook de volgende zegening is een inkorting van de plechtigheid, die men
vindt in het Pontificale voor de inzegening door den bisschop.
Daags voor de zegening plaatst men in het midden van het kerkhof een groot houten
kruis en daarvoor een houten kandelaar met drie armen. Als het ogenblik der zegening
is aangebroken, gaan allen in processie naar de plaats waar het kruis staat. Op de
kandelaar worden drie kaarsen geplaatst, welke worden ontstoken. De priester,
gekleed in witte stola en koorkap, zegt het volgende gebed:
Laat ons bidden. - Almachtige God, die de bewaarder zijt der zielen, de beschermer
des heils en het geloof van die U hebben aanvaard, zie genadig neder op het
dienstwerk dat wij verrichten. Moge deze begraafplaats bij ons binnentreden worden
gereinigd, geze gend en gehei ligd; opdat de lichamen der mensen, die na de
levensloop hier rusten, op de grote dag van het oordeel, verenigd met hun gelukzalige
zielen, de vreugden van het eeuwige leven verwerven. Door Christus onzen Heer.
. Amen.
Geknield bidden allen vervolgens de grote Litanie (bladz. 1411). Na de aanroeping
Ut omnibus fidelibus defunctis voegt de priester de volgende bede toe: Dat Gij deze
rustplaats wilt reinigen en ze genen. . Wij bidden U, verhoor ons.
Na het laatste Kyrie eleison heft de priester de volgende antifoon aan en besprenkelt
het kruis met wijwater.
Besprenkel mij, * Heer, met hysop, en ik zal gereinigd worden; was mij, en ik zal
witter worden dan sneeuw.
En men zingt psalm 50: Miserere mei, Deus (bladz. 107) in zijn geheel, terwijl de
priester de gehele begraafplaats beprenkelt met wijwater. Als hij voor het kruis is
teruggekeerd en de antifoon is herhaald, bidt de priester:
Laat ons bidden. - God, die de Schepper zijt van de gehele wereld, die het mensdom
hebt verlost, en alle zichtbare en onzichtbare schepselen op volmaakte wijze bestuurt;
wij vragen U in
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ootmoed en met zuiver hart: wil deze begraafplaats, die bestemd is voor de lichamen
van uw dienaren en dienaressen als zij bezwijken na 's levens loop, rei nigen,
ze genen en hei ligen. En Gij, die door uw grote barmhartigheid de kwijtschelding
van alle zonden hebt verleend aan hen die in U hun vertrouwen stellen, schenk ook
in ruime mate de eeuwige vertroosting aan de lichamen van hen die op deze
begraafplaats rusten en het bazuingeschaal van den eersten aartsengel verbeiden.
Door Christus onzen Heer. . Amen.
De priester plaatst een van de brandende kaarsen op de top van het kruis en de twee
andere op de zijbalken. Dan bewierookt hij het kruis en verlaat het kerkhof, terwijl
hij het nogmaals besprenkelt met wijwater.

Zegening van een woning
¶ In plaats van de volgende zegening kan ook de zegening met wijwater dienen zoals
op Zondag voor de hoogmis. De antifoon Asperges me met gebed vindt men op bladz.
264.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Ze gen, Heer, almachtige God, deze woning; opdat daarin
heerse gezondheid, reinheid, overwinning, sterkte, nederigheid, goedheid en
zachtmoedigheid, vervulling der wet en dankzegging aan God den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest; moge deze zegen blijven rusten op dit huis en allen die
er in wonen, nu en in alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
In plaats van dit gebed kan ook het volgende worden gezegd:
Laat ons bidden. - U, God almachtige Vader, bidden wij nederig voor dit huis,
zijn bewoners en de voorwerpen die het bevat, dat Gij dit huis wilt ze genen en
hei ligen en verrijken met al uw goede gaven. Verleen hun, Heer, van de dauw des
hemels overvloed en uit de rijkdom der aarde het levensonderhoud; en leid de wensen
van hun gebed tot het uitwerksel uwer ontferming. Gewaardig U dan, nu wij hier
binnentreden, deze woning te ze genen en te hei ligen, zoals Gij hebt willen zegenen
de woning van Abraham, Isaac en Jakob; en mogen de engelen van het licht binnen
deze muren wonen om het huis met zijn bewoners te behoeden. Door Christus onzen
Heer. . Amen.

Zegening van een school
. Vrede zij dit huis.
. En allen die het bewonen.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
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Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, die uw apostelen hebt bevolen over elk huis
dat zij zouden binnengaan de vrede af te bidden, wij vragen u: hei lig door onze
bediening dit gebouw, dat bestemd is voor de opvoeding van jongens (en/of meisjes),
en stort er de overvloed van uw ze gen en vrede over uit. Moge het heil er over
komen, zoals over het huis van Zacheüs toen Gij daar zijt binnengegaan. Beveel uw
engelen dat zij het behoeden en er iedere vijandelijke macht uit weren. Vervul hen
die er onderricht geven met de geest van wetenschap, wijsheid en vreze voor U.
Koester hen die er onderricht ontvangen met hemelse genade, opdat zij wat zij tot
hun heil leren, met hun verstand begrijpen, in hun hart bewaren en in daden omzetten.
Mogen allen die er vertoeven U behagen door de beoefening van alle deugden, zodat
zij eens verdienen te worden opgenomen in de eeuwige woonplaats die in de hemel
is. Door U, Jesus Christus, Redder der wereld, die leeft en heerst, God, in de eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Zegening van een bibliotheek
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, Heer der wetenschappen, stort goedgunstig uw ze gen uit
over deze bibliotheek, opdat zij gespaard blijve voor brand en andere gevaren, en in
de toekomst passend worde uitgebreid. En mogen allen die beroepshalve of voor hun
studie hier samenkomen, in kennis van goddelijke en menselijke zaken en evenzeer
in uwe liefde voortgang maken. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegeningen van personen
Zegening van een aanstaande moeder
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Maak zalig, Heer, uw dienares.
. Die op U hoopt, mijn God.
. Wees haar, Heer, een sterke toren.
. Tegen den vijand.
. Dat de vijand niets tegen haar vermoge.
. Dat de zoon der boosheid haar niet langer schade.
. Zend haar hulp, Heer, uit het heiligdom.
. En bescherm haar uit Sion.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige eeuwige God, die uw die-
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naren hebt verleend door het belijden van het ware geloof de heerlijkheid van de
eeuwige Drievuldigheid te erkennen, en in de macht van haar majesteit de Eenheid
te aanbidden; wij vragen U, dat door de standvastigheid in dit geloof deze uwe
dienares N. steeds voor alle onheil beveiligd blijve. Door Christus onzen Heer. .
Amen.
Laat ons bidden. - Heer God, Schepper van het heelal, sterk en vreeswekkend,
rechtvaardig en vol ontferming, die alleen goed zijt en mild; Gij die Israël bevrijd
hebt uit alle ellende; die onze vaderen in welgevallen hebt aangenomen en hen hebt
geheiligd door de hand des Heiligen Geestes; die met de medewerking van den
Heiligen Geest het lichaam en de ziel van de roemrijke Maagd Maria hebt toebereid,
opdat zij een waardige woonplaats zouden zijn voor uwen Zoon; die Joannes den
Doper vervuld hebt met den Heiligen Geest en hem van vreugde deed opspringen in
de schoot zijner moeder: aanvaard het offer van een berouwvol hart en het brandend
verlangen van uw dienares N., die U nederig bidt voor het welzijn van het kind, dat
volgens uwe goedheid door haar werd ontvangen; bewaar hetgeen U toebehoort en
verdedig het tegen alle list en onrecht van den wreden vijand; opdat onder de
verlossende hand van uw ontferming haar vrucht voorspoedig het levenslicht
aanschouwe, tot een heilige wedergeboorte behouden blijve, U in alles en altijd diene
en het eeuwig leven verwerve. Door dezen zelfden Heer Jesus Christus uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van denzelfden Heiligen Geest, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
De priester besprenkelt de vrouw met wijwater, en zegt vervolgens:

Psalm 66. Deus misereatur
God zij ons genadig en zegene ons; * Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en
zegene ons. Opdat wij op aarde uw weg mogen kennen, * te midden van alle volken
uw heil.
Mogen, o God, de volken U prijzen, * mogen alle volken U prijzen. De heidenen zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken richt naar
billijkheid * en heerst over de naties der aarde.
Mogen, o God, de volken U prijzen, mogen alle volken U prijzen. * De aarde heeft
haar gewas gegeven;
God, onze God, heeft ons gezegend, gezegend heeft ons God; * mochten alle
grenzen der aarde Hem vrezen.
Eer aan den Vader.
. Loven wij den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest.
. Laat ons Hem prijzen en verheffen in eeuwigheid.
. Aan zijn engelen heeft God over u bevolen.
. Dat zij u bewaken op al uw wegen.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijngeroep kome tot U.
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. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Bezoek, vragen wij, Heer, deze woning, en weer verre van haar
en van deze uw dienares N. alle lagen des vijands; dat uw heilige engelen er wonen
om haar en haar kind in vrede te bewaren, en dat uw ze gen altijd over haar blijve.
Bewaar hen, almachtige God, en geef hun uw eeuwig licht. Door Christus onzen
Heer. . Amen.
De zegen van den almachtigen God, van den Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest, dale neder over u en uw kind, en blijve daar voor altijd. . Amen.

De kerkgang
Volgens vroom gebruik gaat de jonge moeder de eerste maal dat zij de
woning verlaat naar de kerk om God te danken voor het kind dat zij uit
zijn handen heeft ontvangen. Hierbij ontvangt zij van de heilige Kerk een
bijzondere zegening.
Bij de deur der kerk geeft de priester aan de jonge moeder een brandende kaars in
de hand, besprenkelt haar met wijwater en zegt:
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ANT. Deze zal ontvangen.

Psalm 23. Domini est terra
Den Heer behoort de aarde en wat zij bevat, * de wereld en die haar bewonen.
Want Hij heeft haar gegrond op de zeeën, * en haar op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des Heren bestijgen, * wie zijn heilige stede betreden?
Die rein is van handen en zuiver van hart, in wiens ziel geen bedrog is * en die
niet vals zweert tegen zijn naaste. Deze zal zegen van den Heer ontvangen, * en
ontferming van God, zijn heil.
Dit is het geslacht van hen die Hem zoeken, * die zoeken het aanschijn van Jacobs
God. - Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst omhoog, eeuwige poorten; * en de Koning
der glorie treedt binnen.
Wie is deze Koning der glorie? * De Heer, sterk en geweldig, de Heer, sterk in de
strijd.
Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst omhoog, eeuwige poorten; * en de Koning der
glorie treedt binnen.
Wie is deze Koning der glorie? * De Heer der heirscharen, Hij is de Koning der
glorie. Eer aan den Vader.
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ANT. Deze zal zegen van den Heer ontvangen, en ontferming van God, haar heil;
want dit is het geslacht van die den Heer zoeken.
De priester biedt aan de jonge moeder het uiteinde van de stola aan, en leidt haar
de kerk binnen, terwijl hij zegt:
Treed binnen in de tempel Gods, en aanbid den Zoon van de zalige Maagd Maria
die u vruchtbaarheid van kroost heeft geschonken.
Bij het altaar gekomen knielt de moeder neer, en de priester spreekt over haar de
volgende gebeden uit:
Heer, ontferm U over ons.
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Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader... (in stilte)
. En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.
. Maak zalig, Heer, uw dienares.
. Die op U hoopt, mijn God.
. Zend haar hulp, Heer, uit het heiligdom.
. En bescherm haar uit Sion.
. Dat de vijand niets tegen haar vermoge.
. Dat de zoon der boosheid haar niet langer schade.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige eeuwige God, die door het baren van de zalige Maagd
Maria de smarten van de barende gelovige vrouwen in vreugde hebt verkeerd; zie
goedgunstig neer op deze uw dienstmaagd, die blijde tot uw heilige tempel komt om
U te danken; en geef dat zij na dit leven, door de verdiensten en de voorspraak van
dezelfde zalige Maria, met haar kind tot de vreugden van de eeuwige zaligheid kome.
Door Christus onzen Heer. . Amen.
Nogmaals besprenkelt de priester de moeder met wijwater, terwijl hij de volgende
zegening uitspreekt:
De vrede en de zegen van den almachtigen God, van den Vader en den Zoon
en den Heiligen Geest, dale over u neder en blijve altijd met u. . Amen.

Zegening van een zuigeling
Als de zegening over meer dan één zuigeling wordt uitgesproken, zegt de priester de
volgende gebeden in het meervoud.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Onze God is vol ontferming.
. De Heer, de Beschermer der kleinen.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, die, hoewel
vóór alle eeuwen voortgekomen, toch in de tijd kind hebt willen zijn, en die de
onschuld van deze leeftijd bemint; Gij, die de kleinen die tot U werden gebracht,
liefdevol hebt omhelsd en gezegend; voorkom dit kind met zegeningen vol zoetheid,
en sta niet toe dat de boosheid zijn geest aantaste. Geef dat hij mag toenemen in
jaren, wijsheid en welgevalligheid, zodat hij U steeds behage, die leeft en heerst met
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eeuwen. R. Amen.
De priester besprenkelt het kind met wijwater en zegt:
De vrede en de zegen van den almachtigen God, van den Vader en den Zoon
en den Heiligen Geest, dale over u neder en blijve altijd met u. . Amen.
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Zegening van een kind
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, die gezegd hebt:
Laat de kleinen tot Mij komen, want het Rijk der hemelen is voor hen die zijn zoals
zij; stort over dezen jongen de kracht van uw ze gen uit, en zie neer op het geloof
en de godsvrucht van de Kerk en van zijn ouders; opdat hij, toenemend in kracht en
wijsheid bij God en de mensen, een gezegende ouderdom bereike en het eeuwig heil
verwerve. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. . Amen.
Vervolgens bidt de priester psalm 112: Laudate, pueri, Dominum, bladz. 193.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over
ons. Onze Vader... (in stilte)
. En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.
De zegen van den almachtigen God, van den Vader en den Zoon
Geest, dale over u neder en blijve altijd met u. . Amen.

en den Heiligen

Zegening van kinderen in de kerk
Op vele plaatsen zegent de priester de kinderen met de volgende zegening op het
feest der heilige Onnozele Kinderen (28 Dec.). Alvorens de zegen te geven houdt de
priester tot de kinderen een korte toespraak.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ANT. Looft, kinderen, den Heer; looft de Naam des Heren.
Men zingt psalm 112 (bladz. 193) te beginnen bij het tweede vers. Na het einde van
de psalm herhaalt men de antifoon.
. Laat de kinderen tot Mij komen.
. Want hun behoort het hemelrijk.
. Hun engelen
. Zien altijd het aanschijn des Vaders.
. Dat de vijand niets tegen hen vermoge.
. En de zoon der boosheid hen niet langer schade.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
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Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Gij hebt de kleinen, die men bij U bracht en
die tot U kwamen, omhelsd, hun zegenend de handen opgelegd en gezegd: Laat de
kinderen tot Mij komen en weerhoudt hen niet, want het Rijk der hemelen is voor
hen die zijn zoals zij, en hun engelen zien altijd het aanschijn van mijn Vader; zie
neer, vragen wij, op de onschuld van de jongens (meisjes) die hier aanwezig zijn en
op de godsvrucht van hun (haar) ouders, en ze gen hen
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heden goedgunstig door onze bediening; opdat zij in uw genade en barmhartigheid
steeds toenemen, U smaken, U beminnen, U vrezen, uw geboden onderhouden en
gelukkig tot het begeerde einddoel geraken: door U, Verlosser der wereld, die met
den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. .
Amen.
Laat ons bidden. - Bescherm, vragen wij, Heer, door de tussenkomst van de heilige
Maria altijd Maagd, deze gemeenschap voor alle tegenspoed; en behoed hen, die van
ganser harte voor U liggen neergeknield, genadig en vol goedheid voor de hinderlagen
der vijanden. Door Christus onzen Heer. . Amen
Laat ons bidden. - God, die in uw onuitsprekelijke voorzienigheid uw heilige
engelen wilt zenden om ons te bewaren; geef, dat wij op ons smeken door hun
bescherming steeds worden verdedigd, en ons eeuwig in hun gezelschap verheugen.
Door Christus onzen Heer. . Amen.
Dat God u zegene, en uw hart en uw inzicht beware, de Vader en de Zoon en
de Heilige Geest. . Amen.

Zegening van zieke kinderen die nog niet tot de jaren van verstand zijn
gekomen
Als de priester de ziekenkamer binnentreedt, spreekt hij de gebruikelijke groet:
. Vrede zij dit huis.
. En allen die het bewonen.
De priester besprenkelt den zieke en het vertrek met wijwater, en bidt vervolgens
psalm 112: Laudate, pueri, Dominum, (bladz. 193).
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader... (in stilte)
. En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.
. Onze God is vol ontferming.
. De Heer, de Beschermer der kleinen.
. Laat de kinderen tot Mij komen.
. Want hun behoort het hemelrijk.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, in wien alles tot rijpheid komt en door wien wat gerijpt is
wordt gesterkt; strek uw rechterhand uit over dezen uw dienaar (deze uwe dienares)
die op tengere leeftijd wegkwijnt; opdat hij (zij) de kracht der gezondheid herkrijge,
de volheid van zijn (haar) jaren bereike en U zonder ophouden trouw en dankbaar
moge dienen alle dagen van zijn (haar) leven. Door onzen Heer Jesus Christus uw
Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen. . Amen.
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uw menigvoudige goedheid zorg draagt voor uw schepsel, en niet alleen aan de ziel
maar ook aan het lichaam zelf welwillend de genade der genezing schenkt; wil deze(n)
kleine(n) zieke van zijn (haar) ziekbed oprichten en hem (haar) ongedeerd aan uw
heilige Kerk en aan zijn (haar) ouders teruggeven; opdat hij (zij) alle dagen van zijn
(haar) herkregen leven toeneme in welgevallen en wijsheid bij U en bij de mensen,
U in gerechtigheid en heiligheid diene en naar het behoort dankzegge aan uw
ontferming. Door Christus onzen Heer. . Amen.
Laat ons bidden. - God, die de taak van engelen en mensen in wonderbare orde regelt;
verleen goedgunstig dat zij, die in de hemel steeds voor uw aanschijn staan en U
dienen, op aarde de beschermers zijn van het leven van dit kind. Door Christus onzen
Heer. . Amen.
De priester legt de rechterhand op het hoofd van het zieke kind en zegt:
Zieken zullen zij de handen opleggen en dezen zullen herstellen. Jesus, de Zoon
van Maria, het heil en de Heer der wereld, moge u, door de verdiensten en voorspraak
van de heilige apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen, goedgunstig en genadig
zijn. Amen.
Hier kan de priester het begin van het Sint Jansevangelie lezen (bladz. 290). Ten
slotte spreekt hij over het kind de gewone zegening uit en besprenkelt het met wijwater.

Zegening van een zieke
¶ Indien er meer dan één zieke wordt gezegend, gebruikt de priester in het tweede
en derde gebed de meervoudsvorm.
. Vrede zij dit huis.
. En allen die het bewonen.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Moge, Heer Jesus Christus, nu onze nietswaardigheid dit huis
betreedt, hier binnengaan uw vrede en barmhartigheid; dat alle boosheid der duivelen
deze plaats ontvluchte; dat de engelen van vrede hier verblijven, en alle boze
tweedracht wijke van dit huis. Verheerlijk, Heer, onder ons uw heilige Naam, en
zegen onze omgang; Gij die heilig zijt en goedertieren, en met den Vader en den
Heiligen Geest blijft in de eeuwen der eeuwen. . Amen.
Laat ons bidden. - Zie neder, Heer, op uw dienaar (ares) die lijdt door de ziekte van
zijn (haar) lichaam, en verkwik de ziel die Gij hebt geschapen; opdat hij (zij) door
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Christus onzen Heer. . Amen.
Laat ons bidden. - Heer,
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barmhartige vertrooster van de gelovigen, wij vragen uw onmetelijke goedheid, dat
Gij, nu onze nietswaardigheid hier binnentreedt, dezen uw dienaar (deze uw dienares)
op zijn (haar) lijdenssponde wilt bezoeken, zoals Gij de schoonmoeder van Petrus
hebt bezocht; sta hem (haar) genadig bij, Heer, opdat hij (zij) zijn (haar) vroegere
gezondheid herkrijge en U in uw Kerk dank brenge. Die leeft en heerst, God, in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.
De priester strekt de rechterhand over den zieke uit en zegt:
De Heer Jesus Christus zij met u om u te verdedigen; Hij zij in u om u te bewaren;
Hij ga u voor om u te geleiden; Hij kome achter u om u te beschermen; Hij zij over
u om u te zegenen; die met den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.
Ten slotte spreekt de priester over den zieke de gewone zegening uit en besprenkelt
hem met wijwater.

De pauselijke zegen
Krachtens bijzondere volmacht kunnen niet alleen de bisschoppen, maar ook
ordesgeestelijken somtijds in hun eigen kerken enkele malen per jaar aan de gelovigen
de pauselijke zegen geven, waaraan een volle aflaat is verbonden. Zij mogen echter
niet de zegening volgens het Pontificale uitspreken, maar volgen daarbij de volgende
plechtigheid, welke in het Rituale wordt voorgeschreven.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Maak, Heer, uw volk zalig.
. En zegen uw erfdeel.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige en barmhartige God, kom ons te hulp uit uw heiligdom
en verhoor goedgunstig de gebeden van dit volk, dat met nederig hart vergiffenis
voor zijn zonden vraagt, en uw zegen en genade verbeidt. Strek welwillend uw hand
er over uit en laat de volheid van de goddelijke zegen neerdalen; opdat het, met alle
gaven overladen, de gelukzaligheid en het eeuwige leven verwerve. Door Christus
onzen Heer. . Amen.
Staande aan de epistelzijde zegent de priester het volk met een enkel kruisteken:
Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. .
Amen.
¶ Als een priester volmacht heeft aan het einde van geestelijke oefeningen de
pauselijke zegen met volle aflaat te verlenen, doet hij dit door de gelovigen te zegenen
met een kruisbeeld onder het uitspreken van deze woorden:
De zegen van den almachtigen God, van den Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest, dale over u neder en blijve altijd met u. . Amen.
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De heilige bisschop Blasius is volgens de overlevering in het jaar 316 te
Sebaste in Armenië de martel-
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dood gestorven. Toen hij naar de strafplaats werd geleid, kwam een moeder
hem smeken haar enig kind te redden, dat ten gevolge van het inslikken
van een visgraat in levensgevaar verkeerde. Toen de heilige het kind had
gezegend, werd het onmiddellijk van zijn benauwdheid verlost. Bij de
zegening met de op de feestdag van den heiligen Blasius gewijde kaarsen,
vragen wij God ons op voorspraak van zijn heiligen martelaar voor
keelziekte en alle ander kwaad te bewaren.
Allereerst zegent de priester de kaarsen:
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige en allerzachtmoedigste God, die alleen door het Woord
alle verschillende wezens hebt geschapen, en gewild hebt, dat tot herstel van de
mensheid datzelfde Woord, door Hetwelk alles is gemaakt, zelf mens zou worden;
die groot zijt en onmetelijk, vreeswekkend en lofwaardig, die wonderen werkt; door
zijn geloof in U te belijden heeft de roemrijke martelaar en bisschop Blasius,
onbevreesd voor allerlei folteringen, het geluk van de martelpalm verworven, en Gij
hebt hem, onder andere genaden, ook het voorrecht geschonken alle keelziekten door
uw kracht te genezen. Wij bidden ootmoedig uwe Majesteit dat Gij, zonder acht te
slaan op onze schuld, maar verzoend door zijn gebeden en verdiensten, dit schepsel,
deze was, in uw vererenswaardige vaderliefde wilt ze genen en heiligen door er uw
genade in te storten; opdat allen, die in gelovig vertrouwen hiermede hun hals laten
aanraken, door de verdiensten van zijn lijden van alle keelziekten worden verlost, U
gezond en blijde dank zeggen in uw heilige Kerk, en prijzen uw heerlijke Naam, die
gezegend is in de eeuwen der eeuwen. . Amen.
Na dit gebed besprenkelt de priester de kaarsen met wijwater.
Kruisgewijze houdt de priester de twee gezegende kaarsen onder de kin van hen, die
voor hem komen knielen om de zegen te ontvangen. Telkens zegt hij:
Door de voorspraak van den heiligen bisschop en martelaar Blasius, bevrijde u
God van keelziekte en van alle ander kwaad. In de Naam van den Vader en den Zoon
en den Heiligen Geest. Amen.

Andere zegeningen
¶ Tenzij anders is aangegeven, besluit de priester de volgende kleine zegeningen
door het te zegenen voorwerp of dier met wijwater te besprenkelen.

Zegening van een kruisbeeld
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De plechtige zegening van een nieuw kruis volgens de ritus van het Pontificale is
aan den bisschop voorbehouden of aan een priester, die door hem is gemachtigd.
Mits de plechtigheid
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niet in het openbaar geschiedt, mag de volgende zegening van een kruisbeeld door
iederen priester worden uitgesproken.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Wij vragen u, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God,
dit Kruis te willen ze genen, opdat het een heilzaam geneesmiddel zij voor het
menselijk geslacht. Moge het een vaste steun zijn voor het geloof, de goede werken
bevorderen, en strekken tot verlossing der zielen; het zij een troost, een bescherming
en een schutse tegen de geduchte pijlen der vijanden. Door Christus onzen Heer. .
Amen.
Laat ons bidden. - Ze gen, Heer Jesus Christus, dit Kruis, waarmee Gij de wereld
aan de heerschappij der demonen hebt ontrukt en door uw lijden den verleider tot
zonde hebt overwonnen, die zich verheugde in de val van den eersten mens toen deze
at van de verboden vrucht.
Hier besprenkelt de priester het kruisbeeld met wijwater.
Geheiligd worde dit teken des Kruises in de Naam van den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest; opdat allen die zich om wille van den Heer voor dit
Kruis biddend nederbuigen, gezondheid naar ziel en lichaam mogen vinden. Door
denzelfden Christus onzen Heer. . Amen.
De priester knielt voor het kruisbeeld neder en kust het met eerbied; vervolgens
vereren ook de overige omstanders het op dezelfde wijze.

Plechtige zegening van een beeltenis van Onzen Heer Jesus Christus, van
de heilige Moeder Gods of van een anderen heilige
Indien zij niet in het openbaar geschiedt, mag deze zegening door iederen priester
ook zonder uitdrukkelijk verlof van den bisschop worden gegeven.
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige eeuwige God, Gij keurt het niet af van uw heiligen
gebeeldhouwde of geschilderde afbeeldingen te maken, opdat wij, telkens als wij
deze met de ogen van ons lichaam aanschouwen, ons hun daden en hun heiligheid
ter navolging voor ons geestesoog zouden stellen. Wij vragen U daarom deze
beeltenis, vervaardigd ter ere en ter gedachtenis van uw eniggeboren Zoon onzen
Heer Jesus Christus (of van de allerzaligste Maagd Maria, de Moeder van onzen Heer
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Jesus Christus, of van uw heiligen apostel, of martelaar, of bisschop, of belijder N.,
of van de heilige maagd, of martelares N.), te ze genen en te hei ligen; en verleen,
dat
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ieder die voor dit beeld uw eniggeboren Zoon (of de allerzaligste Maagd, of de
roemrijke apostel, of martelaar, of bisschop, of belijder, of roemrijke maagd, of
martelares) nederig komt vereren, om wille van zijn (haar) verdiensten en schutse,
van U genade verwerve in de tijd, en in het toekomstig leven de eeuwige heerlijkheid.
Door (denzelfden) Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van een kerkorgel
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vervolgens zingt men psalm 150: Laudate Dominum in sanctis ejus (bladz. 765).
. Looft den Heer met pauken en koren.
. Looft Hem met snaren en fluit.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, die uw dienaar Moses hebt bevolen bazuinen te maken om
deze te doen schallen bij de offers welke aan uw Naam werden opgedragen, en die
gewild hebt dat door de kinderen van Israël met bazuinen en cymbalen de lof van
uw Naam werd gezongen; ze gen, vragen wij, dit orgel dat bestemd is voor uw
eredienst, en geef dat uw gelovigen die hier op aarde jubelen in geestelijke liederen,
tot de eeuwige vreugden mogen komen in de hemel. Door onzen Heer Jesus Christus
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

Zegening van kaarsen
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, ze gen op onze
smeekbede deze kaarsen. Stort, Heer, door de kracht van het heilig Kruis hemelse
zegen er over uit, Gij die ze aan het menselijk geslacht hebt gegeven om de
duisternissen te verdrijven. Mogen zij door het zegel van het heilig Kruis een
zodanige zegening ontvangen, dat overal waar zij worden ontstoken of geplaatst, de
vorsten der duisternis met al hun trawanten sidderend wijken, vol schrik uit die
woonsteden wegvluchten en het niet langer wagen te verontrusten of te kwellen hen
die U dienen, den almachtigen God, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. .
Amen.
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Zegening van een rozenkrans
De zegening van de rozenkrans van Onze Lieve Vrouw is voorbehouden
aan de orde der Predikheren. Vele andere priesters echter hebben de
volmacht verworven deze zegening te verrichten. In de regel gebruiken
zij daartoe onderstaande korte formule uit het Rituale. De gelovigen die
bij het rozenkransgebed gebruik maken van een aldus gezegend
gebedssnoer, verdienen niet alleen
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de algemene aflaten aan dit gebed verbonden (bladz. 1156), maar hebben
tevens deel aan de geestelijke gunsten van het Genootschap van de
allerheiligste Rozenkrans.
Tot lof en heerlijkheid van de Moeder Gods en Maagd Maria, ter gedachtenis van
de geheimen van het leven, de dood en de verrijzenis van onzen Heer Jesus Christus,
worde geze gend en gehei ligd deze heilige rozenkrans; in de Naam van den Vader
en den Zoon en den Heiligen Geest. Amen.

Zegening van brood
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Brood der engelen, levend Brood van het
eeuwig leven, wil dit brood ze genen, zoals Gij hebt gezegend de vijf broden in de
woestijn; opdat allen die er van eten, er welzijn naar ziel en lichaam door verkrijgen.
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. . Amen.
In plaats van dit gebed kan ook het volgende worden gezegd:
Laat ons bidden. - Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, wil dit brood
ze genen met uw heilige geestelijke zegen; opdat het allen die er van eten heilzaam
zij naar geest en lichaam, en een beveiliging tegen elke ziekte en alle hinderlagen
van den vijand. Door onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, het levende Brood dat uit
de hemel is neergedaald en leven en heil aan de wereld schenkt, Hij die met U leeft
en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

Zegening van vruchten en akkers
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Wij vragen uwe goedheid, almachtige God, dat Gij over deze
eerstelingen uwer schepping, die Gij door het regelen van lucht en water hebt willen
voeden, de regen uwer ze gening doet nederdalen, en de vruchten uwer aarde tot
volle wasdom doet gedijen. Geef ook uw volk U om wille van uw gaven voortdurend
te danken, opdat Gij door de vruchtbaarheid der aarde de zielen van wie hongeren
vervult met overdaad van alle goed, en behoeftigen en armen uw heerlijke Naam
prijzen. Door Christus onzen Heer. . Amen.
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Zegening van geneesmiddelen
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, die
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den mens wonderbaar hebt geschapen en nog wonderbaarlijker hebt hersteld; die U
gewaardigd hebt de vele zwakheden, waaronder de menselijkesterfelijkheid gebukt
gaat, met veelsoortige geneesmiddelen te hulp te komen; wees onze aanroepingen
genadig en stort van de hemel uw heilige ze gen uit over deze medicijn; opdat hij
(zij) die ze gebruikt (gebruiken) gezondheid naar ziel en lichaam moge (mogen)
ontvangen. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van stallen en vee
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer, almachtige God, die hebt gewild dat uw eniggeboren Zoon,
onze Verlosser, in een stal geboren werd en neergelegd in een kribbe tussen twee
dieren; ze gen, vragen wij, deze stal en bescherm hem tegen alle boosheid of list
van duivels bedrog, opdat hij voor lastdieren, vee en overige beesten een gezonde
plaats moge zijn en tegen elke aanval beveiligd. En omdat de os zijn meester kent
en de ezel de kribbe van zijn heer, verleen barmhartig aan uw dienaren, die Gij naar
uw beeld geschapen hebt en slechts weinig beneden de engelen gesteld, en aan wier
voeten Gij alle schapen en runderen en daarenboven nog het gedierte des velds hebt
onderworpen: dat zij niet gaan gelijken op redeloze lastdieren en niet worden als
paard en muilezel, die geen inzicht hebben, doch U alleen als God en Schepper van
alle goeds erkennen en getrouw volharden in uw dienst; opdat zij, U dank brengend
voor de ontvangen gaven, grotere weldaden verdienen te ontvangen. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.
En de dieren zegent de priester met de volgende gebeden:
Laat ons bidden. - Almachtige eeuwige God, die den roemrijken heiligen Antonius,
door velerlei beproevingen gelouterd, ongedeerd door de maalstroom dezer wereld
hebt doen gaan; verleen uw dienaren dat wij én door zijn lichtend voorbeeld voortgang
maken, én door zijn verdiensten en voorspraak bevrijd worden uit de gevaren van
het tegenwoordige leven. Door Christus onzen Heer. . Amen.
Laat ons bidden. - Mogen deze dieren, Heer, uw ze gening ontvangen, opdat daardoor
hun lichamen gezond blijven en zij door de voorspraak van den heiligen Antonius
bevrijd worden van alle kwaad. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van zieke dieren
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
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. Heer, handel niet met ons naar onze zonden.
. En vergeld ons niet naar onze misdaden.
. Mens en dier zult Gij behouden, Heer.
. Gelijk Gij, o God, uw ontferming hebt vermenigvuldigd.
. Gij opent uw hand,
. En verzadigt al wat leeft met uw zegen.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, die zelfs de redeloze dieren gebruikt hebt om den mensen
verlichting te geven bij hun zwoegen, wij vragen U ootmoedig: laat ze voor ons
gebruik niet verloren gaan, want zonder hen kan de menselijke zwakheid zich geen
voedsel verschaffen. Door Christus onzen Heer. . Amen.
Laat ons bidden. - Nederig roepen wij, Heer, uw ontferming in, opdat deze dieren,
die door zware ziekte gekweld worden, in uw Naam en door de kracht van uw ze gen
mogen genezen. Onderdruk in hen iedere duivelse macht, en wees Gij, Heer, opdat
zij niet langer meer ziek zijn, de beschermer van hun leven en het geneesmiddel ter
gezondheid. Door onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in
de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
Laat ons bidden. - Weer genadig af, vragen wij, Heer, van uw gelovigen alle gesels,
en verdrijf de verderfelijke ziekten die de dieren teisteren; opdat Gij ons, die Gij
terecht slaat wanneer wij zijn afgedwaald, weer ondersteunt als wij ons door uw
ontferming hebben verbeterd. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van een eerste steen (echter niet voor een kerk of kapel)
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, van wien alle goed zijn oorsprong neemt en, steeds
voortschrijdend op de weg van volkomenheid, wasdom ontvangt; wij vragen, verleen
ons die U bidden, dat hetgeen wij tot lof van uw Naam gaan beginnen, door de
eeuwige weldaad van uw vaderlijke wijsheid geleid worde naar zijn voltooiing. Door
Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van het vaandel ener godsdienstige vereniging
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. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, wiens Kerk is als een leger in slagorde
geschaard, ze gen dit vaandel;
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opdat allen die hieronder voor U, Heer God der legerscharen, strijden, door de
tussenkomst van den heiligen N. (of de heilige N.) de overhand mogen behalen op
hun zichtbare en onzichtbare vijanden in deze wereld, en na de overwinning
triompheren in de hemel. Door U, Jesus Christus, die leeft en heerst met God den
Vader en den Heiligen Geest, in de eeuwen der eeuwen. . Amen.

Zegening van insignes voor jeugdverenigingen (goedgekeurd voor de
Nederlandse bisdommen)
. Maak, Heer, uw dienaar (dienaren) zalig.
. Mijn God, die op U vertrouwt (vertrouwen).
. Zend hem (hun), Heer, hulp uit het heiligdom.
. En bescherm hem (hen) uit Sion.
. Wees hem (hun), Heer, een sterke toren.
. Tegen den vijand.
. Dat de vijand niets tegen hem (hen) vermoge.
. En de zoon der boosheid hem (hen) niet langer schade.
. Zijn engelen heeft God bevolen
. U te bewaken op al uw wegen.
. Heer verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die de leidsman
zijt der heiligen en de wegen der rechtvaardigen richt; wij smeken uw
goedertierenheid, dat Gij de engel des vredes tot metgezel geeft aan uw dienaar
(dienaren) om hem (hen) naar de eeuwige vreugde te leiden. Geef dat deze een
aangenaam gezelschap voor hem (hen) zij, opdat hij (zij) door geen vijand worde
(worden) verrast, de aanraking met kwaadwilligen verre van hem (hen) blijve en de
Heilige Geest hem (hun) tot metgezel strekke.
Het merkteken van God den Va der en den Zoon en den Heiligen Geest dale
neer over deze insignes; opdat hij (zij) die ze draagt (dragen), beveiligd en beschermd
moge(n) zijn tegen alle hinderlagen van mensen en duivels. Door Christus onzen
Heer. . Amen.

Zegening van het vuur
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
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Laat ons bidden. - Heer God, almachtige Vader, onvergankelijk Licht, Gij, die de
Schepper zijt van alle licht; hei lig dit nieuwe vuur, en verleen dat wij na de duisternis
dezer wereld met zuivere geest tot U, die het onvergankelijke Licht zijt, mogen
geraken. Door Christus onzen Heer. . Amen.
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Zegening van een voertuig
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Laat U verbidden, Heer en God, door ons smeken, en ze gen dit
voertuig met uw heilige arm; stel er uw heilige engelen bij aan, opdat zij allen die
er in reizen, steeds vrijwaren van en beschermen tegen alle gevaren; en zoals Gij den
Ethiopiër, die op zijn wagen zittend de heilige Schriften las, door uw leviet Philippus
geloof en genade hebt geschonken, toon zo ook aan uw dienaren de weg van het heil,
opdat zij, door uw genade geholpen en steeds bedacht op goede werken, na al de
wisselvalligheden van de weg en van dit leven, de eeuwige vreugden verdienen te
verwerven. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening van een vliegtuig
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. Zegen, mijn ziel, den Heer.
. Heer, mijn God, hoe groot is uwe heerlijkheid.
. Die de wolken stelt als uw voetbank.
. Die wandelt op de vleugelen der winden.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, die alles om wille van Uzelf hebt geschapen en alle elementen
dezer wereld ten gebruike van het menselijk geslacht hebt bestemd, ze gen, vragen
wij, dit vliegtuig (deze vliegtuigen); opdat het (zij) zonder enige schade of gevaar
moge(n) dienen om de lof en de heerlijkheid van uw Naam verder te verspreiden en
de menselijke belangen sneller te behartigen; en opdat het (zij) in de zielen van alle
gelovigen die zich er van bedienen, verlangens naar de hemel opwekke(n). Door
Christus onzen Heer. . Amen.
Laat ons bidden. - God, die vol barmhartigheid het huis van de heilige Maagd Maria
hebt geheiligd door het mysterie van het Vleesgeworden Woord, en het op wonderbare
wijze in de boezem van uw Kerk hebt geplaatst; stort, vragen wij, uw ze gen uit
over dit vliegtuig (deze vliegtuigen), opdat zij die zich daarmee onder de bescherming
van dezelfde heilige Maagd aan de lucht toevertrouwen, voorspoedig het doel van
hun reis bereiken en ongedeerd tot hun eigen woonplaats wederkeren. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.
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Laat ons bidden. - God, heil van wie op U hopen, geef goedgunstig aan uw dienaren
die door de lucht reizen en uw hulp inroepen, uw goeden engel uit de hemelen mede
als

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

488
gezel om hen te behoeden op al hun wegen; opdat zij voorspoedig gebracht worden
naar het doel dat zij zich hebben gesteld. Door Christus onzen Heer. . Amen.

Zegening bij gevaar van overstroming
De reliek van het heilig Kruis in de hand dragend begeeft de priester zich naar het
water waarover hij de zegen zal uitspreken. Daar leest hij, telkens naar een andere
zijde gewend, het begin van de vier Evangeliën. Na elke lezing bidt hij:
. Help ons, God, ons heil.
. En red ons om wille van de heerlijkheid van uw Naam.
. Maak uw dienaren zalig.
. Mijn God, die op U vertrouwen.
. Heer, handel niet met ons naar onze zonden.
. En vergeld ons niet naar onze misdaden.
. Zend ons, Heer, hulp uit het heiligdom.
. En bescherm ons uit Sion.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, die den boze rechtvaardig maakt en de dood van den zondaar
niet wilt; wij smeken uwe Majesteit ootmoedig, dat Gij uw dienaren, die op uw
barmhartigheid vertrouwen, voor watersnood door de hulp uit de hemel welwillend
behoedt en door uw voortdurende bescherming bewaart; opdat zij U onophoudelijk
blijven dienen en door geen beproevingen van U worden gescheiden. Door Christus
onzen Heer. . Amen.
En de zegen van den almachtigen God, den Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest, dale neer over deze wateren om ze te bedwingen. . Amen.

Algemene zegening van voorwerpen waarvoor het Rituale geen
afzonderlijke zegening bevat
. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - God, op wiens woord alles wordt geheiligd; stort uw ze gen uit
over dit schepsel (deze schepselen) en verleen, dat eenieder die het (ze) volgens uw
wet en wil onder dankzegging gebruikt, door de aanroeping van uw allerheiligste
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Naam uit uw hand gezondheid naar het lichaam en bescherming van de ziel moge
ontvangen. Door Christus onzen Heer. . Amen.
De zegening van het wijwater, bladz. 261; de zegening van het scapulier van Onze
Lieve Vrouw van de Berg Carmel bij de plechtigheid van de oplegging van het
scapulier, bladz. 1158.
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Gezegend zij God
U KOMT LOF TOE,
U ONZE LOFZANG,
U ZIJ HEERLIJKHEID
GOD DEN VADER
EN DEN ZOON
MET DEN HEILIGEN GEEST
IN DE EEUWEN
DER EEUWEN.
AMEN.
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Over de lofprijzing Gods
De meest verheven daad welke de mens kan stellen, is God lof te brengen. Nu wordt
een volkomen waardige lofprijs aan God alleen gebracht door Christus; en daarom
is de viering der Eucharistie, waarin ons zijn gehoorzaamheid aan den Vader tot de
dood tegenwoordig wordt gesteld, de opperste lofprijzing der Kerk. In navolging
van Christus hebben ook de martelaren door hun vrijwillige dood ‘eer gebracht aan
de Naam’, zoals de vrome joodse overlevering dit noemde. Het ideaal der oprechte
christenen is nooit een ander geweest dan de lof van God. Zelfs eerder dan het
verlangen naar zelfheiliging is dit het motief van het christelijke leven in al zijn
uitingen: de kloosterlijke staat, het stille leven der vromen, het koorgebed der Kerk,
de regelmaat van de dagelijkse gebeden der christenen. De waardigste houding welke
de mens kan aannemen, is zich neder te buigen voor God en zijn glorie te stamelen.
De teksten van de liturgie der Kerk en de dagelijkse gebeden der gelovigen, welke
men vindt in de overige afdelingen van dit gebedenboek, zijn vol van deze ere Gods.
Hier vindt men nogmaals een keuze van lofgebeden uit de heilige Schrift en uit de
gebedsschat der eeuwen, welke ons persoonlijk gebed kan voeden ook buiten de
regelmaat van eredienst en dagelijkse oefeningen, en ons kan helpen geheel ons leven
te leren richten op de lofprijzing die gedurig in onze mond behoort te zijn (Ps. 33,
2).
Evenals in de viering der Eucharistie is deze lofprijzing vanzelf verbonden met
dankzegging. Als wij de majesteit Gods aanbidden, ‘zeggen wij Hem tegelijkertijd
dank om wille van zijn grote heerlijkheid’ (Gloria in excelsis). Omdat wij God leren
kennen uit de luister van zijn schepping en uit alles waardoor Hij ons maakte en
herschiep tot zijn kinderen, uit zijn heerlijke daden in het Oude Verbond en uit de
volheid zijner goedheid welke Hij ons schonk in Jesus Christus, eindigt onze
lofprijzing om wille van zo groot een heerlijkheid vanzelf in een dankgebed. Lof en
dank vinden wij dan ook in vrijwel al de volgende gebeden met elkaar verbonden.
De vromen van het Oude Verbond hebben God geprezen als den Schepper van hemel
en aarde, als den God van Abraham, Isaac en Jacob, getrouw in zijn beloften, een
hulp voor het volk dat Hem was toegedaan. De oude psalmen waarin zo Gods lof
wordt gezongen, behoren nog altijd tot de meest geliefde gebeden der Kerk. Ja, de
psalmen werden eigenlijk voor de Kerk geschreven, omdat eerst zij de zin van hun
profetie en voorafbeelding leerde verstaan en een vermoeden kreeg van de heerlijkheid
van Gods liefde en genade, welke voor het oude Israël verborgen bleef.
Want Israël kende God slechts op onvolmaakte wijze, verborgen achter de
voorafbeeldende werkelijkheden van belofte, wet en
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verbond. God openbaarde Zich toen slechts in symbolen, in een brandend braambos
en in een koelte die voorbijging aan Elias. Toen Moses Hem naar zijn Naam vroeg,
gaf Hij hem ten antwoord: Ik ben; meer behoefde het volk der voorafbeelding niet
te weten. Op de berg Sinaï verkeerde Moses in Gods tegenwoordigheid, maar juist
hier was de aartsvader in uiterste duisternis. De profeet Ezechiël zag de cherubim
en daarboven een troon, en op die troon vuur en glans; meer kon de profeet zich niet
herinneren (Ez. 1). Isaias vertelt dat hij op de troon den Heer heeft gezien; maar
verder herinnert hij zich slechts de seraphim en de dreun van hun hemels loflied:
‘Heilig, heilig, heilig, de God der heerscharen; geheel de aarde is vol van zijn
heerlijkheid’ (Is. 6, 1-4).
Want waarlijk, de Godheid is niet af te beelden; ook de christenen kunnen dit niet.
Of het moest zijn in de symbolen van de drie engelen die tot Abraham kwamen, of
van den Oude van dagen, dien Daniël schouwde in een droomgezicht: ‘Zijn kleed
wit als sneeuw en de haren van zijn hoofd blank als wol; zijn troon gloeide als
vlammen, de raderen er van als laaiend vuur’ (Dan. 7, 9).
‘Niemand heeft ooit God gezien; maar de eniggeboren Zoon, die in de schoot des
Vaders is. Hij heeft Hem verkondigd’ (Jo. 1, 18). En dit is het meest wezenlijke van
de christelijke openbaring, dat wij door Christus God hebben leren kennen gelijk Hij
is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit opperste mysterie van de Godheid is ons in
Christus geschonken, opdat wij leven zouden hebben in dit geheim en God in dit
geheim zouden kunnen aanbidden. God is in Christus mens geworden om den mens
te maken tot wat Hij zelf is. De Godheid is ons geopenbaard in den Godmens Jesus
Christus; door Hem hebben wij toegang gekregen tot het diepste heiligdom van het
goddelijke mysterie. Christus heeft ons geleerd ‘Vader’ te zeggen, zoals Hij dit zelf
kon doen, omdat wij door Hem werkelijk Gods kinderen zijn geworden.
‘Hij die zit op de troon’ is in de Openbaring van sint Jan een nog even
ondoorgrondelijk licht als voor Isaias en Ezechiël. Maar wij naderen niet langer met
vrees en beven, omdat wij weten dat het de troon van Gods goedheid is en omdat
wij Hem die er zetelt ‘Vader’ mogen noemen. Den ongekenden God leerden wij
kennen in zijn liefde, en volgens het woord des Heren zal Hij zichtbaar worden voor
de zuiveren van hart, en wel in de meest letterlijke zin, want sint Jan getuigt dat ‘wij
Hem zullen zien gelijk Hij is’ (1 Jo. 3, 2). En reeds nu weten wij, dat aan de
rechterzijde van de troon de verheerlijkte Mensenzoon is gezeten, in en door wien
wij den Vader mogen lofzingen, gedreven door de kracht van den Heiligen Geest,
die in de Kerk over de verlosten is uitgestort. Voor dien Vader, voor het geslachte
Lam op het hemelse altaar, en voor Gods Heiligen Geest, vallen wij met de Oudsten
in aanbidding neer en stamelen wij onze lofprijzing, in navolging van de heiligen uit
het Oude Verbond en van de vromen die ons in Christus zijn voorgegaan, ‘opdat,
gelijk alle onlichamelijke hemelse wezens eenstemmig God verheerlijken, zo
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ook op de aarde alle mensen, één van stem en hart, den enigen waren God lofzingen,
door den Eniggeborene Christus’ (Didascalia).

Lofzangen ontleend aan de heilige Schrift
HEER, open mijn lippen; en mijn mond zal uw lof verkondigen. (Ps. 50, 17)

Psalm 18 Caeli enarrant gloriam Dei
De heerlijkheid Gods wordt bezongen door de hemelen en door de nimmer
onderbroken regelmaat van dag en nacht. De Heer zelf is als de zon die
schrijdt door het heelal, en niemand kan zich verbergen voor de gloed van
zijn luister. - In het tweede deel van de psalm bezingen wij de wet des
Heren, niet de oude wet welke aanleiding tot zonde kon zijn, zoals sint
Paulus in de brief aan de Romeinen getuigt, maar de nieuwe liefdewet
welke ons in Christus werd geopenbaard. Zo heerlijk is de wet van het
Evangelie, dat de vromen van het Oude Verbond zelfs de lof van haar
onvolkomen voorafbeelding konden zingen.
De hemelen verhalen Gods heerlijkheid, * en het uitspansel verkondigt het werk
zijner handen.
De dag roept het toe aan de dag; * de nacht meldt het weer aan de nacht.
Geen spreken is het en het zijn geen woorden; * hun stem wordt niet gehoord.
Toch klinkt hun galmen over geheel de aarde, * hun woorden tot de einden der
wereld. - Daar heeft Hij voor de zon een tent gebouwd; * zij is als een bruidegom
die treedt uit zijn bruidsvertrek;
Stralend van vreugd als een held die zijn loopbaan begint, * treedt zij voorwaarts
aan het einde des hemels.
Aan het andere eind voltooit zij haar kringloop; * niets kan zich verbergen voor
haar gloed. De wet des Heren is volmaakt, verkwikt de ziel; * het getuigenis des Heren is
getrouw, schenkt eenvoudigen wijsheid.
De bevelen des Heren zijn rechtvaardig, verblijden het hart; * het gebod des Heren
is zuiver, verlicht de ogen.
De vreze des Heren is heilig en blijft in eeuwigheid; * de oordelen des Heren zijn
waarachtig, geheel en al rechtvaardig;
Kostbaarder dan goud en edelsteen, * zoeter dan honing en honingzeem.
Ook uw dienaar houdt ze in ere; * rijk is het loon voor wie ze onderhoudt.
Maar wie kent al zijn zonden? Zo reinig mij van onbewuste schuld, * en bewaar
uw dienaar voor hoogmoed.
Laat die mij niet beheersen; dan zal ik zuiver zijn * en rein van zware zonde.
Mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn, * het peinzen van mijn
hart steeds voor uw aanschijn wijlen.
O Heer, Gij zijt mijn sterkte, * Gij mijn Verlosser.
Eer aan den Vader.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Psalm 65 Jubilate Deo, omnis terra
Een loflied tot God die alle volkeren roept tot zijn heil. Geen vijanden
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kunnen ons ten onder brengen, nu Hij zelf ons terzijde staat in onze
beproevingen en ons binnenleidt in de rustplaats van zijn verlossing: de
Kerk en het eeuwige koninkrijk. Daarom brengen wij Hem onze lof en
worden wij niet moede de weldaden Gods te verhalen.
Jubelt voor God, geheel de aarde; zingt de luister van zijn Naam, * brengt Hem lof
in heerlijkheid.
Zegt tot God: ‘Hoe geducht, o Heer, zijn uwe werken; * om de grootheid van uw
macht brengen U zelfs uw vijanden veinzend hun hulde. Geheel de aarde aanbidde
U en zinge U lof, * zinge een loflied voor uw Naam’. - Komt en ziet Gods werken;
* Hij is geducht in zijn doen jegens de kinderen der mensen.
Hij veranderde de zee in droge grond, te voet trokken zij door de rivier; * daar
hebben wij ons in Hem verheugd.
Door zijn kracht heerst Hij in eeuwigheid, zijn ogen zijn gericht op de volken; *
mogen zij die Hem weerstreven, zich niet in trots verheffen.
Prijst, gij volken, onzen God, * en doet luide zijn lof weerklinken.
Hij deed mijn ziel herleven * en liet niet toe dat mijn voeten wankelden.
Want Gij hebt ons beproefd, o God, * ons gelouterd door het vuur, zoals men
zilver loutert.
Wel hebt Gij ons doen vallen in de strik, een zware last op onze rug geladen * en
mensen over ons hoofd doen treden. Door vuur en water zijn wij heengegaan, * maar
Gij hebt ons gevoerd naar een plaats van verkwikking. Ik zal met brandoffers uw woning binnengaan, * U de geloften betalen welke mijn
lippen hebben beloofd,
En welke mijn mond heeft uitgesproken * in mijn verdrukking.
Vette brandoffers zal ik U brengen, met de offergeur van rammen; * runderen en
bokken breng ik U ten offer.
Komt en hoort, gij allen die den Heer vreest, * en ik zal verhalen wat Hij aan mij
heeft gedaan.
Ik riep tot Hem met mijn mond * en zong Hem lof met mijn tong.
Had ik onrecht beoogd in mijn hart, * de Heer zou mij niet hebben verhoord.
Maar de Heer heeft mij verhoord * en acht gegeven op mijn smeken.
Gezegend zij God, * die mijn gebed niet heeft afgewezen, en mij zijn ontferming
niet heeft onthouden.
Eer aan den Vader.

Gebed van koning David (1 Kron. 29, 10-18)
Gezegend zijt Gij, Heer, God van Israël onzen vader, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U, Heer, is de grootheid en de macht, de heerlijkheid en de overwinning, en U is de
glorie; want alles wat zich in de hemel en op aarde bevindt, behoort aan U. U, Heer,
behoort de heerschappij, en boven alle vorsten zijt Gij verheven. Rijkdom en aanzien
komen van U; Gij regeert
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over alles; in uw hand zijn kracht en macht; in uw hand zijn alle grootheid en sterkte.
Daarom prijzen wij U, onze God, en loven uw heerlijke Naam. Wie zijn wij dat wij
U zoveel kunnen aanbieden? Neen, alles is het uwe, en wij geven U slechts terug
wat wij van U hebben ontvangen; voor U zijn wij immers slechts vreemdelingen en
gasten, evenals onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder
enig vooruitzicht. Heer onze God, al wat wij voor uw dienst hebben toebereid, is uit
uw hand; alles is het uwe. Ik weet, mijn God, dat Gij de harten toetst en dat U de
oprechtheid behaagt; welnu, in oprechtheid des harten willen wij U alles schenken.
Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, onze vaderen, maak dat ons hart steeds zo
bereidwillig moge blijven, en richt onze geest op uw dienst.

Danklied van Isaias (Is. 12, 2-6)
Zie, God is mijn Zaligmaker; onverschrokken blijf ik vertrouwen en zal niet vrezen,
want de Heer is mijn kracht en mijn roem en Hij is het die mij redt. Met vreugde zult
gij water putten uit de bronnen van den Verlosser. Prijst den Heer en roept Hem aan,
maakt aan de volken zijn daden bekend, en blijft indachtig hoezeer zijn Naam is
verheven. Zingt den Heer lof om de wonderen die Hij heeft verricht, en maakt ze
bekend aan geheel de aarde. Juicht en jubelt, bewoners van Sion; want groot is in
uw midden de Heilige van Israël.

Lofprijzingen uit het nieuwe testament
Geprezen zij de God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, die ons in Christus
heeft gezegend met allerlei geestelijke zegening uit de hemelen. In Hem toch heeft
Hij ons vóór de grondvesting der wereld uitverkoren, om heilig en vlekkeloos te zijn
voor zijn aanschijn. Liefdevol heeft Hij, volgens het welbehagen van zijn wil, ons
voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jesus Christus, tot lof zijner heerlijke
genade, waarmee Hij ons in zijn beminden Zoon heeft begenadigd. In Hem bezitten
wij de verlossing door zijn Bloed, de vergiffenis der zonden naar de rijkdom zijner
genade. En deze genade heeft Hij, tezamen met wijsheid en inzicht, in volle overvloed
over ons uitgestort, toen Hij ons het geheim openbaarde van zijn raadsbesluit, dat
Hij naar zijn welbehagen bij Zichzelf had vastgesteld voor het bestel in de volheid
der tijden: om namelijk alles wat in de hemel en op aarde is, te herstellen in Christus.
In Hem ook hebben wij het erfdeel verkregen, waartoe wij waren voorbestemd
krachtens de beschikking van Hem, die alles tot stand brengt naar het besluit van
zijn wil; opdat wij, die eerst op Christus hebben gehoopt, ook zijn heerlijkheid
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zouden mogen loven. (Eph. 1, 3-12)
Aan Hem die door de kracht welke in ons werkt, bij machte is veel meer uit te richten
dan wij vragen of denken; aan Hem zij de glorie in de Kerk en in Christus Jesus te
allen tijde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. (Eph. 3, 20-21)
Aan Hem die machtig is ons voor struikelen te behoeden, en ons vlekkeloos in
jubelende vreugde voor zijn heerlijkheid te plaatsen; aan den enigen God, onzen
Redder door Jesus Christus onzen Heer, aan Hem zij de glorie en de grootheid, de
kracht en de macht vóór alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheid. Amen. (Judas
v. 24-25)
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de almachtige God, die was en die is en die komen
zal. Waardig zijt Gij, onze Heer en God, te ontvangen roem en eer en macht, want
Gij hebt alle wezens geschapen; door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. (Openb.
4, 8. 11)
Amen. Lof, glorie, wijsheid en dank, eer, macht en sterkte zij onzen God, in de
eeuwen der eeuwen. Amen. (Openb. 7, 12)
Groot en wonderbaar zijn uw werken, Heer, almachtige God. Rechtvaardig en
waarachtig zijn uw wegen, o Koning der eeuwigheid. Wie zou niet vrezen, Heer, en
verheerlijken uw Naam? Want Gij alleen zijt heilig; alle volken toch zullen komen
en nedervallen voor uw aanschijn, omdat uw oordelen zijn geopenbaard. (Openb.
15, 3-4)

Lofzangen en gebeden uit de liturgie
De lofzang ‘te decet laus’
Deze uiterst korte, oorspronkelijk Griekse lofzang was reeds in de eerste
eeuwen der Kerk bekend. De heilige Benedictus schreef in zijn regel voor,
dat hij gezongen moet worden aan het eind van de nachtwaken op Zonen feestdagen. In alle kloosters, waar het officie volgens deze regel wordt
gezongen, worden de Metten dan ook met deze lofzang besloten.
U komt lof toe,

Te decet laus,

U onze lofzang,

te decet hymnus,

U zij heerlijkheid,

tibi gloria,

God den Vader

Deo Patri

en den Zoon

et Filio

met den Heiligen Geest,

cum Sancto Spiritu,

in de eeuwen der eeuwen.

in saecula saeculorum.

Amen.

Amen.
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De grote lofprijzing
De grote doxologie bij uitstek was en is de oude Griekse hymne ‘Ere zij
God in den hoge’, een lofzang ter ere van den Vader en den Zoon. In het
Oosten kreeg deze hymne reeds vroegtijdig een plaats in het morgenofficie.
In de Latijnse Kerk werd hij in de voormis ingelast, aanvankelijk in enkele
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plechtige pauselijke diensten, op den duur ook in de missen, welke door
bisschoppen en priesters worden opgedragen.
Het eerste deel is een uitvoerige lofprijzing en dankzegging van den Vader.
De lofprijzing van den Zoon in het tweede deel is vol toespelingen op de
Evangeliën en de oudste geloofsbelijdenissen. Onder de dageliikse gebeden
der christenen behoort deze oeroude lofzang der Kerk een eerste plaats in
te nemen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.

Eer aan God in den hoge. En op aarde
vrede aan de mensen van goede wil.

Laudamus te.

Wij loven U.

Benedicimus te.

Wij zegenen U.

Adoramus te.

Wij aanbidden U.

Glorificamus te.

Wij verheerlijken U.

Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.

Wij zeggen U dank om uw grote
heerlijkheid.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater Heer God, hemelse Koning, God Vader
omnipotens.
almachtig.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U onzer.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.

Die wegneemt de zonden der wereld,
neem ons smeekgebed aan.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.

Die zit aan de rechterhand des Vaders,
ontferm U onzer.

Quoniam tu solus Sanctus.

Want Gij alleen zijt heilig.

Tu solus Dominus.

Gij alleen de Heer.

Tu solus Altissimus, Jesu Christe.

Gij alleen de Allerhoogste, Jesus
Christus.

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Met den Heiligen Geest in de heerlijkheid
van God den Vader.
Amen.

Amen.

De lofzang ‘te deum’
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Ook deze lofzang vinden wij reeds, althans ten dele, in de oude Kerk. Het
is niet zeker, of hij van Oosterse of Westerse oorsprong is. In de
middeleeuwen is de oorsprong wel aan de heilige Ambrosius en Augustinus
toegeschreven. Zeker is, dat het Te Deum uit verschillende gedeelten is
samengesteld en eerst langzamerhand de bekende vorm heeft aangenomen.
Het eerste deel wordt gevormd door een reeks liturgische teksten en wordt
besloten door een uitvoerige lofprijzing van de heilige Drievuldigheid.
Het tweede deel, dat begint met ‘Tu Rex gloriae, Christe’, is een oude
(Latijnse) lofzang tot Christus. Tot slot werden enkele psalmverzen
toegevoegd (van ‘Salvum fac populum’ af; het vers ‘Dignare, Domine’ is
een oude liturgische bede, welke niet aan de heilige Schrift is ontleend).
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Tekst met melodie vindt men op bladz. 1570.
U, God, loven wij; U, Heer, prijzen wij.
U, eeuwige Vader, eert de gehele aarde.
U roepen alle engelen, U roepen de hemelen en alle machten,
U roepen de cherubim en de seraphim onophoudelijk toe: Heilig, heilig, heilig, de
Heer, God Sabaoth;
Vol zijn hemelen en aarde van de luister uwer heerlijkheid.
U prijst het roemrijke koor der apostelen;
U verheerlijkt het lofwaardig getal der profeten;
U looft het schitterend leger der martelaren;
U belijdt de heilige Kerk over geheel het aardrijk:
Den Vader van onmetelijke majesteit,
Uw aanbiddelijken, waren en enigen Zoon,
Alsmede den Heiligen Geest, den Vertrooster.
Gij, Koning der heerlijkheid, Christus,
Gij zijt de eeuwige Zoon des Vaders.
Gij, mens geworden om ons te verlossen, zijt niet teruggeschrikt voor de schoot
van de Maagd.
Gij hebt de angel des doods overwonnen, en hebt den gelovigen het hemelrijk
geopend.
Gij zetelt aan de rechterhand van God, in de heerlijkheid des Vaders.
Wij geloven dat Gij als Rechter zult komen.
U bidden wij dan, kom uw dienaren te hulp, die Gij met uw kostbaar bloed hebt
vrijgekocht.
Geef dat zij bij het getal der heiligen worden gerekend in de heerlijkheid.
Maak uw volk zalig, Heer, en zegen uw erfdeel.
En bestuur hen, en verhef hen tot in eeuwigheid.
Dag aan dag loven wij U.
En wij prijzen uw Naam in eeuwigheid, voor altijd en eeuwig.
Gewaardig U, Heer, ons heden zonder zonde te bewaren. Ontferm U onzer, Heer,
ontferm U onzer.
Uw ontferming kome over ons, o Heer, gelijk wij op U hebben gehoopt.
Op U, Heer, heb ik gehoopt; in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.
. Loven wij den Vader en den Zoon met den Heiligen Geest.
. Laat ons Hem prijzen en verheffen in eeuwigheid.
. Geloofd zijt Gij, Heer, in het uitspansel des hemels.
. En prijzenswaardig en roemrijk en hoog verheven in eeuwigheid.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - God, wiens ontferming zonder tal en wiens schat van goedheid
oneindig is; wij danken uw goedertieren Majesteit voor de geschonken weldaden,
en bidden voortdurend uw barmhartigheid af: dat Gij, die het verlangde verleent aan
wie U vragen, hen niet ver-
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laat, maar wilt voorbereiden op het toekomstige loon. Door Christus onzen Heer.
Amen.

.

Lofgebeden ontleend aan de liturgische boeken
Uw grote en heilige, heerlijke en gezegende Naam, de zalige en niet te vatten Naam
uwer glorieuze Drievuldigheid, uw goedertierenheid jegens ons geslacht, te allen
tijde moeten wij daarover spreken, aanbiddend daarvoor neervallen, de heerlijkheid
daarvan verkondigen, o aller dingen Heer.
Als dan uw genade, buiten onze verdiensten om, ons niet alleen weldaden bewijst,
maar ons ook het verlangen ingeeft er onze dank voor te betuigen, behoren wij de
lof, die wij toch niet in de juiste mate kunnen uiten, tenminste zonder ophouden te
brengen, zodat wij nooit ophouden te betalen aan wat wij nimmer vermogen te
voldoen.
Groot zijn uw werken, Heer, geordend naar uw welbehagen. Geef ons, uw dienaren,
dat wij in bewondering voor de grootheid uwer werken de hoogheid van den Maker
naar behoren prijzen, uw onwrikbare geboden met wijsheid en ontzag navorsen, en
ter voltooiing en bekroning van ons inzicht ze ook in gehoorzaamheid en ontzag
volbrengen.
Wij loven U, Heer, want mild zijt Gij en groot, gelijk uwe wonderwerken getuigen.
Groot zijt Gij immers, omdat Gij zo talrijke en verbazingwekkende dingen schept
uit het niets; en mild, omdat Gij de kwijnende wereld met het bloed van uw Christus
verkwikt. Groot zijt Gij, omdat Gij lijken ten leven wekt; en mild, omdat Gij hen die
zo uit de dood zijn opgewekt, een eindeloos leven geeft. Geef, almachtige God, op
ons smeken, dat wij de macht uwer grootheid mogen verstaan en de vrede van uw
mildheid mogen genieten.
U prijze, o Heer, onze mond, onze ziel, en ons leven. En daar al wat wij zijn, uw
gave is, zij alles wat wij zijn het uwe. Door Christus onzen Heer. Amen.

Dankgebed uit de leer der twaalf apostelen
Wij danken U, heilige Vader, voor uw heilige Naam, welke Gij in onze harten hebt
doen wonen, en voor de kennis, het geloof en de onsterfelijkheid, welke Gij ons hebt
doen kennen door uw dienaar Jesus; U zij lof in eeuwigheid. Gij, almachtige Meester,
hebt alles geschapen om wille van uw Naam; Gij hebt den mensen spijs en drank
gegeven ter verkwikking, opdat zij U dank zouden zeggen; ons echter hebt Gij
geestelijke spijs en drank geschonken en eeuwig leven door uw dienaar. Bovenal
danken wij U, omdat Gij machtig zijt; U zij lof in eeuwigheid. Gedenk, Heer, uw
Kerk, dat Gij haar moogt
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verlossen van alle kwaad en moogt volmaken in uw liefde; en vergader haar, na haar
te hebben geheiligd, van de vier windstreken tot uw rijk, dat Gij voor haar bereid
hebt; want Uwer is de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwen. Amen.

Ander dankgebed
Voor alles zeggen wij U dank, almachtige Heer; want Gij hebt uw ontferming en uw
mededogen niet van ons weggenomen, maar Gij zijt ons een redding, een bescherming,
een hulp en een beschutting van geslacht tot geslacht. Gij immers zijt te hulp gekomen
in de dagen van Enos en Henoch, in de dagen van Moses en Josue, in de dagen van
de rechters, van David en de koningen, in de dagen van Samuel, van Elias en van de
profeten, in de dagen van Esther en Mardocheus, in de dagen van Judith, in de dagen
van Judas den Makkabeër en zijn broeders. Ook in deze dagen komt Gij ons te hulp
door uw Hogepriester Jesus Christus, uw Zoon. Gij ontrukt ons aan het zwaard,
bevrijdt ons van honger en nood, neemt ziekte en lastertong van ons weg. Voor dit
alles zeggen wij U dank door Christus. Gij hebt aan onze stem het vermogen
geschonken U te loven, en onze tong gesteld tot een harp. Gij gaaft ons smaak en
reuk en tastzin, ogen om te zien en oren om te horen, handen om te werken en voeten
om te gaan. Uw redelijke schepping, den mens, hebt Gij door uw wetten en inzettingen
onderricht, en hem de opstanding beloofd. Welk leven en welke duur van eeuwen
zouden den mensen voldoende zijn U hiervoor dank te zeggen? Want hoe godvruchtig
het is dit naar vermogen te trachten, het is onmogelijk dit op waardige wijze te doen.
Gij hebt ons bevrijd van de boosheid van hen die vele goden vereren, en ons verlost
van de dwaling der onwetendheid. Gij hebt Christus, uw eniggeboren Zoon en God,
als mens tot de mensen gezonden; den Vertrooster in ons zijn intrek doen nemen;
Gij hebt ons de engelen tot gids gegeven en den duivel beschaamd. Gij hebt ons
gemaakt uit het niet en bewaart ons in het bestaan; Gij deelt ons leven toe, verschaft
ons voedsel en belooft ons vergeving als wij boetvaardig tot U komen. Om dit alles
zij U lof en aanbidding, door Jesus Christus, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Dankgebed toegeschreven aan den heiligen Gregorius den Grote
U zeg ik lof, U breng ik dank, mijn God vol ontferming, die mij U hebt doen kennen
en mij door het bad van het heilig doopsel hebt willen opnemen onder het getal uwer
aangenomen kinderen. U breng ik lof en dank, omdat Gij in uw onmetelijke goedheid
geduldig de verbetering afwacht van mij, die van mijn prille jeugd tot op dit uur
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door vele ondeugden ben meegesleurd. Ik loof en verheerlijk U, omdat Gij mij reeds
zo dikwijls uit tal van noden en onheilen hebt bevrijd; omdat Gij mij tot nu toe hebt
gevrijwaard voor de eeuwige straffen en pijnen van dit vlees. Ik loof en verheerlijk
U, omdat Gij mij door de genade uwer goedheid gezondheid van lichaam hebt willen
schenken, rust en vrede, eer, vriendschap en liefde, en alle gaven die er verder in mij
zijn. Heer God, ik vraag U bij de onschatbare mildheid uwer liefde, dat Gij het goede
in mij tot voltooiing brengt; dat Gij uitroeit wat U in mij mishaagt; dat Gij mij bevrijdt
van alle overige kwellingen, ongerechtigheden en veelsoortig kwaad; dat Gij mijn
gedachten, woorden en daden richt naar uw wil; en dat Gij mijn ziel niet wegneemt
uit deze wereld, voordat zij zich toelegt op haar verbetering. Bescherm mij naar uw
welbehagen, zowel in voorspoed als in tegenspoed, en breng mij eens tot de vurig
verlangde vreugden van uw aanschouwing.

Gebed tot de heilige drievuldigheid
Heer, almachtige, eeuwige, onzegbare God, zonder einde en zonder begin, dien wij
belijden als één in Drievuldigheid en als drievuldig in Eenheid, U alleen aanbid ik,
U loof ik, U verheerlijk ik; U breng ik dank, die mij in uw ontferming en goedheid
hebt onttrokken aan de nacht van ongeloof en dwaling, en mij deelgenoot hebt
gemaakt van uw genade. Voltooi, smeek ik U, Heer, het werk uwer barmhartigheid
dat Gij in mij begonnen zijt, en geef dat ik altijd datgene denk, spreek en doe wat U
behaagt; omgeef mij overal met uw onverdiende goedheid, en laat mij, onwaardige
en ellendige, eens de aanschouwing bereiken van U, die één zijt.
Heer God, almachtige Vader, die op onuitsprekelijke wijze vóór alle eeuwen uw
Zoon, in wezen en eeuwigheid aan U gelijk, hebt voortgebracht; Gij die met Hem
en met uw Heiligen Geest, uit U en dienzelfden Zoon voortkomend, al wat bestaat
aan zichtbare en onzichtbare dingen hebt geschapen: U aanbid ik, U loof ik en U
verheerlijk ik. Ik vraag U, wees mij zondaar genadig, en veracht mij, het werk uwer
handen, niet; doch red en help mij om wille van uw heilige Naam.
Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, waarachtige en almachtige God,
luister en evenbeeld van den Vader, eeuwig leven; die één zijt in wezen met den
Vader en den Heiligen Geest; die gelijke eer bezit en dezelfde heerlijkheid, eeuwige
majesteit: U aanbid ik, U loof ik, U verheerlijk ik. Laat mij, bid ik, niet vergaan,
maar red en help mij door uw onverdiende gunst, Gij die mij hebt willen vrijkopen
met uw kostbaar bloed.
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Heer, Heilige Geest, almachtige God, die terwijl Ge gelijk zijt en mede-eeuwig en
één in wezen met den Vader en den Zoon, toch steeds op onuitsprekelijke wijze uit
Hen voortkomt; die op dienzelfden Heer Jesus Christus in de gedaante van een duif
en op de apostelen in vurige tongen nedergedaald zijt; U aanbid ik, U loof ik, U
verheerlijk ik. Verdrijf van mij, vraag ik, de duisternissen van alle ongerechtigheid
en ongeloof, en ontsteek in mij het licht uwer barmhartigheid en het vuur van uw
zeer heilige en zeer milde liefde.

Gebeden uit de Syrische liturgie
Alles verheerlijkt U, mijn Heer: het uitspansel dat Gij gespannen hebt, het firmament
dat uwe handen maakten, de lichten die er aan bevestigd zijn voor dagen nacht. En
gans de aarde in haar uitgestrektheid, met alle schepselen die zij bevat, is van de
blijde boodschap over U vervuld, o onze Heer en God door alle eeuwen heen.
Heerlijk zijt Gij, Heer, en alle verheerlijking waardig, Gij dien de engelen met
lofzang prijzen en de krachten der hemelen aanbidden. Zonder ophouden willen wij
U onze lofzangen brengen en U met blijdschap prijzen. Met den goddelijken
harpspeler David willen wij roepen en zeggen: ‘Verheerlijkt den Heer met een nieuw
lied, nu en immer en in eeuwigheid’, Amen.
Aan U, God, grote Zon van alle redelijke wezens en Vader van de schitterende
Zon der gerechtigheid, aan U komt alle aanbidding en alle lofzang toe van wat zich
bevindt in de hemel en op aarde. In Uw onvergelijkelijke goedheid hebt Gij niet
willen toelaten, dat ook maar een geringe straal, die uitgaat van uw eeuwig licht,
door de vermetelheid van dien oproermaker der onderwereld zou worden verduisterd;
en bij de volheid der tijden zondt Gij het Woord, uw eniggeboren Zoon en de
schitterende glans van uw Wezenheid, om het maaksel uwer handen te hulp te komen.
Hij verscheen in ons menselijk vlees en verkeerde met ons op aarde volgens uw
bestel. Hij reinigde uw huis van duistere goden en verzamelde het; het afbeeldsel
uwer koninklijke Majesteit, dat bedolven was onder het slijk der hartstochten, groef
Hij weer op en vond het terug; de hemelse geesten, die staan bij het aloude Licht,
gaf Hij deel aan die algemene vreugde; en het redelijk geslacht der aardse stervelingen
maakte Hij door zijn krachtige arm vrij van de slavernij van dood en duivel. Ons
allen heeft Hij geroepen en verworven tot uw zonen en zijn eigen broeders. Zelf
baande Hij ons de weg tot het nieuwe en onsterfelijke leven, en leerde ons door eigen
voorbeeld gebeden en smekingen aan uw glorievolle Majesteit op te dragen voor ons
heil. Derhalve vragen wij U, barmhartige Heer,
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verleen aan ons allen, die U dienen en aanbidden, dat wij met een rein geweten, met
een rouwmoedig en nederig hart, met onbevlekte lippen en met een vertrouwen, zoals
het kinderen past, tot U bidden.
Laat, Vader, het beeld van uw Eniggeborene lichten in onze ziel, en onze geest zich
immer koesteren in de glans uwer goedheid. Moge het licht van uw mildheid met
nieuwe glans in ons schitteren, opdat wij daarin alle dagen ontvlamd zijn. Zonder
onderbreking stijge onze lof op tot U, die de Heer zijt van het heelal.
Waardig en billijk is het, dat wij U verheerlijken, U aanbidden, U loven, U prijzen,
U, den Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Uw schepping wijdt zich
aan U toe in eeuwige lofprijzing. De roem van uw heerlijkheid, Heer, verkondigen
de koren der engelen, de legioenen der aartsengelen, de scharen der onstoffelijke
geesten, die onophoudelijk de stem van hun jubel doen horen en overvloeien van
kennis en eerbied en wijsheid. Zij verheffen hun stem en roepen luid en zeggen:
Heilig. Wie toch is zo volmaakt heilig, of waar zouden wij de eerste bron van
heiligheid zoeken en de eeuwige oorsprong waaruit de heiligen zijn voortgekomen,
tenzij in U, Vader, en in uw aanbiddelijken Zoon en in den Heiligen Geest. Vestig,
o onbegrijpelijk Heilige, uw woonplaats in ons, heilig ons en leid ons; niet als een
strenge meester, doch als een liefdevolle vader. Door uw liefde voor de mensen zijn
wij van de hartstochten gereinigd en van de boeien der zonde bevrijd, opdat de heilige
kennis die uw eniggeboren Zoon ons gebracht heeft, toegang tot ons hart kan hebben
en in U onze vreugde zij.
Wij brengen U lof, eer, dank en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Wij aanbidden U, Heer, en brengen U dank voor
al de weldaden, die Gij ons bewezen hebt: omdat Gij ons uit niets hebt geschapen
en ons waardig hebt gemaakt de zeer eervolle gaven van een vrije wil en verstand te
ontvangen, en omdat Gij voortdurend uw hand zorgend over ons uitstrekt om het
leven van ieder van ons te bewaren. Voor uw grote en ontzagwekkende Naam buigen
wij in aanbidding de knieën. En met ons prijzen en danken U alle koren der verheven
geesten, omdat, wegens uw onuitsprekelijke liefde tot ons, mensen, en om ons heil,
uw eniggeboren goddelijk Woord - hoewel Hij, als de volkomen uitdrukking van uw
goddelijk Wezen, het geen roof behoefde te achten aan U gelijk te zijn - Zichzelf
ontledigde en de gedaante van een dienstknecht aannam. Uit de hemel daalde Hij
neder en nam onze mensheid aan: een sterfelijk lichaam en een redelijke, onsterfelijke
ziel, uit de schoot
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van de heilige Maagd en door de kracht van den Heiligen Geest. Daardoor volbracht
Hij dat groot en wonderbaar bestel, dat reeds vóór de grondlegging der wereld door
uw voorzienigheid was voorbereid. En daarna hebt Gij het in de laatste tijden voltooid
door uw eniggeboren Zoon, onzen Heer Jesus Christus, in wiens menselijk lichaam
de ganse volheid der Godheid woont. Hij is het Hoofd van de Kerk en de
Eerstgeborene uit de doden. Hij is de volmaaktheid van alles, door wien alles volmaakt
wordt. Door den eeuwigen Geest droeg Hij Zichzelf als een onbevlekt offer aan God
op en heiligde ons door het eenmaal gebrachte offer van zijn lichaam. En door zijn
bloed, aan het kruis vergoten, gaf Hij de vrede terug aan al hetgeen in de hemel en
op aarde is. Om onze zonden is Hij overgeleverd en Hij is verrezen om ons te
rechtvaardigen.

Lofgebeden van heiligen en vromen
Gebed uit de acten van den heiligen Cyprianus van Antiochië
Heilig, heilig, heilig zijt Gij, Heilige der heiligen, Vader van onze vaderen, God van
Abraham, God van Isaac, God van Jacob, God van de apostelen, God van de profeten,
God van de maagden, God van hen die rechtschapen leven en God van allen die
geloven, God en Vader van onzen Heer Jesus Christus, uw Zoon. Voor U buigen wij
de knieën en neigen wij het hoofd, voor U, om wiens heerlijkheid de engelen en
aartsengelen, de vele duizenden martelaren en het koor der apostelen en profeten
overvloeien van vreugde. Alle vogels zingen uw lof, en elke tong in de hemel, op de
aarde en onder de aarde belijdt uwe majesteit. U prijzen de wolken des hemels en
het water der aarde; zelfs het levenloze spreekt van uw grootheid. Gij alleen zijt, en
buiten U en zonder U is niemand. Wij bidden U, Heer, almachtige Vader, die slechts
door uw Zoon kan worden aanschouwd, wien de engelen en aartsengelen in
gehoorzaamheid dienen; wij bidden U, Heer en Vader, geef ons een ongeschonden
geest, zuivere onschuld, oprechte godsvrucht, en een heilig, rein, ingetogen en kuis
geweten, dat tegen alle listen der wereld stand houdt door een overwinnend geloof.
Geef ons een geestelijke wasdom van heilig verlangen en onbedorvenheid van hart,
opdat onze ziel, die is wedergeboren in het bad des heils, rein blijve van de zonde
des vleses, en wij in uw heilige Kerk tot volle bloei mogen komen; Gij, die volmaakt
één zijt, Vader in den Zoon, Zoon in den Vader, en Heilige Geest, door wien en met
wien U in
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de heilige Kerk eer is en kracht, heerlijkheid, majesteit en heerschappij, lof en
onsterfelijkheid, nu en in eeuwigheid, altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lofprijzingen van Joannes van Fécamp uit de overwegingen welke werden
toegeschreven aan den heiligen Augustinus
U zingen zonder einde het lied van uw heerlijkheid en ere, U aanbidden in ootmoed
de heiligen en nederigen van hart, de geesten en zielen der rechtvaardigen, alle burgers
van het rijk daarboven en alle orden van hemelse geesten. Deze burgers van het
hemelrijk loven U, Heer, op grootse en eervolle wijze; ook brengt U zijn lof de mens,
dat grote part uwer schepping. Maar ook ik, onbeduidende en zondige mens, verlang
vurig U te prijzen, wens U te beminnen met warme liefde, mijn God, mijn leven,
mijn sterkte en mijn roem. Maak mij waardig U te loven; geef licht in mijn hart en
woorden in mijn mond, opdat mijn hart uw heerlijkheid beschouwe, en mijn tong
geheel de dag zinge van uw lof.
Maar niet schoon is de lof in de mond van een zondaar, en ik ben een mens wiens
lippen zijn bevlekt. Daarom bid ik U, reinig mijn hart van alle smet; heilig mij,
Heiligmaker almachtig, van binnen en van buiten, en maak mij waardig voor uw lof.
Neem hem welwillend en genadig aan uit de hand van mijn hart en uit de liefde van
mijn geest; neem aan het offer van mijn lippen, opdat het welgevallig zij voor uw
aanschijn en naar U opstijge tot een zoete geur. Laat mijn ziel geheel gegrepen worden
door uw heilig herdenken en door uw allerzaligste zoetheid, zodat zij worde vervoerd
tot de liefde van wat onzichtbaar is; zij ga voort van het zichtbare tot het onzichtbare,
van het aardse tot het hemelse, van het tijdelijke tot wat eeuwig is.
U prijzen, Heer, de onsterfelijke volken der engelen, uw Naam verheerlijken de
hemelse krachten. Zij hebben niet nodig de geschriften der mensen te lezen om uw
heilige en ongedeelde Drievuldigheid te erkennen. Want altijd schouwen zij uw
aangezicht, en lezen daar, zonder na elkaar geplaatste lettergrepen, welk het verlangen
is van uw eeuwige wil. Zij lezen en beminnen. En zij lezen altijd, want hetgeen zij
lezen vergaat nimmer. Zij lezen er de onveranderlijkheid van uw raadsbesluit, en
nooit wordt dit boek voor hen gesloten, want Gij zelf zijt hun een boek en zult het
blijven tot in eeuwigheid. O zalig bovenmate zijn deze krachten der hemelen, die U,
heilige en meest vlekkeloze, kunnen loven in overmatige zoetheid en onzegbare
jubel. Zij verheerlijken waarover zij zich verheugen, want altijd aanschouwen zij
wat hen beweegt tot vreugde en lofprijs.
Wij echter zijn bezwaard met de last van het vlees, verwijlen ver van uw aanschijn
in
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deze ballingschap, worden gehinderd door de verleidingen der wereld; daarom kunnen
wij U niet loven op waardige wijze. Wij toch brengen onze lof door het geloof, niet
door de aanschouwing; de hemelse geesten echter door de aanschouwing, en niet
door het geloof. Dit immers bewerkt het vlees: dat wij U op geheel andere wijze
loven dan zij. Maar, hoewel wij U op een andere wijze onze lof bieden, Gij zijt de
éne God, Schepper van het heelal, wien in de hemel en op aarde het offer van lof
wordt gebracht. Eens zullen wij door uw ontferming tot de gemeenschap komen van
hen, in wier midden wij U voor eeuwig zullen aanschouwen en loven. Geef echter,
Heer, dat, ook nu ik nog in dit zwakke lichaam verkeer, U mijn hart en mijn tong
mogen prijzen, en al mijn beenderen zeggen: Heer, wie is aan U gelijk?
Gij zijt de almachtige God, dien wij in Drievuldigheid van Personen en Eenheid
van goddelijk Wezen vereren en aanbidden: den ongeboren Vader, den eniggeboren
Zoon des Vaders, den Heiligen Geest die uit beiden voortkomt en in beiden
tegenwoordig is, de heilige en ongedeelde Drievuldigheid, den enen almachtigen
God. Toen wij niet bestonden, hebt Gij ons door uw macht geschapen; en toen wij
door onze schuld waren verloren, hebt Gij ons in uw mededogen en goedheid op
wondere wijze hersteld. Laat niet toe, smeek ik U, dat wij voor zovele weldaden
ondankbaar zouden zijn, zoveel ontferming onwaardig; veeleer, bid en smeek ik U,
vermeerder ons geloof, onze hoop, onze liefde.
Geef dat wij door uw genade altijd standvastig zijn in het geloof en ijverig in
werken, opdat wij door het rechte geloof en door werken, dit geloof waardig, volgens
uw ontferming tot het eeuwig leven komen, uwe heerlijkheid aanschouwen gelijk
zij is, uw majesteit aanbidden, en met allen die Gij waardig hebt gemaakt uw
heerlijkheid te zien, mogen zeggen: Ere zij den Vader die ons heeft geschapen; ere
zij den Zoon die ons heeft verlost; ere zij den Heiligen Geest die ons heeft geheiligd;
ere zij de allerhoogste en ongedeelde Drievuldigheid, wier werken niet te scheiden
zijn en wier heerschappij blijft zonder einde. U komt lof toe, U onze lofzang, U
worde gebracht alle eer en zegening, U zij onze liefde, U zij dank en eer en kracht
en macht, onzen God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed dat de heilige Franciscus van Assisi aan broeder Leo gaf
Gij zijt de Heer God; Gij zijt de God der goden, die alleen wonderen werkt.
Gij zijt de sterke, Gij de grote, Gij de allerhoogste; Gij zijt de heilige Vader, Koning
van hemel en aarde.
Gij zijt de drievoudige en
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enkelvoudige God; Gij zijt de goede, Gij zijt alle goed, het hoogste goed, Heer en
God, één en waarachtig.
Gij zijt het minnen en de liefde; Gij zijt de wijsheid; Gij zijt de ootmoed; Gij zijt
het geduld; Gij zijt de schoonheid.
Gij zijt de zekerheid; Gij zijt de rust; Gij zijt de vreugde, onze hoop en blijdschap;
Gij zijt de rechtvaardigheid, de matigheid, de sterkte en de voorzichtigheid.
Gij zijt alle rijkdom tot verzadigens toe; Gij zijt de zachtmoedigheid; Gij onze
beschermer, onze bewaarder, onze verdediger, onze toevlucht en kracht.
Gij zijt ons geloof, onze hoop en onze liefde; Gij zijt onze grote zoetheid, ons
oneindig goed.
Gij zijt het eeuwige leven, grote en bewonderenswaardige Heer, onze almachtige
God, Heiland vol goedheid en ontferming. Amen.

Gebed van den heiligen Thomas van Aquino
Ik prijs U, verheerlijk U, zegen U, mijn God, om wille van de ontzaglijke weldaden
die Gij mij, onwaardige, bewezen hebt. Ik prijs U, dat Gij zo mild zijt en zo lang op
mij wacht; dat Gij zo teder zijt en slechts doet alsof Gij U wreekt; dat Gij zo lief zijt
en mij roept; dat Gij zo welwillend zijt en U mijn lot aantrekt; dat Gij zo barmhartig
zijt en mijn zonden vergeeft; dat Gij zo goed zijt en mij meer geeft dan ik verdien;
dat Gij zo vergevingsgezind zijt en vergeet waardoor ik U heb beledigd; dat Gij zo
nederig zijt en mij troost; dat Gij zo geduldig zijt en mij behoedt; dat Gij zo eeuwig
zijt en mij in stand houdt; dat Gij zo waarachtig zijt en alles vergeldt.
Van uw onzegbare mildheid, mijn God, wat zal ik daarvan zeggen? Gij roept wie
vlucht, neemt op wie terugkeert, helpt hem die wankelt. Gij maakt blij wie wanhopig
is, spoort aan al wie nalatig is, bewapent wie strijdt, en kroont wie overwint. Wanneer
een zondaar boete doet, versmaadt Gij hem niet en aan zijn ongerechtigheid denkt
Gij niet meer. Gij redt hem uit alle gevaren, vermurwt zijn hart en stemt het
boetvaardig, jaagt hem angst aan voor de straf, lokt hem door beloften aan, pijnigt
hem door gewetenswroeging, behoedt hem door de dienst uwer engelen, verschaft
hem tijdelijke goederen, legt eeuwige goederen voor hem weg. Dat Gij U gewaardigt
hebt ons te scheppen, spoort ons aan. Dat Gij ons genadig zijt en verlost, daarmee
lokt Gij ons tot U. En ten slotte stelt Gij ons beloningen in het vooruitzicht. Voor al
deze dingen kan ik U niet genoeg prijzen. Ik zeg uwe Majesteit dank voor de
ontzaglijke overvloed van uw goedheid. O, maak Gij mijn dankbaarheid steeds groter,
houd haar zo groot en beloon haar dan. Amen.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

508

Lofprijzing van de heilige Gertrudis de Grote
O onbereikbare verhevenheid van bewonderenswaardige majesteit! O onpeilbare
afgrond van onnaspeurlijke wijsheid! O niet te meten breedte van begerenswaardige
liefde! Niemand kan U waardig loven, tenzij Gij zelf die alleen kent uw eigen
eindeloze pracht, en de wijze weet waarop Gij waardig geprezen kunt worden. Love
U dan in mijn plaats, Heer mijn God, uw eeuwige Godheid, uw onmetelijke majesteit,
uw eindeloze goedheid. U love, Heer mijn God, in mijn plaats, uw zeer hoge wijsheid,
uw zeer rijke ontferming, uw zeer diepe rechtvaardigheid. Love en zegene U in mijn
plaats uw onbeperkte grootheid, uw zeer zoete zachtheid en zeer goedertieren
welwillendheid. Alle namen, alle woorden en alle betekenissen, die over U gezegd
en gedacht kunnen worden, zij alle mogen U zegenen, voor U jubelen en U hoog
verheffen in mijn plaats, en U dank zeggen voor alle goed, dat Gij mij en alle
schepselen geschonken hebt en voor eeuwig nog wilt geven. Voor U, Heer mijn God,
juiche en zegene de zeer vererenswaardige mensheid van Jesus Christus, zijn zeer
heilige levenswandel, zijn allergoddelijkste deugden en genaden, zijn zeer kostbaar
bloed, zijn zeer kostbare tranen, zijn zeer wrede wonden en kneuzingen, zijn zeer
bitter lijden en zijn zeer bittere dood: deze mogen voor mij ten beste spreken en U
waardig verheerlijken.
U, God, mijn Schepper, verheerlijke en verheffe de zeer verheven Koningin des
hemels, de zeer kuise Maagd Maria, en met haar de tien maal honderdduizend scharen
van zalige geesten, tezamen met geheel het heirleger van uw talloze heiligen; zij
mogen U in mijn plaats voor eeuwig een loflied zingen en U loven met snarenspel.
Moge voor U, Heer mijn God, zingen en jubileren de zeer heilige Moeder de Kerk,
mogen U loven de zeer heilige zeven sacramenten, mogen U eren de vererenswaardige
ceremoniën en kerkelijke riten; al de psalmen en gebeden, al de krachten en
heiligingen, al de toewijding en liefde, al de geloften en wensen, waarmee zij tot U
zucht in dit dal van tranen.
Aan U mogen lof en dank brengen al de genadegaven, die Gij mij, zonder dat ik
er recht op had, hebt gegeven; U mogen zegenen alle krachten van mijn lichaam en
mijn ziel; voor U mogen jubelen mijn zenuwen en mijn bloed, al mijn beenderen en
geheel mijn vlees, al mijn begeerten en zuchten, heel mijn verstand, mijn geheugen,
mijn wil en ten slotte heel het diepste van mijn hart met zijn kloppingen en
bewegingen: dit alles offer ik U op en wijd ik U toe, U smekend, dat Gij mij geheel
moogt richten tot uw lof en verheerlijking in tijd en eeuwigheid. Amen.
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Gebed van de heilige Catharina van Siëna
Dank U, dank U, eeuwige Vader, die mij, uw schepsel, niet voor minderwaardig hebt
gehouden; die uw gelaat niet van mij hebt afgewend, integendeel mijn wensen hebt
aanhoord. Gij, die het Licht zijt, hebt niet op mijn duister gelet. Gij, die het Leven
zijt, hebt mij, die dood ben, niet verstoten. Gij, de Geneesheer, zijt niet van mij
weggevlucht om wille van mijn zware ziekte. Gij, eeuwige Zuiverheid, hebt U door
mijn talloze smetten niet laten afschrikken. Gij, die oneindig zijt, hebt het oog laten
vallen op mij, die eindig ben. Gij, de Wijsheid, zijt afgedaald tot mijn dwaasheid.
Getal noch zwaarte mijner fouten hebben uw wijsheid, goedheid en mededogen
kunnen tegenhouden, en ondanks mijn talloze ellenden hebt Gij mij niet geminacht.
Uw ontferming heeft mij de waarheid doen inzien, en daarmee heb ik de liefde tot
U en de liefde tot den evennaaste gevonden. Wie heeft U daartoe aangezet? Mijn
deugden heel zeker niet, doch uw liefde, en die alléén. Uw liefde was het, die U er
toe bracht mijn verstand te verlichten door het licht des geloofs, zodat ik de waarheid,
die Gij mij hebt geopenbaard, kan kennen en verstaan.
O eeuwige Drievuldigheid, in uw licht dat Gij mij hebt geschonken en dat ik
ontvangen heb in het licht van het heilig geloof, heb ik even vaak als
bewonderenswaardig de weg der grote volmaaktheid uiteengezet gekregen. Gij hebt
hem mij getoond, opdat ik U in licht en niet in duisternis zou dienen; opdat ik een
spiegel van goed en heilig leven zou zijn en eindelijk zou verzaken aan dat ellendige
leven, waarin ik U tot nog toe door eigen schuld in duisternis gediend heb. Ik kende
uw waarheid niet. Dat is de reden waarom ik haar niet heb bemind. En waarom kende
ik U niet? Omdat ik U niet in het glorieuze licht van het heilig geloof zag; omdat de
wolk der eigenliefde mijn geestesoog verduisterde. Gij, eeuwige Drievuldigheid, zijt
het die de duisternis verjaagd hebt door uw licht. Wie zal zich dan tot uwe hoogten
kunnen verheffen om U te danken voor uw goddelijke mildheid en voor de ontzaglijke
weldaad, die Gij mij hebt bewezen door die leer der waarheid. Gij zelf hebt haar mij
geleerd; zij is een bijzondere gave die Gij mij geschonken hebt buiten de genaden,
die Gij over de andere schepselen in het algemeen uitstort. Gij hebt willen afdalen
tot de nood van mij en van de andere zielen, die er een levensspiegel in willen vinden.
Gij zelf, Heer, moet het antwoord geven op zoveel weldaden. Gij hebt ze gegeven,
Gij moet er zelf ook voor danken door in mijn ziel een bovennatuurlijk licht te
verspreiden, opdat ik door dat licht U mijn dank uitzeggen
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kan. Bekleed mij, eeuwige Waarheid, bekleed mij met Uzelf, opdat ik door dit
sterfelijk leven ga in de waarachtige gehoorzaamheid en in het heilig licht des geloofs,
waarmee Gij opnieuw mijn ziel dronken hebt gemaakt.

Dankgebed van den heiligen Petrus Canisius
Ik prijs uw Naam, o God, licht en kracht mijner ziel, Gij, die mij weidt en leidt van
mijn jeugd af en die alle haren van mijn hoofd kent naar hun getal. Ik zeg U dank
voor alles wat Gij U gewaardigd hebt in mij, door mij en om wille van mij te doen.
Gij hebt mij dag en nacht beschut onder uw vleugels; als uw oogappel hebt Gij mij
behoed, gelijk de adelaar die zijn jongen tot vliegen nodigt en boven hen zijn wieken
uitslaat; hij breidt zijn vleugels uit, hij zet ze op zijn schouders en draagt ze mee
omhoog.
Gij weet al van te voren wat ik doe of laat. Gij doorgrondt mijn gemoed. Gij hebt
mij opgenomen toen ik uit de moederschoot te voorschijn kwam. Gij hebt de hand
gelegd op de woede mijner vijanden; en niet mijn gerechtigheid was mijn behoud,
doch uw rechterhand en uw barmhartigheid. Die zij geprezen en geroemd in de
eeuwen der eeuwen.

Gebed van kardinaal Newman
Heilig zijt Gij, Heer, dáárdoor dat Gij eindeloos anders zijt dan al wat niet Uzelf is,
en onmededeelbaar. Heer, ik aanbid U in deze heiligheid en eeuwige
onaantastbaarheid, omdat geheel uwe zaligheid van binnenuit komt en niets U deren
kan van buiten af. Ik aanbid U, eindeloos zalige, die nochtans geheel uw zaligheid
in uw binnenste draagt. Ik aanbid U in dat volmaakt en allerheiligst kennen van Uzelf,
waarin wij ons de geboorte van het Woord denken. Ik aanbid U in dat oneindige en
allerzuiverste beminnen van Uzelf, de liefde tot uw Zoon en de liefde van uw Zoon
tot U, waarin wij ons voortkomst van den Heiligen Geest denken. Ik aanbid U in die
zaligheid, welke Gij van alle eeuwigheid in U bezit. Begrijpen doe ik al deze hemelse
dingen niet, mijn God. Woorden gebruik ik, die ik niet in mijn macht heb. Maar ik
geloof, o God, dat wat ik zo zwak uitdruk in menselijke taal, de waarheid is.
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Door Christus onzen Heer
DOOR HEM
EN MET HEM
EN IN HEM
ZIJ DEN ALMACHTIGEN VADER
IN DE EENHEID
DES HEILIGEN GEESTES
ALLE EER
EN
HEERLIJKHEID.
AMEN.
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De geheimen van Christus onzen Heer
Van den Vader zegt de geloofsbelijdenis slechts, dat Hem wordt toegerekend de
schepping van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Hij is
onafbeeldbaar. Slechts Daniël heeft Hem eenmaal menen te zien: een Oude van dagen
met een vurig gelaat, zittend op een troon; en dit was nog een droomgezicht. De
Vader is de onpeilbare ‘bronlijke’ Godheid. Hij wordt slechts gekend door den Zoon;
door den Zoon hebben wij geleerd Hem bij zijn Naam te noemen en door den Zoon
schenkt Hij zijn aangenomen kinderen de rijkdom van zijn goedheid. Door den Zoon
en door de liefde van zijn Geest treden de zaligen voor zijn troon, en kunnen zij Hem
aanschouwen ‘zoals Hij is’ (1 Jo. 3, 2), ‘van aangezicht tot aangezicht’ (1 Cor. 13,
12).
Het grootste gedeelte van de geloofsbelijdenis handelt over den Zoon, die voor
ons is mens geworden, die geleden heeft en gestorven is. In Hem heeft God Zich aan
ons geopenbaard, in Hem hebben wij God leren kennen, in Hem alleen is ons heil.
Hij is de eeuwige wijsheid, in wien alles werd geschapen. Hij is het eeuwige Woord
van den Vader, het volmaakte evenbeeld van diens Wezen, en in Hem aanschouwen
wij de glans van diens heerlijkheid. Hij is de Verwachte in wien de belofte aan de
oudvaders werd ingelost; de Gezalfde (Christus), die de opperste Priester en Koning
is der mensheid. Zijn naam is Jesus, dat is Verlosser, want Hij heeft ons verlost uit
het slavenhuis van de onderworpenheid aan den duivel, en op het kruis het handschrift,
dat tegen ons getuigde, vernietigd. Om wille van de uiterste gehoorzaamheid, waarmee
Hij Zich offerde tot de dood, heeft de Vader Hem verheerlijkt en Hem doen
nederzitten aan de rechterhand. Vandaar zal Hij in heerlijkheid wederkomen om te
oordelen over levenden en doden, zijn heilswerk af te sluiten en zijn Kerk op aarde
te vervolmaken tot het rijk, dat geen einde heeft.
Dit is in het kort, wat de Evangeliën en de oude apostolische prediking ons over den
Heer hebben geleerd. De theologie der Kerk heeft, waar nodig, deze leer scherper
omschreven: dat Hij waarlijk de Zoon van God is, wezensgelijk aan den Vader; dat
Hij ook waarachtig mens is en dat wij in de ene Persoon van Jesus Christus de
volledige menselijke natuur van de volledige goddelijke natuur moeten onderscheiden;
dat in deze menselijke natuur alle menselijke vermogens, ook de wil, aanwezig zijn,
omdat Hij in alles aan ons is gelijk geworden.
De godsvrucht der Kerk heeft eeuw na eeuw dit beeld van haar Heer beschouwd
en zijn geheimen overwogen. De mysteries van zijn heilswerk, welke in de Eucharistie
worden herdacht, viert zij bovendien in de krans van feestdagen, welke zij door ieder
jaar
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van Gods goedheid heenvlecht. De blijdschap om zulk een verlossing had aan het
oude Paasfeest niet voldoende. Ieder aspect vroeg om een eigen feestdag, en iedere
periode van de kerkgeschiedenis had haar eigen voorkeur. De menselijke ontroering
van de middeleeuwse vroomheid over de menswording van Gods Zoon gaf de
Kerstvreugde in het Westen een gevoelig accent, hetwelk de schouwing der oude
Kerk niet had bezeten. De liefde tot 's Heren lijden werd tot een liefdevol medelijden,
waartoe volksdevotie en mystiek gelijkelijk het hunne bijdroegen. Naast de
huiveringwekkende grootheid van het heilsgeheim en de majesteit van de verheffing
des Heren overwogen mystieken en vromen Jesus' menselijke liefde, en verrijkten
zij het christelijk leven met de godsvrucht tot het heilig Hart. Door de bezinning op
de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de heilige Gaven der Eucharistie,
ontstond in de Middeleeuwen ook buiten de eucharistische viering de devotie tot het
heilig Sacrament des Altaars.
Al deze invloeden, de theologie der Kerk, de eredienst in Oost en West, de roerselen
van godsvrucht en mystiek, hebben bijgedragen tot de cultus waarmede de christenheid
den mensgeworden Zoon dient en hulde brengt. Maar hoe verschillend deze
verschijnselen mogen zijn, zij worden allen herleid tot de enkele woorden waarmede
de gebeden der Kerk worden afgesloten: door Christus onzen Heer. Want, of wij
Hem Zaligmaker noemen of Hogepriester, Koning of Vriend, Bruidegom der ziel of
Verlangen der eeuwige heuvelen, het zijn alle slechts namen voor de volheid van
zijn Middelaarschap, andere uitdrukkingen voor de ene waarheid, dat de Heer onze
broeder wilde worden om ons kinderen van zijn Vader te maken.
Het heilswerk des Heren overwegen wij telkens opnieuw in de mysteriefeesten van
het kerkelijke jaar. Voor elk dezer feesten vindt men hier onder een aantal
overwegingen en gebeden, die ons zullen helpen dieper binnen te dringen in de
geheimen des Heren. Vervolgens vindt men een ruime keuze van algemene gebeden
tot Christus en een groot aantal oefeningen, welke de devoties dienen die den
christenen dierbaar zijn.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

515

De advent des Heren
In vier weken tijds doorleeft de Kerk in haar eredienst de vierduizend jaren die
volgens de oude bijbelverklaarders aan Christus' komst zouden zijn voorafgegaan.
Wij luisteren naar Isaias, den profeet der menswording, en naar den Voorloper, die
tegelijkertijd de laatste profeet van het Oude Verbond en de eerste heilige van het
Nieuwe was. En wij overwegen de verwachting van de uitverkoren Moeder, tot wie
de engel kwam om het heil aan te kondigen.
De Advent van de liturgie is echter niet alleen de mystieke herhaling van het Oude
Testament, de verwachting van het geheim van Christus' geboorte, dat in het Kerstfeest
zal worden gevierd. De Advent is ook de verwachting van Christus' wederkomst, als
het werk der verlossing zal worden afgesloten. In het perspectief der liturgie zien
wij de diepe zin van het heilswerk: hoe het werd begonnen in het mysterie van de
Kerstnacht, en hoe het voltooid zal worden in de heerlijkheid der wederkomst.
Tweemaal is Christus op aarde: bij het begin van zijn werk en bij het einde.
Er is nog een derde komst van Christus: zijn komst in de genade. Door de genade
wordt Hij in ieder van zijn uitverkorenen herboren en door de genade zal Hij Zichzelf
in hen herkennen op de jongste dag. Dit is geen historische komst, maar zij is niet
minder werkelijk. Wij kunnen eerst wachten op Christus als Hij in ons is door den
Heiligen Geest. De wijze maagden wachten op den Bruidegom en hebben haar lampen
gevuld. Als de Bruidegom gekomen zal zijn, zullen zij bemerken, dat Hij in de olie
van hun lampen reeds bij hen was.

Getijden op de eerste zondag van de advent
¶ Op ZATERDAG voor de eerste Zondag van de Advent kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 517, maar met de psalmen voor Zaterdag, bladz.
217.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

516

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

¶ De antifoon wordt na iedere psalm herhaald. In het officiële koorgebed bidt men
op de gewone Zondagen en weekdagen vóór de psalm slechts de eerste woorden van
de antifoon (tot aan *).
1 ANT.

1 ANT.

OP die dag * zullen de bergen druipen IN illa die * stillabunt montes
van zoetheid, en de heuvels overvloeien dulcedinem, et colles fluent lac et mel,
van melk en honing, alleluja.
alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Verheug u, * dochter Sion, en
2 ANT. Jucundare, * filia Sion, et exsulta
spring op van vreugde, dochter Jerusalem, satis, filia Jerusalem, alleluja.
alleluja.
3 ANT. Zie, de Heer zal komen * en al 3 ANT. Ecce Dominus veniet, * et omnes
zijn heiligen met Hem; en op die dag zal Sancti ejus cum eo: et erit in die illa lux
er een groot licht zijn, alleluja.
magna, alleluja.
4 ANT. Allen die dorst hebt, * komt tot 4 ANT. Omnes sitientes, * venite ad
het water; zoekt den Heer, wanneer Hij aquas: quaerite Dominum, dum inveniri
Zich laat vinden, alleluja.
potest, alleluja.
5 ANT. Zie, komen gaat * de grote
5 ANT. Ecce veniet * Propheta magnus,
Profeet, en Hij zal Jerusaem hernieuwen, et ipse renovabit Jerusalem, alleluja.
alleluja.

Kapittel Rom. 13, 11
Broeders: thans is het voor ons de tijd om
uit de slaap op te staan; want nu is ons
heil dichter bij dan toen wij het geloof
aanvaardden. . Gode zij dank.

Fratres: Hora est jam nos de somno
surgere: nunc enim propior est nostra
salus, quam cum credidimus. . Deo
gratias.
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Hoor! luid klinkt óp een klare stem,
schalt wakker alle duisternis:
verre drijv'weg de donkre droom,
want Christus' licht ontspringt de kim.

Vox clara ecce intonat,
obscura quaeque increpat:
pellantur eminus somnia,
ab aethre Christus promicat.

Nu rijze op de doffe geest,
Mens jam resurgat torpida,
door eigen zonde zwaar gekwetst;
quae sorde exstat saucia:
reeds glanst de schijn van 't nieuwe licht, sidus refulget jam novum,
ut tollat omne noxium.
dat weg zal nemen alle schuld.
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E sursum Agnus mittitur
laxare gratis debitum:
omnes pro indulgentia
vocem demus cum lacrimis;

Van uit den hoge komt het Lam
en delgt om niet de schuldenlast;
verheft uw stem, smeekt schreiend om
vergeving Hem, wiens tweede komst

Secundo ut cum fulserit
mundumque horror cinxerit,
non pro reatu puniat,
sed nos pius tunc protegat.

Zal flitsen als een bliksemschicht;
als schrik de schepping slaat in ban,
dat Hij ons dàn niet straft naar schuld,
maar in zijn goedheid ons beschermt.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
in saeculorum saecula.

Lof, eer, en roem, en heerlijkheid
zij God den Vader, en den Zoon,
en ook den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Vox clamantis in deserto: Parate viam . De stem van een roepende in de
Domini. . Rectas facite semitas ejus. woestijn: Bereidt de weg des Heren.
Maakt recht zijne paden.

.

ANT. Spiritus Sanctus * in te descendet, ANT. De Heilige Geest * zal over u
Maria: ne timeas, habebis in utero Filium nederdalen, Maria; vrees niet, gij zult in
Dei, alleluja.
uw schoot dragen den Zoon van God,
alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Excita, quaesumus, Domine,
potentiam tuam, et veni: ut ab
imminentibus peccatorum nostrorum
periculis, te mereamur protegente eripi,
te liberante salvari: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Verwek, vragen wij,
Heer, uw macht en kom; opdat wij van
de dreigende gevaren onzer zonden door
uw bescherming worden verlost, en door
uw bevrijding worden gered. Gij die leeft
en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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1 ANT.

1 ANT.

OP die dag * zullen de bergen druipen IN illa die * stillabunt montes
van zoetheid, en de heuvels overvloeien dulcedinem, et colles fluent lac et mel,
van melk en honing, alleluja.
alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Verheug u, * dochter Sion, en
2 ANT. Jucundare, * filia Sion, et exsulta
spring op van vreugde, dochter Jerusalem, satis, filia Jerusalem, alleluja.
alleluja.
3 ANT. Zie, de Heer zal komen * en al 3 ANT. Ecce Dominus veniet * et omnes
zijn heiligen met Hem; en op die dag zal Sancti ejus cum eo: et erit in die illa lux
er een groot licht zijn, alleluja.
magna, alleluja.
4 ANT. Allen die dorst hebt, * komt tot 4 ANT. Omnes sitientes, * venite ad
het water; zoekt den Heer, wanneer Hij aquas: quaerite Dominum, dum inveniri
Zich laat vinden, alleluja.
potest, alleluja.
5 ANT. Zie, komen gaat * de grote
5 ANT. Ecce veniet * Propheta magnus,
Profeet, en Hij zal Jerusalem hernieuwen, et ipse renovabit Jerusalem, alleluja.
alleluja.

Kapittel Rom. 13, 11
Broeders: thans is het voor ons de tijd om
uit de slaap op te staan; want nu is ons
heil dichter bij dan toen wij het geloof
aanvaardden. . Gode zij dank.

Fratres: Hora est jam nos de somno
surgere: nunc enim propior est nostra
salus quam cum credidimus. . Deo
gratias.

Avondlofzang
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Creator alme siderum) met melodie
op bladz. 1521.
Gij, Schepper mild van 't sterrenheir,
zelf eeuwig licht van wie gelooft,
Christus, Verlosser van 't heelal,
verhoor ons, smekend in gebed.

Conditor alme siderum,
aeterna lux credentium,
Christe, Redemptor omnium,
exaudi preces supplicum;

In uw erbarming met het lot
der schepping tot de dood gedoemd,
redt Gij de zieke wereld en
schenkt schuldigen een medicijn.

Qui, condolens interitu
mortis perire saeculum,
salvasti mundum languidum,
donans reis remedium,
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Toen reeds der tijden avond viel:
een bruigom uit het bruidsvertrek,
zó tradt Gij uit de pure kluis
der hoog te eren Moedermaagd.

Vergente mundi vespere,
uti sponsus de thalamo,
egressus honestissima
virginis matris clausula.
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Cujus forti potentiae
genu curvantur omnia,
caelestia, terrestria,
nutu fatentur subdita,

Voor uw geduchte sterkte buigt
de knieën alles wat bestaat:
de hemel, 't aardse, al erkent
zich onderworpen aan uw wenk;

Occasum sol custodiens,
luna pallorem retinens,
candor in astris relucens
certos observans limites.

De zon kent tijd van ondergang,
de maan weerhoudt haar bleke schijn,
de glans die in de sterren straalt
houdt zich aan wetten, hem gesteld.

Te deprecamur, hagie,
venture judex saeculi,
conserva nos in tempore
hostis a telo perfidi.

U bidden wij, Hoogheilige,
die eens als Wereldrechter komt:
wees Gij ons in de tijd een schild,
weer af verdorven vijands pijl.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
in saeculorum saecula.

Lof, eer en kracht en heerlijkheid
zij God den Vader, en den Zoon,
en ook den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant . Dauwt, hemelen, uit den hoge; en
justum. . Aperiatur terra, et germinet wolken, regent den Gerechte. . Aarde,
Salvatorem.
open u, en doe den Verlosser ontspruiten.
ANT. Ne timeas, Maria, * invenisti enim ANT. Vrees niet, Maria, * want gij hebt
gratiam apud Dominum: ecce concipies, genade gevonden bij den Heer; zie, gij
et paries filium, alleluja.
zult ontvangen en een Zoon baren,
alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Excita, quaesumus, Domine,
potentiam tuam, et veni: ut ab
imminentibus peccatorum nostrorum
periculis, te mereamur protegente eripi,
te liberante salvan: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Verwek, vragen wij,
Heer, uw macht en kom; opdat wij van
de dreigende gevaren onzer zonden door
uw bescherming worden verlost, en door
uw bevrijding worden gered. Gij die leeft
en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.
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De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200
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¶ Gedurende de eerste week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag, kan
men de Lauden en Vespers bidden zoals op de eerste Zondag, maar met de psalmen
van de betreffende weekdag.

Beurtzang ‘rorate’
Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
regent den Gerechte.
justum.
Wees niet vertoornd, Heer, gedenk niet
langer onze ongerechtigheid. Zie, de stad
van het heiligdom is geworden tot een
woestijn, Sion is een woestijn geworden,
Jerusalem is verlaten, dat huis van onze
heiliging en van uw heerlijkheid, waar
onze vaderen U hebben geprezen.

Ne irascaris Domine, ne ultra memineris
iniquitatis: ecce civitas Sancti facta est
deserta: Sion deserta facta est: Jerusalem
desolata est: domus sanctificationis tuae
et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres
nostri.

Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
regent den Gerechte.
justum.
Wij hebben gezondigd en zijn geworden
als onreinen; allen zijn wij als bladeren
afgevallen, en onze zonden hebben ons
als een stormwind voortgejaagd; Gij hebt
uw aanschijn voor ons verborgen en ons
verpletterd door de hand van onze eigen
ongerechtigheid.

Peccavimus, et facti sumus tamquam
immundus nos, et cecidimus quasi folium
universi: et iniquitates nostrae quasi
ventus abstulerunt nos: abscondisti faciem
tuam a nobis, et allisisti nos in manu
iniquitatis nostrae.

Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
regent den Gerechte.
justum.
Zie, Heer, de ellende van uw volk, en
zend Hem dien Gij beloofd hebt te
zenden; zend het Lam, den Beheerser der
aarde, uit de rots der woestijn naar de
berg van Sion's dochter, om weg te
nemen het juk van onze slavernij.

Vide, Domine, afflictionem populi tui, et
mitte quem missurus es: emitte Agnum
dominatorem terrae, de petra deserti ad
montem filiae Sion: ut auferat ipse jugum
captivitatis nostrae.

Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
regent den Gerechte.
justum.
Troost u, troost u, mijn volk; weldra zal
uw redding komen. Waarom wordt gij
door droefheid verteerd? Waarom grijpt
de smart u aan? Ik zal u redden, vrees
niet; want Ik ben de Heer uw God, de
Heilige van Israël, uw Verlosser.

Consolamini, consolamini, popule meus:
cito veniet salus tua: quare moerore
consumeris, quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere, ego enim sum
Dominus Deus tuus, Sanctus Israël,
redemptor tuus.
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justum.
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Over de wederkomst des Heren
Gebeden voor de eerste week van de advent
OVERWEGING - Het nieuwe jaar begint zoals het oude een week geleden is geëindigd:
met de aankondiging van de jongste dag en de voorspelling van de wederkomst des
Heren. Hieruit leren wij een der grote Adventsgedachten der Kerk kennen. Zij wacht
op de tweede komst van Christus, zoals de ouden op zijn eerste komst hebben gewacht.
In deze verwachting moeten wij altijd leven; bijzonder in de Advent echter willen
wij ons op deze verwachting bezinnen.
Wij spreken dikwijls over de verschrikking van het einde. Toch zijn de woorden,
waarmede Christus het einde aankondigt, vol vertroosting. Tot driemaal toe spreekt
Hij over de uitverkorenen. Om wille van hen zal God de ellende van het einde
bekorten. Zij zullen niet tot dwaling worden gebracht; Christus zegt dit uitdrukkelijk.
En door de bazuinblazende engelen zullen zij worden bijeengevoerd tot het rijk dat
geen einde heeft. Voor wie geborgen zijn in Gods liefde, zal het einde de uitbloei
zijn tot de grootste heerlijkheid.
De wederkomst van den verheerlijkten Heer zal op die dag het grootste geluk der
verlosten uitmaken, want hun heerlijkheid is de vrucht van zijn verheffing. Luisteren
wij naar den Apostel: ‘Onze levenswandel echter is gericht op de hemel; want vandaar
ook verwachten wij als Zaligmaker onzen Heer Jesus Christus, die ons nietig lichaam
zal omvormen en gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam, krachtens de macht
welke Hij bezit om ook al het andere aan Zich te onderwerpen’ (Phil. 3, 20-21).
Evenals de heiligen van het Oude Verbond hebben uitgezien naar de eerste komst
van den Verwachte, moeten wij uitzien naar zijn wederkomst. Als wij in deze Advent
vragen dat de Heer zal komen en niet langer talmen, dan bedoelen wij dit ook van
zijn tweede komst op de jongste dag. Dit is het grote heimwee der Kerk, die evenals
de wijze maagden wacht op de komst van den Bruidegom. De oudste schietgebeden
van de Kerk geven juist aan dit verlangen uiting: ‘Maran atha: Heer, kom toch’ (1
Cor. 16, 22), en ‘Kom, Heer Jesus’ (Openb. 22, 20).

Gebeden uit de oude boeken der Latijnse liturgie
Goed is het en recht, en waarlijk ons bovenal heilzaam, uw goedheid jegens ons,
almachtige Vader, naar best vermogen en altijd te prijzen. Gij hebt ons geschapen
in heiligheid en adeldom; en toen wij door de list van de oude slang waren verleid,
hebt Gij ons door uw onverdiende ontferming aan de dood willen ontrukken. Reeds
lang van te voren hebt Gij voorzegd, dat uw Zoon, dien Gij voor ons zoudt zenden
in het vlees, op aarde zou komen en uit een Maagd zou worden geboren. Gij hebt
zijn komst en geboorte door uw heilige pro-
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feten voorspeld, opdat de Beloofde die reeds zo lang was verwacht, de wereld een
grote vreugde zou bereiden als Hij kwam in de volheid der tijden. Zo hebt Gij uw
maaksel in uw waarachtige goedheid en ontferming niet verloren doen gaan, doch
het uit zijn ondergang teruggeroepen door de nederige komst van uw Zoon onzen
Heer. Daarom vragen en bidden wij, dat Gij het, nu het is hervonden en hersteld en
ten leven gewekt, zult beschermen, bewaken, genezen, verdedigen en bevrijden;
opdat de Heer bij zijn schrikwekkende komst, wanneer Hij zal wederkomen ten
oordeel, zijn verlosten zo moge vinden, dat Hij bezitte in eeuwigheid wie Hij door
de prijs van zijn bloed heeft vrijgekocht.
Verhoor, vragen wij, Heer, goedgunstig de gebeden van uw volk; opdat wij, die
ons over de komst in het vlees van uw Eniggeborene verblijden, de beloning van het
eeuwige leven ontvangen, als Hij ten tweede male verschijnt in majesteit.
Vader allerhoogst, uit niemand voortgekomen, door wien ten tijde van de geboorte
des Heren overal ter wereld recht werd gedaan en vrede en veiligheid heerste, maak
dat wij bij zijn tweede komst in heerlijkheid de luister der ongedeelde majesteit
voortdurend mogen aanschouwen; opdat wij dan, voor altijd gekroond en eindeloos
zalig, U een lofzang zingen in eeuwigheid.
Reinig, Heer God, Vader almachtig, de verborgen hoeken van ons hart; wis genadig
alle zondevlekken van ons af; en geef, Heer, dat wij, door de weldaad uwer goedheid
van onze misdaden gezuiverd, onverschrokken de schrikwekkende en geduchte komst
van onzen Heer Jesus Christus, uw Zoon, tegemoet mogen zien. Laat ons thans door
uw ontferming zulk een vergiffenis van al onze misdaden verkrijgen, dat eens uw
oordeel ons zeer mild zal zijn; dat wij, geplaatst aan uw rechterhand, het loon van
het eeuwige leven ontvangen, en erfgenamen worden van uw onoverwinnelijk,
onbegrensd en allerkrachtigst rijk. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Tot Christus onzen Heer
Christus, Zoon van God, die eenmaal zijt gekomen ter geboorte in het vlees, en die
wederom zult komen ten oordeel in majesteitelijke glorie, begeleid door de oudsten
en vorsten van uw volk; vergeld ons bij uw komst niet naar onze zonden, maar,
overeenkomstig het geloof waarmede wij U hebben aangenomen, geleid ons tot het
eeuwige loon.
Verlangde aller volkeren, Christus, red bij uw komst de volkeren, die U belijden;
opdat Gij, die de eerste maal zijt gekomen om de wereld te verlossen, bij uw
wederkomst uw gelovigen niet naar hun verdiensten zult verwerpen.
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Christus, die door uw geboorte in het vlees de wet hebt vervolmaakt, geef ons
volmaakter te worden in heiligheid; en gelijk Gij eenmaal bij uw komst U gewaardigd
hebt de wereld te verlossen, behoed de zielen der verlosten voor de ondergang ten
tijde van uw oordeel.
Laat ons goed, sober en vroom in deze wereld leven, Heer; opdat wij in de zalige
verwachting van uw komst in glans en heerlijkheid zó langs het pad der gerechtigheid
gaan, dat wij verdienen de eeuwige erfenis te verwerven.
Jesus, onze Heiland en Heer, die ons het juk der wet van de schouders hebt genomen
door de boodschap der genade, en uw eigen schouders met deze last hebt beladen;
verleen uw Kerk op haar gebed, dat, gelijk zij (nu de wet der gramschap is opgeheven)
straalt door het geloof in uwe leer, zij om wille van haar gerechtigheid door U, als
Gij ten oordeel komt, worde verheven; opdat zij hier leve in geluk, en eens in nog
gelukkiger aanschouwing vol vreugde uw goddelijk aangezicht moge zien.
Heer Jesus Christus, die naar wij geloven, in de verworpenheid des vleses gekomen
zijt om de verloren wereld te verlossen, en dien wij wederom verwachten in goddelijke
macht om de afgedwaalde wereld verschrikkelijk te oordelen; wij, uw angstige
dienaren, vragen uw ontzaglijke goedheid ons bij uw komst niet van zonden te
beschuldigen, maar ons in onuitsprekelijke goedheid te hulp te komen, en liever nù
de betuiging onzer nietswaardigheid te aanvaarden om dàn alle misdaden te vergeven
en ons ter kroning aan uw rechterzijde te plaatsen.
Onze God, wees ons een toevlucht in de nood en bied ons in de strijd die wij voeren
de troost van uw kracht; opdat, als bij uw komst de wereld in verwarring zal
jammeren, zij die uit vrees voor het oordeel bewenen wat zij in de wereld misdreven,
in vreugde met U verenigd worden; opdat Gij, Heer der strijdkrachten, met ons zijt,
dien wij én als rechter vrezen én als Verlosser kennen. Amen.

Gebed van Erasmus van Rotterdam
Heer Jesus Christus, die de ware Zon der wereld zijt, immer rijzend, nimmer dalend;
Gij die door uw aangezicht veel heilzaams brengt en leven wekt, behoedt en voedt,
en al wat in de hemel en op aarde is van blijdschap stralen doet; ik bid U, schijn
genadig in mijn hart, opdat ik, als de nacht der zonde is verjaagd en de nevel van de
dwaling opgetrokken, zondeloos, uw stralend licht van binnen, door heel het leven
ga en vrij van werk der duisternis, naar het betaamt, bij daglicht mijn leven leid.
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Getijden op de tweede zondag van de advent
¶ Op ZATERDAG voor de tweede Zondag van de Advent kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 525, maar met de psalmen voor Zaterdag, bladz.
217.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

ZIE, op de wolken des hemels * zal de
Heer komen met grote macht, alleluja.

ECCE in nubibus caeli * Dominus veniet
cum potestate magna, alleluja.

De psalmen van de Zondag, bladz. 106.
2 ANT. De stad onzer sterkte * is Sion;
de Verlosser zal haar muur en bolwerk
zijn; opent de poorten, want God is met
ons, alleluja.

2 ANT. Urbs fortitudinis * nostrae Sion,
Salvator ponetur in ea murus et
antemurale: aperite portas, quia nobiscum
Deus, alleluja.

3 ANT. Zie, de Heer zal verschijnen * en 3 ANT. Ecce apparebit * Dominus, et non
zijn woord gestand doen; al zou Hij
mentietur: si moram fecerit, exspecta
toeven, zie naar Hem uit, want Hij zal eum, quia veniet, et non tardabit, alleluja.
komen zonder dralen, alleluja.
4 ANT. Bergen en heuvels * zullen voor
God een loflied zingen, en alle bomen der
wouden zullen in de handen klappen;
want komen gaat de Heerser, de Heer, tot
zijn eeuwige heerschappij, alleluja,
alleluja.

4 ANT. Montes et colles * cantabunt
coram Deo laudem, et omnia ligna
silvarum plaudent manibus: quoniam
veniet Dominator Dominus in regnum
aeternum, alleluja, alleluja.

5 ANT. Zie, onze Heer * zal komen met 5 ANT. Ecce Dominus * noster cum
majesteit, en Hij zal licht schenken aan virtute veniet, et illuminabit oculos
de ogen van zijn dienaren, alleluja.
servorum suorum, alleluja.

Kapittel Rom. 15, 4
Broeders: al wat geschreven is, is
geschreven tot onze onderrichting; opdat
wij door geduld en door de vertroosting
der Schriften hoop zouden hebben. .
Gode zij dank.

Fratres: Quaecumque scripta sunt, ad
nostram doctrinam scripta sunt: ut per
patientiam, et consolationem
Scripturarum spem habeamus. . Deo
gratias.
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. Vox clamantis in deserto: Parate viam . De stem van een roepende in de
Domini. . Rectas facite semitas ejus. woestijn: Bereidt de weg des Heren.
Maakt recht zijne paden.
ANT. Joannes autem * cum audisset in
vinculis opera Christi, mittens duos ex
discipulis suis, ait illi: Tu es qui venturus
es, an alium exspectamus?

.

ANT. Joannes nu, * toen hij in zijn boeien
de werken van Christus had vernomen,
zond twee van zijn leerlingen om Hem te
zeggen: Zijt Gij het die komen gaat, of
verwachten wij een ander?

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Excita, Domine, corda nostra
ad praeparandas Unigeniti tui vias: ut per
ejus adventum, purificatis tibi mentibus
servire mereamur. Qui tecum vivit et
regnat.

Laat ons bidden. - Wek op, Heer, onze
harten tot het bereiden van de wegen voor
uw Eniggeborene; opdat wij U door zijn
komst met een gezuiverd gemoed mogen
dienen. Die met U leeft en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

ECCE in nubibus caeli * Dominus veniet ZIE, op de wolken des hemels * zal de
cum potestate magna, alleluja.
Heer komen met grote macht, alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Urbs fortitudinis * nostrae Sion,
Salvator ponetur in ea murus et
antemurale: aperite portas, quia nobiscum
Deus, alleluja.

2 ANT. De stad onzer sterkte * is Sion;
de Verlosser zal haar muur en bolwerk
zijn; opent de poorten, want God is met
ons, alleluja.
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3 ANT. Ecce apparebit * Dominus, et non 3 ANT. Zie, de Heer zal verschijnen * en
mentietur: si moram fecerit, exspecta
zijn woord gestand doen; al zou Hij
eum, quia veniet, et non tardabit, alleluja. toeven, zie naar Hem uit, want Hij zal
komen zonder dralen, alleluja.
4 ANT. Montes et colles *

4 ANT. Bergen en heuvels * zul-
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len voor God een loflied zingen, en alle
bomen der wouden zullen in de handen
klappen; want komen gaat de Heerser, de
Heer, tot zijn eeuwige heerschappij,
alleluja, alleluja.

cantabunt coram Deo laudem, et omnia
ligna silvarum plaudent manibus:
quoniam veniet Dominator Dominus in
regnum aeternum, alleluja, alleluja.

5 ANT. Zie, onze Heer * zal komen met 5 ANT. Ecce Dominus * noster cum
majesteit, en Hij zal licht schenken aan virtute veniet, et illuminabit oculos
de ogen van zijn dienaren, alleluja.
servorum suorum, alleluja.

Kapittel Rom. 15, 4
Broeders: al wat geschreven is, is
geschreven tot onze onderrichting; opdat
wij door geduld en door de vertroosting
der Schriften hoop zouden hebben. .
Gode zij dank.

Fratres: Quaecumque scripta sunt, ad
nostram doctrinam scripta sunt: ut per
patientiam, et consolationem
Scripturarum spem habeamus. Deo
gratias.

Avondlofzang Conditor alme siderum, bladz. 518.
. Dauwt, hemelen, uit den hoge; en
. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
wolken, regent den Gerechte. . Aarde, justum. . Aperiatur terra, et germinet
open u, en doe den Verlosser ontspruiten. Salvatorem.
ANT. Zijt Gij het die komen moet, * of
verwachten wij een ander? Zegt aan
Joannes wat gij hebt gezien: blinden
keren weder tot het licht, doden staan op,
aan armen wordt het evangelie
verkondigd, alleluja.

ANT. Tu es qui venturus es, * an alium
exspectamus? Dicite Joanni quae vidistis:
Ad lumen redeunt caeci, mortui
resurgunt, pauperes evangelizantur,
alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Wek op, Heer, onze
harten tot het bereiden van de wegen voor
uw Eniggeborene; opdat wij U door zijn
komst met een gezuiverd gemoed mogen
dienen. Die met U leeft en heerst.

Oremus. - Excita, Domine, corda nostra
ad praeparandas Unigeniti tui vias: ut per
ejus adventum, purificatis tibi mentibus
servire mereamur. Qui tecum vivit et
regnat.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men: Alma Redemptoris Mater, bladz. 200.
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¶ Gedurende de tweede week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag, kan
men de Lauden en Vespers bidden zoals op de tweede Zondag, maar met de psalmen
van de betreffende weekdag.

Over de innerlijke zuivering waardoor wij ons op de komst des Heren
moeten voorbereiden
Voor de tweede week van de advent
OVERWEGING - De waarheid omtrent Christus, op wiens drievoudige komst wij ons
gedurende deze weken voorbereiden, is in het kort de volgende: dat de Zoon van
eeuwigheid God is; dat Hij in de tijd ons vlees heeft aangenomen; dat sommigen in
Hem hebben geloofd en anderen niet; dat zij die hebben geloofd, door dat geloof
kinderen Gods zijn geworden; en dat zij die niet hebben geloofd, hun ongeluk slechts
aan zichzelf hebben te wijten. Want toen Christus tot onze duisternissen kwam, heeft
Hij ons in zijn voorbeeld, zijn wonderen en zijn leer een licht geschonken dat deze
nacht verdrijft. Zo groot is echter onze zwakheid, dat wij dit licht niet kunnen zien.
Daarom heeft God Joannes den Doper gezonden, die zelf het licht niet is, maar die
er ons heenleidt en er ons op wijst: ‘Ziedaar het Lam Gods, dat wegneemt de zonden
der wereld’. (Bossuet)
De Voorloper, als de laatste profeet van het Oude Testament, wijst ons niet alleen
op den Heer; hij leert ons ook hoe wij zijn komst moeten verwachten. Wij moeten
Christus tegemoet gaan in boete en zuivering des harten. Want het doopsel van
Joannes was boete, en zijn prediking een vermaan om de weg des Heren te bereiden
door de heuvels van onze hoogmoed en aardse gehechtheid te slechten en de dalen
onzer leegte te vullen met de wijsheid en rijkdom welke ons in Christus geschonken
zijn. Door den Voorloper willen wij tot den Heer gaan, bij het horen van zijn prediking
onze zwakheid en onmacht belijden. Dit is het begin van het heil.
Over onze onmacht spreekt ook Christus, als Hij de leerlingen van Joannes op het
opperste teken van zijn zending wijst, een groter teken dan de genezing van blinden,
kreupelen, melaatsen en doven: ‘Aan armen wordt het Evangelie verkondigd’. Die
armen waren de zondaars, de behoeftigen en uitgestotenen, welke door den Heer
werden uitgenodigd tot het rijk van God: de zondares Maria Magdalena, de goede
moordenaar, de tollenaars Mattheus en Zacheus. Alleen als wij de hoogmoed der
farizeën afleggen, en ons onder de armen en zondaars scharen, zal Christus tot ons
komen. En niet door hoogmoed, maar door nederigheid en boete kunnen wij de
wereld wijzen op Christus, zoals de Voorloper dit deed in de woestijn.

Dankgebed
Waarlijk goed is het en recht, dat wij U hier en overal altijd dank zeggen, almachtige
God, door Christus onzen Heer. Hem ging Joannes, zijn trouwe vriend, vóór in de
geboor-
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te, Hem ging hij ook vóór door te prediken in de woestijn en door te dopen, aldus de
weg bereidend voor den Rechter en den Verlosser. Zondaren riep hij tot boete, en,
het volk winnend voor den Heiland, doopte hij in de Jordaan degenen, die hun zonden
beleden. Niet de volle genade die den mens hernieuwt, gaf hij hun, doch hij spoorde
hen aan de komst te verwachten van den algoeden Verlosser. Zelf vergaf hij hun, die
tot hem kwamen, hun zonden niet, doch aan hen die geloofden, verzekerde hij, dat
de vergeving hunner zonden aanstaande was. Aldus konden zij die afdaalden in het
water der boetvaardigheid, het geneesmiddel der vergeving verwachten van Hem,
die hun gepredikt werd als komende vol van de gave van waarheid en genade, onze
Heer Jesus Christus.
Laat ons in het vurig verbeiden van de komst van onzen Heer Jesus Christus de
almacht van God den Vader smeken onze harten te zuiveren en onze lichamen
onbesmet te bewaren. Hij geve de gelovigen oprecht te zoeken naar wat hun heil ten
goede komt. Mogen wij Hem met een rustig geweten verwachten als Hij - naar wij
geloven - komen gaat, hoog boven alle machten en krachten verheven. Laat ons ook
ieder ogenblik bezorgd zijn dat Hij ons genadig is, Hij die, naar wij geloven en
belijden, in heerlijkheid zal komen om ons, dood of levend, te oordelen.
Geef, vragen wij, almachtige God, aan geheel uw volk dit verlangen: om Christus
uw Zoon, onzen Heer, bij zijn komst met goede werken op waardige wijze tegemoet
te snellen; opdat wij eens, gezeten aan zijn rechterzijde, het rijk der hemelen verdienen
te bezitten.
Zend uw Woord, Heer, om ons te genezen, en ontruk ons aan de afgrond waarin
wij door onze zwaarte dreigen te verzinken; opdat, gelijk wij werden geschapen door
het werk van uw Woord, wij ook door zijn heerschappij zullen worden herschapen.
Gij, verhoor ons, als wij in onze ellende tot U roepen, en bevrijd ons van alle onheilige
dwang; opdat wij U mogen belijden en loven, en de wonderwerken waarmee Gij ons
verrijkt, stralen voor de zonen der mensen.
Omgord, vragen wij, Heer onze God, de lenden van onze geest met de sterkte van
uw goddelijke kracht; opdat wij bij de komst van onzen Heer Jesus Christus uw
Zoon, het gastmaal van het eeuwige leven waardig worden bevonden, en ons verlangen
naar de hemelse heerlijkheid door Hem worde vervuld.
Geef, vragen wij, almachtige God, deze genade aan uw volk: dat het in opperste
waakzaamheid de komst van uw Eniggeborene moge verwachten; opdat, zoals Hij,
de brenger van ons heil, het ons
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leerde, wij onze zielen als brandende lampen in gereedheid brengen om Hem tegemoet
te gaan.

Tot Christus onzen Heer
God, wiens aanschijn alle gelovigen verlangen te aanschouwen en naar wiens komst
allen met groot verlangen uitzien, geef ons, als de openbaring van uw mensheid aan
allen zal verschijnen, dat de openbaring uwer Godheid ons ontrukke aan de eeuwige
pijn; opdat wij, als wij in de luister van uw lichaam uwe heerlijkheid beschouwen,
de straffen der hel mogen ontgaan.
Zend uw licht en uwe waarheid, Heer onze God, opdat de glans uwer Godheid de
duisternis van onze geest overstrale, en de waarachtige aanneming onzer mensheid
de zekere verlossing van het mensdom zij. Dan zal, wanneer Gij in ons en voor ons
als ware God en ware mens zult verschijnen, uw heilswerk ons door uwe almacht
ontrukken aan de boeien van den vijand, en uw liefde den verlosten tot voedsel zijn.

Gebed van den heiligen Ephrem
Geef ons, Heer, een waakzaam hart om uw komst te verbeiden, dat wij de lenden
van onze geest omgord houden en de geestelijke lampen onzer ziel onuitblusbaar
brandend, terwijl wij uitzien naar U, onzen God en Heiland Jesus Christus. Schenk
ons de vervoering der rechtvaardigen, Heer, wanneer zij U, den Heer van al het
geschapene, tegemoet zullen snellen in de wolken, opdat wij de bitterheid van het
onontkoombare en niets-ontziende oordeel niet ondervinden. Verdelg, Heer, vóór
onze dood de ondraaglijke last van onze zonden, dat hij ons geen belemmering zij
in het uur van het oordeel en ons niet trekke in het onblusbare vuur, buiten de
gemeenschap der rechtvaardigen. Uw genade zij ons een kracht en voere ons omhoog
in de wolken met de rechtvaardigen en uitverkorenen, U, den koning van al het
geschapene tegemoet, waar ons uw heilige engelen met blijdschap ontvangen en wij
met stralend aangezicht aanbiddend nedervallen voor uw heilige troon; waar wij de
onuitsprekelijke heerlijkheid aanschouwen en overstroomd van grote vreugde zullen
uitroepen en zeggen: Heerlijkheid aan Hem, die de armen en sterfelijken bekleed
heeft met heerlijkheid en onbederfelijkheid. Heerlijkheid aan Hem, die stervelingen
het eeuwige leven geeft. Heerlijkheid aan Hem, die ons verlost heeft uit de muil van
den leeuw en van den vijand die ons wilde verderven; Hem, die ons gered heeft en
binnengeleid in zijn hemelse rijk.
Laat, Heer, de dauw uwer genade druppelen op het dorstige aardrijk onzer zielen,
die in de zonde zijn uitgedroogd en ontdaan van goede werken, en laat de dauw van
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uw goedheid en de druppels uwer barmhartigheid als regen op hen nederdalen. Want
dauw des levens is uw dauw, en dorstige en vermoeide aarde is onze ziel, die op U
wacht, daar uw erbarming beter is dan het leven, o onze Heer en God. U zij de
heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Boetegebed van den heiligen Bernardus
Kom, Heer Jesus, kom ook nu weer, goede Jesus. Werp nog eens met sterke arm den
Satan buiten, dien wij, dwazen, hebben binnengelaten, Wij hielden ons niet aan de
doopverbintenis, die wij eens met U sloten. Gezondigd hebben wij, o Heer, ons
wederom afgegeven met den Satan en zijn werken. Grif hebben wij onder het
schandjuk onze hals gebogen en ons naar jammerlijke slavernij gevoegd. Dàn pas
zal er voor ons, ook nù weer, vrijheid zijn, indien Gij ons bevrijdt. Kom dan, Heer
Jesus, kom.

Getijden op de derde zondag van de advent
¶ Op ZATERDAG voor de derde Zondag van de Advent kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 531, maar met de psalmen voor Zaterdag, bladz.
217.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

DE Heer zal komen * en niet talmen; Hij VENIET Dominus, * et non tardabit, et
zal een licht ontsteken in het diepste der illuminabit abscondita tenebrarum, et
duisternis en Zich aan alle volken
manifestabit se ad omnes gentes, alleluja.
openbaren, alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Jerusalem, verheug u * met grote 2 ANT. Jerusalem, gaude * gaudio magno,
vreugde, want tot u komt de Verlosser, quia veniet tibi Salvator, alleluja.
alleluja.
3 ANT. Ik schenk aan Sion * mijn heil,
en aan Jerusalem mijn heerlijkheid
alleluja.

3 ANT. Dabo in Sion * salutem, et in
Jerusalem gloriam meam, alleluja.

4 ANT. Bergen en alle heuvels * worden 4 ANT. Montes et omnes colles *
geslecht; kronkelpaden worden recht en humiliabuntur: et erunt prava in directa,
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Heer, en toef niet langer, alleluja.

et aspera in vias planas: veni, Domine, et
noli tardare, alleluja.

5 ANT. Rechtvaardig en in godsvrucht * 5 ANT. Juste et pie * vivamus,
laat ons leven
exspectantes beatam
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spem, et adventum Domini.

uitziende naar de zalige hoop en naar de
komst des Heren.

Kapittel Philipp. 4, 4-5
Fratres: Gaudete in Domino semper:
iterum dico, gaudete. Modestia vestra
nota sit omnibus hominibus: Dominus
enim prope est. . Deo gratias.

Broeders: verheugt u altijd in den Heer;
nogmaals zeg ik: verheugt u. Uw
goedheid zij bekend aan alle mensen;
want de Heer is nabij. . Gode zij dank.

Morgenlofzang Vox clara ecce intonat, bladz. 516.
. Vox clamantis in deserto: Parate viam . De stem van een roepende in de
Domini. . Rectas facite semitas ejus. woestijn: Bereidt de weg des Heren.
Maakt recht zijne paden.

.

ANT. Super solium * David, et super
ANT. Op de troon van David * en op
regnum ejus sedebit in aeternum, alleluja. diens koninklijke zetel zal Hij zetelen in
eeuwigheid, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domme, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Aurem tuam, quaesumus,
Domine, precibus nostris accommoda: et
mentis nostrae tenebras gratia tuae
visitationis illustra: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Neig, vragen wij, Heer,
uw oor naar onze gebeden; en verlicht de
duisternissen van onze geest door de
genade uwer komst. Gij die leeft en
heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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1 ANT.

1 ANT.

VENIET Dominus * et non tardabit, et DE HEER zal komen * en niet talmen;
illuminabit abscondita tenebrarum, et
Hij zal een licht ontsteken in het diepste
manifestabit se ad omnes gentes, alleluja. der duisternis en Zich aan alle volken
openbaren, alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Jerusalem, gaude * gaudio magno, 2 ANT. Jerusalem, verheug u * met grote
quia veniet tibi Salvator, alleluja.
vreugde, want tot u komt de Verlosser,
alleluja.
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3 ANT. Ik schenk aan Sion * mijn heil,
en aan Jerusalem mijn heerlijkheid,
alleluja.

3 ANT. Dabo in Sion * salutem, et in
Jerusalem gloriam meam, alleluja.

4 ANT. Bergen en alle heuvels * worden
geslecht; kronkelpaden worden recht en
oneffenheden tot vlakke wegen; kom,
Heer, en toef niet langer, alleluja.

4 ANT. Montes et omnes colles *
humiliabuntur: et erunt prava in directa,
et aspera in vias planas: veni, Domine, et
noli tardare, alleluja.

5 ANT. Rechtvaardig en in godsvrucht * 5 ANT. Juste et pie * vivamus,
laat ons leven, uitziende naar de zalige exspectantes beatam spem, et adventum
hoop en naar de komst des Heren.
Domini.

Kapittel Philipp. 4, 4-5
Broeders: verheugt u altijd in den Heer;
nogmaals zeg ik: verheugt u. Uw
goedheid zij bekend aan alle mensen;
want de Heer is nabij. . Gode zij dank.

Fratres: Gaudete in Domino semper:
iterum dico, gaudete. Modestia vestra
nota sit omnibus hominibus: Dominus
enim prope est. . Deo gratias.

Avondlofzang Conditor alme siderum, bladz. 518.
. Dauwt, hemelen, uit den hoge; en
. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
wolken, regent den Gerechte. . Aarde, justum. . Aperiatur terra, et germinet
open u, en doe den Verlosser ontspruiten. Salvatorem.
ANT. Zalig zijt gij, Maria, * die in den
Heer hebt geloofd; in u zal vervuld
worden wat u vanwege den Heer is
verkondigd, alleluja.

ANT. Beata es, Maria, * quae credidisti
Domino: perficientur in te, quae dicta
sunt tibi a Domino, alleluja.

¶ Vanaf 17 December wordt inde Vespers bij de lofzang Magnificat een der
volgende antifonen gezongen:
17 DEC. O Wijsheid, * voortgekomen uit
de mond des Allerhoogsten, die reikt van
het ene uiteinde der aarde tot het andere,
die alles met kracht en toch met zachtheid
ordent; kom om ons de weg der
voorzichtigheid te leren.

17 DEC. O Sapientia, * quae ex ore
Altissimi prodiisti, attingens a fine usque
ad finem, fortiter suaviterque disponens
omnia: veni ad docendum nos viam
prudentiae.

18 DEC. O grote Heer * en aanvoerder
van Israëls huis, die Moses in het vuur
van het brandende braambos zijt
verschenen en hem op de Sinaï de wet
hebt

18 DEC. O Adonai, * et Dux domus
Israël, qui Moysi in igne flammae rubi
apparuisti, et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redi-
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mendum nos in brachio extento.

gegeven; kom om ons te verlossen met
uitgestrekte arm.

19 DEC. O radix Jesse, * qui stas in
signum populorum, super quem
continebunt reges os suum, quem Gentes
deprecabuntur: veni ad liberandum nos,
jam noli tardare.

19 DEC. O Wortel van Jesse, * die als een
banier staat voor de volkeren, voor wien
de koningen zullen verstommen, tot wien
de heidenen zullen bidden; kom om ons
te bevrijden, wil nu niet langer wachten.

20 DEC. O clavis David, * et sceptrum
domus Israël; qui aperis, et nemo claudit;
claudis, et nemo aperit: veni, et educ
vinctum de domo carceris, sedentem in
tenebris et umbra mortis.

20 DEC. O Sleutel van David * en scepter
van het huis van Israël, Gij opent en
niemand is er die sluit, Gij sluit en
niemand is er die opent; kom en voer den
geboeide uit de kerker, hem, die gezeten
is in duisternis en schaduw van de dood.

21 DEC. O Oriens, * splendor lucis
21 DEC. O Dageraad, * luister van het
aeternae, et sol justitiae: veni, et illumina eeuwige licht en Zon der gerechtigheid;
sedentes in tenebris et umbra mortis.
kom, en verlicht hen, die gezeten zijn in
duisternis en schaduw van de dood.
22 DEC. O Rex Gentium, * et desideratus
earum, lapisque angularis, qui facis
utraque unum: veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.

22 DEC. O Koning der volkeren, * naar
wien zij verlangen, Gij hoeksteen die
alles tot één geheel verbindt; kom, en red
den mens, dien Gij uit aarde gemaakt
hebt.

23 DEC. O Emmanuel, * Rex et legifer
noster, exspectatio Gentium, et Salvator
earum: veni ad salvandum nos, Domine,
Deus noster.

23 DEC. O Emmanuel, * onze Koning en
Wetgever, verwachting der volkeren en
hun Redder; kom om ons te verlossen,
Heer, onze God.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Aurem tuam, quaesumus,
Domine, precibus nostris accommoda: et
mentis nostrae tenebras gratia tuae
visitationis illustra: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Neig, vragen wij, Heer,
uw oor naar onze gebeden, en verlicht de
duisternissen van onze geest door de
genade uwer komst. Gij die leeft en
heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men: Alma Redemptoris Mater, bladz. 200.
¶ Gedurende de derde week van de Advent, tot en met de Lauden van Zaterdag,
kan men de Lauden en Vespers bidden zoals op de derde Zondag, maar met de
psalmen van de betreffende weekdag.

Over de vreugde waarmee wij Christus' komst verwachten
Voor de derde week van de advent
OVERWEGING - De gedachten van de Advent zijn niet beperkt tot deze enkele weken.
Want altijd moeten wij bereid zijn den Heer tegemoet te gaan, als Hij bij onze dood
of bij het algemene oordeel tot ons komt. Altijd moeten wij verlangen meer deelachtig
te worden aan de genade welke Christus ons verdiende door zijn menswording en
heilswerk, en door welke wij dagelijks meer en meer met Hem kunnen worden
verenigd. Dit verlangen is een werkelijk heimwee; want steeds meer worden wij
overtuigd, dat het volledig bezit van Christus onbereikbaar voor ons is, zolang wij
ons steeds weer van Hem afwenden in de zonde. Ondanks de droefheid van dit
onvervulde verlangen, nodigt de Apostel ons uit blijmoedig te zijn in den Heer; en
hij voegt er aanstonds de reden aan toe: omdat Hij nabij is (Phil. 4, 4). Hiermede nu
bedoelt hij niet alleen, dat de Heer Zich aan ons na kortere of langere tijd zal
openbaren, maar ook en vooral, dat wij - hoewel onzichtbaar - den Heer in zijn Geest
reeds bezitten, dat het rijk Gods reeds onder ons is. Wij bezitten niet slechts de belofte,
dat het kindschap Gods van de verlosten eenmaal zal worden geopenbaard maar wij
geloven ook, dat de verlosten reeds hier op aarde Gods kinderen zijn. Al leven zij in
deze ballingschap nog te midden der zonde, zij zijn reeds opgenomen in God. Wij
kunnen ons verheugen om het geheim van het Kerstfeest, omdat wij de genade van
dit geheim reeds hebben ontvangen, dit is: omdat wij geloven dat de verlosten Gods
kinderen zijn, nu de Zoon van God mens is geworden. Wij zien met verlangen uit
naar de tweede komst des Heren, omdat Hij dezelfde is die het heil der verlosten
reeds heeft bewerkt, hun Verlosser, hun broeder, hun enige Middelaar. Deze zekerheid
des geloofs brengt ons de ware vreugde waarvan de Apostel spreekt, deze innerlijke
‘vrede van God, welke alle begrip te boven gaat’. In het licht van deze vreugde
moeten wij de teksten van Isaias overwegen, welke de Kerk ons in de Advent
voorhoudt: ‘Spreekt Jerusalem moed in het hart, en roept het hem toe dat zijn ellende
voorbij is’ (40, 2). ‘Zie, God de Heer komt met kracht, en zijn arm voert de macht.
Zijn vergelding vergezelt Hem en zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder
weidt Hij zijn kudde, neemt de schaapjes op in zijn arm’ (40, 10-11). Of de woorden
van Zacharias: ‘Verheug en verblijd
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u, dochter van Sion, want zie, Ik kom om in uw midden te wonen’ (Zach. 2, 10).

Gebeden
Nu verheugt zich de aarde, Heer, en springt zij op van vreugde, want het
vleesgeworden Woord woont in de schoot van de heilige Maagd. Door zijn komst
voltrekt zich de verlossing van geheel de wereld, die door de overtreding van Adam
zo lang reeds was gevangen in een duister dodendal. Nu kome de zee in beroering
met al wat zij bevat; nu springe het gebergte op van vreugde en jubelen alle bomen
der wouden; want God wordt mens en wil door de schoot van de zalige Maagd Maria
uit de hemel naar de aarde komen. Wij smeken U dan, almachtige God, dat Gij door
zijn komst de zwakheid van ons vlees ontslaat van de boeien der zonden en dat Gij
uw volk, hier voor U vergaderd, vol ontferming tegemoet snelt.
Versmaad ons bidden niet, o Heer, maar luister en verhoor het genadig, opdat wij,
in beroering en terneergeslagen door de stem des vijands, getroost worden door de
komst van uw Eniggeborene, en met de vleugels van het geloof als duiven opwaarts
vliegen. Houd ons ver van de list der wereld, Heer, en bewaar ons voor de strik van
den vijand.
Doe ons, vragen wij, Heer onze God, de komst van Christus uw Zoon onzen Heer
zeer waakzaam en vol zorg verwachten; opdat Hij, als Hij komt en klopt, ons niet in
slaap van zonden vinde, maar wakend, ons verheugend in zijn lof.
Haast U, vragen wij, en talm niet, Heer, en geef ons de hulp van uw liefde; opdat
wij, bouwend op uw medelijden, ter rechter tijd opbeuring vinden en troost.

Dankgebed
Waarlijk goed en recht, billijk en heilzaam is het dat wij U altijd en overal dank
zeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onzen Heer;
dien Gij in uw barmhartigheid en trouw het verloren mensdom als Heiland hebt
toegezegd; wiens waarheid lering is voor wie onwetend zijn, wiens heiligheid
gerechtigheid brengt aan de bozen, wiens kracht te hulp komt aan de zwakken.
Daarom willen wij, nu Hij nabij is, nu komen gaat Dien Gij zult zenden en de dag
der bevrijding reeds begint te lichten, ons in vertrouwen op uw beloften in vrome
blijdschap verheugen.

Beurtzang uit het Romeinse brevier
Ik schouw in de verte en zie, daar nadert de macht Gods, als een nevel, die geheel
de aarde bedekt. Gaat Hem tegemoet en zegt Hem: Boodschap ons of Gij het zijt,
die heersen zal over het volk Israël.
Gij, kinderen der aarde en zonen der mensen, rijken en armen tezamen, gaat Hem
tegemoet en zegt Hem: Her-
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der van Israël, hoor, Gij die Joseph leidt als een schaap; boodschap ons of Gij het
zijt. Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst omhoog, eeuwige poorten, en de Koning der
glorie treedt binnen, die heersen zal over het volk Israël. Eer aan den Vader en den
Zoon en den Heiligen Geest. Ik schouw in de verte en zie, daar nadert de macht Gods,
als een nevel, die geheel de aarde bedekt. Gaat Hem tegemoet en zegt Hem:
Boodschap ons of Gij het zijt, die heersen zal over het volk Israël.

Getijden op de vierde zondag van de advent
¶ Op ZATERDAG voor de vierde Zondag van de Advent kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 537, maar met de psalmen voor Zaterdag, bladz.
217, en met de antifoon O voor de betreffende dag, bladz. 532.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

STEEKT de bazuin * in Sion, want de CANITE tuba * in Sion, quia prope est
dag des Heren is nabij; zie, Hij komt om dies Domini: ecce veniet ad salvandum
ons te verlossen, alleluja, alleluja.
nos, alleluja, alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Zie, komen gaat * de Verlangde 2 ANT. Ecce veniet * desideratus cunctis
van alle volkeren; en vervuld zal worden gentibus: et replebitur gloria domus
met heerlijkheid het huis des Heren,
Domini, alleluja.
alleluja.
3 ANT. Kronkelpaden worden recht * en 3 ANT. Erunt prava * in directa, et aspera
oneffenheden tot vlakke wegen; kom,
in vias planas: veni, Domine, et noli
Heer, en toef niet langer, alleluja.
tardare, alleluja.
4 ANT. De Heer gaat komen, * snelt Hem
tegemoet en zegt: Groot is zijn
heerschappij, en zijn rijk zal geen einde
hebben; God, Sterke, Heerser, Vorst des
vredes, alleluja, alleluja.

4 ANT. Dominus veniet, * occurrite illi,
dicentes: Magnum principium, et regni
ejus non erit finis: Deus, fortis,
dominator, princeps pacis, alleluja,
alleluja.

5 ANT. Uw almachtig Woord, * Heer, zal 5 ANT. Omnipotens Sermo tuus, *
komen van de koninklijke zetel, alleluja. Domine, a regalibus sedibus veniet,
alleluja.
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Kapittel 1 Cor. 4, 1-2
Fratres: Sic nos existimet homo ut
ministros Christi, et dispensatores
mysteriorum Dei. Hic jam quaeritur inter
dispensatores, ut fidelis quis inveniatur.
. Deo gratias.

Broeders: Zo moeten ons de mensen
beschouwen, als dienaren van Christus
en uitdelers van Gods geheimen. Welnu,
van uitdelers wordt verlangd, dat men
trouw wordt bevonden. . Gode zij dank.

Morgenlofzang Vox clara ecce intonat, bladz. 516.
. Vox clamantis in deserto: Parate viam . De stem van een roepende in de
Domini. . Rectas facite semitas ejus. woestijn: Bereidt de weg des Heren.
Maakt recht zijne paden.
ANT. Ave, Maria, * gratia plena:
Dominus tecum: benedicta tu in
mulieribus, alleluja.

.

ANT. Wees gegroet, Maria, * gij zijt vol
van genade; de Heer is met u; gij zijt de
gezegende onder de vrouwen, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Excita, quaesumus, Domine,
potentiam tuam, et veni: et magna nobis
virtute succurre; ut per auxilium gratiae
tuae, quod nostra peccata praepediunt,
indulgentia tuae propitiationis acceleret:
Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Verwek, vragen wij,
Heer, uw macht en kom, en sta ons bij
met grote kracht; opdat, door de hulp van
uw genade, de vergevingsgezinde liefde
uwer ontferming bespoedige wat onze
zonden belemmeren. Gij die leeft en
heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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1 ANT.

1 ANT.

CANITE tuba * in Sion, quia prope est STEEKT de bazuin * in Sion, want de
dies Domini: ecce veniet ad salvandum dag des Heren is nabij; zie, Hij komt om
nos, alleluja, alleluja.
ons te verlossen, alleluja, alleluja.
De psalmen van de Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Ecce veniet * desideratus cunctis 2 ANT. Zie, komen gaat * de Verlangde
gentibus:
van alle volkeren; en
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vervuld zal worden met heerlijkheid het et replebitur gloria domus Domini,
huis des Heren, alleluja.
alleluja.
3 ANT. Kronkelpaden worden recht * en 3 ANT. Erunt prava * in directa, et aspera
oneffenheden tot vlakke wegen; kom,
in vias planas: veni, Domine, et noli
Heer, en toef niet langer, alleluja.
tardare, alleluja.
4 ANT. De Heer gaat komen, * snelt Hem
tegemoet en zegt: Groot is zijn
heerschappij, en zijn rijk zal geen einde
hebben; God, Sterke, Heerser, Vorst des
vredes, alleluja, alleluja.

4 ANT. Dominus veniet, * occurrite illi,
dicentes: Magnum principium, et regni
ejus non erit finis: Deus, fortis,
dominator, princeps pacis, alleluja,
alleluja.

5 ANT. Uw almachtige Woord, * Heer,
zal komen van de koninklijke zetel,
alleluja.

5 ANT. Omnipotens Sermo tuus, *
Domine, a regalibus sedibus veniet,
alleluja.

Kapittel 1 Cor. 4, 1-2
Broeders: Zo moeten ons de mensen
beschouwen, als dienaren van Christus
en uitdelers van Gods geheimen. Welnu,
van uitdelers wordt verlangd, dat men
trouw wordt bevonden. . Gode zij dank.

Fratres: Sic nos existimet homo ut
ministros Christi, et dispensatores
mysteriorum Dei. Hic jam quaeritur inter
dispensatores, ut fidelis quis inveniatur.
. Deo gratias.

Avondlofzang Conditor alme siderum, bladz. 518.
. Dauwt, hemelen, uit den hoge; en
. Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant
wolken, regent den Gerechte. . Aarde, justum. . Aperiatur terra, et germinet
open u, en doe den Verlosser ontspruiten. Salvatorem.
De antifoon O van de betreffende dag der maand, bladz. 532. - Lofzang Magnificat,
bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Verwek, vragen wij,
Heer, uw macht en kom, en sta ons bij
met grote kracht; opdat door de hulp van
uw genade, de vergevingsgezinde liefde
uwer ontferming bespoedige wat onze
zonden belemmeren. Gij die leeft en
heerst.

Oremus. - Excita, quaesumus, Domine,
potentiam tuam, et veni: et magna nobis
virtute succurre; ut per auxilium gratiae
tuae, quod nostra peccata praepediunt,
indulgentia tuae propitiationis acceleret:
Qui vivis et regnas.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

539

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder Gods: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.
¶ De volgende dagen, tot en met de Lauden van 24 December, kan men de Lauden
en Vespers bidden zoals op de vierde Zondag, maar met de psalmen van de betreffende
weekdag en in de Vespers een van de antifonen O.

Over de verwachting van de heilige Moeder van God
Gebeden voor de vierde week van de advent
OVERWEGING OVER DE VERWACHTING VAN DE MOEDER GODS EN OVER DE
VERENIGING MET CHRISTUS DOOR GODS GENADE (van Joannes Olier) - Wie zou de
schatten van genade kunnen noemen, waarmee God de Moeder van zijn Zoon
overlaadt om Zich haar tot het voorwerp van zijn genot en vreugde te maken? Opdat
zij Zijner waardig is, vormt Hij in haar een volmaakt beeld van zijn goddelijke
volmaaktheden. Onvergelijkelijke bruid van den hemelsen Vader,
bewonderenswaardige moeder van zijn Zoon, mijn Heiland, welke geheimen en
wonderen spelen zich in deze zalige tijd van verwachting in u af! De Heilige Geest
daalt naar het woord van den engel over u neer om zijn tempel te heiligen. De Vader
zelf bekleedt u en vervult u met zijn heilige kracht. Wat uit u geboren wordt, is heilig.
Het is de Zoon van God en de uwe. Die Zoon is niet als andere kinderen; Hij is niet
vol van zonden. Zijn ontvangenis is heilig; en Hij wijdt er Zich geheel aan in uw ziel
de majesteit zijns Vaders te eren en er de volheid van zijn genade in neer te leggen.
Wat is zij aanbiddelijk, de heilige ziel van Jesus, als zij de ziel van zijn allerheiligste
Moeder vervoert in zijn afgrondelijke diepte, en haar de ontroeringen zijner liefde
voor zijn Vader doet ondergaan. Gij laat haar delen in wat Gij zijt en doet, hetzij
voor God, hetzij voor de mensen. Wanneer zal ik totaal leeg van mijzelven zijn,
volledig geheiligd door den Geest en gesierd met de volmaaktheden des Vaders?
Wanneer zal mijn binnenste het Woord in zich vermogen te dragen, dat aldoor looft
en zegent, aldoor verheerlijkt en aanbidt de majesteit Gods?
Goddelijke Heiland, Gij wilt in de gelovigen verblijven, gelijk Gij dit deed in uw
heilige Moeder, om hen tot ware aanbidders van den Vader en uw Geest te maken.
Kom in ons, Jesus, beziel ons en maak ons tot een volmaakte tempel van uw waarheid,
een heilig orgaan van uw leven.

Lofzang ter ere van de Moeder Gods door den heiligen Petrus Damiani
Geheel de aarde, jubileer;
gij sterren, heft een loflied aan,
en zingt uw blijde beurtzang waar
de Maagd verwachtend nederzit.
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Want deze Maagd draagt 't Woord van God,
zij is de poort van 't paradijs,
waar God de wereld binnentreedt
en ons de hemel openstaat.
Welzalig deze Moeder, die,
bevrijd van Eva's wet en doem,
ontvangen heeft in maagd'lijkheid
en zonder pijn haar Kindje baart.
Maria, in uw rijke schoot
draagt gij de prijs van het heelal,
waardoor - o wonder vreugdevol van schuld wij worden vrijgekocht.
De schaduw van den Heil'gen Geest
heeft in haar schoot den Zoon verwekt,
en wijder dan de hemelen
is 't lichaam van de kuise Maagd.
U, Allerhoogste, onze lof,
die uit een Maagd geboren zijt,
U nooit volzongen jubelzang
met Vader en met Heil'gen Geest. Amen.

Lofzangen uit het maandboek der Grieken
Zie, de tijd van onze redding is gekomen. Grot, maak u gereed; de Maagd nadert om
haar Kind te baren. Bethlehem, land van Juda, verheug u en jubel, want uit u is
voortgekomen onze Heer. Hoort, bergen en heuvelen en landstreken van Judea, want
Christus komt om vol liefde den mens dien Hij gevormd heeft, te redden.
Maak u gereed, o Bethlehem; nu staat de hof van Eden voor allen open. Verblijd
u, Efrata, want in de grot is het hout des levens opgebloeid uit de Maagd. Haar schoot
immers is geworden het geestelijke paradijs, waarin te bloeien staat de goddelijke
boom, die ons de vrucht des levens zal reiken en niet, gelijk aan Adam, de vrucht
des doods. Christus wordt geboren, om te herstellen het beeld dat eens gevallen is.
Nu wordt gezien op aarde de Maagd en Moeder Gods, sinds eeuwen voorzegd in de
woorden der profeten; haar verkondigen de wijze patriarchen en de scharen der
vromen, bij wie zich voegt in jubel de sier der vrouwen: Sara, Rebecca, Rachel en
Anna, Maria, de roemrijke zuster van Moses. Met haar lofzang stemmen in de grenzen
der aarde, en heel de schepping juicht, want God gaat geboren worden in het vlees
om de wereld zijn grote ontferming te schenken.

Uit de Latijnse liturgische boeken
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Zie, nu zijt Gij nabij, o Heer. Laat ons altijd zo dicht bij U zijn, dat wij de dag van
uw komst tegemoet kunnen zien, zonder door enige bange zorg over ons verzuim te
worden gehinderd.
Almachtige eeuwige God, die door de komst van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer
Jesus Christus, een nieuw licht hebt willen doen uit-
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stralen; geef ons dat wij, zoals wij Hem door zijn geboorte uit de Maagd tot deelgenoot
in het vlees mogen hebben, ook verdienen deelgenoten te zijn in het rijk van zijn
genade. Die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van Simeon den nieuwen theoloog
Kom, waarachtig licht; kom, leven in eeuwigheid; kom, verborgen geheim,
onuitsprekelijke schat, onzegbare daad. Kom, niet voor te stellen aangezicht,
onzichtbare verrukking, licht zonder avond. Kom, ware hoop van wie zoeken naar
uw heil; kom, helper van wie terneder liggen; kom, opstanding der doden; kom,
machtige die alles schept en herschept en verandert door uw wil; kom, onzichtbare
niet te tasten, niet aan te raken. Kom, ons eeuwig leven; kom, onverwelkbare krans,
purper van den groten God, onzen God, gordel van kristal en diamant. Kom Gij, naar
wien mijn arme ziel verlangt en smacht; kom, eenzame tot een eenzame, want
eenzaam ben ik zoals Gij ziet. Kom tot mij, Gij die mij hebt losgemaakt van deze
wereld en mij eenzaam hebt gemaakt; kom, Gij die mijn verlangen zijt geworden en
die gemaakt hebt dat ik smacht naar U, den geheel ontoegankelijke. Kom, mijn adem
en mijn leven; kom, troost van mijn zondige ziel; kom, mijn vreugde, mijn roem,
mijn verrukking.
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25 december
De geboorte des Heren
Vandaag vieren wij het geheim dat wij uitspreken in de geloofsbelijdenis als wij
zeggen: en (de Zoon) heeft het vlees aangenomen door den Heiligen Geest uit de
Maagd Maria, en is mens geworden. Geen beeldende gnostische uitdrukking is dit
om een onvatbare werkelijkheid onder woorden te brengen; wat wij vandaag vieren
is een historische gebeurtenis, welke door den evangelist omstandig wordt verhaald:
hoe onder de regering van keizer Augustus te Bethlehem in Judea een Kind is geboren,
en hoe herders en magiërs naar de kribbe kwamen waarin de moeder Het had gelegd.
Dit Kind is de eeuwige Zoon des Vaders, God van God. Hij is de Verwachte der
volkeren, en alles wat de profeten van het Oude Testament over den Messias hebben
voorspeld, zal in Hem worden vervuld. De Zoon Gods is een mens geworden zoals
wij, waarachtig God en waarachtig mens; gelijk Hij God zijn Vader noemt, zo noemt
Hij Maria zijn Moeder. Daarom vereren wij in het mysterie van de menswording
ook het geheim van de Moeder, en overwegen wij hoe zij bij de ontvangenis en bij
de geboorte van dit Kind waarlijk Maagd is gebleven, gelijk het braambos door de
vlammen niet werd verteerd.
Terzelfdertijd als de geboorte te Bethlehem herdenken wij de eeuwige voortkomst
van den Zoon uit den Vader. Want juist de verbazing over deze paradox is altijd weer
nieuw voor de christenheid: dat het kleine Kind, dat Maria in haar schoot heeft
gedragen en dat hulpeloos in een kribbe ligt, het eeuwige Woord is van den Vader,
in alles aan den Vader gelijk, van eeuwigheid uit den Vader als uit de bron der
Godheid voortgekomen, ‘verwekt vóór de morgenster’. Om wille van ons mensen
en om wille van ons heil heeft God Zich zozeer vernederd. Zozeer heeft God de
wereld liefgehad.
De hulpeloosheid van het goddelijke Kind en de liefde van de maagdelijke Moeder
hebben onze voorouders vertederd en hen er toe gebracht het oude ideeënfeest van
de Geboorte des Heren op te sieren door de gevoeligheid van hun godsvrucht. En
terecht; want alles wat de evangelist ons omtrent de geboorte van Christus vertelt de engelen, de herders met hun schapen, de
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ster en de geschenkendragende magiërs - behoort tot het mysterie van dit feest,
waarop de hemel tot de aarde is gekomen en God in ‘wonderlijke ruil’ ons vlees
heeft aangenomen.
EERSTE OVERWEGING (van den heiligen Augustinus) - Wij vieren op deze dag niet
zozeer de goddelijke geboorte des Heren, als wel zijn menselijke geboorte, waardoor
Hij Zich aan ons heeft gelijk gemaakt met de bedoeling dat wij van het zichtbare tot
het onzichtbare zouden komen, doordat de Onzichtbare Zich zichtbaar had gemaakt.
Wij moeten namelijk volgens het katholieke geloof goed voor ogen houden, dat er
twee geboorten des Heren zijn: de een goddelijk, de ander menselijk, de een buiten
de tijd, de ander in de tijd. Beide zijn zij echter wonderbaarlijk: de een zonder moeder,
de ander zonder vader. Indien wij deze laatste al niet kunnen begrijpen, hoe zouden
wij dan de eerste kunnen beschrijven? Wie kan dit volkomen nieuwe, ongewone, dat
enig is in de wereld, deze ongelofelijke geboorte, die tot geloofspunt is geworden en
op ongelofelijke wijze over geheel de wereld wordt geloofd, begrijpen: dat een maagd
zwanger werd, dat een maagd baarde en toch maagd is gebleven?
Wat de menselijke rede niet kan doorgronden, bevat het geloof; waar de menselijke
rede tekort schiet, daar wint het geloof. Want hoe zouden wij anders kunnen bevatten,
hoe Hij, wiens geboorte uit den Vader vol verheven majesteit is, uit zijn moeder vol
zwakheid wordt geboren? Hij ligt in de kribbe, maar Hij omvat de aarde. Hij drinkt
aan de borst, maar Hij voedt de engelen. Hij wordt in doeken gewikkeld, maar ons
bekleedt Hij met onsterfelijkheid. Hij wordt met melk gevoed, maar Hij wordt tevens
aanbeden. Een plaats in de herberg heeft Hij niet kunnen vinden, maar Hij bouwt
Zich een tempel in de harten der gelovigen. Opdat immers de zwakheid krachtig zou
worden, is de kracht zwak geworden. Hieruit leren wij, welk een verheven majesteit
zich zozeer voor ons heeft vernederd. Laat dit onze liefde aanwakkeren, opdat wij
zijn eeuwigheid deelachtig worden.
Niemand moet dus geloven, dat de Zoon van God veranderd en vervormd is tot
Zoon des mensen; veeleer moeten wij geloven, dat de goddelijke natuur niet
verdwenen is en dat de menselijke natuur geheel is aangenomen, zodat Hij Zoon
Gods blijft en Zoon des mensen geworden is. Want God het Woord, toen Hij is vlees
geworden, heeft niet opgehouden God te zijn; in het vlees immers is geboren
Emmanuel, hetgeen betekent: God met ons. Laat daarom de wereld der gelovigen
juichen, omdat Hij door wien de wereld gemaakt is, hen is komen bevrijden. De
Schepper van Maria is geboren uit Maria. De zoon van David is de Heer van David;
het zaad van Abraham is Hij die was vóór Abraham. Dit is de dag dien de Heer
gemaakt heeft en de dag van ons hart is de Heer zelf. Wij wandelen in zijn licht, laten
wij juichen en ons over Hem verheugen.
TWEEDE OVERWEGING (van den heiligen Gregorius van Nyssa) - Welk feest is
luisterrijker
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dan deze dag, waarop de Zon der gerechtigheid de duisternis van den duivel verdrijft,
nu zij onze natuur heeft aangenomen en zo de wereld overstraalt. Dit is de dag waarop
de gevallene wordt opgericht, de vijand in genade wordt aangenomen, de
uitgeworpene wordt teruggeroepen, de gestorvene terugkeert tot het leven. Hij die
gedoemd was tot slavernij, verkrijgt de waardigheid van een koning; hij die geketend
was met de banden des doods, keert terug tot het land der levenden. Nu worden,
zoals de profeet heeft voorzegd, de koperen poorten van de dood verbrijzeld, worden
de ijzeren boeien verbroken, waarmede de mensheid vroeger in de macht van de
dood lag geklonken. Nu wordt, naar Davids woord, de poort der gerechtigheid wijd
geopend. Nu verneemt men over geheel de aarde de eenstemmige jubel der
feestelingen.
Door een mens kwam de dood; door een Mens komt ook de redding. De eerste is
gevallen in zonde; de tweede heeft hem uit zijn val weer doen opstaan. De vrouw
vindt een vrouw als haar verdedigster: de eerste baande de weg tot de zonde; maar
deze was de bedienares van de weg der gerechtigheid. De eerste volgde de raad van
de slang; deze toont ons den doder van de slang en doet ons geboren worden den
Schepper des lichts. De eerste bracht door het hout de zonde; deze brengt door het
hout de genade; door het hout namelijk van het kruis, wiens vrucht eeuwig rijpt en
aan wie er van proeven onsterfelijk leven schenkt.
DERDE OVERWEGING (Over de menswording Gods; van kardinaal de Bérulle) - Gods
Naam, zijn grootheid, kracht, waardigheid en majesteit zetelen en verblijven door
de menswording in de menselijke natuur, in zover Hij Zich aan het geschapene kan
mededelen. God bindt haar aan Zich, doet haar leven in Zich, maakt van haar en zijn
godheid één persoon. Daarom wordt, als zij aanbeden wordt, God in haar aanbeden,
en als zij spreekt en loopt, is het God die spreekt en loopt. Haar voetspoor dient
gekust, haar woord aanhoord, want voetspoor is het en woord van een God. Zo is
het ook als deze mensheid iets doet of ondergaat. Goddelijk is haar doen en ondergaan,
en als zodanig van oneindige waarde. Zo dus laat God, die niet te vatten is, Zich in
die mensheid vatten. Zo dus laat God, die niet uit te spreken is. Zich horen in de stem
van zijn mensgeworden Woord. Zo laat God, die niet gezien kan worden, Zich zien
in het vlees, dat Hij met het wezen der eeuwigheid verenigd heeft. En zo laat God,
die ontzagwekkend is in de glans van zijn grootheid. Zich in haar zachtheid genieten,
in haar vriendelijkheid en haar welwillendheid.
Als licht wordt Hij geboren uit zijn Vader, en wederom met licht wil Hij geboren
worden op de wereld, als God van licht. Licht nu valt omlaag van boven uit de hemel
tot diep beneden op de aarde, maar het verlaagt zich niet. Het dringt overal in binnen,
doch het bevlekt zich niet. Het wordt met alles één, neemt overal lichaam aan, doch
gaat er niet in op. Zo behoudt het Woord bij al de eigenschap-
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pen van onze mensheid zijn grootsheid en volmaaktheid. Omlaagvallend zonder Zich
te verlagen, heft Het ons omhoog. Eén wordend met ons, reinigt Het ons. Doordat
Het een lichaam aanneemt, vergoddelijkt Het ons. Dat noopt ons, Jesus en zijn
geheimen niet te beschouwen als iets dat is vergaan en uitgestorven, maar als iets
levends dat nog bij ons is, ja zelfs iets eeuwigs, waarvan ook wij de vrucht moeten
plukken voor nu en voor de eeuwigheid.
Laat ons leven putten uit dat levensmysterie van de menswording Gods. Laat ons
eeuwig en onveranderlijk leven putten uit dat mysterie van eeuwig en onveranderlijk
leven. Want in tegenstelling tot de wisselvalligheden van dit jammerlijke aardse
leven is dit leven duurzaam en zonder wisselvalligheid, omdat dit allerhoogste
mysterie geen veranderingen kent naar de wisseling van tijd en plaats en
omstandigheden, waarin de Zoon Gods Zich op aarde bevond. Laat ons de
onveranderlijkheid van dit goddelijke mysterie aanbidden. En vragen wij den Zoon
Gods om een geest, die er even onwrikbaar in verankerd ligt. Wij putten leven uit
dit levensmysterie; putten wij dan ook uit die onwrikbare staat van dat goddelijke
mysterie een onwrikbare staat van genade en van leven in God.

Getijden op Kerstmis
De getijden van de feestdagen beginnen altijd met de Vespers op de vooravond,
Eerste Vespers genaamd. De Eerste Vespers van de grote feestdagen worden nimmer
door de Tweede Vespers van een ander feest verdrongen.

De eerste vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

¶ Op feestdagen worden de antifonen ook voor de psalmen in hun geheel gedongen
of gebeden.
1 ANT.

1 ANT.

REX pacificus * magnificatus est, cujus DE Koning, de Vredemaker * is
vultum desiderat universa terra.
verheerlijkt; naar zijn aanschijn verlangt
geheel de aarde.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Magnificatus est * Rex pacificus 2 ANT. Verheerlijkt is * de Koning, de
super omnes reges universae terrae.
Vredemaker, boven alle koningen van
geheel de aarde.
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3 ANT. Completi sunt * dies Mariae, ut 3 ANT. Vervuld zijn * de dagen van
pareret Filium suum primogenitum.
Maria, dat zij haar eerstgeboren Zoon zou
baren.
4 ANT. Scitote * quia prope est regnum 4 ANT. Weet * dat het rijk van God nabij
Dei: amen dico
is; voorwaar ik zeg u,
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dat het zich niet laat wachten.

vobis, quia non tardabit.

5 ANT. Verheft uw hoofden; * ziet, uw
verlossing is nabij.

5 ANT. Levate capita vestra: * ecce
appropinquat redemptio vestra.

Psalm 116
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken.

Laudate Dominum, omnes gentes; *
laudate eum, omnes populi:

Want bevestigd is over ons zijn
Quoniam confirmata est super nos
ontferming, * en de trouw des Heren blijft misericordia ejus; * et veritas Domini
in eeuwigheid.
manet in aeternum.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Verheft uw hoofden; ziet, uw
verlossing is nabij.

ANT. Levate capita vestra: ecce
appropinquat redemptio vestra.

Kapittel Tit. 3, 4-5
Verschenen is de goedertierenheid en
mensenliefde van God onzen Zaligmaker.
Hij heeft ons gered, niet om wille van
werken van gerechtigheid, door ons
verricht, maar om wille van zijn
ontferming. . Gode zij dank.

Apparuit benignitas, et humanitas
Salvatoris nostri Dei: non ex operibus
justitiae, quae fecimus nos, sed secundum
suam misericordiam salvos nos fecit. .
Deo gratias.

Lofzang Christe Redemptor omnium, bladz. 552.
. Morgen zal de ongerechtigheid der
aarde worden weggenomen. . En
heersen zal over ons de Verlosser der
wereld.

. Crastina die delebitur iniquitas terrae.
. Et regnabit super nos Salvator mundi.

ANT. Wanneer de zon * aan de hemel zal ANT. Cum ortus fuerit * sol de caelo,
zijn gerezen, zult gij den Koning der
videbitis Regem regum procedentem a
koningen zien, die voortkomt van den Patre, tamquam sponsum de thalamo suo.
Vader, zoals de bruidegom uit zijn
bruidskamer treedt.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat de nieuwe geboorte
in het vlees van uw eniggeboren Zoon
ons verlosse, die de oude slavernij onder
het juk der zonde houdt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas liberet; quos
sub peccati jugo vetusta servitus tenet.
Per eundem Dominum nostrum.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200 (met het Gebed voor de Kersttijd).
¶ De lofzang van de COMPLETEN wordt, tot en met 4 Januari, besloten met de
lofprijzing Jesu tibi sit gloria, zoals op de feesten van de heilige Moeder van God.

De lauden
In de klooster- en kapittelkerken volgen de Lauden onmiddellijk op de Nachtmis. In
dit geval blijven Pater en Ave achterwege.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

QUEM vidistis, * pastores? dicite,
annuntiate nobis, in terris quis apparuit?
Natum vidimus, et choros angelorum
collaudantes Dominum, alleluja, alleluja.

WIEN hebt gij gezien, * o herders? Zegt
en verkondigt ons: wie is op aarde
verschenen? Wij zagen een Kind, en
koren van engelen die den Heer loofden,
alleluja, alleluja.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106 vlg.
2 ANT. Genuit puerpera * Regem, cui
nomen aeternum, et gaudia matris habens
cum virginitatis honore: nec primam
similem visa est, nec habere sequentem,
alleluja.

2 ANT. Een jonge moeder * heeft een
Koning gebaard met eeuwige naam; de
moedervreugden paart zij aan de eer der
maagdelijkheid; eerder werd haar gelijke
niet gezien, en nimmer zal er een als zij
worden gevonden, alleluja.

3 ANT. Angelus ad pastores * ait:
Annuntio vobis gaudium magnum: quia
natus est vobis hodie Salvator mundi,
alleluja.

3 ANT. De engel * zeide tot de herders:
Ik verkondig u een grote vreugde, dat u
heden de Zaligmaker der wereld is
geboren, alleluja.
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4 ANT. Facta est cum angelo * multitudo
caelestis exercitus laudantium Deum et
dicentium: Gloria in excelsis Deo, et in
terra pax hominibus bonae voluntatis,
alleluja.

4 ANT. Met den engel bevond zich daar
* een menigte van het hemels heir, die
God loofden en zeiden: Ere aan God in
den hoge, en op aarde vrede aan de
mensen van goede wil, alleluja.
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5 ANT. Een kleine knaap * is ons heden 5 ANT. Parvulus filius * hodie natus est
geboren; en Hij zal genoemd worden:
nobis: et vocabitur Deus, Fortis, alleluja,
God, de Sterke, alleluja, alleluja.
alleluja.

Kapittel Hebr. 1, 1-2
Nadat God vroeger vele malen en op
velerlei wijze tot de vaderen gesproken
had door de profeten, heeft Hij ten slotte
in deze dagen tot ons gesproken door zijn
Zoon, dien Hij tot erfgenaam van alles
heeft aangesteld, door wien Hij ook de
wereld heeft gemaakt. . Gode zij dank.

Multifariam, multisquemodis olim Deus
loquens patribus in prophetis: novissime
diebus istis locutus est nobis in Filio,
quem constituit heredem universorum,
per quem fecit et saecula. . Deo gratias.

Lofzang van Sedulius
Van 't keerpunt waar de zon verrijst
tot aan de grens van 't aardgebied,
laten wij zingen Christus Vorst,
geboren uit Maria Maagd.

A solis ortus cardine
ad usque terrae limitem
Christum canamus principem,
natum Maria virgine.

De heil'ge Maker van 't heelal
heeft Zich met dienstbaarheid bekleed:
te redden door zijn vlees ons vlees,
niet te verderven wie Hij schiep.

Beatus auctor saeculi
servile corpus induit,
ut carne carnem liberans
ne perderet quos condidit.

In onverlette moederschoot
daalt hemelse genade neer;
in 't lichaam draagt de jonge vrouw
geheimen, nimmer nog gekend.

Castae parentis viscera
caelestis intrat gratia:
venter puellae bajulat
secreta quae non noverat.

De woning van haar zuiver hart
wordt plotseling de tempel Gods;
de reine, die geen man bekent,
wordt moeder door haar need'rig woord.

Domus pudici pectoris
templum repente fit Dei:
intacta nesciens virum
verbo concepit filium.

De moeder baart als hulp'loos kind
dien Gabriël reeds had voorzegd,
die door Joannes werd begroet,
opspringend in de moederschoot.

Enixa est puerpera,
quem Gabriel praedixerat
quem matris alvo gestiens
clausus Johannes senserat

Hij laat Zich leggen in het hooi
en schrikt voor kribbe niet terug;
met luttel melk wordt Hij gevoed
die zelfs geen vogel hong'ren laat.

Faeno jacere pertulit,
praesepe non abhorruit,
parvoque lacte pastus est,
per quem nec ales esurit.
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Gaudet chorus caelestium
et angeli canunt Deo,
palamque fit pastoribus
pastor, creator omnium.

Nu jubileert het hemelkoor,
nu zingen engelen Gods lof;
aan herders maakt Zich openbaar
de Herder, Schepper van 't heelal.

Gloria tibi, Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en den Heil'gen Geest
in eindeloze eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Notum fecit Dominus, alleluja.
Salutare suum, alleluja.

.

. De Heer heeft doen kennen, alleluja.
. Zijn heil, alleluja.

ANT. Gloria in excelsis Deo, * et in terra ANT. Ere zij God in den hoge, * en op
pax hominibus bonae voluntatis, alleluja, aarde vrede aan de mensen van goede wil,
alleluja.
alleluja, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas liberet; quos
sub peccati jugo vetusta servitus tenet.
Per eundem Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat de nieuwe geboorte
in het vlees van uw eniggeboren Zoon
ons verlosse, die de oude slavernij onder
het juk der zonde houdt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.
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TECUM principium * in die virtutis tuae, U ZIJ de heerschappij * ten dage van uw
in splendoribus sanctorum, ex utero ante macht in de luister van uw heiligheid; uit
luciferum genui te.
mijn schoot heb Ik U verwekt vóór de
morgenster.
Psalm 109: Dixit Dominus, bladz. 189.
2 ANT. Redemptionem * misit Dominus 2 ANT. De Heer * heeft zijn volk
populo suo: mandavit in aeternum
verlossing gezonden, zijn verbond voor
testamentum suum.
eeuwig bevestigd.
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Psalm 110: Confitebor tibi, Domine, bladz. 190.
3 ANT. Voor de vromen van hart * is een 3 ANT. Exortum est * in tenebris lumen
Licht opgegaan in het duister: de Heer rectis corde: misericors et miserator et
die barmhartig is, genadig en
justus Dominus.
rechtvaardig.
Psalm 111: Beatus vir, qui timet Dominum, bladz. 192.
4 ANT. Bij den Heer * is ontferming, en 4 ANT. Apud Dominum * misericordia,
overvloedig is zijn verlossing.
et copiosa apud eum redemptio.

Psalm 129
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, De profundis clamavi ad te, Domine: *
hoor mijn klagen.
Domine, exaudi vocem meam:
Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen Fiant aures tuae intendentes, * in vocem
en smeken.
deprecationis meae.
Als Gij onze zonden indachtig blijft,
Heer; * Heer, wie zal stand houden?

Si iniquitates observaveris, Domine: *
Domine, quis sustinebit?

Maar bij U is vergeving, * en wegens uw Quia apud te propitiatio est: * et propter
wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. legem tuam sustinui te, Domine. Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn
Sustinuit anima mea in verbo ejus: *
woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer. speravit anima mea in Domino.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet
Israël uit naar den Heer.

A custodia matutina usque ad noctem: *
speret Israël in Domino.

Want bij den Heer is ontferming, * en
overvloedig is zijn verlossing.

Quia apud Dominum misericordia: * et
copiosa apud eum redemptio.

Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn Et ipse redimet Israël, * ex omnibus
zonden.
iniquitatibus ejus.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Bij den Heer is ontferming, en
overvloedig is zijn verlossing.

ANT. Apud Dominum misericordia, et
copiosa apud eum redemptio.

5 ANT. De vrucht * van uw schoot zal Ik 5 ANT. De fructu * ventris tui ponam
doen zetelen op uw troon.
super sedem tuam.
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De pasgeboren Heer is de beloofde Zoon van David. - Met de herders
vinden wij den Verlosser in Efrata, op het veld, en met hen treden wij de
tabernakel van de stal binnen om Hem te aanbidden.
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Memento, Domine, David, * et omnis
mansuetudinis ejus:

Wees David indachtig, o Heer, * en al
zijn zachtmoedigheid;

Sicut juravit Domino, * votum vovit Deo Hoe hij den Heer heeft gezworen, * een
Jacob:
gelofte gedaan aan den God van Jacob:
Si introiero in tabernaculum domus meae, ‘Ik zal mijn woontent niet binnengaan, *
* si ascendero in lectum stratimei:
noch mijn legerstede beklimmen;
Si dedero somnum oculis meis, * et
palpebris meis dormitationem:

Geen slaap zal ik gunnen aan mijn ogen
* noch sluimering aan mijn oogleden,

Et requiem temporibus meis: donec
Noch rust aan mijn slapen, tot ik een
inveniam locum Domino, * tabernaculum rustplaats vinde voor den Heer, * een
Deo Jacob. woontent voor den God van Jacob’. Ecce audivimus eam in Ephrata: *
invenimus eam in campis silvae.

Zie, wij hoorden dat de Ark verwijlde in
Efrata, * wij hebben haar gevonden in
een open plek van het woud.

Introibimus in tabernaculum ejus: *
Wij zullen binnentreden in zijn woontent,
adorabimus in loco, ubi steterunt pedes * Hem aanbidden op de plaats waar zijn
ejus.
voeten staan.
Surge, Domine, in requiem tuam, * tu et Sta op, Heer, en ga uw rustplaats binnen,
arca sanctificationis tuae.
* Gij en uw heilige Ark.
Sacerdotes tui induantur justitiam: * et
sancti tui exsultent.

Dat uw priesters zich bekleden met
gerechtigheid * en uw getrouwen jubelen
van vreugde.

Propter David, servum tuum, * non
avertas faciem Christi tui. -

Om wille van David uw dienaar * wijs
het aangezicht van uw gezalfde niet af. -

Juravit Dominus David veritatem, et non De Heer heeft aan David gezworen in zijn
frustrabitur eam: * de fructu ventris tui trouw, en zal het gestand doen: * ‘Uw
ponam super sedem tuam.
Zoon, de vrucht van uw schoot, zal Ik
doen zetelen op uw troon.
Si custodierunt filli tui testamentum
meum, * et testimonia mea haec, quae
docebo eos:

Als uwe zonen mijn verbond bewaren *
en de wetten, welke Ik hun zal leren,

Et filii eorum usque in saeculum, *
sedebunt super sedem tuam.

Zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid
* zitten op uw troon.

Quoniam elegit Dominus Sion: * elegit Want de Heer heeft Sion verkoren, * heeft
eam in habitationem sibi.
haar verkoren tot zijn woning.
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Zij is mijn rustplaats voor altijd en
eeuwig, * hier zal Ik wonen, want haar
heb Ik verkoren.

Haec requies mea in saeculum saeculi: *
hic habitabo quoniam elegi eam.

Haar weduwen zal Ik rijkelijk mijn zegen Viduam ejus benedicens benedicam: *
geven, * haar armen verzadigen met
pauperes ejus saturabo panibus.
brood.
Haar priesters zal Ik bekleden met heil, Sacerdotes ejus induam salutari: * et
* en haar getrouwen zullen jubelen van sancti ejus exsultatione exsultabunt.
vreugde.
Daar zal Ik voor David een hoorn doen
ontspruiten, * een lamp ontsteken voor
mijn gezalfde.

Illuc producam cornu David, * paravi
lucernam Christo meo.

Zijn vijanden zal Ik overdekken met
schaamte, * maar op zijn hoofd zal
blinken mijn heilige kroon’.

Inimicos ejus induam confusione: * super
ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. De vrucht van uw schoot zal ik doen ANT. De fructu ventris tui ponam super
zetelen op uw troon.
sedem tuam.

Kapittel Hebr. 1, 1-2
Nadat God vroeger vele malen en op
velerlei wijze tot de vaderen gesproken
had door de profeten, heeft Hij ten slotte
in deze dagen tot ons gesproken door zijn
Zoon, dien Hij tot erfgenaam van alles
heeft aangesteld, door wien Hij ook de
wereld heeft gemaakt. . Gode zij dank.

Multifariam, multisque modis olim Deus
loquens patribus in prophetis: novissime
diebus istis locutus est nobis in Filio,
quem constituit heredem universorum,
per quem fecit et saecula. . Deo gratias.

Lofzang
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¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Jesu, Redemptor omnium) met
melodie od bladz. 1522.
Christus, Verlosser van 't heelal,
Gij Vaders Een'ge Zoon, uit Hem
alleen vóór oorsprong of begin
geboren onuitsprekelijk.

Christe, Redemptor omnium,
ex Patre, Patris unice,
solus ante principium
natus ineffabiliter,

Gij licht, Gij glans van Vaders licht,
Gij eeuwig elk een vaste hoop,
verhoor al 't bidden van die waar
ter wereld uwe dienaars zijn.

Tu lumen, tu splendor Patris,
tu spes perennis omnium,
intende quas fundunt preces
tui per orbem famuli.
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Memento, salutis auctor,
quod nostri quondam corporis,
ex illibata virgine
nascendo, formam sumpseris.

Gedenk, bewerker van het heil,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit deze onverlette Maagd
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Hic praesens testatur dies,
currens per anni circulum,
quod solus a sede Patris
mundi salus adveneris.

De dag, thans weergekeerd, nu hij
de kring van 't jaar doorliep, getuigt,
dat Gij alleen van Vaders troon
tot heil der aard' gekomen zijt.

Hunc caelum, terra, hunc mare,
hunc omne quod in eis est,
auctoris adventu sui
laudat exsultans cantico.

Nu prijzen hemel, wereldrijk,
nu zee, nu al wat in hen is,
de dag waarop hun Schepper komt
in uitgelaten welkomstlied.

Nos quoque, qui sancto tuo
redempti sanguine sumus,
ob diem natalis tui
hymnum novum concinimus.

Ook wij, die door de prijs van uw
hoogheilig bloed zijn vrijgekocht,
wij zingen U een nieuw gezang
om deze uw geboortedag.

Gloria tibi, Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en den Heil'gen Geest
in eindeloze eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Notum fecit Dominus, alleluja.
Salutare suum, alleluja.

.

ANT. Hodie * Christus natus est: hodie
Salvator apparuit: hodie in terra canunt
angeli, laetantur archangeli: hodie
exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis
Deo, alleluja.

. De Heer heeft doen kennen, alleluja.
. Zijn heil, alleluja.
ANT. Heden * is Christus geboren; heden
is ons de Verlosser verschenen; heden
zingen de engelen op aarde, jubelen de
aartsengelen; heden verheugen zich de
rechtvaardigen en zeggen: Ere zij God in
den hoge, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas liberet; quos
sub peccati jugo

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat de nieuwe geboorte
in het vlees van uw eniggeboren Zoon
ons verlosse, die de oude slavernij
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onder het juk der zonden houdt. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

vetusta servitus tenet. Per eundem
Dominum nostrum.

Op het Kerstfeest voegt men hier de GEDACHTENIS VAN DEN HEILIGEN STEPHANUS
in, die op 26 December zijn feestdag heeft.
ANT. Stephanus nu, * vol van genade en ANT. Stephanus autem * plenus gratia et
kracht, verrichtte grote tekenen onder het fortitudine, faciebat signa magna in
volk.
populo.
. Gij hebt hem gekroond met
. Gloria et honore coronasti eum,
heerlijkheid en luister, Heer. . En hem Domine. . Et constituisti eum super
gesteld over het werk uwer handen.
opera manuum tuarum.
Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, na te volgen wat wij vereren, opdat
ook wij onze vijanden leren beminnen;
daar wij de geboorte tot de hemel vieren
van hem, die zelfs voor zijn vervolgers
wist te bidden tot onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, Die met U leeft en
heerst.

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
imitari quod colimus: ut discamus et
inimicos diligere; quia ejus natalitia
celebramus, qui novit etiam pro
persecutoribus exorare Dominum nostrum
Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum
vivit et regnat.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.

Gebeden gedurende de kersttijd
Lof van het kerstfeest door den heiligen Ephrem den Syriër
Sta ons toe, Heer, heden de ware dag te vieren van uw geboorte, welke het feest van
vandaag ons voor de geest roept. Deze dag gelijkt op Uzelven: hij is de vriend der
mensen. Door alle eeuwen heen keert hij jaarlijks weer; hij is oud met de grijsaards
en jong met de pasgeborenen. Ieder jaar bezoekt hij ons, en gaat voorbij, en keert
weder vol liefelijkheid. Hij weet dat het mensdom niet zonder hem kan; gelijk Gij,
komt hij ons geslacht te hulp in gevaar. Geheel de aarde, Heer, dorst naar de dag
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is één, maar vermenigvuldigt zich. Moge hij ook dit jaar weer op U ge-
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lijken en de vrede brengen tussen hemel en aarde. Als alle dagen reeds vol zijn van
uw goedheid, hoezeer is het dan passend dat deze er van overvloeit. De andere dagen
van het jaar ontlenen hun schoonheid aan deze dag; en de feesten die op hem volgen,
danken aan hem de waardigheid en de luister waarin zij schitteren. De dag uwer
geboorte is een schat, o Heer, een schat bestemd om de losprijs te zijn voor aller
schuld. Gezegend zij deze dag, die de zon heeft weergeschonken aan ons, die
dwaalden in de duistere nacht; de dag, die ons de goddelijke garve bracht waaruit de
overvloed is gesproten; de dag, die de wijnrank heeft gegeven, welke de zoete drank
bevat van het heil dat ons ter rechter tijd zal worden geschonken. Te midden van de
winter, die de bomen van hun vruchten berooft, heeft de wijnstok zich getooid met
goddelijke vrucht; in het koudste jaargetijde is een spruit ontloken aan de stam van
Jesse. Het is in December, de maand waarin het binnenste der aarde nog het haar
toevertrouwde zaad besloten houdt, dat de graanhalm van ons heil ontluikt uit de
schoot der Maagd, waarin Hij was neergedaald in de dagen van de lente, toen de
lammeren huppelden in de weiden.

Gebed van den zaligen Jan van Ruusbroec
Heer, open mijn hart en mijn mond, en ik zal verkondigen uw lof en uw ere. Heer,
zie mij aan en haast U mij te helpen, opdat ik uw lof en uw dienst volbrengen moge.
Heer, Gij hebt mij sinds de eeuwigheid aangezien en bemind, geroepen en uitverkoren,
indien ik slechts in U geloven wil en U wil dienen tot mijn dood. Want Gij hebt ons
geschapen tot uw beeld, dat is om één te zijn met U in liefde. En Gij hebt ons
geschapen tot uw gelijkenis, opdat wij door uw genade U gelijken zouden in alle
wijzen van deugden. En Gij hebt U vernederd tot het uiterste en ons verheven boven
al wat Gij geschapen hebt. En Gij hebt ons zozeer bemind, dat Gij ons hebt bezocht
in onze ellende. Gij hebt onze mensheid aangenomen en U daarmede bekleed. Gij
werd geboren in de nacht uit Maria en in een kribbe neergelegd, klein en ootmoedig,
tussen twee beesten. Gij hebt de nacht gesierd met uw geboorte. De engelen zongen
U lof; de mensen van goede wil bezitten in U eeuwige vrede.

Gebeden uit de Latijnse liturgische boeken
Tot den vader
Heden is voor de wereld de ware Zon opgegaan. Heden heeft het Licht in 's werelds
duisternis geschenen. God werd mens, opdat de mens God zou worden. De Heer
nam de gestalte aan van den knecht, opdat de knecht tot heer zou verkeren. Hij die
de hemelen bewoont en hen ge-
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geschapen heeft, kwam op de aarde wonen, opdat de mens, de aardbewoner, naar de
hemelen zou verhuizen. O dag, die lichter zijt dan alle zonnelicht! O alle eeuwen
door verbeide tijd! Wat engelen verlangden te aanschouwen, wat aan cherubim,
serafim en hemelse rangen onbekend was gebleven, werd in onze dagen onthuld.
Wat zij zagen in spiegelbeeld, dat zien wij duidelijk in werkelijkheid. Hij die door
Isaias, Jeremias en de overige profeten sprak tot het volk van Israël, spreekt thans
tot ons door zijn Zoon.
Door uwe gunst, o Heer, worde ons door heilige engelendienst de grote vreugde
verkondigd, die bestemd is voor het christenvolk in geheel de wereld. Want ons aller
heil en eeuwige Verlosser, Christus de Heer, is heden geboren in de stad van David,
dat is de Kerk. Daar zal Hij ook eindeloos heersen door haar tot aan het einde te
behoeden en te besturen. Geef dan, dat zijn heerschappij haar invloed door en door
op haar doe gelden, dat zij worde uitgebouwd over geheel de wereld, en dat zij dele
in de eindeloze eeuwigheid der hemelingen.
Barmhartige en algoede God, door uw wil en door uw gunst heeft onze Heer Jesus
Christus Zich hiertoe vernederd om geheel het menselijk geslacht te verheffen, en
is Hij tot het laagste afgedaald om het uit de ellende te verlossen. Daartoe wordt God
als mens geboren uit de Maagd, opdat Hij in den mens het hemels beeld, dat verloren
was gegaan, zou herstellen. Geef dat uw volk zich hecht aan U, en dat zij, die Gij
door uw gunst verlost hebt, U steeds door hun toegewijde dienst mogen behagen.
Geef, barmhartige God, dat om het wondere geheim van de geboorte van uw Zoon
te ontvangen, de zielen der gelovigen worden voorbereid en de gemoederen der
niet-gelovigen onderworpen. Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Tot het mensgeworden woord
Nu is het licht der wereld opgegaan; nu straalt het heil der aarde; nu is de Heiland
van Israël uit het hoogste des hemels afgedaald om te bevrijden alle gevangenen die
de oude vijand had geroofd en door de zonde van den eersten mens in boeien geslagen,
om door zijn genade de blinde geest het licht, den doven het gehoor te hergeven. Bij
de weldaad van zulk een groot geheim springen bergen en heuvels op van vreugde,
en zingen heden de elementen zelf der wereld in onzegbare blijdschap een loflied.
Ook wij, in nederig gebed, bidden de goedheid van den barmhartigen Verlosser.
Verward in de duisternis van onze zonden, vragen wij Hem ons bij dit getuigenis
van ons hart te reinigen; opdat, nu Hij onder ons verschijnt, de luister van zijn
heerlijkheid in blijdschap
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en overvloed bloeie in ons hart, en de jubel van het heil ons een eeuwige zoetheid
zij.
Een kind is ons geboren, een Zoon is ons geschonken, opdat Gij, die de volmaakte
Zoon waart uit den Vader, voor ons als een Kind uit de Moeder zoudt worden geboren.
Dáár zo ontzaglijk, hier zo klein; eeuwig blijvend in de schoot des Vaders, en
tegelijkertijd gedragen in de schoot van de Moeder. Uw Godheid, zij blijft
onveranderd; uw mensheid, zij blijft wat zij is, omdat Gij één en dezelfde in beide
zijt, Gij, Schepper in de ene en Verlosser in de andere.
Alpha en omega, begin en einde, God en mens, tegelijkertijd eeuwig als God en van
eeuwigheid voorbestemd om mens te worden, God van den beginne en in deze laatste
tijd door ons gekend als mens; Gij, die alles overtreft, alles levend maakt en alles
omvat, ontferm U onzer, nu Gij U gewaardigd hebt voor ons geboren te worden.
Terwijl Gij blijft wie Gij zijt, verschijnt Gij ons; terwijl Gij in Uzelf bestaat, komt
Gij ons te hulp; terwijl Gij in macht altijd met den Vader zijt verbonden, zijt Gij tot
ons, ellendigen, gekomen om ons in uw goedheid te verlossen; terwijl Gij de hemelen
vervult, raakt de aarde niet leeg van U. Voltooi in ons, vragen wij, terwijl Gij het
onbegrijpelijke werk van de schepping in stand houdt, het liefdevolle werk van de
verlossing; opdat wij U leren kennen als Hem die onze zonden vergeeft met dezelfde
liefde, waarmede Hij ons als Verlosser te hulp is gekomen.
Wij hebben uw heerlijkheid gezien, o Heer, de heerlijkheid als van den Eniggeborene
des Vaders. Want als God zijt Gij de Eniggeborene, als mens de eerstgeborene in
waardigheid; ginds de enige Zoon des Vaders, hier de voornaamste der broeders;
daar één met den Vader, hier de eerste onder de broeders; ginds bestaat Gij evenals
de Vader in Uzelven en verblijft Gij in zijn schoot, hier zijt Gij onder uwe
medemensen en verlaat hen niet; daar zijt Gij Schepper, hier zijt Gij Verlosser. Geef
derhalve dat deel hebben aan uw rijk zij wien Gij op de wereld uw ontferming hebt
getoond; en wees in de toekomst de beloner van wie Gij eens in liefde zijt komen
verlossen.
God, die onze zwakheid hebt gedeeld, laat ons deelgenoot zijn van uw rijk; opdat
Gij hen, aan wie Gij deelgenomen hebt door de mensheid aan te nemen, deel geeft
aan uw glorie.
Gij zijt ons opgegaan, Jesus Christus, ware Zon der gerechtigheid. Gij zijt als
Verlosser van het mensdom uit de hemel gekomen. Gij hebt ons een hoorn van heil
opgericht. Gij, de eeuwige Zoon van den verheven Vader, in Davids huis geboren
volgens de godsspraken der oude zieners, Gij wilt de boeien van uw volk slaken en
de schuld-
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brief der oeroude misdaad vernietigen om allen de triomf van het eeuwige leven te
schenken. Wij vragen U dus nu, o eeuwig heil, dat Gij U in uw innige liefde aan ons
vertoont, dat Gij ons ontrukt aan den bozen vijand en tot dienaren maakt van de
gerechtigheid. Geef ons, Heiland der wereld, U op de juiste wijze te dienen, de rechte
weg des vredes te gaan en elke dodelijke afdwaling te versmaden. Gij, die met den
Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst en regeert, God, in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Uit de Griekse liturgische boeken
Uw geboorte, Christus onze God, bracht de wereld het licht van de kennis. In haar
toch leerden zij die de sterren vereerden, door een ster U te aanbidden, die de Zon
zijt der gerechtigheid, en U te erkennen, die de Dageraad zijt uit den hoge. U, Heer,
zij heerlijkheid.

Kondakion van Romanus den zanger
De Maagd baart heden Hem die alle wezenheid te boven gaat, en de aarde biedt den
Ontoegankelijke een grot. Met de herders zingen engelen zijn lof; de magiërs reizen
onder het geleide van een ster; want ons is geboren als een klein kind die God is vóór
alle eeuwen.

Van Germanus
Komt, laat ons blij zijn in den Heer, nu wij het huidige mysterie overwegen. De
scheidsmuur stort ineen; het vlammend zwaard flitst weg; de cherubs wijken van de
boom des levens. Nu mag ik delen in de vreugden van het paradijs, waaruit ik eens
door ongehoorzaamheid verdreven werd. Het onveranderlijke evenbeeld des Vaders,
de stempel van zijn eeuwig Wezen, heeft de gedaante van een dienstknecht
aangenomen, geboren wordend uit een maagdelijke Moeder, zonder verandering te
ondergaan. Want wie Hij was, is Hij gebleven: de waarachtige God; en wat Hij niet
was, heeft Hij aangenomen, mens geworden uit liefde tot de mensen. O, laat ons tot
Hem roepen: Gij God, geboren uit een Maagd, ontferm U onzer.

Strofen van den monnik Joannes
De hemel en de aarde verheugen zich vandaag in verrukking. Engelen en mensen,
laten wij ons in de geest verblijden, want God, geboren uit een vrouw, is in het vlees
verschenen aan hen die in duisternis en schaduw zijn gezeten. Een grot en een kribbe
hebben Hem opgenomen; herders verkondigen het wonder; wijzen uit het Oosten
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lippen, op de wijze der engelen onze lofzang: Ere zij God in den hoge en vrede op
aarde, want de Verwachte der volkeren is gekomen; Hij is gekomen en heeft ons
bevrijd

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

559
uit de slavernij van den vijand.
De hemel en de aarde zijn vandaag verenigd, nu Christus geboren is. Vandaag kwam
God op aarde en is de mens ten hemel ingegaan. Vandaag wordt, om wille van den
mens, gezien in het vlees Hij die van nature onzichtbaar is. Daarom laat ook ons
Hem loven en Hem toezingen: Ere zij God in den hoge en vrede op aarde, want deze
heeft uw komst onder ons bevestigd; onze Verlosser, eer aan U.
Ere zij God in den hoge - ik hoor het vandaag in Bethlehem uit de mond der engelen
- en Hem die wil dat er op aarde vrede zij. Nu is de Maagd wijder dan de hemelen,
want het Licht is opgegaan voor hen die in het duister waren; het heeft de nederigen
verheven, die als de engelen zingen: Ere zij God in den hoge.
Verheug u, Jerusalem, en viert feest, gij allen die Sion bemint. Vandaag is de
eeuwenoude boei van Adams doem verbroken, wordt het paradijs geopend en de
slang vertreden; want haar die zij eertijds heeft verleid, aanschouwt zij nu als Moeder
van den Schepper. O diepte van de rijkdom en de wijsheid en de kennis Gods! Zij
die de dood eens bracht aan alle vlees, het werktuig van de zonde, werd voor geheel
de wereld, door de Moeder Gods, de aanvang van het heil. Uit haar toch wordt als
Kind geboren de volmaakte God. Door zijn geboorte verzegelt Hij haar
maagdelijkheid; door zijn windselen verbreekt Hij de boeien der zonden; en door
zijn kindsheid geneest Hij de tranen en smarten van Eva. Nu springe heel de schepping
op en danse van vreugde, want Christus is gekomen om haar terug te roepen en onze
zielen te redden.

Strofen van Joseph den dichter ter ere van de Moeder van God
Het heilige paleis des Konings laat ons eren, waarin Hij zijn verblijf heeft willen
nemen; en laat ons haar die geen man bekent, enige Moeder Gods, door wie wij tot
de Godheid zijn verheven, ons loflied zingen.
U, Maagd en Moeder, zien wij voor en bij en na het baren waarlijk rein; Gij toch
hebt God gedragen, dien der apostelen raad luide heeft gepredikt.
U heeft, alreine, het zaligst koor van hen die profeteerden in den Geest, in
godgedreven heilige godsspraak eens genoemd: de poort en de beschaduwde berg.
Verlicht, o Maagd, de ogen van mijn hart, geef mij de glans van de boetvaardigheid,
ontruk mij aan het eeuwige duister. Gij, poort des lichts en toevlucht aller christenen
die vol geloof uw glorie zingen.
U zing ik, gij die boven allen onze lofzang waardig zijt; u zal ik altijd prijzen, gij
door God geprezen; u zalig spreken, die de geslachten der
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geslachten zalig spreken, o gij, door God zalig gesproken Maagd.
Hen toevlucht zijt gij steeds der zondaren, alreine, die wonderlijk Hem die de
zonde van de wereld wegneemt, hebt gebaard: Christus wien wij zingen: Gezegend
zijt Gij, Heer en God der vaderen.
O wonder boven wonder! Hoe zijt gij moeder en blijft tevens maagd, alreine Bruid
van God; gij hebt gebaard het Woord, dat is van eeuwigheid gelijk de Vader; Hem
zingen allen wij: Looft den Heer, zijne werken, en verheft Hem in alle eeuwigheid.
De bliksemschicht van uw moederschap heeft gestraald in luister, heeft al wat onder
de zon is overglansd, en den vorst der duisternis terneergeworpen, o allerreinste
Moeder Gods, gij lof der engelen en heil van alle mensen, die u zonder ophouden
prijzen door hun zang.

Uit de Armeense ritus
Een nieuwe bloem is heden uit de wortel van Jesse ontsproten; de dochter van David
heeft den Zoon van God gebaard. De menigte der engelen en het hemels heir daalden
uit de hemelen met den Koning, den eniggeboren Zoon. Zij zongen en spraken: Deze
is de Zoon van God. Laat ons allen zeggen: Juicht, hemelen, en verheugt u,
fundamenten der wereld; want de eeuwige God is op aarde verschenen en heeft met
de mensen verkeerd om onze zielen te redden.

Getijden op zondag onder het octaaf van Kerstmis
De LAUDEN kan men bidden zoals op het Kerstfeest, bladz. 547.
De VESPERS zijn tot het Kapittel gelijk aan die op het Kerstfeest, bladz. 549.
KAPITTEL. Gal. 4, 1-2. Broeders: zolang
een erfgenaam onmondig is, verschilt hij
in niets van een slaaf, al is hij ook heer
over alles; maar hij staat onder voogden
en beheerders tot de tijd, welke door zijn
vader is vastgesteld. . Gode zij dank.

CAPITULUM. Fratres: Quanto tempore
heres parvulus, est, nihil differt a servo,
cum sit dominus omnium: sed sub
tutoribus et actoribus est usque ad
praefinitum tempus a patre. . Deo
gratias.

Lofzang Christe Redemptor omnium, bladz. 552.
. Het Woord is vlees geworden, alleluja. . Verbum caro factum est, alleluja.
. En Het heeft onder ons gewoond,
Et habitavit in nobis, alleluja.
alleluja.

.

ANT. Het Kind Jesus * nam toe in leeftijd ANT. Puer Jesus * proficiebat aetate et
en wijsheid bij God en bij de mensen.
sapientia coram Deo et hominibus.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
dirige actus nostros in beneplacito tuo: ut
in nomine dilecti Filii tui mereamur bonis
operibus abundare: Qui tecum vivit.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, geleid onze handelingen naar uw
welbehagen; opdat wij vruchtbaar mogen
zijn in goede werken, in de Naam van uw
geliefden Zoon, Die met U leeft en heerst.

GEDACHTENIS VAN HET KERSTFEEST door de antifoon Hodie, het vers Notum fecit
en het Gebed Concede quaesumus, bladz. 553
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.

31 december
Oudejaar
Daar het kerkelijke jaar begint met de eerste Zondag van de Advent, kent
de liturgie geen eigen viering voor het einde van het burgerlijke jaar.
Terecht echter danken wij God op deze dag voor de weldaden welke wij
in het afgelopen jaar hebben ontvangen. In het Missale mixtum dat eertijds
in de Spaanse Kerk werd gebruikt, vinden wij het volgende dankgebed
aangegeven.
Goed is het en recht dat wij U dank zeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige
God, door Jesus Christus uw Zoon onzen Heer. Hij, die vóór de tijd uit U, God den
Vader, geboren, tezamen met U en den Heiligen Geest de tijd heeft geschapen, heeft
Zich gewaardigd zelf in de tijd geboren te worden uit de schoot der Maagd Maria.
Hoewel Hij eeuwig is, heeft Hij de gang der jaren vastgelegd, die deze wereld moet
doorlopen. Hij scheidt het jaar in scherp omschreven en harmonisch wisselende
seizoenen, terwijl de zon in vaste baan de kring des jaars in bonte afwisseling verdeelt.
Aan dien levenden God, door wien wij het ene jaar tot een goed einde hebben gebracht
en het andere gaan beginnen, wijden wij heden het einde van het afgelopen jaar en
het begin van dat wat komen gaat. Nu de vrome godsvrucht van allen ons
tezamenbracht om U te bidden voor dit jaar, storten wij voor U, God den Vader, in
eenvoud onze gebeden. Gij, die door de geboorte van uw Zoon de loop der aardse
jaren hebt geheiligd, geef dat ons dit een gunstig jaar mag zijn en dat wij de dagen
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chaam vrij van ziekte en zonde zijn. Verwijder alle ergernis, verpletter den vijand,
houd de honger van ons weg en drijf alle gevolgen van wat onze gemeenschap schaden
kan, ver buiten onze grenzen. Door onzen Heer Jesus Christus. Amen.

1 januari
De besnijdenis des Heren en het begin van het nieuwe jaar
Op de achtste dag na zijn geboorte vergiet Christus voor de eerste maal zijn bloed
als eerste aankondiging van zijn heilbrengend lijden. Een andere gedachte welke wij
in de liturgische gebeden van dit feest telkens terugvinden, is deze: dat God
gehoorzaam wilde zijn aan zijn eigen wet en deze wet vervolmaakte tot een geestelijke
wet, door haar zelf te ondergaan en ons zo een voorbeeld te stellen. Want dit is de
vrome toepassing welke de kerkelijke schrijvers uit het geheim van Christus'
besnijdenis hebben getrokken: dat ook wij vrijwillig de besnijdenis moeten ondergaan,
niet naar het lichaam en naar de letter, maar ‘in het hart, naar de geest’ (Rom. 2, 29).
Deze geestelijke besnijdenis is in beginsel reeds op ons toegepast in het doopsel,
hetwelk de Apostel ‘de besnijdenis van Christus’ noemt (Col. 2, 11). In Christus ook
ontvangen wij de genade volgens deze geestelijke besnijdenis te leven.
OVERWEGING (van den heiligen Hilarius van Poitiers) - Het standvastige geloof
versmaadt de drogredenen en nutteloze vragen der wereldse wijsheid, en de waarheid
valt aan de dwaling niet ten prooi door zich te doen beetnemen door de bedriegerijen
van de menselijke dwaasheid. Want zij bevat God niet naar de aard der gewone
kennis; en ook over Christus, in wien de volheid der Godheid lichamelijk woont,
oordeelt zij niet volgens de grondstellingen dezer wereld. De oneindigheid van
eeuwige macht immers, welke in Hem is, gaat het bevattingsvermogen van de
menselijke geest verre te boven. Hij heeft ons verheven tot het wezen zijner goddelijke
natuur, en Hij verplicht ons dan ook niet langer tot het lichamelijk en uiterlijk
onderhouden van geboden, noch dwingt Hij ons door de wet van schaduw en
voorafbeelding tot de plechtigheid van de besnijdenis van het lichaam. Veeleer wil
Hij dat wij door een geestelijke besnijdenis van boosheid zouden worden bevrijd en
dat zo alle natuurlijke drang van het lichaam zou worden gelouterd. Hij wil dat wij
met zijn dood in het doopsel zouden worden begraven om weder te keren tot het
eeuwige leven; dat wij voor de zonden sterven en voor de eeuwigheid zouden worden
wedergeboren, omdat immers zijn dood uit het leven de wedergeboorte tot het leven
was. Want zelf is Hij, hoewel onsterfelijk, voor ons gestorven, opdat wij met Hem
uit de dood zouden worden opgewekt tot onsterfelijkheid. Hij heeft het vlees der
zonde aangenomen (deelgenoot wordend van het vlees, maar niet van de zonde) om
ons daardoor van de
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zonde te bevrijden; door zijn dood heeft Hij de vloek des doods te niet gedaan; want
doordat Hij in Zichzelf ons geslacht herschiep, heeft Hij de geldigheid van de vroegere
beschikking weggenomen. Hij heeft Zich aan het kruis laten hechten om door de
vloek van het kruis alle vloek van aardse doem tot vergetelheid te brengen. Hoewel
onsterfelijk en niet te overwinnen door de dood, heeft Hij voor het eeuwig heil der
doden de dood ondergaan.

Getijden op het feest van de besnijdenis des Heren
De viering van de besnijdenis des Heren werd eerst later uit de Gallicaanse liturgie
in die van de Romeinse Kerk overgenomen. Vandaar komt het dat de oude en schone
getijden welke op deze dag in het Brevier worden aangegeven, geheel in het teken
van het Kerstfeest staan, waarvan wij heden de octaafdag vieren.
De EERSTE VESPERS op 31 December zijn gelijk aan de Vespers op de feestdag,
bladz. 565, met uitzondering van hetgeen daar voor de Eerste Vespers wordt
aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

O ADMIRABILE commercium: *
Creator generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est: et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.

O WONDERBARE ruil: * de Schepper
van het menselijke geslacht neemt een
bezield lichaam aan en wil uit een Maagd
worden geboren; en uit haar voortkomend
zonder tussenkomst van een man, heeft
Hij ons zijn Godheid geschonken.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106 vlg.
2 ANT. Quando natus es * ineffabiliter ex
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum: te
laudamus, Deus noster.

2 ANT. Toen Gij op wondervolle wijze *
geboren werd uit een Maagd, zijn de
Schriften in vervulling gegaan: als de
regen op de vacht zijt Gij nedergedaald
om het menselijk geslacht te verlossen;
U loven wij, onze God.

3 ANT. Rubum, quem viderat Moyses * 3 ANT. In het braambos * dat Moses
incombustum, conservatam agnovimus onverbrand aanschouwde, erkennen wij
tuam laudabilem virginitatem: Dei
uw ongerepte en lofwaardige
Genitrix, intercede pro nobis.
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voorspraak.
4 ANT. Germinavit radix Jesse, * orta est 4 ANT. De wortel van Jesse is ontsproten,
stella ex
* de ster uit Jacob
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is opgegaan: de Maagd heeft den
Verlosser gebaard; U loven wij, onze
God.

Jacob: Virgo peperit Salvatorem: te
laudamus, Deus noster.

5 ANT. Zie, Maria * heeft ons den
Verlosser gebaard; Hem ziende riep
Joannes uit: Zie het Lam Gods, zie Hem
die wegneemt de zonden der wereld,
alleluja.

5 ANT. Ecce Maria genuit * nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi, alleluja.

Kapittel Tit. 2, 11-12
Verschenen is de genade van God, onzen
Zaligmaker, aan alle mensen; en zij leert
ons, dat wij de goddeloosheid en de
wereldse verlangens moeten verzaken,
en zedig en rechtschapen en godvruchtig
moeten leven in deze wereld. . Gode zij
dank.

Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri
omnibus hominibus, erudiens nos, ut,
abnegantes impietatem et saecularia
desideria, sobrie et juste et pie vivamus
in hoc saeculo. . Deo gratias.

Lofzang A solis ortus cardine, zoals op het Kerstfeest, bladz. 548.
. Het Woord is vlees geworden, alleluja. . Verbum caro factum est, alleluja.
. En Het heeft onder ons gewoond.
Et habitavit in nobis, alleluja.
alleluja.
ANT. Een wonderbaar geheim * wordt
ons heden geopenbaard; de naturen
worden hernieuwd, want God is mens
geworden; wat Hij was is Hij gebleven,
en wat Hij niet was heeft Hij
aangenomen, zonder vermenging te
ondergaan of verdeling.

.

ANT. Mirabile mysterium * declaratur
hodie: innovantur naturae, Deus homo
factus est: id quod fuit permansit, et quod
non erat assumpsit; non commixtionem
passus, neque divisionem.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
vragen wij, dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, Die
met U leeft en heerst.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat.
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Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

O ADMIRABILE commercium: *
Creator generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est: et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.

O WONDERBARE ruil: * de Schepper
van het menselijke geslacht neemt een
bezield lichaam aan en wil uit een Maagd
worden geboren; en uit haar voortkomend
zonder tussenkomst van een man, heeft
Hij ons zijn Godheid geschonken.

De psalmen zoals in de Vespers van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111 vlg.
2 ANT. Quando natus es * ineffabiliter ex
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum: te
laudamus, Deus noster.

2 ANT. Toen Gij op wondervolle wijze *
geboren werd uit een Maagd, zijn de
Schriften in vervulling gegaan: als de
regen op de vacht zijt Gij nedergedaald
om het menselijk geslacht te verlossen;
U loven wij, onze God.

3 ANT. Rubum, quem viderat Moyses *
incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem: Dei
Genitrix, intercede pro nobis.

3 ANT. In het braambos * dat Moses
onverbrand aanschouwde, erkennen wij
uw ongerepte en lofwaardige
maagdelijkheid; Moeder Gods, wees onze
voorspraak.

4 ANT. Germinavit radix Jesse, * orta est 4 ANT. De wortel van Jesse is ontsproten,
stella ex Jacob: Virgo peperit Salvatorem: * de ster uit Jacob is opgegaan: de Maagd
te laudamus Deus noster.
heeft den Verlosser gebaard; U loven wij,
onze God.
5 ANT. Ecce Maria genuit * nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi, alleluja.

5 ANT. Zie, Maria * heeft ons den
Verlosser gebaard; Hem ziende riep
Joannes uit: Zie het Lam Gods, zie Hem
die wegneemt de zonden der wereld,
alleluja.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Kapittel Tit. 2, 11-12
Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri
omnibus hominibus, erudiens nos, ut,
abnegantes impietatem et

Verschenen is de genade van God, onzen
Zaligmaker, aan alle mensen; en zij leert
ons, dat wij de goddeloosheid en de we-
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reldse verlangens moeten verzaken, en saecularia desideria, sobrie et juste et pie
zedig en rechtschapen en godvruchtig
vivamus in hoc saeculo. . Deo gratias.
moeten leven in deze wereld. . Gode zij
dank.
Lofzang, Christe, Redemptor omnium, zoals op het Kerstfeest, bladz. 552.
. De Heer heeft doen kennen, alleluja.
. Notum fecit Dominus, alleluja.
. Zijn heil, alleluja.
Salutare suum, alleluja.
ANT. O groot geheim * van ons erfdeel:
de schoot van haar die geen man bekende
is de tempel Gods geworden; door uit
haar het vlees aan te nemen is Hij niet
besmet; alle volken zullen komen en
zeggen: U, Heer, zij heerlijkheid.

.

ANT. Magnum * hereditatis mysterium:
templum Dei factus est uterus nescientis
virum: non est pollutus ex ea carnem
assumens; omnes gentes venient,
dicentes: Gloria tibi, Domine.

In de EERSTE VESPERS op 31 December:
. Het Woord is vlees geworden, alleluja. . Verbum caro factum est, alleluja.
. En Het heeft onder ons gewoond,
Et habitavit in nobis, alleluja.
alleluja.
ANT. Om wille van de overmaat van
liefde, * waarmede God ons heeft
liefgehad, heeft Hij ons zijn Zoon
gezonden in de gedaante van het vlees
der zonde, alleluja.

.

ANT. Propter nimiam * caritatem suam,
qua dilexit nos Deus, Filium suum misit
in similitudinem carnis peccati, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
vragen wij, dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, Die
met U leeft en heerst.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum: Qui tecum vivit.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.
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Gebeden tot Christus
Laten wij nederig bidden tot Christus onzen Heer, die voor ons in het vlees geboren,
volgens de wet besneden en in de stroom gedoopt wilde worden; laten wij tot Hem
bidden op deze octaafdag van zijn geboorte, waarop Hij Zich aan het geheim der
besnijdenis volgens de vorm der oude wet heeft willen onderwerpen; opdat Hij ons
die leven in de schoot der Kerk, dagelijks opnieuw zal doen geboren worden, totdat
in ons zijn gestalte verschijnt, waarin wij de volheid van zijn volwassenheid zullen
bezitten. Moge Hij, niet met staal, maar met de geest onze harten besnijden, waarin
de ondeugden der heidenen zijn opgegroeid; zodat Hij, na het afsnijden der zonden,
in ons nog slechts doe groeien wat Hem kan dienen en behagen.
Christus, Zoon van God, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet, om de
beloften aan de vaderen in te lossen zijt Gij de bedienaar der besnijdenis geworden.
Gij, die beloofd waart door de wet, zijt in de tijd de vervulling dezer wet geworden,
toen Gij - door het geheim van de achtste dag in uw heerlijk lichaam te voltrekken
- het oude zegel der besnijdenis ontvingt en de Naam hebt aangenomen welke door
den engel was genoemd. Geef ons, onwaardigen, dat wij, die de geheimen uwer
menswording met groot geloof aanvaarden, U met een grotere liefde des geestes
mogen beminnen; dat wij U, in wien volgens de beschikking des Heren alle geheimen
van ons heil zijn volbracht, zo in geloof aanhangen, zo beminnen, zo door ijver van
goede werken zoeken te dienen, dat wij door volmaakte trouw aan uw geboden op
deze onze pelgrimstocht behouden blijven en na de dood gelukkig tot U komen.
De gestalte van den mens hebt Gij, Heer vol ontferming, onveranderd aangenomen,
die God zijt van nature. De wet vervullend hebt Gij de besnijdenis des vleses willen
ondergaan om de schaduwen te verdrijven en de voorhang onzer hartstochten weg
te nemen. Eer zij uwe goedheid; eer zij uw ontferming; eer zij, o Woord, uw onzegbare
vernedering.

Gebeden bij het begin van het nieuwe jaar
In de oude liturgische boeken van de Spaanse Kerk vindt men voor 1
Januari enkele gebeden aangegeven, welke Gods zegen vragen voor het
nieuwe jaar. Dergelijke teksten vindt men eveneens in de Griekse
Maandboeken op 1 September, op welke datum de christenen van de
Byzantijnse ritus het kerkelijke (en oudtijds ook het burgerlijke) jaar
beginnen. In al deze gebeden treft ons de zinspeling op het psalmvers: ‘Gij
zegent de krans van het jaar uwer goedheid, en uw velden worden gevuld
met overvloed’ (Ps. 64, 12).
God, die Uzelf gelijk blijft en wiens jaren niet vergaan, geef ons dit jaar zo in U
welgevallige, toegewijde dienst-
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baarheid door te brengen, dat wij niet verstoken blijven van wat wij voor ons leven
nodig hebben, en met een toewijding, die niets te wensen overlaat, ons voegen naar
uw goddelijke wil.
Zegen, Heer, de jaarkrans uwer mildheid, opdat uw velden vol overvloed van vruchten
mogen staan, en wij die in een dal van tranen wonen, vervuld mogen zijn van zoete
vrede.
Maker van geheel de schepping, die tijden en jaren in uw macht hebt vastgesteld,
zegen de krans van het jaar uwer goedheid, en bewaar, op voorspraak van de Moeder
Gods, de vorsten en uw stad in vrede, en red ons.
Schepper en Meester der eeuwen, God van het heelal, verheven boven al wat buiten
U bestaat, zegen het komende jaar en, in uw reddende ontferming zonder eind, erbarm
U over allen die U, enigen Meester, dienen en vol eerbied roepen: Bevrijder, schenk
allen een jaar vol vruchtbaarheid.

Zondag tussen de besnijdenis en de verschijning des Heren of 2
januari
De heilige naam Jesus
Zo groot is de eerbied en de liefde welke wij hebben voor Jesus' Naam, dat de
gedachtenis der naamgeving van die der besnijdenis is losgemaakt en de Kerk voor
deze Zoete Naam een afzonderlijk feest heeft ingesteld. Al is dit feest van recente
datum, de verering waaruit het ontstond, is zo oud als de Kerk. Reeds de apostel
Petrus gebood den lamme bij de Schone Poort op te staan in de Naam van Jesus.
Onder aanroeping van deze Naam verdreven de vaders in de woestijn de duivelen.
De oude meesters van het geestelijke leven in de kluizen van de Sinaï en van Syrië
beschouwden het aanroepen van de Naam Jesus als een der machtigste middelen ter
volmaaktheid. Hetzelfde leerden de heilige Bernardus, de heilige Bernardinus van
Siëna en zovele andere heiligen van het Westen. Het laatste woord dat de christen
op zijn sterfbed tracht te stamelen, is deze heilige Naam, want geen andere naam is
er waarin wij zalig kunnen worden.
Door het aanroepen van deze Naam eren wij den mensgeworden Zoon, daar de
Vader zelf Hem door den engel Jesus liet noemen. Wij naderen tot den Heer, die
juist in deze Naam (welke immers Verlosser betekent) het diepste van zijn heilig
Wezen en zijn heilswerk heeft geopenbaard. Door onze eerbied voor zijn Naam eren
wij Jesus zelf, want in dit ene woord is Hij onder ons tegenwoordig gebleven in de
overmaat van zijn liefde. Daarom ook zegt de Apostel dat ‘in de Naam Jesus iedere
knie zich buigt, in de hemel, op de aarde en onder de aarde’ (Phil. 2, 10)
OVERWEGING (van den heiligen Bonaventura) - Laat ons beschouwen hoe de
godvruchtige ziel dit Kind moet noemen. Wij kunnen Het niet beter noemen dan met
de naam Jesus, want er is geschreven: ‘En zijn naam werd Jesus genoemd’
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(Luc. 2, 21). Dit is de allerheiligste Naam, welke door de profeten werd voorspeld,
door den engel aangekondigd, door de apostelen gepredikt en waarnaar alle heiligen
hebben verlangd. O Naam vol kracht, vol genade, blijdschap, genot en heerlijkheid!
Krachtig immers is deze Naam; want hij overwint den vijand, herstelt onze krachten
en vernieuwt onze geest. Genadevol is hij; want in hem bezitten wij de grondslag
des geloofs, de zekerheid der hoop, de vermeerdering van onze liefde en de aanvulling
van wat ons aan gerechtigheid ontbreekt. Vol vreugde is deze Naam; want hij is ‘een
jubel voor het hart, een lied voor het oor, honing voor de mond’ (H. Bernardus), een
stralend licht voor onze geest. Vol zoetheid is hij ook; want hij voedt ons als wij aan
hem denken, hij troost ons als wij hem uitspreken, hij vult onze ziel met balsem als
wij hem aanroepen, hij versterkt ons als wij hem geschreven zien, hij onderricht ons
als wij hem lezen. En waarlijk vol heerlijkheid is deze Naam; want hij geeft aan de
blinden het gezicht, aan de kreupelen het vermogen om te lopen, aan de doven het
gehoor, aan de stommen de spraak, en aan de doden het leven. O gezegende Naam,
die zulk een kracht bezit.
Jesus, dat wil zeggen; Verlosser, verlosser van de ellende en zorgen van dit leven.
Moge Hij ons verlossen van de ijdelheid der wereld, welke ons belaagt; van het
bedrog des duivels, die ons zoekt te verderven; van de zwakheid van het vlees, welke
ons een kwelling is. Laat ons roepen te midden van al die kwellingen des levens:
Jesus, Verlosser der wereld, red ons, Gij die ons door uw kruis en uw bloed hebt
vrijgekocht; help ons, Heer onze God. Red ons, allerzoetste Jesus, Verlosser; troost
de bedroefden, help de wankelmoedigen, bevestig de onstandvastigen.
O welk een zoetheid heeft zo dikwijls die gelukkige, natuurlijke en ook waarlijk
geestelijke Moeder, de Maagd Maria, mogen smaken, nadat zij U eenmaal die
gezegende Naam had gegeven, als zij zag hoe in die Naam de duivelen werden
uitgedreven, de wonderen zich vermenigvuldigden, de blinden konden zien, de zieken
werden genezen en de doden ten leven werden gewekt. O welk een gelukkige en
gezegende Naam, die zulk een krachtige werkzaamheid mag bezitten!

Getijden op het feest van de heilige naam Jesus
¶ De Eerste Vespers van dit feest vallen op 1 Januari weg voor de Vespers van de
Besnijdenis des Heren. Indien het feest van de heilige Naam Jesus niet op 2 Januari
wordt gevierd, zijn de EERSTE VESPERS gelijk aan de Tweede Vespers, bladz. 571,
met de veranderingen welke aldaar worden aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

570

1 ANT.

1 ANT.

ALS uitgegoten olie * is uw Naam;
OLEUM effusum * nomen tuum, ideo
daarom hebben de jonkvrouwen U lief. adolescentulae dilexerunt te.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106 vlg.
2 ANT. Weet * dat de Heer God is, wiens 2 ANT. Scitote * quia Dominus ipse est
Naam blijft in eeuwigheid.
Deus, cujus nomen in aeternum.
3 ANT. Mijn ziel * dorst naar uw heilige 3 ANT. Sitivit * anima mea ad nomen
Naam, o Heer.
sanctum tuum, Domine.
4 ANT. Gezegend zij * de heilige Naam 4 ANT. Benedictum * nomen gloriae tuae
uwer glorie, die lofwaardig is en
sanctum, et laudabile et superexaltatum
hoogverheven in eeuwigheid.
in saecula.
5 ANT. Jongelingen en maagden, * ouders 5 ANT. Juvenes et virgines, * senes cum
en kinderen, looft de Naam des Heren, junioribus, laudate nomen Domini: quia
want zijn Naam alleen is verheven.
exaltatum est nomen ejus solius.

Kapittel Phil. 2, 8-10
Broeders: Christus heeft Zichzelf
vernederd, gehoorzaam geworden tot de
dood, ja tot de dood des kruises. Daarom
heeft God Hem verheven, en Hem een
Naam gegeven die boven alle namen is,
opdat in de Naam van Jesus alle knie zich
zou buigen. . Gode zij dank.

Fratres: Christus humiliavit semetipsum,
factus oboediens usque ad mortem,
mortem autem crucis. Propter quod et
Deus exaltavit illum, et donavit illi
nomen, quod est super omne nomen, ut
in nomine Jesu omne genu flectatur. .
Deo gratias.

Lofzang
Jesus, sieraad der engelen,
een zoete melodie in 't oor,
een wond're honing in de mond,
een hemelnectar in het hart.

Jesu, decus angelicum,
in aure dulce canticum,
in ore mel mirificum,
in corde nectar caelicum.

Wie van U proeven, hongeren,
wie van U drinken, dorsten nog;
want geen verlangen kennen zij
dan Jesus, die hun liefde is.

Qui te gustant, esuriunt,
qui bibunt, adhuc sitiunt,
desiderare nesciunt,
nisi Jesum, quem diligunt.
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O Jesus, zoetheid van mijn hart,
hijgend verlangen van de ziel,
tranen van liefde zoeken U
en 't innig roepen van de geest.

O Jesu mi dulcissime,
spes suspirantis animae;
te quaerunt piae lacrimae,
te clamor mentis intimae.
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Mane nobiscum, Domine,
et nos illustra lumine:
pulsa mentis caligine,
mundum reple dulcedine.

Verlaat ons niet, blijf bij ons, Heer,
en overstraal ons met uw licht;
verdrijf het duister van ons hart,
maak alles van uw zoetheid vol.

Jesu, flos Matris Virginis,
amor nostrae dulcedinis,
tibi laus, honor nominis,
regnum beatitudinis.

Jesus, bloem van de Moedermaagd,
Gij, onze zoetheid, onze min,
uw Naam zij lof en eer gebracht,
U zij het rijk der zaligheid.

Amen.

Amen.

. Adjutorium nostrum in nomine
Domini. . Qui fecit caelum et terram.

. Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

ANT. Dedit se, * ut liberaret populum, et ANT. Hij heeft Zich overgeleverd * om
acquireret sibi nomen aeternum, alleluja. het volk te verlossen, en Zich een Naam
te verwerven in eeuwigheid, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui unigenitum Filium
tuum constituisti humani generis
Salvatorem, et Jesum vocari jussisti:
concede propitius; ut, cujus sanctum
nomen veneramur in terris, ejus quoque
aspectu perfruamur in caelis. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die uw
eniggeboren Zoon tot Verlosser van het
mensdom hebt aangesteld en Hem Jesus
hebt willen noemen; verleen goedgunstig
dat wij, die op aarde zijn heilige Naam
vereren, ook zijn aanschijn genieten in
de hemel. Door denzelfden Jesus Christus
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.
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OMNIS * qui invocaveritnomen Domini, IEDER * die de Naam des Heren zal
salvus erit.
aanroepen, zal behouden blijven.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Sanctum et terribile * nomen ejus, 2 ANT. Heilig en vreeswekkend * is zijn
initium sapientiae timor Domini.
Naam; het begin der wijsheid is de vreze
des Heren.
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3 ANT. Ik nu * zal mij verheugen in den 3 ANT. Ego autem * in Domino gaudebo,
Heer, en jubelen zal ik in God, mijn
et exsultabo in Deo Jesu meo.
Heiland.
4 ANT. Van de opgang der zon * tot haar 4 ANT. A solis ortu * usque ad occasum
ondergang zij de Naam des Heren
laudabile nomen Domini.
geprezen.
5 ANT. Ik breng * een offer van lof en zal 5 ANT. Sacrificabo * hostiam laudis, et
de Naam des Heren aanroepen.
nomen Domini invocabo.

Psalm 115
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel Credidi, propter quod locutus sum: * ego
diep ben ik vernederd’;
autem humiliatus sum nimis.
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mens is te vertrouwen’.

Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo
mendax.

Wat zal ik den Heer wedergeven * voor Quid retribuam Domino, * pro omnibus,
al wat Hij mij heeft geschonken?
quae retribuit mihi?
De kelk des heils zal ik heffen * en de
Naam des Heren aanroepen,

Calicem salutaris accipiam: * et nomen
Domini invocabo.

Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam coram omni
ten aanschouwen van geheel zijn volk. * populo ejus: * pretiosa in conspectu
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood Domini mors sanctorum ejus:
van zijn heiligen.
Heer, ik ben slechts uw dienaar, * ik ben O Domine, quia ego servus tuus: * ego
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd. servus tuus, et filius ancillae tuae.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken; * Dirupisti vincula mea: * tibi sacrificabo
daarom breng ik U een offer van lof en hostiam laudis, et nomen Domini
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
invocabo.
Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam in conspectu
ten aanschouwen van geheel zijn volk, * omnis populi ejus: * in atriis domus
in de voorhoven van het huis des Heren, Domini, in medio tui, Jerusalem.
in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Ik breng een offer van lof en zal de ANT. Sacrificabo hostiam laudis, et
Naam des Heren aanroepen.
nomen Domini invocabo.
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Kapittel Phil. 2, 8-10
Broeders: Christus heeft Zichzelf
Fratres: Christus humiliavit semetipsum,
vernederd, gehoorzaam geworden tot de factus oboediens usque ad mortem,
dood, ja tot de
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mortem autem crucis. Propter quod et
Deus exaltavit illum, et donavit illi
nomen, quod est super omne nomen, ut
in nomine Jesu omne genu flectatur. .
Deo gratias.

dood des kruises. Daarom heeft God Hem
verheven, en Hem een Naam gegeven die
boven alle namen is, opdat in de Naam
van Jesus alle knie zich zou buigen. .
Gode zij dank.

Lofzang
¶ Tekst met melodie op bladz. 1523.
Jesu, dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia
ejus dulcis praesentia.

Jesus gedenken is zo goed,
het geeft het hart een ware vreugd;
maar boven alles honingzoet
is toch zijn tegenwoordigheid.

Nil canitur suavius,
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesus, Dei Filius.

Welluidender klinkt geen gezang,
niets vreugdevollers hoort men ooit,
niets zoeters wordt er uitgedacht,
dan Jesus, God, en Zoon van God.

Jesu, spes poenitentibus,
quam pius es petentibus!
quam bonus te quaerentibus!
sed quid invenientibus?

Jesus, hoop der rouwmoedigen,
wat zijt Ge trouw voor wie U vraagt!
wat zijt Ge goed voor wie U zoekt!
maar wat wel voor hem die U vindt?

Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere;
expertus potest credere
quid sit Jesum diligere.

Geen tong die het ooit zeggen kan,
beschrijven kan het nooit een pen;
alleen wie 't ondervond, weet wat
Jesus beminnen zeggen wil.

Sis, Jesu, nostrum gaudium,
qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria,
per cuncta semper saecula.

Wees Gij, o Jesus, onze vreugd,
die eens ons eeuwig loon zult zijn;
in U zij steeds ons roemen, nu
en alle eeuwen eeuwig door.

Amen.

Amen.

. Sit nomen Domini benedictum,
alleluja. . Ex hoc nunc, et usque in
saeculum, alleluja.

. De Naam des Heren zij gezegend,
alleluja. . Van nu af tot in eeuwigheid,
alleluja.

ANT. Vocabis * nomen ejus Jesum: ipse ANT. Gij zult zijn Naam * Jesus noemen;
enim salvum faciet populum suum a
want Hij zal zijn volk verlossen van hun
peccatis eorum, alleluja.
zonden, alleluja.
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ANT. Fecit * mihi magna qui potens est, ANT. Hij die machtig is * heeft grote
et sanctum nomen ejus, alleluja.
dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn
Naam, alleluja.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die uw
eniggeboren Zoon tot Verlosser van het
mensdom hebt aangesteld en Hem Jesus
hebt willen noemen; verleen goedgunstig
dat wij, die op aarde zijn heilige Naam
vereren, ook zijn aanschijn genieten in
de hemel. Door denzelfden Jesus Christus
onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui unigenitum Filium
tuum constituisti humani generis
Salvatorem, et Jesum vocari jussisti:
concede propitius; ut, cujus sanctum
nomen veneramur in terris, ejus quoque
aspectu perfruamur in caelis. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.

Gebeden tot het kind Jesus
Heer Jesus, een engel noemde uw wonderbare Naam, uw Moeder gaf hem U, Simeon
begreep hem en Anna heeft hem geprezen. Red uw volk over heel de wereld, Gij,
wiens Naam vol luister is in de hemel; opdat Gij, alléén machtige en heerlijke, U
voor ons, verlorenen, mild en genadig en toegefelijk betoont.
Naderend tot uw kribbe, Heer, met toegewijde harten, vinden wij U daar, over
wien Moses heeft gesproken en dien alle stemmen der profeten hebben voorzegd.
Geef dat wij, nu wij de betekenis van uw Naam vol majesteit leerden kennen, tot
volle kennis van uw zoetheid komen; opdat Gij in de toekomst ons aller bevrijder
zijt, Gij dien wij belijden als den enen Christus, waarlijk God en waarlijk mens.
In een oude Griekse tekst komt het volgende gebed voor over de Naam
van den Verlosser, dat zinspelingen op enkele beden uit het Onze Vader
bevat. Duidelijk leert ons dit gebed het grote vertrouwen waarmede wij
Jesus' Naam in bekoringen moeten aanroepen.
Geheiligd zij uw Naam, zo bidden wij U nu. Zie, steeds groter wordt de menigte van
boosheid welke uw heilige Naam dreigt te bevlekken in ons, die van uw Naam de
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tempel zijn. Want wel zijn wij zwak en nietswaardig, maar bescherm, liefdevolle
Verlosser, onze ziel voor onreinheid en schande, zoals Gij ook toelaat dat de bekoring
ons benauwt. Geef ons te overwinnen door uw kracht; want U behoort de zege en
uw Naam is overwinnaar.
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Gebed, toegeschreven aan den heiligen Ephrem
God, wees mij zondaar en onwaardige genadig, en moge het mij niet tot veroordeling
strekken, dat ik met mijn schandelijke tong en mijn onreine lippen uw Naam durf
uit te spreken die heilig is en hoogverheven in eeuwigheid. Maar moge de aanroeping
van uw Naam, o Heer, mij strekken tot verlichting en heiliging naar lichaam en geest.
Een geur van welriekende zalven stijgt op en vervult met zijn zoete lucht uw huis;
hoeveel te meer zal de gedachte aan U, Heer, die zoeter is dan honing en honingzeem,
met heiliging en verlichting de harten vervullen van hen, die U, den Verlosser, zoeken
in geloof. Geef mij, Heer, het verlangen naar uw heil, als aan een land dat dorstig is
en regen verwacht, opdat ik vruchten drage vóór mijn dood, en op de dag van oordeel
en vergelding niet beschaamd worde. Ontferm U onzer, Heer, want Gij zijt goed.

Lof van Jesus' naam door den heiligen Bernardinus van Siëna
Jesus, o Naam vol heerlijkheid, vol genade, vol liefde en vol kracht; gij zijt de
toeverlaat der boetvaardigen, de banier in de strijd des levens, de medicijn der zielen;
gij zijt de troost der geduldigen en het sieraad van hen die geloven; gij zijt het licht
der predikers, het loon der arbeiders en de hulp der zieken; gij zijt de verzuchting
onzer godsvrucht, de verlossing onzer gebeden en de zoetheid onzer beschouwing;
gij, Naam Jesus, zijt de heerlijkheid der heiligen tot in eeuwigheid. Amen.
¶ Andere gebeden ter ere van de Zoete Naam vindt men nog op bladz. 995 vlg.
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6 januari
De verschijning des Heren
Het mysterie van deze feestdag is niet alleen dat van Christus' geboorte; vandaag
vieren wij veeleer het geheim van den mensgeworden God die Zich aan de wereld
openbaart. Wij noemen het daarom de Epiphania Domini (de Verschijning des Heren)
of de Theophania (Godsverschijning).
In het Westen is het voornaamste motief van dit feest dat van de openbaring des
Heren aan de heidenen, die in de personen der magiërs - de drie koningen zoals de
volksverbeelding hen heeft genoemd - naar de kribbe kwamen. Toch vinden we ook
in de Latijnse liturgische gebeden herinneringen aan de andere theophanieën van
Christus: de verheerlijking des Heren door den Vader bij de doop in de Jordaan (het
voornaamste motief van deze feestdag in de Oosterse Kerken), de openbaringen van
Christus' Godheid door het wonder te Cana, door de genezing van den melaatse en
den zoon van den honderdman, en door het stillen van de storm op het meer. Al deze
motieven vinden wij in de evangelielezingen van de octaafdag en van de Zondagen
na het feest terug. In de liturgie van vandaag zijn het voornamelijk de openbaring
aan de wijzen, de doop van Christus en het wonder te Cana.
Het is God zelf die onder ons is verschenen. Vandaag overwegen wij dat Hij niet
alleen het liefelijke Kerstkind is, maar ook ‘de Heer en de Heerser’ (Mal. 3, 1) en
‘het teken dat zal worden tegengesproken’ (Luc. 2, 34). In de lofzang der Vespers
horen we reeds de echo van het rumoer der soldaten, die op weg zijn de onnozele
kinderen te doden:
Herodes, vijand goddeloos,
hoe vreest gij nu voor Christus' komst?

De wijzen zijn slechts stoffering op dit feest. Wij zien hen voorbij voor het eeuwig
wijze Kind, het Woord van God, dat tussen een hofstoet van engelen op zijn troon
is gezeten. De glans van de ster, het getuigenis van den Vader bij de doop, het wonder
te Cana wijzen op den mensgeworden Zoon. die Zich aan de wereld doet kennen,
aan de volken van de zee en aan alle stammen der
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heidenen. Daarom is dit feest van Christus' verschijning ook het feest van de roeping
der volkeren, het feest van de Kerk, en worden ons op de laatste Zondagen na het
feest, en op Septuagesima en Sexagesima, in de liturgie de parabels voorgelezen,
waarin Christus het geheim der Kerk het eerst heeft gepredikt. Daarom overwegen
wij vandaag ten slotte hoe wij door het doopsel uit de heidenen door Christus tot den
Vader zijn gekomen. Want door zijn doopsel werd Christus zelf niet gereinigd; Hij
was het integendeel die het water reinigde en heiligde opdat wij door dit water zouden
leven.
EERSTE OVERWEGING (van den heiligen Petrus Chrysologus) - Op drie manieren
wordt vandaag de Godheid van Christus bevestigd: door de geschenken der wijzen,
door het getuigenis van den Vader, en doordat water in wijn wordt veranderd. Heden
ziet de wijze in zijn wiegje liggen schreien Hem dien hij gezocht had in zijn
heerlijkheid tussen de sterren. Heden ziet de wijze vol verwondering in windsels
klaar voor ogen, dien hij tussen sterren lange tijd slechts vaag vermocht te zien.
Heden peinst de wijze diep verbaasd over wat hij aanschouwt: hoe de hemel op de
aarde is en de aarde in de hemel, hoe de mens is in God en God in den mens, hoe in
zulk een klein lichaampje kan omsloten worden Hij dien de ganse wereld niet bevatten
kan. De wijze kan het niet doorzien en begrijpen; daarom valt hij aanstonds in
aanbidding neer, want de luister van sterren, maan en zon, welke hij aan de hemel
ziet blinken, kan niet halen bij de heerlijkheid die hij in het vlees op aarde aanschouwt.
In een en hetzelfde lichaam ziet hij Godheid en mensheid met elkaar verbonden. Dat
hij gelooft en niet in twijfel is, belijdt hij door zinrijke geschenken: wierook schenkt
hij aan God, goud aan den Koning, mirre aan Hem die eens sterven zal.
Heden daalt Christus in de bedding der Jordaan om de zonden van de wereld af
te wassen. Want dat Hij hiertoe is gekomen, getuigt Joannes met de woorden: ‘Zie
het Lam Gods, zie Hem die wegneemt de zonden der wereld’. Heden houdt een
knecht zijn heer, een mens zijn God, Joannes Christus bij de hand. Niet om vergiffenis
te schenken doet hij dit, maar om ze te ontvangen. Heden klinkt, zoals de profeet
zeide, ‘de stem Gods over de wateren’ (Ps. 28, 3); de stem namelijk, welke spreekt:
‘Deze is mijn geliefde Zoon in wien Ik mijn welbehagen heb’ (Matth. 3, 17). Geen
andere was er die deze getuigenis kon geven dan de Vader; niemand kent de
verborgenheid des Vaders; niemand is getuige van de voortbrenging in de Godheid.
Want de Godheid laat Zich niet van buiten af kennen, zoals de Zoon zelf getuigt:
‘Niemand kent den Zoon tenzij de Vader, en niemand kent den Vader tenzij de Zoon’
(Matth. 11, 27). Heden zweeft de Heilige Geest in de gedaante van een duif boven
de wateren, opdat zoals die andere duif Noë te kennen gaf dat de zondvloed was
geweken, door deze duif men weten zou dat aan de eeuwige schipbreuk der wereld
een eind was gekomen. Deze duif brengt niet een twijg van een olijfboom gelijk
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eertijds, maar giet een overvloed van balsem over het hoofd van den nieuwen
stamvader, opdat vervuld zou worden wat de profeet had voorzegd: ‘Daarom zalfde
U God, uw God, met vreugde-olie boven uw gezellen’ (Ps. 44, 8).
Heden begint Christus hemelse tekenen te doen door water in wijn te veranderen,
om zo met daden zijn Godheid te bewijzen, nadat de Vader met woorden reeds zijn
Zoonschap had betuigd. Want de Schepper van de elementen is Hij die de elementen
in elkaar kan veranderen; wie zonder moeite de natuur kan wederstreven, Hij is het
die de natuur heeft gemaakt. Water doet Hij overgaan in wijn, opdat de zwakte van
onze natuur door de kracht der Godheid zou worden gesterkt. Bovendien duidt dit
wonder reeds op de geheimnisvolle verandering van wijn in bloed, op de zuivere
drank welke Christus te drinken zou geven uit de kruik van zijn lichaam, ter vervulling
van de profetie: ‘Hoe heerlijk is mijn bedwelmende beker’ (Ps. 22, 5).
TWEEDE OVERWEGING (van den heiligen Augustinus) - Enige dagen geleden vierden
wij 's Heren geboortedag; vandaag echter dienen wij met niet minder plechtigheid
te vieren, dat Hij Zich aan de heidenen begon te openbaren. Tóén zagen joodse
herders den pasgeborene; nù aanbidden Hem wijzen uit het Oosten. Geboren was
namelijk de hoeksteen, het punt waarin twee muren samenkomen, de muur der
besnedenen en die der onbesnedenen. In hen liet Zich dus zien Degene die ons trefpunt
is en van twee dingen één maakt. Welaan dan, gij kinderen en erfgenamen der genade,
ziet waartoe gij geroepen zijt, en blijft in vaste liefde en aanhankelijkheid gebonden
aan den Christus, die Zich de hoeksteen heeft getoond van jood en heiden. Als
wiegekind heeft Hij Zich laten zien aan wie dichtbij en aan wie verre waren, aan de
joden in de herders in de buurt, aan de heidenen in de wijzen van verre. Genen waren
niet geleerd, dezen waren niet gerecht. Veel domheid was er namelijk in de
landelijkheid der herders, veel goddeloosheid in het bijgeloof der wijzen. Maar de
hoeksteen voegde Zich naar beiden. Hij die het dwaze in de wereld kwam uitkiezen
om de wijzen te beschamen, en zondaars, geen rechtvaardigen kwam roepen, opdat
geen grote trots zou worden en geen zwakke hopeloos.
De herders stelden de nabije rest van Israël voor, die door de verkiezing der genade
behouden werd, terwijl het van verre komen der wijzen beduidt dat ook wij niet
langer vreemden en indringers zijn, doch medeburgers der heiligen en huisgenoten
Gods, opgebouwd op de grondslag der apostelen en profeten en met als hoeksteen
Christus Jesus, die van twee dingen één gemaakt heeft. Dit heeft Hij gedaan opdat
wij in zijn Eenheid de eenheid zouden liefhebben, en zouden trachten de takken weer
te bundelen die vroeger met de olijfboom waren verbonden, maar nu ketters geworden
zijn; want God vermag hen wederom te enten. Laat ons daarom niet moede worden
te beminnen, met de hulp van Hem die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
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Getijden op het feest van de verschijning des Heren
De EERSTE VESPERS op 5 Januari zijn gelijk aan de Vespers op de feestdag, bladz.
581, behalve hetgeen daar voor de Eerste Vespers is aangegeven.
¶ De lofzang van de COMPLETEN wordt, tot en met 12 Januari, besloten met de
volgende lofprijzing:
Jesu, tibi sit gloria, qui apparuisti
Gentibus, cum Patre et almo Spiritu, in
sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij eer, die aan de volkeren
verschenen zijt, met Vader en met milden
Geest, in eindeloze eeuwigheid.

Amen.

Amen.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

ANTE luciferum genitus, * et ante
VOOR de morgenster geboren * en vóór
saecula, Dominus Salvator noster hodie alle eeuwen, is de Heer onze Verlosser
mundo apparuit.
heden aan de wereld verschenen.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106 vlg.
2 ANT. Venit lumen tuum, * Jerusalem, 2 ANT. Gekomen is uw licht, * Jerusalem,
et gloria Domini super te orta est: et
en de heerlijkheid des Heren is over u
ambulabunt gentes in lumine tuo, alleluja. opgegaan; en wandelen zullen de volken
in uw licht, alleluja.
3 ANT. Apertis thesauris suis, *
3 ANT. De wijzen * openden hun
obtulerunt magi Domino aurum, thus et schatten, en brachten den Heer hun
myrrham, alleluja.
geschenken: goud, wierook en mirre,
alleluja.
4 ANT. Maria et flumina, * benedicite
4 ANT. Zeeën en stromen, * looft den
Domino: hymnum dicite, fontes, Domino, Heer; zingt een loflied, bronnen, voor den
alleluja.
Heer, alleluja.
5 ANT. Stella ista * sicut fiamma
coruscat, et Regem regum Deum
demonstrat: magi eam viderunt, et magno
Regi munera obtulerunt.

5 ANT. Deze ster * schittert als een vlam
en wijst op God, den Koning der
koningen; de wijzen hebben haar gezien
en den groten Koning hun geschenken
gebracht.
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Kapittel Is. 60, 1
Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit Sta op, word verlicht, Jerusalem, want
lumen tuum,
gekomen is uw licht, en de
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heerlijkheid des Heren is over u
opgegaan. . Gode zij dank.

et gloria Domini super te orta est. . Deo
gratias.

Lofzang van Prudentius
Der grote steden grootste gij
o Bethlem, wien 't gegeven is
alleen te zien het wonder hoe
de Vorst des heils geboren werd.

O sola magnarum urbium
major Bethlem, cui contigit
Ducem salutis caelitus
incorporatum gignere.

De ster die 't vuren rad der zon
in glans en licht te boven gaat,
verkondigt aan de aard hoe God
in 't aardse vlees gekomen is.

Quem stella, quae solis rotam
vincit decore ac lumine,
venisse terris nuntiat
cum carne terrestri Deum.

De wijzen als zij Hem daar zien,
zij brengen uit het morgenland
hun gaven; knielend bieden zij
Hem wierook, mirre en vorstlijk goud.

Videre postquam ilium magi,
Eoa promunt munera:
stratique votis offerunt
thus, myrrham et aurum regium.

Het kostbaar goud verkondigt ons
den Koning, en de zoete geur
van Saba's wierook meldt ons God;
de mirre profeteert het graf.

Regem Deumque annuntiant
thesaurus et fragrans odor
thuris Sabaei, ac myrrheus
pulvis sepulcrum praedocet.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die ons vandaag verschenen zijt,
met Vader en den Heil'gen Geest
in eindeloze eeuwigheid.

Gloria tibi, Domine,
qui apparuisti hodie,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Aanbidt God, alleluja.
engelen, alleluja.

. Al zijne

ANT. Heden * is de Kerk verenigd met
den hemelsen Bruidegom, want in de
Jordaan heeft Christus haar zonden
gewassen; de wijzen met hun geschenken
ijlen naar de koninklijke bruiloft, en de
feestgenoten verheugen zich over het
water dat wijn is geworden, alleluja.

. Adorate Deum, alleluja.
angeli ejus, alleluja.

. Omnes

ANT. Hodie * caelesti Sponso juncta est
Ecclesia, quoniam in Jordane lavit
Christus ejus crimina: currunt cum
muneribus magi ad regales nuptias, et ex
aqua facto vino laetantur convivae,
alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die op

Oremus. - Deus, qui ho-
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dierna die Unigenitum tuum gentibus
stella duce revelasti: concede propitius;
ut, qui jam te ex fide cognovimus, usque
ad contemplandam speciem tuae
celsitudinis perducamur. Per eundem
Dominum nostrum.

deze dag uw eniggeboren Zoon onder
geleide van een ster aan de heidenen hebt
geopenbaard; verleen goedgunstig dat
wij, die U reeds kennen door het geloof,
tot de aanschouwing van de glans uwer
Majesteit mogen gebracht worden. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

ANTE luciferum genitus, * et ante
VOOR de morgenster geboren * en vóór
saecula, Dominus Salvator noster hodie alle eeuwen, is de Heer onze Verlosser
mundo apparuit.
heden aan de wereld verschenen.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Venit lumen tuum, * Jerusalem, 2 ANT. Gekomen is uw licht, * Jerusalem,
et gloria Domini super te orta est: et
en de heerlijkheid des Heren is over u
ambulabunt gentes in lumine tuo, alleluja. opgegaan; en wandelen zullen de volken
in uw licht, alleluja.
3 ANT. Apertis thesauris suis, *
3 ANT. De wijzen * openden hun
obtulerunt magi Domino aurum, thus et schatten, en brachten den Heer hun
myrrham, alleluja.
geschenken: goud, wierook en mirre,
alleluja.
4 ANT. Maria et flumina, * benedicite
4 ANT. Zeeën en stromen, * looft den
Domino: hymnum dicite, fontes, Domino, Heer; zingt een loflied, bronnen, voor den
alleluja.
Heer, alleluja.
5 ANT. Stella ista * sicut flamma
coruscat, et Regem regum Deum

5 ANT. Deze ster * schittert als een vlam
en wijst op God, den Koning der
koningen; de wijzen hebben haar gezien

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

demonstrat: magi eam viderunt, et magno en den groten Koning hun geschenken
Regi munera obtulerunt.
gebracht.
In de EERSTE VESPERS wordt psalm 113 vervangen door psalm 116, Laudate
Dominum, bladz. 546.

Kapittel Is. 60, 1
Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit Sta op, word verlicht, Jerusalem, want
lumen tuum,
gekomen is uw licht, en de
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heerlijkheid des Heren is over u
opgegaan. . Gode zij dank.

et gloria Domini super te orta est. . Deo
gratias.

Lofzang van sedulius
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Crudelis Herodes Deum) en de
melodie op bladz. 1524.
Herodes, vijand goddeloos,
hoe vreest gij nu voor Christus' komst?
Geen aardse koninkrijken rooft,
die 't hemelrijk ons schenken wil.

Hostis Herodes impie,
Christum venire quid times?
Non eripit mortalia,
qui regna dat caelestia.

De wijzen gaan en volgen trouw
de leid-ster welke hun verscheen;
zij zoeken door haar licht het Licht,
belijden God door hun geschenk.

Ibant magi, quam viderant
stellam sequentes praeviam:
lumen requirunt lumine:
Deum fatentur munere.

In 't bad van reine watervloed
is afgedaald het hemels Lam;
de zonde, die Hij zelf niet kent,
neemt Hij door ons te wassen weg.

Lavacra puri gurgitis
caelestis Agnus attigit,
peccata, quae non detulit,
nos abluendo sustulit.

Een ongekende wondermacht:
de waterkruiken kleuren rood;
het water wijzigt, op bevel
als wijn te vloeien, hier zijn aard.

Novum genus potentiae:
aquae rubescunt hydriae,
vinumque jussa fundere,
mutavit unda originem.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die ons vandaag verschenen zijt,
met Vader en den Heil'gen Geest
in eindeloze eeuwigheid.

Gloria tibi, Domine,
qui apparuisti hodie,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. De Koningen van Tharsis en de
. Reges Tharsis et insulae munera
eilanden bieden hun geschenken. .De offerent. . Reges Arabum et Saba dona
koningen van Arabië en Saba dragen hun adducent.
gaven aan.
ANT. Door drie wonderen * gesierd is de
heilige dag die wij vieren: heden heeft de
ster de wijzen tot de kribbe geleid; heden
is op de bruiloft het water in wijn
veranderd; heden heeft Christus door
Joannes in de Jordaan gedoopt willen
worden om ons te verlossen, alleluja.

ANT. Tribus miraculis * ornatum diem
sanctum colimus: hodie Stella magos
duxit ad praesepium: hodie vinum ex
aqua factum est ad nuptias: hodie in
Jordane a Joanne Christus baptizari
voluit, ut salvaret nos, alleluja.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

In de EERSTE VESPERS:
ANT. Toen de wijzen * de ster zagen,
zeiden zij tot elkaar: Dit

ANT. Magi * videntes stellam, dixerunt
ad invicem:
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Hoe signum magni Regis est: eamus et is het teken van den groten Koning; laat
inquiramus eum, et offeramus ei munera, ons gaan en Hem zoeken, en Hem
aurum, thus et myrrham, alleluja.
geschenken aanbieden: goud, wierook en
mirre, alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui hodierna die
Unigenitum tuum gentibus stella duce
revelasti: concede propitius; ut, qui jam
te ex fide cognovimus, usque ad
contemplandam speciem tuae celsitudinis
perducamur. Per eundem Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - God, die op deze dag
uw eniggeboren Zoon onder geleide van
een ster aan de heidenen hebt
geopenbaard; verleen goedgunstig dat
wij, die U reeds kennen door het geloof,
tot de aanschouwing van de glans uwer
Majesteit mogen gebracht worden. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men: Alma Redemptoris Mater, bladz. 200.
¶ Tot en met de octaafdag van de Verschijning des Heren, 13 Januari, getijden zoals
op het feest. Op de Zondag onder het octaaf zijn de Vespers echter veelal van het
feest van de Heilige Familie, bladz. 587.

Gebeden op het feest van de verschijning des Heren
Met voorliefde bidden wij op dit feest psalm 71, bladz. 928.

Gebeden tot den vader
God, die een ster van korte duur prachtig hebt willen kleden in onvermoede glans,
toon de christenvolken uw gelaat; opdat Gij ons die telkens afdwalen, de haven van
het eeuwige heil laat bereiken, zoals Gij de verdwaalde magiërs ten slotte de juiste
weg hebt gewezen.
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Almachtige God, wiens kinderen wij worden als wij door het bad van het
heilbrengende water worden gereinigd, maak dat de gave van uw zegening zo in ons
blijve bevestigd, dat wij met recht kinderen van de hemelstad Jerusalem worden
genoemd. Gelijk Gij U aan de heidenen hebt geopenbaard in een ster, verschijn zo
ook aan de gelovigen ten heil; en, gelijk Gij ons in het bad door het geheiligde water
hebt vernieuwd, vernieuw ons ook in de toekomst door uw beloofde vergeving en
genade.
Almachtigeen barmhartige God, antwoord op het bidden en
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smeken van uw volk met uw goedheid en genade. Gij ziet hoe trouw en toegewijd
het zich verheugt op deze dag, waarop onze Heer en God in ware ootmoed Zich uit
liefde in knechtsgestalte vertoont in de wereld, om naderhand zijn goddelijke macht
in wonderlijke pracht te tonen in de hemel. Hij die een klein kind voor ons werd, Hij
was het ook die Zich van een ster bediende om de wijzen tot Zich te voeren. Wij
smeken daarom uw goedertierenheid, o Heer, dat Gij, zoals Gij hen geholpen hebt
uw Gezalfde als waarlijk God in waarlijk mens te kennen, al uw gelovigen, die de
heilige Kerk in haar moederlijke schoot draagt, in dit leven bijstaat met
onoverwinnelijke kracht, en eens het eeuwige geschenk van het hemelse rijk doet
verwerven.
Almachtige, eeuwige God, die door een stralende ster de menswording hebt doen
kennen van uw Woord - toen de wijzen Het aanschouwden hebben zij geschenken
aangebracht en uwe Majesteit aanbeden -; geef dat in onze zielen steeds de ster van
uw gerechtigheid blijft schijnen, en onze schat daarin bestaat dat wij U loven.
Almachtige, eeuwige God, lichtglans in de zielen der gelovigen, die ons dit heilige
feest van het allereerste begin der uitverkiezing van de heidenen hebt gegeven; vervul
de wereld van uw heerlijkheid en verschijn in stralend licht aan de volken, die U
onderworpen zijn.

Tot den mensgeworden zoon
Door wonderlijke tekenen van uw macht hebt Gij, o God, de aanvang van ons heil
getoond. Den wijzen, die de stralende ster zijn gevolgd, hebt Gij gegeven U te
aanbidden en U door symbolische gaven te belijden als hun eeuwigen Koning en
Heer. In het lichaam onzer mensheid hebt Gij het water geheiligd, opdat wij door
het wondere geheim des doopsels zouden worden afgewassen en worden herboren
uit den Geest. Door uw onzegbare macht hebt Gij heden water in wijn veranderd, en
zo aan de leerlingen uw Godheid geopenbaard. Verhoor ons, bidden wij U nederig,
om wille van de luister van deze hoogheilige dag; en geef ons dat wij, verlicht door
uwe heerlijkheid, aan de wereld mogen afsterven en slechts voor U, Christus onzen
Koning, leven.
Koning aller eeuwen, Christus, allerhoogste God, die in de dagen van koning Herodes
uit een Maagd zijt geboren en U door een nieuwe ster aan de wijzen die U zochten
hebt geopenbaard; laat aan ons verschijnen uw machtige hulp, opdat alle bederf van
duisternis worde verdreven. Moge de stralende ster uwer majesteit zo helder in ons
schijnen, dat wij bij ons zoeken naar U door geen dwalingen worden gehinderd, maar
blij ons haasten om U te gaan zien en,
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als wij U mogen aanschouwen, ons ten zeerste verheugen.
Nu straalt de hemel, Heer, in milde sterrenglans en wordt de aarde zelf door deze
klare schijn geadeld, want uit uw heilige woning hebt Gij aan de wereld willen
verschijnen. Genees de droefheid van ons hart, daar Gij toch hiertoe zijt gekomen
om het heelal te verlossen. En geef aan onze ogen uw zuiverend licht, opdat wij U
altijd mogen aanschouwen en wij, die aan de heidenen de blijde vreugde uwer
verschijning verkondigen, ons in eeuwige jubel met U mogen verheugen.
God, die geheel de in duisternis verzonken wereld door een straal van uw luister
verlicht en ons deze dag van uw verschijning doet vieren; geef dat wij opstaan uit
onze val, de verdoving onzer ontrouw afwerpen, en wakend rechtstaan en U onze
lofzang zingen. Doe ons de werken der duisternis afleggen en U volgen, die de vorst
zijt van het licht. Gelijk het helder daglicht het duister van de nacht verdrijft, zo reik
den zieken uw medicijn, troost hen die in droefheid verkeren, wijs den dwalenden
de weg des heils, geef den boetvaardigen het geschenk uwer vergeving, en toon U
in een helder licht aan hen die U zoeken. Dan zal in ons de luister van uw heerlijkheid
weerstralen, en zal geheel uw Kerk schitteren in geloof, in hoop en in liefde.

Gebed van Sophronius van Jerusalem
In de volgende gedeelten uit het grote gebed, dat in de Kerken van de
Byzantijnse ritus op de vooravond van Epiphanie bij de plechtige
waterwijding wordt uitgesproken, vinden wij de motieven bijeen welke
de Oosterse theologen uit het mysterie van Christus' doopsel in de Jordaan
hebben geput. Dit feest van Christus' verschijning is tevens het feest van
de eerste openbaring van Gods Drievuldigheid. Ook het mysterie van
Christus' doopsel behoort tot de geheimen van het heilswerk, waardoor
God ons de zaligheid heeft geschonken: de heiliging van de Jordaan is het
doopsel waardoor wij met God zijn verzoend; ja, deze heiliging van het
water is de heiliging en de reiniging van geheel de door onze zonden
vernederde schepping. De wonderen waarvan de Jordaan in het Oude
Verbond de getuige was, dienden slechts om het wonder van deze feestdag
vooraf te beelden.
Drievuldigheid, verheven boven al wat is geschapen, oneindig in goedheid en macht,
ontoegankelijk Licht dat iederen mens verlicht die in de wereld komt, wees ook mij,
uw onwaardigen dienaar, een licht. Verlicht de ogen van mijn inzicht, opdat ik uw
onmetelijke weldaad en macht in mijn lofzang waag te verheerlijken.
U prijzen wij, algoede Heer, almachtige, Koning der eeuwigheid. U prijzen wij,
Schepper en Maker van het heelal. U prijzen wij, eniggeboren Zoon van God, zonder
vader uit een Moeder en zonder moeder uit een Vader voortgekomen. Op het
Kerstfeest zagen wij U als een kind; op dit feest zien wij U als den
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volmaakten God, ons uit den volmaakten God verschenen.
Heden toch, op deze feestdag, verenigt zich met ons het koor der heiligen en vieren
de engelen feest met de mensen. Heden is de genade van den Heiligen Geest, in de
gedaante van een duif, boven de wateren afgedaald. Heden is opgegaan de Zon zonder
avond, en wordt de wereld verlicht door het licht des Heren. Heden praalt met de
wereld de maan in luister van stralen. Heden sieren de lichtende sterren de wereld
door de glans van hun schijnsel. Heden doen de wolken uit de hemel over de mensheid
een dauw van gerechtigheid dalen. Heden laat de Ongeschapene Zich door zijn eigen
schepsel met de hand beroeren. Heden nadert de profeet en voorloper den Heer, maar
bevend blijft hij staan, als hij ziet hoe God Zich tot ons nederbuigt. Heden wordt het
water der Jordaan door de komst des Heren in een medicijn veranderd. Heden wordt
geheel de schepping omspoeld door wondere stromen. Heden worden de zonden der
mensen in de wateren der Jordaan gedelgd. Heden staat het paradijs voor de mensen
open, en is de Zon der gerechtigheid over ons opgegaan. Heden wordt, gelijk bij
Moses, het bittere water door de komst des Heren voor het volk in zoetheid veranderd.
Heden worden wij van de oude droefheid bevrijd en zijn wij, als het nieuwe Israël,
gered. Heden worden wij ontrukt aan het duister en worden wij overstraald door het
licht van Gods kennis. Heden wordt de nacht der wereld door de verschijning van
onzen God verdreven. Heden straalt geheel de schepping in een hemels licht. Heden
wordt de valse waan verstoord en baant de komst des Heren ons de weg des heils.
Heden vieren de schepselen in den hoge feest met de schepselen beneden, en
mengen zich die van beneden met die van omhoog. Heden jubelt met luide stem de
heilige gemeente der rechtgelovigen.
Heden immers haast Zich de Heer naar het doopsel om het menselijke geslacht te
verheffen. Heden buigt Zich de Onbuigzame voor zijn eigen maaksel om ons van de
slavernij te verlossen. Heden hebben wij het hemelrijk verworven, want aan het rijk
des Heren zal geen einde zijn. Heden delen aarde en zee in de vreugde der wereld,
en is de wereld van jubel vervuld.
U zagen de wateren, Heer, U zagen de wateren, en zij werden bevreesd. De Jordaan
week terug, toen zij het vuur der Godheid zag, dat in een lichaam tot haar kwam en
in haar nederdaalde. De Jordaan week terug, toen zij den Heiligen Geest aanschouwde,
die in de gedaante van een duif nederdaalde en boven U zweefde. De Jordaan week
terug, toen zij den Onzichtbare zag in zichtbare gestalte,
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den Schepper in het vlees, den Heer in de gedaante van een knecht. De Jordaan week
terug en de bergen sprongen op, toen zij God aanschouwden in het vlees. De wolken
verhieven hun stem, verwonderd over de komst van het Licht van Licht, van den
waren God van waren God. Het is het feest des Heren dat wij vandaag in de Jordaan
aanschouwen; wij zien hoe Hij in de Jordaan de dood der ongehoorzaamheid doet
verzinken, de prikkel van de dwaling en de ketenen van Adam, en hoe Hij aan de
wereld het doopsel van de verlossing schenkt.
Daarom verkondig ook ik, zondaar en onwaardige knecht, uw grote wonderdaden,
en roep in vreze en boetvaardigheid U toe: Groot zijt Gij, Heer, en wonderbaar zijn
uwe werken, en geen woord kan ooit toereikend zijn de lof te zingen van uw
wonderen. Want Gij, onze God, zijt op aarde verschenen en hebt met de mensen
verkeerd. De wateren van de Jordaan hebt Gij geheiligd, uit de hemel uw Heiligen
Geest er over afgezonden, en de koppen van de draken die zich daar verborgen, hebt
Gij vertreden.
Toen Gij, Christus, in de Jordaan werd gedoopt, is ons de aanbidding der
Drievuldigheid geopenbaard; want de stem des Vaders heeft van U getuigd en U zijn
welbeminden Zoon genoemd; de Geest ook, in het beeld der duif, bekrachtigde de
waarheid van dit woord. U, Christus, God, die zijt verschenen en de wereld hebt
verlicht, zij heerlijkheid.

Getijden op zondag onder het octaaf van de verschijning des Heren
De LAUDEN kan men bidden zoals op het feest van de Verschijning des Heren, bladz.
579. Waar dit feest wordt gevierd, zijn de Vespers echter van het feest van de Heilige
Familie, zoals volgt.

Vespers ter ere van de heilige familie
Het feest van de heilige Familie, dat paus Leo XIII heeft ingesteld om de
ontkerstening der huisgezinnen tegen te gaan en dat door Benedictus XV
werd vastgesteld op de eerste Zondag na de Verschijning des Heren, doet
ons in aansluiting op het Kerstfeest het geheim van Jesus' verborgen leven
overwegen. Als ons familieleven bloeit door de liefde, welke het Huisgezin
van Nazareth heeft gekenmerkt, dan zullen ook onze gezinnen afbeeldingen
zijn van de Kerk, waarvan Christus het middelpunt is, en ons een
voorsmaak geven van het eeuwige huis des Heren.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.
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templo seden-

NA drie dagen * vonden zij Jesus in de
tempel,
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zittend te midden der leraren, terwijl Hij tem in medio doctorum, audientem illos,
naar hen luisterde en hen ondervroeg.
et interrogantem eos.
De psalmen zoals op de feesten ter ere van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. De Moeder van Jesus * zeide tot 2 ANT. Dixit mater Jesu * ad illum: Fili,
Hem: Mijn zoon, waarom hebt Gij zo met quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et
ons gehandeld? Zie, uw vader en ik
ego dolentes quaerebamus te.
zochten U vol droefheid.
3 ANT. Jesus ging met hen mede * en
kwam te Nazareth; en Hij was hun
onderdanig.

3 ANT. Descendit Jesus * cum eis, et
venit Nazareth, et erat subditus illis.

4 ANT. En Jesus nam toe * in wijsheid, 4 ANT. Et Jesus proficiebat * sapientia,
leeftijd en bevalligheid bij God en bij de et aetate, et gratia apud Deum et homines.
mensen.
5 ANT. En zij zeiden: * Vanwaar bezit 5 ANT. Et dicebant: * Unde huic sapientia
Hij deze wijsheid en deugden? Is Hij niet haec, et virtutes? Nonne hic est fabri
de zoon van den timmerman?
filius?

Kapittel Luc. 2, 51
Jesus ging met Maria en Joseph mede, en Descendit Jesus cum Maria et Joseph, et
kwam te Nazareth; en Hij was hun
venit Nazareth: et erat subditus illis. .
onderdanig. . Gode zij dank.
Deo gratias.

Lofzang van Paus Leo XIII
O zalig licht van 't hemelkoor,
der stervelingen zeek're hoop,
Gij Jesus, wien bij uw geboort'
liefde van ouders tegenlacht;

O lux beata caelitum
et summa spes mortalium,
Jesu, o cui domestica
arrisit orto caritas:

Maria, aan genade rijk,
gij die alleen aan kuise borst
Jesus hebt kunnen koesteren,
Hem met uw melk uw kussen reikt;

Maria, dives gratia,
o sola quae casto potes
fovere Jesum pectore,
cum lacte donans oscula:

En gij, uit d'oude vaderen
tot stut verkoren van de Maagd,
gij wien met vaders zoete naam
het goddelijke Kind begroet;

Tuque ex vetustis patribus
delecte custos Virginis,
dulci patris quem nomine
divina Proles invocat:
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Die zijt uit Jesse's eed'le stam
gesproten tot der volken heil,
hoort naar ons die met smeekgebed
voor 't U gewijde altaar trêen.

De stirpe Jesse nobili
nati in salutem gentium,
audite nos qui supplices
vestras ad aras sistimus.
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Dum sol redux ad vesperum
rebus nitorem detrahit,
nos hic manentes intimo
ex corde vota fundimus.

Terwijl de zon ter kimme neigt,
aan alle ding haar glans onttrekt,
wijlen wij hier en bieden uit
de grond des harten ons gebed.

Qua vestra sedes floruit
virtutis omnis gratia,
hanc detur in domesticis
referre posse moribus.

Zoals uw woning eens met sier
van alle deugden was getooid,
zo mogen onze huizen ook
in deze bloei te pronken staan.

Jesu, tuis obediens
qui factus es parentibus,
cum Patre summo ac Spiritu
semper tibi sit gloria.

Aan U, o Jesus, die als Kind
uw ouders onderdanig waart,
met uwen Vader en den Geest,
aan U zij eeuw'ge heerlijkheid.

Amen.

Amen.

. Ponam universos filios tuos doctos a
. Aan al uw zonen zal Ik de wetenschap
Domino. . Et multitudinem pacis filiis des Heren schenken. . En overvloed van
tuis.
vrede.
ANT. Maria autem * conservabat omnia ANT. Maria echter * bewaarde al deze
verba haec, conferens in corde suo.
woorden, en overwoog ze in haar hart.
Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Domine Jesu Christe, qui
Mariae et Joseph subditus, domesticam
vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti:
fac nos, utriusque auxilio, Familiae
sanctae tuae exemplis instrui; et
consortium consequi sempiternum: Qui
vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus,
die in onderdanigheid aan Maria en
Joseph, het gezinsleven door
onuitsprekelijke deugden hebt geheiligd;
geef dat wij, met hun beider hulp, worden
onderwezen door de voorbeelden van uw
heilige Familie, en eeuwige gemeenschap
met haar verkrijgen. Gij die leeft en
heerst.

GEDACHTENIS VAN DE VERSCHIJNING DES HEREN door de antifoon Tribus miraculis
of Magi, het vers Reges Tharsis en het Gebed Deus qui hodierna die, bladz. 582. Vervolgens GEDACHTENIS VAN DE ZONDAG:
ANT. Fili, * quid fecisti nobis sic? Ego et
pater tuus dolentes quaerebamus te. Quid
est quod me quaerebatis? nesciebatis quia
in

ANT. Mijn Zoon, * waarom hebt Gij zo
met ons gehandeld? Ik en uw vader
zochten U vol droefheid. Waarom hebt
gij Mij gezocht? Wist gij niet, dat
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Ik behoor te zijn in hetgeen mijns Vaders iis, quae Patris mei sunt, oportet me esse?
is?
. Allen zullen komen van Saba, alleluja. . Omnes de Saba venient, alleluja.
. En brengen goud en wierook aan,
Aurum et thus deferentes, alleluja.
alleluja.
Laat ons bidden. - Schenk, vragen wij,
Heer, aan de beden van uw smekend volk
hemelse ontferming; opdat het zie wat
het moet doen, en tot het volbrengen van
wat het heeft gezien de kracht vinde.
Door onzen Heer.

Oremus. - Vota, quaesumus, Domine,
supplicantis populi caelesti pietate
prosequere: ut et quae agenda sunt,
videant, et ad implenda quae viderint,
convalescant. Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

.

En tot slot ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.

Getijden op de zondagen na de verschijning des Heren
Op de Zondagen tussen de octaafdag van de Verschijning des Heren en Septuagesima
kan men de LAUDEN bidden, zoals voor de gewone Zondagen is aangegeven, bladz.
106.
De VESPERS zijn op deze Zondagen als gewoonlijk, bladz. 187, behalve de antifoon
bij de lofzang Magnificat en het Gebed.

Vespers op de tweede zondag na de verschijning des Heren
ANT. BIJ MAGN. Toen er gebrek aan wijn AD MAGN. ANT. Deficiente vino, * jussit
was, * gaf Jesus bevel de kruiken met
Jesus impleri hydrias aqua, quae in vinum
water te vullen; en dit is veranderd in
conversa est, alleluja.
wijn, alleluja.
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Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die zowel hemel als aarde bestuurt;
verhoor goedgunstig de smeekbeden van
uw volk, en schenk aan onze tijden uw
vrede. Door onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui caelestia simul et terrena moderaris:
supplicationes populi tui clementer
exaudi; et pacem tuam nostris concede
temporibus. Per Dominum.
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Vespers op de derde zondag na de verschijning des Heren
AD MAGN. ANT. Domine, * si vis, potes ANT. BIJ MAGN. Heer, * als Gij wilt, kunt
me mundare: et ait Jesus: Volo, mundare. Gij mij reinigen; en Jesus sprak: Ik wil,
word gereinigd.
Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
infirmitatem nostram propitius respice:
atque ad protegendum nos dexteram tuae
majestatis extende. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, zie genadig neer op onze zwakheid;
en strek de rechterhand van uw Majesteit
uit om ons te beschermen. Door onzen
Heer.

Vespers op de vierde zondag na de verschijning des Heren
AD. MAGN. ANT. Domine, * salva nos,
perimus: impera, et fac, Deus,
tranquillitatem.

ANT. BIJ MAGN. Heer, * red ons, wij
vergaan; geef uw bevel, God, en maak
dat het rustig zij.

Oremus. - Deus, qui nos, in tantis
periculis constitutos, pro humana scis
fragilitate non posse subsistere: da nobis
salutem mentis et corporis; ut ea, quae
pro peccatis nostris patimur, te adjuvante,
vincamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die weet dat wij,
ten gevolge van onze menselijke
zwakheid, te midden van zo grote gevaren
geen stand kunnen houden; geef ons de
gezondheid naar ziel en lichaam, opdat
wij datgene wat wij om onze zonden te
lijden hebben, met uw hulp ovenvinnen.
Door onzen Heer.

Vespers op de vijfde zondag na de verschijning des Heren
AD MAGN. ANT. Colligite * primum
zizania, et alligate ea in fasciculos ad
comburendum: triticum autem congregate
in horreum meum, dicit Dominus.

ANT. BIJ MAGN. Verzamelt * eerst het
onkruid, en bindt het tot bundels om het
te verbranden; maar brengt de tarwe
bijeen in mijn voorraadschuur, zegt de
Heer.

Oremus. - Familiam tuam, quaesumus,
Domine, continua pietate custodi: ut, quae
in sola spe gratiae caelestis innititur, tua
semper protectione muniatur. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Waak, vragen wij,
Heer, met onafgebroken vaderlijke zorg
over uw onderhorigheid; opdat zij, daar
zij alleen steun vindt in de hoop op
hemelse genade, steeds door uw
bescherming worde behoed. Door onzen
Heer.
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Vespers op de zesde zondag na de verschijning des Heren
ANT. BIJ MAGN. Het rijk der hemelen *
is gelijk aan een zuurdeeg, dat door een
vrouw wordt genomen en vermengd
onder drie maten meel, totdat dit geheel
is gegist.

AD MAGN. ANT. Simile est * regnum
caelorum fermento, quod acceptum
mulier abscondit in farinae satis tribus,
donec fermentatum est totum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij steeds bedacht
zijn op de dingen des geestes, en door
woord en daad volbrengen wat U behaagt.
Door onzen Heer.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut semper rationabilia
meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis
exsequamur, et factis. Per Dominum.
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2 februari
Opdracht van onzen Heer in de tempel
Veertig dagen oud wordt Christus de tempel binnengedragen om daar als iedere
eerstgeborene van Israël te worden vrijgekocht. Een oude man en een oude vrouw,
Simeon en Anna, ontvangen de genade den Heer te erkennen. Ook de smetteloze
Moeder is gehoorzaam aan de oude wet en begeeft zich naar de tempel voor de rituele
zuivering.
Dit feest is in de eerste plaats een feest des Heren. Vooral in de Westerse Kerk
heeft men op deze dag echter graag het moederschap van de Maagd Maria overwogen
en haar nederige gehoorzaamheid. Daarom noemde men dit feest ook wel Maria's
Zuivering of Maria-Lichtmis. Deze laatste naam heeft betrekking op de bijzondere
plechtigheid van deze dag: de plechtige kaarsenwijding, de processie en het blijde
kaarsenlicht gedurende de daarop volgende eucharistische viering. Het is Christus
zelf dien wij door dit licht verzinnebeelden, - gelijk Simeon zei: ‘een licht tot
verlichting der heidenen en de heerlijkheid van zijn volk Israël’, - aldus aan het einde
van de Kerstcyclus de mysteries van Epiphanie en Kerstmis, de verschijning des
Heren aan de volkeren en aan de geroepenen uit het jodendom, tot één motief
samenvattend.
OVERWEGING - Hij dien de hemelen niet kunnen omvatten, komt binnen in een tempel
van hout en steen. Maria draagt in haar armen den Zoon, die verwekt werd vóór de
morgenster. De eeuwige Wetgever is onderdanig aan zijn eigen wet. Dit zijn in het
kort de motieven van het mysterie des Heren, dat dit feest ons voor ogen stelt.
Het geheim van Christus' opdracht in de tempel is een nieuw aspect van het mysterie
zijner menswording. De vóór eeuwigheid geboren Zoon wordt rondgedragen als een
klein kind. Na de besnijdenis te hebben ondergaan, onderwerpt Hij Zich ook aan het
voorschrift, dat alle mannelijke eerstgeborenen uit Israël van God moesten worden
vrijgekocht. Door zelf aan de wet der voorafbeelding gehoorzaam te zijn, heeft God
haar vervolmaakt tot de nieuwe wet van zijn heil. Want niet
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langer bestaat nu een wettelijke toewijding van eerstgeborenen; allen die geroepen
werden, zijn in Christus aangenomen kinderen Gods. De vrijheid der liefde heeft de
onvrijheid van de vrees der oude wet vervangen. De oude tempel maakt plaats voor
de eredienst in geest en waarheid. De tempel van Jerusalem was sinds eeuwen leeg
om vandaag God zelf te kunnen ontvangen. Maar nu heeft hij dan ook afgedaan;
tempel en tempelritus, die slechts voorafbeeldingen waren, hebben vandaag hun
betekenis verloren. Nu kan er nog slechts volgen dat de voorhang scheurt en de vijand
komt om hem voor altijd te slechten.
Het Woord treedt vandaag binnen in zijn eigendom, als verwonderd of de zijnen
Hem zullen ontvangen. Het officiële Israël der priesters herkent Hem niet. Slechts
de Moeder en de Voedstervader, de grijsaard Simeon en de weduwe Anna zijn de
verlichten. Zij zagen uit naar de vertroosting van Israël zonder deze aan God te willen
voorschrijven; zij begrepen dat het heil slechts uit genade kan zijn. Want allen worden
wij uit genade geroepen: gelijk de onwetende herders, de dwalende magiërs en de
oude Simeon die zich liet leiden door den Geest. Voor de maagdelijke Moeder worden
vandaag twee tortels geofferd, als was zij door de heilige menswording en geboorte
des Heren verontreinigd. De Moeder is gelijk aan haar Kind en onderhoudt evenals
Hij de oude wet; om Hem in alles nabij te zijn en nederig haar uitverkiezing te
verbergen in haar hart.

Getijden op Maria-lichtmis
De eerste vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

De volgende antifonen, welke volgens het Romeinse Brevier in de Eerste
Vespers van dit feest worden gezongen, zijn ons een afscheid aan de viering
van het Kerstfeest, waarvan wij vandaag het laatste der geheimen
herdenken.
1 ANT.

1 ANT.

O WONDERBARE ruil: * de Schepper
van het menselijk geslacht neemt een
bezield lichaam aan en wil uit een Maagd
worden geboren; en uit haar voortkomend
zonder tussenkomst van een man, heeft
Hij ons zijn Godheid geschonken.

O ADMIRABILE commercium: *
Creator generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est: et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.
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De psalmen zoals in de Vespers van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111 vlg.
2 ANT. Toen Gij op wondervolle wijze * 2 ANT. Quando natus es * ineffabiliter ex
geboren werd uit een Maagd, zijn de
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
Schrif-
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sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum: te
laudamus, Deus noster.

ten in vervulling gegaan: als de regen op
de vacht zijt Gij nedergedaald om het
menselijk geslacht te verlossen; U loven
wij, onze God.

3 ANT. Rubum, quem viderat Moyses *
incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem: Dei
Genitrix, intercede pro nobis.

3 ANT. In het braambos * dat Moses
onverbrand aanschouwde, erkennen wij
uw ongerepte en lofwaardige
maagdelijkheid; Moeder Gods, wees onze
voorspraak.

4 ANT. Germinavit radix Jesse, * orta est 4 ANT. De wortel van Jesse is ontsproten,
stella ex Jacob: Virgo peperit Salvatorem: * de ster uit Jacob is opgegaan, de Maagd
te laudamus, Deus noster.
heeft den Verlosser gebaard; U loven wij,
onze God.
5 ANT. Ecce Maria genuit * nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi, alleluja.

5 ANT. Zie, Maria * heeft ons den
Verlosser gebaard; Hem ziende riep
Joannes uit: Zie het Lam Gods, zie Hem
die wegneemt de zonden der wereld,
alleluja.

Kapittel Malach. 3, 1
Ecce ego mitto Angelum meum, et
praeparabit viam ante faciem meam. Et
statim veniet ad templum sanctum suum
Dominator, quem vos quaeritis, et
Angelus Testamenti, quem vos vultis. .
Deo gratias.

Zie, Ik zend mijn Engel om de weg te
bereiden voor mijn aangezicht. En
terstond daarna zal naar zijn heilige
tempel komen de Heerser, naar wien gij
zoekt, de Engel des Verbonds, naar wien
gij verlangt. . Gode zij dank.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
. Responsum accepit Simeon a Spiritu . Simeon had een openbaring ontvangen
Sancto. . Non visurum se mortem, nisi van den Heiligen Geest. . Dat hij de
videret Christum Domini.
dood niet zou zien, voordat hij had
aanschouwd den Gezalfde des Heren.
ANT. Senex * Puerum portabat, Puer
autem senem regebat: quem virgo peperit,
et post partum virgo permansit: ipsum
quem genuit, adoravit.

ANT. De grijsaard * droeg het Kind, maar
het Kind was heerser over den grijsaard;
Hij, dien de Maagd heeft gebaard, en in
haar moederschap is zij maagd gebleven;
Hem, dien zij heeft gebaard, heeft zij
aanbeden.
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Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, ootmoedig smeken wij uwe
Majesteit, dat, zoals op deze dag uw
eniggeboren Zoon in onze vleselijke
natuur in de tempel werd opgedragen,
ook wij met een gereinigd hart aan U
worden toegewijd. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
majestatem tuam supplices exoramus: ut,
sicut unigenitus Filius tuus hodierna die
cum nostrae carnis substantia in templo
est praesentatus; ita nos facias purificatis
tibi mentibus praesentari. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.
¶ De lofzang in de COMPLETEN wordt besloten met de lofprijzing zoals op de feesten
van de heilige Moeder Gods.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

SIMEON, rechtvaardig * en godvrezend, SIMEON justus * et timoratus
zag uit naar de verlossing van Israël, en exspectabat redemptionem Israël, et
de Heilige Geest was in hem.
Spiritus Sanctus erat in eo.
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De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Simeon had een openbaring
2 ANT. Responsum accepit Simeon * a
ontvangen * van den Heiligen Geest, dat Spiritu Sancto, non visurum se mortem,
hij de dood niet zou zien, voordat hij den nisi videret Dominum.
Heer had aanschouwd.
3 ANT. Toen Simeon * het Kind in zijn 3 ANT. Accipiens Simeon * Puerum in
handen ontving, dankte en loofde hij den manibus, gratias agens benedixit
Heer.
Dominum.
4 ANT. Een licht tot verlichting der
heidenen, * en tot heerlijkheid van uw
volk Israël.

4 ANT. Lumen ad revelationem gentium,
* et gloriam plebis tuae Israël.
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5 ANT. Obtulerunt * pro eo Domino par 5 ANT. Zij offerden * voor Hem aan den
turturum aut duos pullos columbarum. Heer een paar tortels of twee jonge
duiven.

Kapittel Malach. 3, 1
Ecce ego mitto Angelum meum, et
praeparabit viam ante faciem meam. Et
statim veniet ad templum sanctum suum
Dominator, quem vos quaeritis, et
Angelus Testamenti, quem vos vultis. .
Deo gratias.

Zie, Ik zend mijn Engel om de weg te
bereiden voor mijn aangezicht. En
terstond daarna zal naar zijn heilige
tempel komen de Heerser, naar wien gij
zoekt, de Engel des Verbonds, naar wien
gij verlangt. . Gode zij dank.

Lofzang O gloriosa virginum, als in de Getijden van de Moeder Gods, bladz. 1088.
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
Propterea benedixit te Deus in aeternum. lippen. . Daarom heeft God u gezegend
in eeuwigheid.
ANT. Cum inducerent * puerum Jesum
parentes ejus, accepit eum Simeon in
ulnas suas, et benedixit Deum, dicens:
Nunc dimittis servum tuum in pace.

ANT. Toen zijn ouders * het kind Jesus
binnenbrachten, nam Simeon Hem in zijn
armen, loofde God en zeide: Nu laat Gij
uw dienaar gaan in vrede.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
majestatem tuam supplices exoramus: ut,
sicut unigenitus Filius tuus hodierna die
cum nostrae carnis substantia in templo
est praesentatus; ita nos facias purificatis
tibi mentibus praesentari. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, ootmoedig smeken wij uw
Majesteit; dat, zoals op deze dag uw
eniggeboren Zoon in onze vleselijke
natuur in de tempel werd opgedragen,
ook wij met een gereinigd hart aan U
worden toegewijd. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

SIMEON justus * et timoratus
exspectabat

SIMEON, rechtvaardig * en godvrezend,
zag uit naar de
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verlossing van Israël, en de Heilige Geest redemptionem Israël, et Spiritus Sanctus
was in hem.
erat in eo.
De psalmen zoals in de Vespers van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111 vlg.
2 ANT. Simeon had een openbaring
2 ANT. Responsum accepit Simeon * a
ontvangen * van den Heiligen Geest, dat Spiritu Sancto, non visurum se mortem,
hij de dood niet zou zien, voordat hij den nisi videret Dominum.
Heer had aanschouwd.
3 ANT. Toen Simeon * het Kind in zijn 3 ANT. Accipiens Simeon * Puerum in
handen ontving, dankte en loofde hij den manibus, gratias agens benedixit
Heer.
Dominum.
4 ANT. Een licht tot verlichting der
heidenen, * en tot heerlijkheid van uw
volk Israël.

4 ANT. Lumen ad revelationem gentium,
* et gloriam plebis tuae Israël.

5 ANT. Zij offerden * voor Hem aan den 5 ANT. Obtulerunt * pro eo Domino par
Heer een paar tortels of twee jonge
turturum aut duos pullos columbarum.
duiven.

Kapittel Malach. 3, 1
Zie, Ik zend mijn Engel om de weg te
bereiden voor mijn aangezicht. En
terstond daarna zal naar zijn heilige
tempel komen de Heerser, naar wien gij
zoekt, de Engel des Verbonds, naar wien
gij verlangt. . Gode zij dank.

Ecce ego mitto Angelum meum, et
praeparabit viam ante faciem meam. Et
statim veniet ad templum sanctum suum
Dominator, quem vos quaeritis, et
Angelus Testamenti, quem vos vultis. .
Deo gratias.

Lofzang Ave maris stella, als in de Getijden van de Moeder Gods, bladz. 1117.
. Simeon had een openbaring ontvangen . Responsum accepit Simeon a Spiritu
van den Heiligen Geest. . Dat hij de
Sancto. . Non visurum se mortem, nisi
dood niet zou zien, voordat hij had
videret Christum Domini.
aanschouwd den Gezalfde des Heren.
ANT. Heden * heeft de zalige Maagd
Maria het kind Jesus opgedragen in de
tempel, en Simeon, vervuld van den
Heiligen Geest, heeft Hem ontvangen in
zijn armen, en God geloofd in eeuwigheid

ANT. Hodie * beata Virgo Maria puerum
Jesum praesentavit in templo, et Simeon
repletus Spiritu Sancto accepit eum in
ulnas suas, et benedixit Deum in
aeternum.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Oremus. - Omnipotens
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sempiterne Deus, majestatem tuam
supplices exoramus: ut, sicut unigenitus
Filius tuus hodierna die cum nostrae
carnis substantia in templo est
praesentatus; ita nos facias purificatis tibi
mentibus praesentari. Per eundem
Dominum nostrum.

eeuwige God, ootmoedig smeken wij uw
Majesteit: dat, zoals op deze dag uw
eniggeboren Zoon in onze vleselijke
natuur in de tempel werd opgedragen,
ook wij met een gereinigd hart aan U
worden toegewijd. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Alma Redemptoris Mater,
bladz. 200.

Oud gebed bij de kaarsenwijding
Almachtige, eeuwige God, bron en oorsprong van alle licht, Gij hebt de wereld
verlicht met het licht van uw luister door ons uit de schoot der ongeschonden Maagd
Maria uw eniggeboren Zoon te zenden. Want Hem, dien Gij lang van te voren door
de spreuken der profeten had voorzegd, hebt Gij in deze tijd aan de volken, die in
het duister zaten, gezonden als een licht; en waar zij dwaalden in het land van de
schaduwen des doods, is hun een eeuwige klaarheid opgegaan. Wij bidden dat Gij
deze kaarsen, voor uw Naam bereid, wilt zegenen met de zegening, waarmede Gij
ons uit de macht der duisternis hebt doen overgaan tot het licht en het rijk van uw
beminden Zoon, door wien den rechtvaardigen van hart het licht is verschenen en
de vreugde van het eeuwige heil. Zoals Gij den rechtvaardigen Simeon vervuld hebt
met de gelovige verwachting dat hij de dood niet zou aanschouwen voordat hij den
Gezalfde des Heren in het vlees had aanschouwd, vervul zo, heilbrengend Licht van
geheel de wereld, ook ons met het licht van uw heerlijkheid; verdrijf van ons alle
duisternis van ongeloof en, gelijk Gij heden uw dienaar in vrede hebt doen heengaan,
geleid ons in de vrede van uw heilige Kerk, opdat wij mogen binnengaan in de haven
der eeuwige rust en daar, vol van de luister van het ware licht, op de dag des oordeels
met de koren der lofzingende engelen blijde het aangezicht van de Zon zonder avond
mogen aanschouwen.
O schat der eeuwen, leven van alle ding, om mijnentwil een kind geworden, maakt
Gij, die eertijds de wet in tafels grifte op de Sinai, Uzel-
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ven onderworpen aan de wet om allen van de knechtschap dier oude wet te bevrijden.
Ere zij, Verlosser, uwe goedheid; ere zij uw koninkrijk, ere zij uw heilsbestel, o enige
Minnaar der mensen.

Gebed ter ere van de Moeder van God
toegeschreven aan den heiligen Anselmus
O zeer verheven Maagd, door de verdiensten van uw heilige zuivering geef mij kracht
tegen uwe vijanden. Zeer heilig zijt gij, o Maagd, van lichaam allerzuiverst, in handel
boven allen schoon. Noch uw hart, o Maagd der maagden, noch uw mond werd ooit
besmet, maar geheel schoon zijt gij en zonder vlek, een ongeschonden maagd, zowel
naar lichaam als naar geest. Hoewel gij in uw ongereptheid aan de wetten niets zijt
verschuldigd, vervult gij toch, om een voorbeeld van ootmoed te geven, de plicht
der zuivering die geldt voor alle moeders. Met u in de tempel brengt gij, ongerepte
Moeder, ter zuivering Hem die onze zonden kent, want voor Hem ligt alles open;
van verborgen zonden zuivert Hij ons door belijdenis en boete dag aan dag, en door
de geest van versterving spaart Hij zijn dienaren voor vreemde zonden. Met u in de
tempel brengt gij ter zuivering Hem wiens bloed ons op het kruis des lijdens van
erfsmet schoonwast en dagelijks op het altaar van het kruis ons door de heilige
geheimen reinigt van de zonden die wij betreuren en hebben beleden. Met u in de
tempel brengt gij ter zuivering Hem die ons tot Hogepriester is geworden naar de
wijze van Melchisedech; die die steeds opnieuw met onze zwakheid medelijdt en
vol ontferming is voor ons; die als een trouwe Priester dagelijks met God den Vader
ons verzoent, voldoening gevend voor de zonden van het volk door wat Hij, God
van God, aan God den Vader dagelijks ten offer brengt; want als wij ons slechts
bekeren en onze zonden belijden, zal God, getrouw en rechtvaardig en geduldig, ons
vergiffenis en kwijtschelding schenken.
In zijn Naam, allerreinste Maagd, vlucht ik tot u. In zijn Naam allerzoetst en in zijn
liefde dan, o goedertieren Meesteres, neem mij op, nu ik tot u mijn toevlucht neem.
En help mij door de verdiensten van uw reine zuivering, opdat ik tot mijn vreugde
mij voortdurend van de smet van mijn geweten zo gezuiverd weet, dat geen smet of
boze daad mij ooit meer bedroeve. Heilige Moeder Gods, neem mij aan en spreek
voor mij, zondaar, ten beste bij uw lieven Zoon Jesus Christus, de gezegende vrucht
van uw schoot, en ontferm u over mij.
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Getijden op zondag septuagesima
De LAUDEN kan men bidden zoals voor de gewone Zondagen is aangegeven, bladz.
106. Van deze Zondag af wordt echter, ook op weekdagen, de eerste psalm vervangen
door psalm 50: Miserere mei, Deus.

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.
CAPITULUM. Fratres: Nescitis quod ii, qui
in stadio currunt, omnes quidem currunt,
sed unus accipit bravium? Sic currite ut
comprehendatis. . Deo gratias.

KAPITTEL. 1 Cor. 9, 24. Broeders, weet
gij niet, dat zij die in de renbaan lopen,
wel allen lopen, maar dat slechts een de
zegeprijs behaalt? Zo moet gij lopen, dat
gij die verwerft. . Gode zij dank.

Lofzang Lucis Creator optime met het volgende vers, bladz. 196.
ANT. Dixit paterfamilias * operariis suis:
Quid hic statis tota die otiosi? At illi
respondentes dixerunt: Quia nemo nos
conduxit. Ite et vos in vineam meam: et
quod justum fuerit, dabo vobis.

ANT. De huisvader zeide * tot zijn
arbeiders: Wat staat gij hier de gehele dag
ledig? En zij antwoordden en spraken:
Omdat niemand ons gehuurd heeft. Gaat
ook gij in mijn wijngaard; en wat billijk
is, zal ik u geven.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Preces populi tui, quaesumus,
Domine, clementer exaudi: ut, qui juste
pro peccatis nostris affligimur, pro tui
nominis gloria misericorditer liberemur.
Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verhoor, vragen wij,
Heer, genadig de gebeden van uw volk;
opdat wij, die terecht voor onze zonden
worden gekastijd, om wille van de luister
van uw Naam barmhartig bevrijd worden.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.
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Getijden op zondag sexagesima
De LAUDEN kan men bidden zoals voor de gewone Zondagen is aangegeven, bladz.
106 (met als eerste psalm: Miserere mei Deus).

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.
KAPITTEL. 2 Cor. 11, 19-20. Broeders,
gij zijt welwillend in het verdragen van
onwijzen, omdat gij zelf wijs zijt. Gij
verdraagt het immers, als men u in
onvrijheid brengt, als men u uitbuit, als
men u besteelt, als men zich boven u
verheft, als men u in het aangezicht slaat,
. Gode zij dank.

CAPITULUM. Fratres: Libenter suffertis
insipientes, cum sitis ipsi sapientes:
sustinetis enim si quis vos in servitutem
redigit, si quis devorat, si quis accipit, si
quis extollitur, si quis in faciem vos
caedit. . Deo gratias.

Lofzang Lucis Creator optime met het volgende vers, bladz. 196.
ANT. U is het gegeven * het geheim van ANT. Vobis datum est * nosse mysterium
het rijk Gods te kennen; de overigen
regni Dei, ceteris autem in parabolis, dixit
echter slechts in gelijkenissen. Aldus
Jesus discipulis suis.
sprak Jesus tot zijn leerlingen.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ziet dat wij
ons op geen enkel onzer werken kunnen
verlaten; verleen goedgunstig, dat wij
door de bescherming van den Leraar der
heidenen tegen alle onheil worden
beveiligd. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui conspicis quia ex
nulla nostra actione confidimus: concede
propitius; ut contra adversa omnia
Doctoris gentium protectione muniamur.
Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.
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Getijden op zondag quinquagesima
De LAUDEN kan men bidden zoals voor de gewone Zondagen is aangegeven, bladz.
106 (met als eerste psalm: Miserere mei Deus).

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.
CAPITULUM. Fratres: Si linguis hominum
loquar et Angelorum, caritatem autem
non habeam, factus sum velut aes sonans,
aut cymbalum tinniens. . Deo gratias.

KAPITTEL. 1 Cor. 13, 1. Broeders, al
spreek ik de talen van mensen en engelen,
maar ik heb de liefde niet, dan ben ik als
schallend koper of als een rammelend
bekken. . Gode zij dank.

Lofzang Lucis Creator optime met het volgende vers, bladz. 196.
ANT. Stans autem Jesus, * jussit caecum
adduci ad se, et ait illi: Quis vis ut faciam
tibi? Domine, ut videam. Et Jesus ait illi:
Respice, fides tua te salvum fecit. Et
confestim vidit, et sequebatur illum,
magnificans Deum.

ANT. Jesus nu bleef staan * en gaf bevel
den blinde tot Hem te leiden; en Hij zeide
hem: Wat wilt ge dat Ik u doe? Heer, dat
ik zien moge. En Jesus zeide tot hem:
Word ziende, uw geloof heeft u genezen.
En aanstonds zag hij, en volgde Hem,
God lofprijzend.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Preces nostras, quaesumus,
Domine, clementer exaudi: atque, a
peccatorum vinculis absolutos, ab omni
nos adversitate custodi. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verhoor, vragen wij,
Heer, goedgunstig onze gebeden; en
behoed ons, van de boeien der zonden
bevrijd, voor alle onheil. Door onzen
Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum, bladz. 201.
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De veertigdaagse vasten
De vasten waarmee de Kerk zich op het jaarlijkse feest der feesten, de viering van
het Paasgeheim, voorbereidt, werd reeds vroegtijdig uitgebreid tot veertig dagen. Zo
letterlijk wilde men de vasten van veertig dagen onderhouden - in de heilige Schrift
immers genoemd als de duur van het vasten van Christus, van Moses en Elias - dat
in plaats van de Zondagen waarop niet werd gevast, vóór de eerste Zondag waarmede
aanvankelijk de vastentijd begon, een viertal weekdagen aan deze tijd werd
toegevoegd. (In de tijd toen dit geschiedde, schijnt men ook Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Paaszaterdag tot de veertigdaagse boetetijd te hebben gerekend, hoewel
deze dagen reeds tot de eigenlijke Paasviering behoren en de strenge vasten dezer
dagen wordt onderhouden ter ere van de passie des Heren.) Dit is de reden waarom
in de Latijnse Kerk de vastentijd reeds begint op Aswoensdag. In navolging van de
Grieken kwam men er bovendien toe, de eigenlijke vasten te doen voorafgaan door
een tijd van voorbereiding. Het zijn de weken van Septuagesima (de zeventigste dag)
tot Aswoensdag. De geestelijke schrijvers der middeleeuwen zagen in deze zeventig
boetedagen het beeld van geheel ons leven, dat immers door dit getal der volheid
wordt uitgedrukt. Bovendien vergeleken zij ze met de zeventig jaren der joodse
ballingschap, welke aan de bevrijding waren voorafgegaan.
In de vastentijd willen wij ons meer dan anders onze menselijke toestand bewust
zijn. Hoe waar het ook is dat de christenen, die door het doopsel deel kregen aan de
verlossing in Christus, geheel en innerlijk werden gereinigd, eveneens is het waar
dat zij nog bloot staan aan de verleidingen der zonde en dat zelfs de rechtvaardige
telkens weer ten val kan komen. Want de genade van God heft de vrijheid van de
menselijke wil niet op, en menselijke zwakheid en zondigheid brengen ons er telkens
toe ons van God af te wenden. Door gebed en boete alleen kunnen wij weer tot God
terugkeren. Deze twee vormen de geheimzinnige brug tussen onze zondigheid en de
vergeving waarmede God ons door zijn ontferming - en door zijn ontferming alleen
- weder tegemoet komt. God keert Zich tot ons, als wij ons in gebed en boete tot
Hem keren (Zach. 1, 3). Nergens kunnen wij, gelijk de heilige
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Augustinus zegt, ons verbergen voor Gods gerechtigheid en voor zijn aanschijn
wegvluchten, tenzij alleen door in gebed en boete te vluchten tot God.
In deze gesteltenis zouden wij op aarde altijd moeten leven. Laat ons althans zo
leven in de vastentijd, als wij ons voorbereiden op het Paasfeest, waarin wij ieder
jaar het geheim van onze verlossing vieren. De vastentijd is de traditionele jaarlijkse
retraite der Kerk, een heilige tijd waarin we ons bezinnen op ons leven, op de boosheid
der zonde en op het heil dat ons in Christus is geschonken. Als wij niet ons gehele
leven op deze wijze aan God weggeven, laten wij Hem dan tenminste in deze veertig
dagen de tienden geven van het jaar.
De Schriftlezingen van de liturgie bieden ons iedere dag van de vastentijd stof tot
overwegen. De smekingen uit de heilige Schrift en de gebeden welke de Kerk ons
iedere dag gedurende de mis doet bidden, vormen de beste leidraad voor een oprechte
viering van deze heilige tijd. Met vrucht kunnen wij ook de boetegebeden bidden,
welke op bladz. 351 werden aangegeven, en gebruik maken van de volgende
overwegingen en gebeden, welke uit de schat van de vroomheid der eeuwen werden
bijeengelezen.

Aswoensdag
OVERWEGING (van den heiligen Ivo van Chartres) - ‘Geheel de schepping zucht en
kreunt in barensweeën tot heden toe; ook wij die de eerstelingen des Geestes bezitten
(de genade die het eerste onderpand is onzer zaligheid) zuchten in ons binnenste
naar de verlossing van ons lichaam’ (Rom. 8, 22-23). Dit wordt gezegd van de ziel
welke uit het bederf der zonde tot beeltenis van God is wedergeboren en weeklaagt
over de ijdelheid waaraan zij is onderworpen; zij is in weeën gelijk een vrouw die
moeder gaat worden, zolang zij verre is van het vaderland. Zulk een smart gevoelde
ook de psalmist toen hij uitriep: ‘Wee mij, dat mijn ballingschap voortduurt’ (Ps.
119, 5). En de Apostel zelf, die onder de eerste leden der Kerk den Heiligen Geest
had ontvangen en vurig verlangde naar de volledige aanneming der kinderen (welke
hij nochtans reeds in verwachting bezat), zei, gedreven door dezelfde droefheid: ‘Ik
verlang ontbonden te worden en met Christus te zijn’ (Phil. 1, 23).
Meer nog dan anders moeten wij ons gedurende deze dagen door boete en tranen
van berouw moeite geven weder te keren naar het vaderland, waaruit de genietingen
welke ten dode voeren, ons hebben verdreven. Laat ons daarom wenen zolang wij
op weg zijn, om ons eens in het vaderland te verheugen. Laat ons de zoetheid dezer
wereld voor bitterheid achten om wille van de zoetheid Gods, en zo in de renbaan
van dit leven lopen, dat wij de prijs van onze eeuwige roeping ontvangen. Laat ons
niet zijn gelijk de domme reizigers die hun vaderland vergeten voor het land der
ballingschap en onderweg blijven toeven. Laat ons niet zijn gelijk zieken, die zo
ongevoelig worden voor hun smarten dat zij nalaten er de medicijn voor te zoeken;
want
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wie zijn ziekte niet meer kent, aan diens behoud moet men terecht wanhopen. Laat
ons liever gaan tot den geneesheer van het eeuwige heil, Hem door onze belijdenis
onze wonden tonen en Hem toeroepen uit het diepst van ons hart: ‘Ontferm U mijner,
Heer, want ik ben ziek; genees mij, Heer, want mijn beenderen zijn geschokt’ (Ps.
6, 3). Dan zal onze geneesheer onze zonden vergeven, al onze zwakten genezen en
ons verlangen met zijn goederen verzadigen.

Gebed na het ontvangen van het askruis
Tot teken van de vrijwillige boete welke wij vandaag op ons nemen, strooit
de priester gewijde as op ons hoofd.
Almachtige, eeuwige God, die U over alles ontfermt en geen enkel ding haat dat Gij
hebt gemaakt; Gij die om wille van de boete geen acht slaat op de zonden der mensen
en ieder tegemoet komt die uw goedertierenheid inroept; zegen ons, nu wij vroom
en nederig gelijk de Ninivieten ons hoofd met as hebben bestrooid. Geef door het
aanroepen van uw heilige Naam, dat allen die om uw ontferming af te smeken zo
hun boetvaardigheid hebben getoond, verdienen mogen van U, Heer Jesus Christus,
vergiffenis van al hun zonden te verkrijgen, en heden de heilige vastentijd zó te
beginnen, dat zij met reine ziel mogen komen tot het feest van uw verrijzenis en in
de toekomst de eeuwige en onvergankelijke heerlijkheid verwerven.

Gebeden uit de Latijnse liturgische boeken
Waarlijk waardig is het, eeuwige God, dat wij U voor de rijkdom van de vruchten
der aarde dank zeggen door ons er van te onthouden. Want Gij hebt gewild dat wij
uit dit vrome gebruik zouden leren dat wij dit alles niet hebben ontvangen tot
lichamelijke overdaad, maar tot bevrediging onzer nooddruft, opdat hetgeen wij door
spaarzaamheid derven, den armen ten goede zou komen. Geef, Heer, dat een heilzame
versterving onze overmoed tempere, en wij door uw liefde de navolgers worden van
uw mildheid; opdat wij zo de tijdelijke goederen mogen gebruiken, dat wij daaruit
leren naar de eeuwige goederen te verlangen.
Gedenk, Heer, dat wij aarde zijn, en zie neer op ons vermorzeld hart; opdat wij, door
de zwakheid van het vlees ter aarde gebogen, door de kastijding van een geestelijk
vasten ten hemel worden geheven. En moge ons van U het opstaan komen, nadat wij
uit onszelf zijn gevallen.
Keren wij ons rein van hart en ziel tot God in bidden, vasten en veelvuldig waken.
Storten wij onze gebeden onder tranen, opdat de schuldbrief onzer zonden worde
verscheurd, voordat de ondergang ons plotseling overvalt en de diepte des doods ons
verzwelgt, en opdat onze
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Schepper ons bij zijn komst bereid moge vinden.

Gebed uit de geschriften van den heiligen Bonaventura
O Heer, mijn God, wat een tijd liet ik verlopen en leefde ik - nu zie ik het - zonder
vrucht te dragen. Hoe kan ik voor U stand houden? Hoe zal ik bij dat geweldige,
verschrikkelijke onderzoek mijn gezicht tot U omhoog kunnen heffen, wanneer Gij
al mijn dagen laat tellen en naar hun vruchten vraagt? O Heer God, waarom liet ik
het ook maar één ogenblik na van harte met U bezig te zijn, U met geheel mijn denken
te omhelzen en van uw zoetheid te genieten? Waar was toch het binnenste van mijn
wezen, toen het niet bij U verwijlde? Want alles wat een schepsel begerenswaard
maakt, prijzenswaard en heerlijk, heeft het toch van U.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
De beste tijd is daar, nu licht de loffelijke dag der matigheid; komt, broeders, laat
ons haasten ons ter reiniging, opdat wij zuiver voor het aanschijn van den Schepper
mogen treden en delen in zijn heerlijkheid; door de bede van haar die Hem gedragen
heeft, de enig zuivere Moeder van God.
Gij die ons de tijd der vasten geeft, opdat wij ons bekeren en leven en niet ten
onder gaan, o Woord van God, maak waardig allen aan U te behagen en in vurige
rouwmoedigheid U, Christus, te dienen; gelijk de wijze en heilige zondares die eens,
om haar zalf en om de warme tranen die zij stortte, vergiffenis van zonden ontving.
Gij, tussen rovers aan het kruis gehecht, Christus God, die door uw striemen de
menselijke natuur hebt genezen, ga niet voorbij aan mij, nu ik, gevallen onder rovers
naar de geest en door hen van het kleed der deugd beroofd en zwaar gewond, bij
geen der heiligen genezing kan vinden. Want ik ben de dood nabij, heb slechts een
korte tijd te leven; mijn enige hoop is op U, die zelfs aan doden leven schenkt. Verbind
mijn wonden en geef mij uw goedheid, enige Minnaar der mensen. Laat ons, broeders,
in de geest de vasten op ons nemen; spreekt geen bedrog met uwe tong, noch legt
een steen des aanstoots op de weg van uw broeder; maar met boetvaardigheid de
lamp van onze ziel versierend, laat ons in tranen roepen tot den Heer: Vergeef ons
onze zonden, Minnaar der mensen.
De Godsman Moses heeft, door vasten gelouterd, gezien Dien hij verlangde te
aanschouwen; hem volgend, mijn ellendige ziel, tracht ten dage der onthouding u te
reinigen van kwaad, dat gij moogt zien den Heer die u vergeving schenkt en
verzoening en verlossing, Hem die vol goedheid is, den Minnaar der mensen.
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Getijden op de eerste zondag van de vasten
¶ Op ZATERDAG voor de eerste Zondag van de Vasen zijn de VESPERS tot het Kapittel
zoals op Zaterdag, bladz. 217; van het Kapittel af kan men ze bidden zoals op de
eerste Zondag, bladz. 610.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

SCHEP in mij * een zuiver hart, o God, COR mundum * crea in me, Deus, et
en vernieuw een vaste geest in mijn
spiritum rectum innova in visceribus
binnenste.
meis.
De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. Weet, * dat de Heer God is; Hij 2 ANT. Scitote * quoniam Dominus ipse
heeft ons gemaakt, en niet wij onszelven. est Deus: ipse fecit nos, et non ipsi nos.
3 ANT. Zo zal ik U lofzingen * geheel 3 ANT. Sic benedicam * te in vita mea,
mijn leven, Heer; en mijn handen heffen Domine: et in nomine tuo levabo manus
in uw Naam.
meas.
4 ANT. In geest van ootmoed * en met
berouwvol hart mogen wij door U, Heer,
worden aangenomen; en moge ons offer
zo voor uw aanschijn zijn, dat het heden
door U worde aanvaard en U welgevallig
zij, Heer en God.

4 ANT. In spiritu * humilitatis, et in
animo contrito suscipiamur, Domine, a
te: et sic fiat sacrificium nostrum, ut a te
suscipiatur hodie, et placeat tibi, Domine
Deus.

5 ANT. Looft God, * hemelen der
hemelen, en alle wateren.

5 ANT. Laudate Deum, * caeli caelorum,
et aquae omnes.

Kapittel 2 Cor. 6, 1-2
Broeders, wij vermanen u, dat gij Gods
genade niet zoudt ontvangen zonder
vrucht. Hij zegt immers: Op de tijd die
Mij behaagt, zal Ik u verhoren, en op de
dag des heils kom Ik u helpen. . Gode
zij dank.

Fratres: Hortamur vos, ne in vacuum
gratiam Dei recipiatis. Ait enim: Tempore
accepto exaudivi te, et in die salutis
adjuvi te. . Deo gratias.
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moge in het duister van de geest

Jam, Christe, sol justitiae,
mentis diescant tenebrae,
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virtutum ut lux redeat,
terris diem cum reparas.

weer dagen aller deugden licht,
bij 't lichten van de nieuwe dag.

Dans tempus acceptabile,
et paenitens cor tribue:
convertat ut benignitas,
quos longa suffert pietas.

Geef ons de aangename tijd,
een hart ook vol boetvaardigheid;
dat wie ontferming reeds zo lang
verdroeg, u wgoedheid tot U buig.

Quiddamque paenitentiae
da ferre, quamvis gravium,
majore tuo munere,
quo demptio fit criminum.

Geef ons te boeten, zij 't niet veel;
te groot is onze zondenlast,
maar groter nog is uw geschenk
waardoor zij ons wordt uitgewist.

Dies venit, dies tua,
in qua reflorent omnia:
laetemur in hac ad tuam
per hanc reducti gratiam.

Reeds komt de dag, uw dag, nabij
als 't al opnieuw in bloei zal staan;
die dag zij onze vreugd, want hij
brengt ons tot uw genade weer.

Te rerum universitas,
clemens, adoret, Trinitas,
et nos novi per veniam
novum canamus canticum.

Dat alle ding uw goedheid eer,
aanbiddend uw Drievuldigheid,
en wij, vernieuwd door uw gena,
zingen voor U het nieuwe lied.

Amen.

Amen.

. Angelis suis Deus mandavit de te.
Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

.

ANT. Ductus est Jesus * in desertum a
Spiritu, ut tentaretur a diabolo: et cum
jejunasset quadraginta diebus et
quadraginta noctibus, postea esuriit.

. Zijn engelen heeft God over u
bevolen. . U te bewaren op al uwe
wegen.
ANT. Jesus * werd door den Geest naar
de woestijn gevoerd, om door den duivel
bekoord te worden; en toen Hij veertig
dagen en veertig nachten had gevast,
gevoelde Hij ten slotte honger.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui Ecclesiam tuam
annua Quadragesimali observatione
purificas: praesta familiae tuae; ut, quod
a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis
operibus exsequatur. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die jaarlijks uw
Kerk door het onderhouden van de
veertigdaagse boete reinigt; verleen uw
onderhorigheid, dat zij hetgeen zij door
onthouding van U tracht te verkrijgen,
door goede werken zoeke te bereiken.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.
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Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Tot het Kapittel zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.

Kapittel 2 Cor. 6, 1-2
BROEDERS, wij vermanen u, dat gij
Gods genade niet zoudt ontvangen zonder
vrucht. Hij zegt immers: Op de tijd die
Mij behaagt, zal Ik u verhoren, en op de
dag des heils kom Ik u helpen. . Gode
zij dank.

FRATRES: Hortamur vos, ne in vacuum
gratiam Dei recipiatis. Ait enim: Tempore
accepto exaudivi te, et in die salutis
adjuvi te. . Deo gratias.

Lofzang van den heiligen Gregorius den Grote
¶ Gewijzigde tekst met melodie op bladz. 1525.
In uwe goedheid, Schepper, hoor
naar ons gebed dat met geween
wij brengen in deez' heiliging
van veertigdaagse vastentijd.

Audi, benigne Conditor,
nostras preces cum fletibus,
in hoc sacro jejunio
fusas quadragenario.

Die mild het diepst der harten peilt
en kent de zwakheid onzer kracht,
reik aan wie tot U wederkeert
van uw vergeving het geschenk.

Scrutator alme cordium,
infirma tu scis virium:
ad te reversis exhibe
remissionis gratiam.

Wel hebben zeer gezondigd wij,
maar spaar wie U zijn schuld belijdt;
uw Naam tot heerlijkheid verleen
den zieken uwe artsenij.

Multum quidem peccavimus,
sed parce confitentibus:
ad laudem tui nominis
confer medelam languidis.

Geef dat het lichaamshulsel zo
door vasten worde uitgeput;
opdat de geest in soberheid
onthoude zich van zondensmet.

Sic corpus extra conteri
dona per abstinentiam;
jejunet ut mens sobria
a labe prorsus criminum.

Geef, heilige Drievuldigheid,
volmaakte Enigheid, verleen
dat voor de uwen vruchtbaar zijn
de gaven van de vastentijd.

Praesta, beata Trinitas,
concede, simplex Unitas,
ut fructuosa sint tuis
jejuniorum munera.

Amen.

Amen.
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. Zijn engelen heeft God over u
bevolen. . U te bewaren op al uwe
wegen.

. Angelis suis Deus mandavit de te.
Ut custodiant te in omnibus viis tuis.

.

ANT. Zie, nu is het de tijd * die Hem
behaagt; zie, nu is het de dag des heils;
laten wij in deze dagen onszelf tonen als
dienaren van God, door veel geduld, door

ANT. Ecce nunc tempus * acceptabile,
ecce nunc dies salutis: in his ergo diebus
exhibeamus nosmetipsos sicut Dei
ministros, in mul-
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ta patientia, in jejuniis, in vigiliis, et in
caritate non ficta.

vasten en waken, en door ongeveinsde
liefde.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus qui Ecclesiam tuam
annua Quadragesimali observatione
purificas: praesta familiae tuae; ut, quod
a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis
operibus exsequatur. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die jaarlijks uw
Kerk door het onderhouden van de
veertigdaagse boete reinigt; verleen uw
onderhorigheid, dat zij hetgeen zij door
onthouding van U tracht te verkrijgen,
door goede werken zoeke te bereiken.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Ave, Regina caelorum,
bladz. 201.
¶ Gedurende de eerste week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, bidt
men de Lauden en Vespers tot het Kapittel zoals voor de betreffende weekdagen is
aangegeven; van het Kapittel af kan men zowel Lauden als Vespers bidden zoals op
de eerste Zondag van de Vasten. - In de Lauden als eerste psalm: Miserere mei Deus.

Beurtzang ‘attende domine’
Attende, Domine, et miserere, quia
peccavimus tibi.

Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Ad te, Rex summe, omnium redemptor, Tot U, hoogste Koning, Verlosser van
oculos nostros sublevamus flentes:
allen, heffen wij wenend onze ogen;
exaudi, Christe, supplicantum preces.
verhoor, Christus, de gebeden van hen
die U smeken.
Attende, Domine, et miserere, quia
peccavimus tibi.

Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming,
want wij hebben tegen U gezondigd.
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Dextera Patris, lapis angularis, via salutis, Rechterhand des Vaders, hoeksteen, weg
janua caelestis, ablue nostri maculas
des heils, poort des hemels, was de
delicti.
smetten onzer boosheid af.
Attende, Domine, et miserere, quia
peccavimus tibi.

Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming,
want wij hebben tegen U gezondigd.
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Wij bidden, God, uw Majesteit: verhoor Rogamus, Deus, tuam majestatem:
met uw heilige oren ons klagen; vergeef auribus sacris gemitus exaudi; crimina
genadig onze zonden.
nostra placidus indulge.
Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming, Attende, Domine, et miserere, quia
want wij hebben tegen U gezondigd.
peccavimus tibi.
U belijden wij de bedreven zonden; met Tibi fatemur crimina admissa: contrito
berouwvol hart leggen wij alle verborgen corde pandimus occulta; tua, Redemptor,
boosheid voor U bloot; uwe liefde,
pietas ignoscat.
Verlosser, moge haar kwijtschelden.
Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming, Attende, Domine, et miserere, quia
want wij hebben tegen U gezondigd.
peccavimus tibi.
Gij, onschuldig gevangen, vrijwillig
Innocens captus, nec repugnans ductus,
weggevoerd, op vals getuigenis voor de testibus falsis pro impiis damnatus: quos
zondaars veroordeeld, Christus, bewaar redemisti, tu conserva, Christe.
hen die Gij hebt verlost.
Wend U tot ons, Heer, en heb ontferming, Attende, Domine, et miserere, quia
want wij hebben tegen U gezondigd.
peccavimus tibi.

Beurtzang ‘media vita’
Midden in het leven zijn wij omgeven
door de dood. Wien zullen wij vragen ons
te hulp te komen, tenzij U, o Heer, die
terecht vertoornd zijt om wille van onze
zonden. Heilige God, heilige Sterke,
heilige Zaligmaker vol ontferming, lever
ons niet over aan de bittere dood.

Media vita in morte sumus: quem
quaerimus adjutorem, nisi te, Domine?
qui pro peccatis nostris juste irasceris:
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne
tradas nos.

Op U hebben onze vaderen vertrouwd;
zij hebben vertrouwd, en Gij hebt hen
bevrijd.

In te speraverunt patres nostri:
speraverunt, et liberasti eos.

Heilige God, heilige Sterke, heilige
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
Zaligmaker vol ontferming, lever ons niet misericors Salvator, amarae morti ne
over aan de bittere dood.
tradas nos.
Tot U hebben onze vaderen geroepen; zij Ad te clamaverunt patres nostri:
hebben geroepen, en zij zijn niet
clamaverunt, et non sunt confusi.
beschaamd.
Heilige God, heilige Sterke, heilige
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
Zaligmaker vol ontferming, lever ons niet misericors Salvator, amarae morti ne
over aan de bittere dood.
tradas nos.
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Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest.
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne
tradas nos.

Heilige God, heilige Sterke, heilige
Zaligmaker vol ontferming, lever ons niet
over aan de bittere dood.

Overweging en gebeden voor de eerste week van de vasten
De evangelielezing van de eerste Zondag leert hoe Christus zelf veertig dagen in de
woestijn heeft gebeden en gevast, niet omdat dit Hem in zijn schuldeloosheid baten
kon, maar omdat Hij ons een voorbeeld wilde geven, ons vasten wilde heiligen en
ons wilde leren hoe wij den boze moeten bestrijden.
OVERWEGING OVER DE BETEKENIS VAN DE VASTEN - ‘Ziet, nu is het de gunstige
tijd; ziet, nu is het de dag des heils’ (2 Cor. 6, 2). Er zijn weliswaar geen tijden, welke
niet vol zijn van goddelijke gaven, en steeds hebben wij door Gods genade toegang
tot zijn barmhartigheid. Maar toch is het nodig dat aller harten nu worden opgewekt
tot groter geestelijke voortgang en worden bezield met groter vertrouwen, nu ons de
jaarlijkse terugkeer van de viering van het Paasgeheim, waardoor wij werden verlost,
uitnodigt tot bijzondere plichten van vroomheid, opdat wij, zowel naar ziel als naar
lichaam gereinigd, dit hoogheilige geheim van het lijden en de verheerlijking des
Heren mogen vieren.
Altijd zijn wij aan deze verheven mysteries eerbied verschuldigd en altijd moeten
wij voor Gods aanschijn verwijlen als vierden wij het Paasfeest. Maar deze sterkte
wordt slechts bij weinigen gevonden; de zwakheid van ons vlees is bevreesd voor
een strenge boetvaardigheid, en de zorgen voor dit aardse leven verdelen onze
aandacht over tal van bezigheden. Daarom zijn ons eens per jaar de mystieke dagen
van de veertigdaagse vasten geschonken, opdat wij onze geest zouden reinigen en
meer dan anders op God zouden richten. (Naar den heiligen Leo den Grote)
Niet alleen de strenge kloosterlingen bestormen nu het hemelrijk, maar geheel het
leger der christenen maakt zich op tot de geestelijke strijd. Wij allen worden nu
opgewekt tot boete, tot gebed, tot het geven van aalmoezen en tot lichamelijke
versterving. Laat onze boete en versterving niet op enkele uitwendige handelingen
berusten, maar voortkomen uit de diepe overtuiging van onze zondige zwakheid.
Luisteren wij naar de practische raadgevingen van den heiligen Bernardus: ‘Laat ons
oog zich versterven van nieuwsgierig rondzien en brutaliteit, opdat het, gelijk het in
vrijheid ons aanleiding tot schuld is geweest, nu in nederige boete worde bedwongen.
Laat ons oor zich versterven van verdichtselen en nieuwtjes, en van al wat ijdel is
en niet tot zaligheid strekt. Laat onze tong zich versterven van kwaadsprekerij en
gemopper, van alle onnutte, ijdele en overvloedige woorden. Laat onze hand zich
versterven van ijdele gebaren en
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van alle bezigheden welke niet nodig zijn. Maar vooral, laat onze ziel zich versterven
van boosheid en eigenliefde. Want zonder deze versterving vindt al het overige in
Gods ogen geen genade, gelijk geschreven staat: Ziet, op uw vastendagen wordt uw
wil openbaar (Is. 58, 3).’

Dankgebed
In dit oude Latijnse dankgebed brengen wij God dank voor het voorbeeld
dat Christus ons door zijn vasten heeft geschonken. Bovendien overwegen
wij hoe Christus het ware brood is waarover ons in de evangelielezing
wordt gesproken: het woord uit Gods mond.
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal dank
zeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die ons door de heerlijke
gaven uwer macht hebt geleerd niet alleen te leven van brood, maar van alle woord
dat uit uw mond voortkomt, en ons niet alleen te voeden door te eten maar ook door
te vasten. Uw Woord immers, waardoor alles is gemaakt, is niet alleen het brood
voor de menselijke geest maar ook het Brood der engelen: het levend Brood dat uit
de hemel is gedaald en de verloren wereld het leven heeft gegeven. Door veertig
dagen en nachten achtereen te vasten heeft Hij een heilige vastentijd gesteld, opdat
wij vastend plechtig naar het paradijs terugkeren, waaruit wij door niet te vasten zijn
verdreven. O, houd niet op ons het Brood te reiken, dat Gij ons aanspoort zonder
ophouden te eten.

Gebeden
God van ontferming, God van opperste en volmaakte goedheid, die ons geleerd hebt
verzoening voor onze zonden te vragen en te verkrijgen door vasten en gebed en
aalmoezen; gewaardig U op deze bekentenis van onze nietigheid neer te zien, opdat
wij, gebogen onder het bewustzijn onzer schuld, door uw barmhartigheid mogen
worden opgericht.
Wend uw gelaat af van onze zonden, Heer, en delg al onze misdaden uit. Werp verre
van uw aangezicht de ongerechtigheid van onze boze lusten, en luister welwillend
naar onze bekentenis. Ontferm U, vragen wij, over ons die U bidden, Gij die genadig
ziet naar wie zich tot U keert, en aan wanhopigen een boetvaardig hart schenkt om
te getuigen van uw heerlijkheid. Omdat de tollenaar, toen hij van ver bleef staan en
zich op de borst klopte, door zijn bekentenis alleen al werd gereinigd, zo verhoor
ons zondaren eveneens; opdat Gij, zoals Gij zijn gebed hebt verhoord, U gewaardigt
ook ons, uw onwaardige dienaren, op ons smeken vergiffenis onzer zonden te
verlenen.

Uit de liturgische boeken der oosterse kerken
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duisternis,
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waarin geen wijsheid is. Verbreek de boeien van de boze en dwaze geesten, die ons
in het verderf trachten te storten. Laat de stralen van uw goedheid over ons lichten,
opdat wij in staat zijn U zonder ophouden en volmaakt te dienen.
Almachtige Heer, die de gehele schepping in wijsheid hebt geschapen; die ons door
uw onuitsprekelijke voorzienigheid en uw grote goedheid deze zeer heilige dagen
hebt binnengevoerd tot reiniging van onze ziel en ons lichaam, tot beteugeling onzer
hartstochten en tot hoop op de verrijzenis; Gij die na veertig dagen de met goddelijke
hand beschreven stenen tafelen aan uw dienaar Moses hebt gegeven; verleen ook
ons, goede Meester, de goede strijd te strijden, de oefenloop der vasten te voleinden,
het geloof ongeschonden te bewaren, de koppen der onzichtbare draken te verpletteren,
als overwinnaars op de zonde te voorschijn te treden, en zo te komen tot de aanbidding
van uw heilige verrijzenis. Want gezegend en geprezen is de hoogvereerde en
verheven Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest, nu en altijd, en
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Getijden op de tweede zondag van de vasten
¶ Op ZATERDAG voor de tweede Zondag van de Vasten zijn de VESPERS tot het
Kapittel zoals op Zaterdag, bladz. 217; van het Kapittel af kan men de Vespers bidden
zoals op de tweede Zondag, bladz. 616.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

DOMINE, * labia mea aperies, et os
meum annuntiabit laudem tuam.

HEER, * open mijn lippen, en mijn mond
zal uw lof verkondigen.

De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. Introite * portas Domini in
confessione, atria ejus in hymnis.

2 ANT. Gaat de poorten des Heren binnen
* met een loflied, zijn voorhoven met
lofgezang.

3 ANT. Factus est * adjutor meus Deus
meus.

3 ANT. Mijn God * is mij tot hulp
geworden.

4 ANT. Trium puerorum * cantemus
hymnum, quem cantabant in camino
ignis, benedicentes Dominum.

4 ANT. Laat ons zingen * het loflied van
de drie jongelingen, dat zij zongen in de
vuuroven, lovend den Heer.

5 ANT. Statuit ea * in aeter-

5 ANT. Hij heeft de hemelen
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bevestigd * voor immer en tot in
num, et in saeculum saeculi: praeceptum
eeuwigheid; hun een regel gesteld, welke posuit, et non praeteribit.
zij niet overtreden.

Kapittel 1 Thess. 4, 1
Broeders, wij bidden en smeken u in den
Heer Jesus, dat, gelijk gij van ons hebt
geleerd hoe gij moet wandelen en aan
God behagen, gij aldus moogt wandelen
om nog rijkere vrucht te dragen. . Gode
zij dank.

Fratres: Rogamus vos, et obsecramus in
Domino Jesu: ut, quemadmodum
accepistis a nobis, quomodo vos oportet
ambulare et placere Deo, sic et ambuletis,
ut abundetis magis. . Deo gratias.

Lofzang Jam, Christe, sol justitiae met het volgende vers, bladz. 608.
ANT. Jesus nam * zijn leerlingen mede, ANT. Assumpsit Jesus * discipulos suos,
besteeg de berg, en werd voor hun ogen et ascendit in montem, et transfiguratus
van gedaante veranderd.
est ante eos.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ziet hoe alle
kracht ons ontbreekt, wil ons inwendig
en uitwendig beschermen; opdat wij in
het lichaam tegen alle onheilen
beschermd worden, en in de geest van
kwade gedachten worden gereinigd. Door
onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui conspicis omni nos
virtute destitui: interius exteriusque
custodi; ut ab omnibus adversitatibus
muniamur in corpore, et a pravis
cogitationibus mundemur in mente. Per
Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.
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Kapittel 1 Thess. 4, 1
BROEDERS, wij bidden en smeken u in
den Heer Jesus, dat, gelijk gij van ons
hebt geleerd hoe gij moet wandelen en
aan God behagen, gij aldus moogt
wandelen om nog rijkere vrucht te
dragen. . Gode zij dank.

FRATRES: Rogamus vos, et obsecramus
in Domino Jesu: ut, quemadmodum
accepistis a nobis, quomodo vos oportet
ambulare et placere Deo, sic et ambuletis,
ut abundetis magis. . Deo gratias.
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Lofzang Audi, benigne Conditor met het volgende vers, bladz. 610.
ANT. Visionem quam vidistis * nemini ANT. Spreekt met niemand * over het
dixeritis, donec a mortuis resurgat Filius gezicht dat gij hebt aanschouwd, totdat
hominis.
de Zoon des mensen uit de doden zal zijn
opgestaan.
Lofzang Magnificat, bladz. 189.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui conspicis omni nos
virtute destitui, interius exteriusque
custodi; ut ab omnibus adversitatibus
muniamur in corpore, et a pravis
cogitationibus mundemur in mente. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - God, die ziet hoe alle
kracht ons ontbreekt, wil ons inwendig
en uitwendig beschermen; opdat wij in
het lichaam tegen alle onheilen
beschermd worden, en in de geest van
kwade gedachten worden gereinigd. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum,
bladz. 201.
¶ Gedurende de tweede week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, bidt
men de Lauden en Vespers tot het Kapittel zoals voor de betreffende weekdagen is
aangegeven; van het Kapittel af kan men zowel Lauden als Vespers bidden zoals op
de tweede Zondag van de Vasten. - In de Lauden als eerste psalm: Miserere mei
Deus.

Overweging en gebeden voor de tweede week van de vasten
OVERWEGING OVER DE NAVOLGING VAN CHRISTUS - Als wij nog mochten twijfelen
hoe wij in ons leven tot God kunnen komen, laten wij dan vandaag opzien naar de
berg waar wij getroost worden door de verschijning van Christus' verheerlijkte
mensheid. Aan de leerlingen en aan ons wordt hier het geheim van de Godmensheid
geopenbaard en het mysterie van de verheerlijking welke den Zoon om wille van
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zijn gehoorzaamheid is geschonken. De Vader getuigt betreffende zijn Zoon en zegt
ons dat wij naar Hem moeten luisteren. Hier wordt vervuld wat reeds in het Oude
Testament was voorafgebeeld, toen God tot Moses zeide: ‘Zie toe en handel volgens
het voorbeeld dat u op de berg is getoond’ (Ex. 25, 40).
Christus zelf stelde Zich ons ten voorbeeld toen Hij Zich de weg noemde, de
waarheid en het
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leven (Jo. 14, 6), of de poort waardoor men binnengaat om zalig te worden (Jo. 10,
9). Dit betekent niet enkel dat alleen Christus voor ons de zaligheid heeft verdiend
en dat wij door Hem Gods genade ontvangen; het betekent ook dat wij Hem moeten
navolgen, ons in alles moeten laten leiden door de overweging van zijn voorbeeld.
Geen enkelen mens, hoe heilig of voortreffelijk hij moge zijn (schrijft de heilige
Joannes van het Kruis), moeten wij ons ooit volledig tot voorbeeld stellen; want de
duivel zal niet nalaten ons opmerkzaam te maken op zijn onvolkomenheden. Maar
als wij Christus navolgen, die geheel volmaakt en heilig is, zullen wij nimmer gevaar
lopen te dwalen.
Wij kunnen Christus niet navolgen als wij weigeren met Hem te lijden. Wij volgen
Hem eerst, als wij zijn kruis liefhebben, als wij alles wat ons overkomt, ook het lijden
dat wij verduren ten gevolge van bekoringen en het gevoel onzer zwakheid,
aanvaarden om Hem meer gelijkvormig te zijn. Als wij slechts zijn vertroostingen
zoeken en niet de bitterheid van zijn kruis, volgen wij Hem niet. Wij vinden Hem in
de nederigheid, in de oprechte liefde, in het geduld, in de vrijwillige boete die wij
ons met een blij hart opleggen. Eerst dan vinden wij de vrede en de innerlijke vreugde
welke Hij zijn volgelingen heeft beloofd.

Gebeden tot den verheerlijkten Christus
Vragen wij Christus onzen Heer onze geest zozeer te verheffen tot de wijsheid van
den Zoon door een helder geloof, tot de liefde van den Heiligen Geest door een vurige
liefde, en tot de macht van den Vader door een vaste hoop, dat wij de gave kunnen
verdienen van het klare zien, het rustige genieten, het veilige bezitten.
Christus God, eeuwige bron van licht, die hebt gewild dat wij de zevende dag meer
door hem te heiligen dan door te werken zouden gebruiken; zie, wij zoeken uw gelaat,
doch worden als altijd weerhouden door de duisternis van ons geweten. Wij trachten
naar hoger, maar vallen terug in neerslachtigheid. Verwerp ons niet als wij U zoeken,
daar Gij immers U hebt willen tonen zelfs aan hen die U niet hebben gezocht. Zie,
nu wij als ieder jaar aan uw heilige Naam de tienden onzer dagen betalen en reeds
de eerste week van deze tijd hebben volbracht, kom ons te hulp op deze moeizame
weg, opdat het dienstwerk dat wij U wijden, zuiver zij. Verlicht onze moeiten door
het verlangen naar uw liefde, en wakker onze traagheid aan door de brandende
overmaat van uw beminnen; opdat in U ons leven vast moge staan en het geloof zijn
loon moge vinden.
Gij die ons in uw lichaam tot leven hebt gewekt, geef ons, Heer, dat wij in ons lichaam
de versterving mogen dragen welke Gij ons door uw voorbeeld hebt geleerd. Als
vijanden ons lastig vallen, laat ons
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niet tot hen gaan om wraak te nemen; maar geef ons, dat wij, gehuld in een
boetegewaad en onze ziel vernederend in vasten, U, Heer, in ons binnenste een
welgevallig offer brengen van gebed.

Boetegebed tot Christus, toegeschreven aan den heiligen Basilius
Heer Jesus Christus, eniggeboren Zoon en Woord van God den Vader, door uw
heilbrengend en levengevend lijden hebt Gij alle boeien onzer zonden verbroken.
Gij hebt geademd in het gezicht van uw leerlingen, de heilige apostelen, en hun
gezegd: Ontvangt den Heiligen Geest; wier zonden gij zult vergeven, hun zijn zij
vergeven; en wier zonden gij zult houden, hun zijn zij gehouden. Ook nu, Heer, kiest
Gij door uw heilige apostelen hen uit, die in uw heilige Kerk het priesterambt
vervullen om de zonden op de aarde te vergeven en alle banden van boosheid te
sluiten of te ontbinden. Wij bidden uw goedheid, Minnaar der mensen, voor uw
dienaren, voor onze vaders en broeders, en voor onszelf, nietswaardigen, die het
hoofd voor uw heerlijkheid hebben gebogen: verleen ons uw ontferming en slaak
alle boeien onzer zonden. Als wij tegen U hebben gezondigd door overmaat of door
gebrek aan voorzichtigheid, door hardheid des harten, door werk of woord of
kleinmoedigheid, Gij, Heer God, die in uw goedheid de menselijke zwakheid kent,
vergeef ons onze zonden; zegen ons en reinig ons; geef ons en geheel uw volk
kwijtschelding; vervul ons met uw vrees en geleid ons tot uw heilige en goede wil;
want Gij zijt onze God, en U past heerlijkheid en eer en macht, met uw algoeden
Vader en den heiligen en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen.

Gebed van den heiligen Petrus Damiani tot den vader en tot den zoon
Ik vraag U, oneindige goedheid, God, almachtige Vader, laat mij, die naar uw
gelijkenis geschapen en door het dierbaar bloed van uw Zoon, mijn Heer Jesus
Christus, ben verlost, niet verloren gaan. Reik mij uw hand, o Heer, mijn God, en
trek mij uit de allerdiepste poel van mijn ongerechtigheden. Richt mij op uit mijn
val, maak mij los uit mijn boeien, verlicht mijn blindheid, genees de duizend wonden
die boze geesten mij hebben toegebracht. Wee mij, rampzalige; wee mij, verlorene;
wee mij, voorwerp van rouw en tranen zonder eind. Ik leefde allergemeenst naar de
wetten van mijn vleselijkheid; nooit gaf ik U gelegenheid U over mij te verheugen,
maar steeds was ik U door mijn schandelijke leven tot bitterheid. Ik weet echter,
Heer, dat alles in de macht ligt van uw wil, en dat er nie-
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mand is die aan uw wil kan weerstaan. Als Gij besloten hebt ons te redden, worden
wij terstond bevrijd. Sla, Heer, uit de harde rots van mijn hart een vloed van tranen,
Gij die uit de rots in de woestijn een overvloed van water hebt doen vloeien.
Als Gij het ware licht zijt, Heer Jesus, en ik U eer, waarom laat Gij mij dan in het
donker toeven? Wee mij; ik aanbid het licht, maar verblijf in het duister. De waarheid
ben ik toegedaan; toch laat ik mij bedriegen door de waan van ijdele gedachten. Heer,
doordring het donkere voorgeborchte van mijn hart met het licht van uw bezoek,
opdat de vader der duisternis mijn ziel, die Gij, o eeuwig licht, hebt willen verlossen,
niet in zijn donkerte kan vasthouden. Gij die een blindgeborene het licht der ogen
hebt gegeven, verlicht mij. Gij die melaatsen hebt gereinigd, reinig mij. Gij die
Lazarus uit het graf hebt gewekt, wek mij uit de stank van mijn ondeugden van onder
de steen van mijn slechte gewoonten. Gij die Petrus uit de kerker van Herodes hebt
geleid, geef ook mij de vrijheid.
Gezegende, heerlijke, lieve Heer, Gij ziet het en Gij zijt getuige van mijn vaste wil,
dat ik al mijn boosheid wil verwerpen en uw heilige bevelen wil gehoorzamen. Doch
ik kan het niet uit mijzelf, en hoop daarom op U. Want niets goeds vind ik in mijn
vlees. Ja, Heer, wie van de heiligen kon ooit uit zichzelf deugd of heiligheid bezitten?
Wie kan uit eigen kracht en zonder hulp de top der volmaaktheid bereiken? Waarlijk,
Heer, geen Petrus en geen Paulus, geen martelaar of apostel, geen engelen zelfs, geen
cherubim of seraphim hadden iets kunnen bezitten tenzij zij het ontvingen van U.
Als dus de hemelse machten niets uit zichzelf hebben doch alles van U, wat goeds
kunt Gij dan van mij, drek en worm, stof en as, verwachten buiten wat Gij zelf mij
wilt instorten?
Heer, verdrijf die kilte en die lauwheid uit mijn borst en ontsteek in mij de vlam van
uw allerzoetste liefde. Kan soms mijn boosheid sterker zijn dan de enorme overvloed
van uw liefde, die zelfs de misdaden van heel de wereld niet konden overweldigen?
Toen namelijk bijna de gehele wereld zich aan afgoderij overgaf, wie had U toen
durven vragen uw intrek te gaan nemen in een nauwe meisjesschoot - terwijl de
hemelen U niet kunnen bevatten -, U te bekleden met onze sterfelijke leden en de
kwellingen van een zeer bittere dood te verduren om uw vijanden van de verdiende
doodstraf te bevrijden? O allergoedertierenste en allerliefste Heer, als dan de
schanddaden van geheel de wereld de grootte van uw barmhartigheid niet konden
overtreffen, zullen dan de zonden, hoe zwaar ook, van één dode hond sterker zijn?
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Dat zij verre van U, Heer. Dat zij verre van U, die gezegd hebt: Ik wil de dood van
den zondaar niet. Wat betekent het anders als Gij zegt: ‘Er heerst vreugde bij de
engelen Gods over één zondaar die boete doet’? Is dit het niet wat de profeet over
U zeide: ‘Uw ontferming gaat al uwe werken te boven’? Allerliefste Heer, geef mij
dàt soort barmhartigheid en reik mij, wegkwijnende of liever reeds halfdode ziel, de
allerzoetste medicijn, welke Gij op het kruis geschonken hebt aan den moordenaar,
dien Gij hebt ontrukt aan de muil des doods waarin hij reeds was verzwolgen. Ik
vraag dàt soort barmhartigheid van U, dat Gij bewezen hebt aan de vrouw die op
overspel was betrapt, en in het huis van Simon aan de zondares, die haar ziel reinigde
van de vlek der zonde toen zij uw voeten droogde met heur haar. O mijn Heiland,
wil mij zó tot U trekken, mij zó ontvlammen, mij zó reinigen. Laat mij vol worden
van uw liefde, opdat mijn ziel U zegene, en uw barmhartigheid over mij nederdale.
Want dáártoe heeft de almachtige Vader U naar de aarde gezonden: om de zondaars
te verlossen.

Getijden op de derde zondag van de vasten
¶ Op ZATERDAG voor de derde Zondag van de Vasten zijn de VESPERS tot het Kapittel
zoals op Zaterdag, bladz. 217; van het Kapittel af kan men de Vespers bidden zoals
op de derde Zondag, bladz. 622.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

FAC benigne * in bona voluntate tua, ut WEES genadig * in uw goedheid, opdat
aedificentur, Domine, muri Jerusalem. herbouwd worden, Heer, Jerusalems
muren.
De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. In aeternum * misericordia
Domini, et usque in generationem et
generationem veritas ejus.

2 ANT. In eeuwigheid * blijft de
ontferming des Heren, en zijn trouw van
geslacht tot geslacht.

3 ANT. Adhaesit anima mea * post te,
Deus meus.

3 ANT. Mijn ziel * is hecht aan U
gebonden, mijn God.

4 ANT. Vim virtutis suae * oblitus est
ignis: ut pueri tui liberarentur illaesi.

4 ANT. Het geweld van zijn kracht * is
het vuur vergeten, zodat uw dienaren
ongedeerd werden bevrijd.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

622

5 ANT. Zon en maan, * looft God; want 5 ANT. Sol et luna, * laudate Deum: quia
zijn Naam alleen is verheven.
exaltatum est nomen ejus solius.

Kapittel Eph. 5, 1-2
Broeders, weest navolgers van God, als
zijn zeergeliefde kinderen; en wandelt in
de liefde, zoals ook Christus ons heeft
liefgehad, en Zichzelf voor ons heeft
overgeleverd als een gave en een
welriekende offerande voor God. .
Gode zij dank.

Fratres: Estote imitatores Dei, sicut filii
carissimi: et ambulate in dilectione, sicut
et Christus dilexit nos, et tradidit
semetipsum pro nobis oblationem et
hostiam Deo in odorem suavitatis. . Deo
gratias.

Lofzang Jam, Christe, sol justitiae met het volgende vers, bladz. 608.
ANT. Zolang een sterke man * met kracht ANT. Cum fortis armatus * custodit
van wapenen zijn erf bewaakt, is al wat atrium suum, in pace sunt omnia quae
hij bezit in veiligheid.
possidet.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Wij vragen, almachtige
God, zie neder op de gebeden der
ootmoedigen; en strek de rechterhand van
uw Majesteit uit om ons te beschermen.
Door onzen Heer.

Oremus. - Quaesumus, omnipotens Deus,
vota humilium respice: atque ad
defensionem nostram, dexteram tuae
majestatis extende. Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.
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Kapittel Eph. 5, 1-2
BROEDERS, weest navolgers van God,
als zijn zeergeliefde kinderen; en wandelt
in de liefde, zoals ook Christus ons heeft
liefgehad, en Zichzelf voor ons heeft
overgeleverd als een gave en een
welriekende offerande voor God. .
Gode zij dank.

FRATRES: Estote imitatores Dei, sicut
filii carissimi: et ambulate in dilectione,
sicut et Christus dilexit nos, et tradidit
semetipsum pro nobis oblationem et
hostiam Deo in odorem suavitatis. . Deo
gratias.

Lofzang Audi, benigne Conditor met het volgende vers, bladz. 610.
ANT. Een vrouw * uit de menigte verhief ANT. Extollens * vocem quaedam mulier
haar stem en riep: Zalig
de turba,
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dixit: Beatus venter qui te portavit, et
ubera quae suxisti. At Jesus ait illi:
Quinimmo beati, qui audiunt verbum Dei,
et custodiunt illud.

de schoot die U mocht dragen, en de borst
die U mocht voeden. Maar Jesus zeide
haar: Waarlijk zalig zijn zij, die het woord
Gods aanhoren en het onderhouden.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Quaesumus, omnipotens Deus,
vota humilium respice: atque ad
defensionem nostram, dexteram tuae
majestatis extende. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Wij vragen, almachtige
God, zie neder op de gebeden der
ootmoedigen; en strek de rechterhand van
uw Majesteit uit om ons te beschermen.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum,
bladz. 201.
¶ Gedurende de derde week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag, bidt
men de Lauden en Vespers tot het Kapittel zoals voor de betreffende weekdag is
aangegeven; van het Kapittel af kan men zowel Lauden als Vespers bidden zoals op
de derde Zondag van de Vasten. - In de Lauden als eerste psalm: Miserere mei Deus.

Overweging en gebeden voor de derde week van de vasten
OVERWEGING - De evangelielezing van deze Zondag stelt ons een ander motief van
het christelijke leven voor ogen, dat wij in de vastentijd dienen te overwegen, de
waarheid namelijk dat er een onherleidbaar onderscheid bestaat tussen God en den
duivel. Christus spreekt ons heden over de keuze tussen Hemzelf en Beëlzebub. Wij
behoeven deze keuze niet meer te maken; bij het doopsel immers hebben wij ons
vóór onzen Heer verklaard en verzaakt aan den duivel en al zijn ijdelheden. Dikwijls
echter hebben wij deze keuze vergeten, zijn wij er gewoon aan geraakt tussen de
dingen van God en de dingen des duivels een vergelijk te treffen, hebben wij in ons
leven de onherleidbare tegenstelling tussen beiden trachten op te heffen. Vandaag,
nu wij ons op het hoogfeest der Verlossing voorbereiden, horen wij echter eens te
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geen onderhandelingen mogelijk, hier is elke wapenstilstand een verraad. Dit toch
is de enige zin van Christus' woorden: ‘Wie niet met Mij is, is tegen Mij; en wie
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niet verzamelt met Mij, verstrooit’.
Geen bekoring is veelvuldiger in het leven van den christen dan de neiging deze
allereerste waarheid te vergeten. In navolging van de Wijsheidboeken van het Oude
Testament, waarin het motief van de keuze tussen God en den boze in talrijke variaties
wordt herhaald, hebben de apostelen in hun brieven geschreven over de tegenstelling
tussen God en den Satan, den zeer persoonlijken Satan die ons telkens weer zoekt te
besluipen. In de Leer der Twaalf Apostelen krijgt deze tegenstelling vorm in de
vergelijking van de twee wegen, die ons ook nu nog vertrouwd is. De heilige
Augustinus schreef over de nimmer aflatende strijd tussen de Staat van God en de
Staat van den boze. Hetzelfde bedoelt de heilige Ignatius van Loyola als hij ons de
overweging voorstelt over de twee legervanen: ‘Hoe Christus allen roept en wil
verzamelen onder zijn vaandel, Lucifer daarentegen onder het zijne’.
Zo zoet kunnen ons de dingen des duivels lijken, dat de eis ze onverbiddelijk van
de hand te wijzen ons hard kan voortkomen. Want dat zij inderdaad de dingen des
duivels zijn, kunnen wij eerst begrijpen als wij hebben leren smaken hoe zoet de
Heer is. Dan wordt ons duidelijk dat de zoetheid van den vijand slechts bitterheid is,
dat zij zonde is tegenover de genade van Christus, dood tegenover het ware leven,
duisternis tegenover het enige Licht, slavernij tegenover de vrijheid waartoe de Heer
ons heeft verlost. Dan weten wij dat de dienst van God geen droefheid is, maar
overstromende vreugde. Dan kunnen wij vermoeden wat Christus bedoelt met de
woorden waarmee de evangelielezing van deze Zondag besluit: ‘Zalig zij, die het
woord Gods aanhoren en het bewaren’.

Gebeden uit de Latijnse liturgische boeken
Nu er veertien dagen zijn verlopen van de tienden onzer dagen die wij U aanbieden,
heffen wij onze ogen omhoog tot U, Heer, die in de hemelen woont. Wees nu
barmhartig voor de armen en reik medicijn aan de gewonden. Maak Gij ons de weg
begaanbaar; richt Gij ons hart op het pad van uw geboden. Laat ons door U de weg
vinden naar het licht; laat ons door U ontvlammen en lichten van liefde tot U. Geef
Gij rust na inspanning; bereid Gij een verblijf voor de vermoeiden. Dan zullen wij
U welgevallig zijn door deze vastentijd te onderhouden, en zullen wij verdienen deel
te hebben aan uw heerlijkheid.
Dit is het waarachtige leven voor uw dienaren, o Heer, dat zij in verwachting van
het leven in deze wereld moeizaam arbeiden en, verlicht door uw genade, gedurig
in vasten en bidden wakend voor U staan. Heilig dan, vragen wij, ons vasten en til
van onze ziel de last der zonden; opdat wij, na den duivel hier te hebben overwonnen,
ons in het eeuwige rijk met al uw heiligen mogen verheugen.
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Heerlijke, machtige, barmhartige God, ontruk ons aan de lagen des vijands en reik
ons de beschutting van uw rechterhand, opdat onze ziel niet ten prooi valt aan de
woede van den brullenden leeuw; opdat deze ons niet wreed kan doden, terwijl er
geen is die ons bevrijdt, en hij ons niet kan verderven, terwijl er geen is die ons
redding brengt. Maar Gij, Leeuw uit de stam van Juda, sta op in uw gramschap;
vernietig de horden van den vijand, die ons belaagt, door uw geducht oordeel; en
geef ons dat wij altijd geloven en verblijven in de wet, welke Gij ons gegeven hebt.
Het volgende gebed herinnert ons aan een ander werk van boetvaardigheid:
het geven van aalmoezen.
God, die ons beveelt aalmoezen te geven, opdat door onze uitgestrekte handen zou
worden bedekt wat het vuil der zonden in onze gevallen natuur heeft bezoedeld, geef
ons allereerst, van U waardige aalmoezen voor onszelf te vragen. En maak dat wij
in medelijden aan de behoeftigen zo te hulp komen, dat wij ons eigen leven daardoor
behoeden en de boze daden van onze wandel omzetten tot een vrome schat van goede
werken. Geef, Heer, dat wij op deze wijze, in groter waardigheid van een goed
geweten, de harten onzer naasten door uw lering verlichten en hun grootste nood
lenigen door de hulp van uw genade.

Gebed tot Christus
De vrome cisterciënser-abt Isaac van Stella schreef dit gebed naar
aanleiding van de evangelielezing van deze Zondag.
Heer Jesus, die opent - en niemand is er die sluit - en die daartoe zijt verschenen dat
Gij het werk van den duivel zoudt vernietigen; verdrijf uit mij, uw dienaar, alle
behagen in de zonde, opdat ik haar betreure met een berouwvol hart. Slaak de boei
die mijn tong gevangen houdt, door mij een vuriger verlangen te geven, een groter
vrees en een voorzichtiger schroom. Dan zal ik, die eertijds stom was, spreken en U
prijzen, zodat zich verwonderen de scharen niet alleen der mensen, maar ook die der
engelen, ja zelfs die van de demonen. Want een schouwspel zijn wij geworden voor
deze wereld, voor engelen en mensen, voor goeden en bozen. Doe hen verbaasd staan
over het woord dat uw dienaar spreekt, niet slechts met de mond, maar ook door zijn
werken; ook deze immers zijn woorden. Moge hij woorden spreken, bid ik U, van
ootmoed, te uwer verheerlijking en tot voordeel van zijn naaste, zowel met zijn mond
als in zijn hart en door zijn daden. Laat hij niet schromen roekeloos te verliezen wat
verloren moet worden, opdat hij niet verlieze wat in eeuwigheid behouden blijft.
Laat hij niet vrezen zich te ontledigen van een verwachting die hem zal bedriegen,
opdat hij vol worde van eeuwige verkwik-
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king. Daarom verdrijf uit ons dien slechten en stommen geest, Gij, Heer, die het
Woord des Vaders zijt, opdat wij door het woord van kracht en waarheid het woord
van uw lof en verheerlijking mogen spreken; Gij die met den Vader en den Heiligen
Geest leeft en heerst, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Christus, die ons geleerd hebt dat wij de aanval der boze geesten door vasten kunnen
overwinnen, verdrijf uit ons hart de lichtzinnigheid der begeerte en beteugel de lust
onzer gulzigheid; opdat ons lichaam, dat daardoor immers aan de verleiding der
zonde is onderworpen, door onthouding worde bevrijd.

Boetegebed van den heiligen Basilius
Meester, Heer en God, almachtige Vader, die ontferming oefent duizendvoud, zie
met genadig aanschijn en met milde ogen uit de hemel neder op uw dienaren die U
aanroepen in waarheid. Want voor U buigt zich de hoogmoed van ons hart, en van
U verwachten wij grote en rijke barmhartigheid, ontferming en zegen te ontvangen.
Zegen ons met alle geestelijke zegen; heilig ons in uw Heiligen Geest. Stel over het
leven van ieder onzer een engel des vredes om ons te beschermen, te bewaren, te
bewaken en te verlichten, en ons de weg te wijzen tot alle goede werken. In uw
ontferming ontferm U over ons en in uw medelijden red ons en toon ons uw
medelijden; want uw ontferming is in eeuwigheid. Geef ons, Heer God, deze heilige
dag en alle dagen van ons leven zonder zonde door te brengen en ze te voleinden in
alle vreugde, gezondheid, vrede en heil, in goede werken, in heiligheid en in uw
vrees; door de genade en de ontferming en de liefde van Christus Jesus, met wien
Gij in gemeenschap met den Heiligen Geest gezegend zijt en geprezen.

Gebed van den heiligen Ephrem den Syriër
God, rechtvaardig en lofwaardig, groot en sterk, die waart voor alle eeuwigheid,
verhoor in dit uur een zondig mens. Verhoor mij, God, verhoor mij in uw macht en,
nu ik tot U bid, wil niet gedenken hoe ik, een nietig mens, voortdurend mijn plicht
verzaakt heb. Verhoor mij, Heer, verhoor mijn vurig gebed, zoals Gij weleer uw
profeet hebt verhoord. Ja Heer, God der heilige legerscharen, Schepper der
onstoffelijke wereld, die gezegd hebt: ‘Vraagt en gij zult verkrijgen’, ik bid U: wend
U niet af van mij, al ben ik ook besmeurd door mijn onreine lippen en in zonden
verstrikt. Verhoor mij, Gij die beloofd hebt allen te zullen verhoren die U aanroepen
in waarheid; en richt de schreden en voeten van uw dienaren op de weg des vredes.
Betoon U vol goedheid voor uw eenvoudige dienaren die
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onderweg zijn in deze wereld, Gij die gezegd hebt: ‘Weest eenvoudig als de duiven’.
Met geheel mijn hart roep ik tot U, o God: verhoor mij, enige hoop van alle grenzen
der aarde en van hen die de lange tocht volbrengen. Laat alle onzuivere geesten uw
gebiedende stem horen, opdat zij terugwijken voor het aangezicht van uw dienaren.
Neem uw wapenrusting en uw schild, en rijs op om hen te helpen. Werp uw speer
en bedwing wie hen vervolgen. Spreek, bid ik U, Heer, tot hun ziel deze woorden:
‘Uw heil ben Ik’. Dat uit hun hart verdwijne de geest van vreesachtigheid, de geest
van lauwheid, de geest van hoogmoed en van alle kwaad; en dat elk onheilig vuur,
door duivelse list ontstoken, in hen gedoofd worde. Dat hun lichaam en ziel en geest
verlicht worden door het licht van uw kennis; opdat zij in de eenheid van het geloof
en de erkenning der heilige en aanbiddelijke Drievuldigheid uitgroeien tot den
volmaakten mens en de volwassen leeftijd, en tezamen met de engelen en allen die
van het begin af God hebben behaagd, in de eeuwen der eeuwen mogen verheerlijken
de alle lof waardige, aanbiddelijke Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen
Geest. Amen.

Getijden op de vierde zondag van de vasten
¶ Op ZATERDAG voor de vierde Zondag van de Vasten zijn de VESPERS tot het Kapittel
zoals op Zaterdag, bladz. 217; van het Kapittel af kan men de Vespers bidden zoals
op de vierde Zondag, bladz. 628.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

TUNC acceptabis * sacrificium justitiae, DAN zal mijn offer * U behagen, als Gij
si averteris faciem tuam a peccatis meis. uw aangezicht zult hebben afgewend van
mijn zonden.
De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. Introite * in conspectu Domini,
in exsultatione.

2 ANT. Treedt nader * voor het
aangezicht des Heren met jubelzang.

3 ANT. Me suscepit * dextera tua,
Domine.

3 ANT. Uw rechterhand * is mij tot steun,
o Heer.

4 ANT. Potens es, Domine, * eripere nos 4 ANT. Gij zijt bij machte, Heer, * ons
de manu forti: libera nos, Deus noster. aan de hand van den sterke te ontrukken;
bevrijd ons, onze God.
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5 ANT. Koningen der aarde * en alle
volken, looft God.

5 ANT. Reges terrae * et omnes populi,
laudate Deum.

Kapittel Gal. 4, 22-24
Broeders, er staat geschreven dat
Abraham twee zonen had: één bij een
slavin en één bij een vrije vrouw. Die van
de slavin nu was zijn zoon naar het vlees;
maar die van de vrije vrouw was zijn
zoon krachtens de belofte; welke dingen
geschreven zijn bij wijze van gelijkenis.
. Gode zij dank.

Fratres: Scriptum est quoniam Abraham
duos filios habuit: unum de ancilla, et
unum de libera: sed qui de ancilla,
secundum carnem natus est: qui autem
de libera, per repromissionem: quae sunt
per allegoriam dicta. . Deo gratias.

Lofzang Jam, Christe, sol justitiae met het volgende vers, bladz. 608.
ANT. Toen Jesus de ogen ophief * en de
menigte zag die tot Hem kwam, zeide Hij
tot Philippus: Waar zullen wij brood
kopen, opdat zij kunnen eten? Dit zeide
Hij echter om hem op de proef te stellen;
want Hij wist wat Hij zou doen.

ANT. Cum sublevasset oculos * Jesus, et
vidisset maximam multitudinem
venientem ad se, dixit ad Philippum:
Unde ememus panes, ut manducent hi?
Hoc autem dicebat tentans eum: ipse enim
sciebat quid esset facturus.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij, die naar de
verdienste van onze daden worden
gestraft, door de vertroosting uwer genade
herademen. Door onzen Heer.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui ex merito
nostrae actionis affligimur, tuae gratiae
consolatione respiremus. Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
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Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.

Kapittel Gal. 4, 22-24
BROEDERS, er staat geschreven dat
Abraham twee zonen had: één bij een
slavin en één bij een vrije vrouw. Die

FRATRES: Scriptum est quoniam
Abraham duos filios habuit: unum de
ancilla, et unum de
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libera: sed qui de ancilla, secundum
carnem natus est: qui autem de libera, per
repromissionem: quae sunt per allegoriam
dicta. . Deo gratias.

van de slavin nu was zijn zoon naar het
vlees; maar die van de vrije vrouw was
zijn zoon krachtens de belofte; welke
dingen geschreven zijn bij wijze van
gelijkenis. . Gode zij dank.

Lofzang Audi, benigne Conditor met het volgende vers, bladz. 610.
ANT. Subiit ergo * in montem Jesus, et
ibi sedebat cum discipulis suis.

ANT. Jesus besteeg het gebergte, * en
zette Zich daar neder met zijn leerlingen.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui ex merito
nostrae actionis affligimur, tuae gratiae
consolatione respiremus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij, die naar de
verdienste van onze daden worden
gestraft, door de vertroosting uwer genade
herademen. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum,
bladz. 201.
¶ Gedurende de vierde week van de Vasten, tot en met de Lauden van Zaterdag voor
Passiezondag, bidt men de Lauden en Vespers tot het Kapittel zoals voor de
betreffende weekdagen is aangegeven; van het Kapittel af kan men zowel Lauden
als Vespers bidden zoals op de vierde Zondag van de Vasten. - In de Lauden als
eerste psalm: Miserere mei Deus.

Overweging en gebeden voor de vierde week van de vasten
OVERWEGING - ‘Heb vertrouwen, Jerusalem, want de Heer zal al uw ongerechtigheden
wegnemen. Afwassen zal de Heer de smetten van uw zonen en dochters, door de
stormwind van het oordeel en door de stormwind van het vuur (Is. 4, 4). Hij zal u
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besprenkelen met zuiver water; dan zult gij gereinigd worden van al uw vlekken (Ez.
36, 25). De koren der engelen omringen u en zeggen: Wie is zij die daar opstijgt in
witte glans, leunend op haar Geliefde? (Hoogl. 8, 5). Want de ziel die eertijds een
slavin was, heeft zich nu den Heer zelf tot Geliefde verkoren.’ (H. Cyrillus van
Jerusalem) Met deze gedachten bereiden wij ons voor op het Paasfeest: de Heer zal
zijn uitverkorenen verlossen, en Christus zal de
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broeder en de bruidegom zijn van het geestelijke Jerusalem der Kerk. Zo groot is
deze vreugde, dat zij ons midden in de vastentijd op deze Zondag een ogenblik de
droefheid onzer boete doet vergeten. Wij gaan op naar het feest, en reeds voorvoelen
wij de blijdschap welke ons in het mysterie van dit feest wordt geschonken.
Hoe werkelijk echter de verlossing is waaraan wij door het geheim van Christus'
dood en opstanding deelachtig zijn geworden, wij mogen niet vergeten dat het
Paasfeest op aarde slechts het voorspel is van het feest dat wij in de eeuwigheid
zullen genieten. Want het meest verheven en meest werkelijke feest is het feest van
het eeuwige leven: het eeuwig geluk als wij waarlijk voor Gods aanschijn zullen
staan. Daarom wordt ons hier op aarde de voelbare vreugde slechts bij uitzondering
geschonken.
Maar ook als wij de aanwezigheid Gods niet op deze wijze gevoelen, is Hij den
verlosten mens tegenwoordig. En deze zekerheid is tevens een reden tot vreugde.
Zij spoort ons aan steeds aan Gods tegenwoordigheid te denken en dichter tot Hem
te komen door al onze werken, door onze wil en onze liefde. Want nu wij het eeuwige
feest nog niet hebben bereikt, moeten wij voortdurend den Heer zoeken door gebed
en boete. Hij is ons nabij in zijn genade en in de mysteries der feesten welke de Kerk
op aarde mag vieren. Maar Hij vraagt van ons dat wij Hem daar zouden vinden,
steeds opnieuw, om daardoor inniger met Hem te worden verenigd.

Dank- en smeekgebed
Indachtig het wonder van de broodvermenigvuldiging dat wij bij de
evangelielezing van de vierde Zondag overwegen, bidden wij God ons te
voeden met het waarachtige brood dat ons voedt ten eeuwigen leven.
Waarlijk recht is het en goed, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onzen
Heer. In Hem toch wordt van hen die vasten het geloof gevoed, de hoop opgewekt,
de liefde gesterkt. Hij immers is het levende en waarachtige brood, dat zowel het
wezen is der eeuwigheid als het voedsel der sterkte. Want Hij is uw Woord, door
hetwelk alles is gemaakt; het brood niet alleen van de menselijke geest, maar ook
van de engelen zelve. Door de voedende kracht van dit brood heeft uw dienaar Moses
toen hij de wet ontving, veertig dagen en nachten gevast en zich onthouden van het
voedsel des lichaams om uw zoetheid beter te kunnen opnemen; want van uw Woord
ontving hij leven en kracht, drinkend in de geest van zijn mildheid en in het aanschijn
door zijn licht overstraald. Vandaar gevoelde hij geen honger en vergat hij de spijzen
der wereld, omdat het aanschijn uwer heerlijkheid hem heeft verheerlijkt en uw
Woord hem onder de aandrang van den Heiligen Geest innerlijk heeft gevoed. Gij
houdt niet op ook ons dit brood toe te reiken, en spoort
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ons aan er zonder ophouden naar te hongeren. Want als wij eten van zijn vlees,
worden wij gesterkt; en drinken wij zijn bloed, dan worden wij gereinigd.
Almachtige, oneindige en barmhartige Heer, die de zondaars niet verderft telkens
als zij U door hun misdaden tergen; stel uw ontferming in plaats van uw gramschap
en, zo dikwijls wij U uitdagen ons te kastijden, even dikwijls moge uw goedheid
tussenbeide komen om ons te vergeven. Verzadig ons daarom met het brood der
engelen, opdat wij, door zijn kracht gesterkt, de sluwheid van den boze vermogen
te weerstaan en met uw bijstand door de open deur des hemels tot het getal der burgers
mogen binnengaan.

Boetegebeden
Nu wij uitzien naar de zalige verwachting van de passie en de verrijzenis van Gods
Zoon en naar de openbaring der heerlijkheid van onzen Verlosser Jesus Christus,
laat ons - in vurig verlangen het Pascha des Heren te vieren - voortgaan onze kracht
te oefenen en niet terugschrikken voor de moeite die nog voor ons ligt. Veeleer laat
ons, nu de heilige vastentijd halverwege is gevorderd, met vertrouwen de nog komende
boete beginnen, zoals wij de moeiten van het reeds voorbije vasten hebben verduurd.
Jesus, die voor ons is zwak geworden, zal de vermoeiden sterken; gelijk Hij ons reeds
het begin heeft gegeven, zal Hij ook de voltooiing schenken. Hij, die wil dat wij de
heerlijkheid van zijn passie verwachten, zal met ons zijn om ons te helpen.
Onze zonden, almachtige God, houden niet op U tot onzen vijand te maken; maar
op uw ingeving vragen wij, dat ons gebed en onze belijdenis U met ons mogen
verzoenen. Laat, door uw ontferming, noch de beproeving dezer wereld onze geest
in onmacht doen ten onder gaan, noch de boze bekoring bezit van ons nemen, noch
het duister van het ongeloof ons bedekken. Mogen wij stralen in het licht van uw
aangezicht dat boven ons is geheven, en altijd in die luister wandelen in vastheid van
het ware geloof.
Doe keren, Heer, onze gevangenschap door ons te verlossen van de verlokkingen
des vijands; vervul ons met de vertroosting uwer barmhartigheid, nu Gij ziet hoe wij
door de zonde toe te laten tot ellende zijn gekomen. Geef ons, vragen wij, te trachten
naar de ootmoed van een berouwvol hart, en het vuil dat ons besmeurt door een
stroom van tranen schoon te wassen. Mogen wij zó het geneesmiddel onzer belijdenis
zaaien in tranen, dat wij de vrucht van uw vergeving oogsten in vreugde.
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Getijden op passiezondag
¶ Op ZATERDAG voor Passiezondag zijn de VESPERS tot het Kapittel zoals op
Zaterdag, bladz. 217; van het Kapittel af kan men de Vespers bidden zoals op
Passiezondag, bladz. 634.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

AANSCHOUW, Heer, * mijn ellende, VIDE, Domine, * afflictionem meam,
omdat mijn vijand zich heeft verheven. quoniam erectus est inimicus meus.
De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. In mijn kwelling * riep ik tot den 2 ANT. In tribulatione * invocavi
Heer, en Hij heeft mij verhoord en
Dominum, et exaudivit me in latitudine.
bevrijd.
3 ANT. Gij richt, o Heer, * het geding
mijner ziel; Gij, Heer mijn God, zijt de
beschermer van mijn leven.

3 ANT. Judicasti, Domine, * causam
animae meae, defensor vitae meae,
Domine, Deus meus.

4 ANT. Mijn volk, * wat heb Ik u misdaan 4 ANT. Popule meus, * quid feci tibi, aut
of waarin u mishaagd? Antwoord Mij. quid molestus fui? Responde mihi.
5 ANT. Zal Mij dan kwaad voor goed
worden vergolden, * nu zij een kuil
graven om Mij het leven te nemen.

5 ANT. Numquid redditur * pro bono
malum, quia foderunt foveam animae
meae?

Kapittel Hebr. 9, 11-12
Broeders, Christus, optredend als
Hogepriester van de toekomende
goederen, is - door een grotere en meer
volmaakte tabernakel, welke niet met
handen is gemaakt, dit is: niet van deze
schepping - niet met bloed van bokken
of kalveren, maar met zijn eigen Bloed,
eens en voor altijd binnengegaan in het
heiligdom, en heeft zo eeuwige verlossing
voor ons bewerkt. . Gode zij dank.

Fratres: Christus assistens Pontifex
futurorum bonorum, per amplius et
perfectius tabernaculum non manufactum,
id est, non hujus creationis: neque per
sanguinem hircorum aut vitulorum, sed
per proprium sanguinem introivit semel
in Sancta, aeterna redemptione inventa.
. Deo gratias.
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Lofzang van Venantius Fortunatus
Lustris sex qui jam peractis,
tempus implens corporis,
se volente natus ad hoc,
passioni deditus,
Agnus in Crucis levatur
immolandus stipite.

Zesmaal vijf jaren voleindend
als zijns lichaams levenstijd,
geeft Hij vrij, daartoe geboren,
aan de passie Zich ten prijs,
wordt het Lam ter offerande
aan de kruisstam opgetild.

Hic acetum, fel, arundo,
sputa, clavi, lancea:
mite corpus perforatur,
sanguis, unda profluit,
terra, pontus, astra, mundus
quo lavantur flumine.

Zie azijn en gal en rietstok,
speeksel, nagelen en lans;
teder lichaam wordt doorstoken,
bloed en water vloeit er uit;
aarde, zee, sterren en wereld,
welk een stortvloed wast hen rein.

Crux fidelis, inter omnes
arbor una nobilis:
nulla silva talem profert
fronde, flore, germine:
dulce lignum, dulces clavos,
dulce pondus sustinet.

Kruis van het geloof, van alle
bomen edelste alleen;
nimmer bracht een woud gelijke
voort in bloesem, loof of vrucht;
lieflijk hout met nagels lieflijk,
beurend liefelijk gewicht.

Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa viscera,
et rigor lentescat ille,
quem dedit nativitas;
ut superni membra Regis
miti tendas stipite.

Neig uw takken, hoge boomstam,
maak uw vezels minder hard,
en maak minder straf die stugheid
welke u de afkomst gaf,
en de leên van 's hemels Koning
span ze uit op zachte stam.

Sola digna tu fuisti
ferre saecli pretium,
atque portum praeparare
nauta mundo naufrago:
quem sacer cruor perunxit,
fusus Agni corpore.

Gij alleen zijt waard bevonden
om te dragen 's werelds prijs,
en een haven te bereiden,
loods, der wereld in gevaar;
gij, wien 't heilig bloed gezalfd heeft,
't lichaam van het Lam ontvloeid.

Gloria et honor Deo
usquequaque altissimo,
una Patri, Filioque,
inclyto Paraclito:
cui laus est et potestas
per aeterna saecula.

Heerlijkheid en ere beide
zij den allerhoogsten God;
éne lofzang zij den Vader,
Zoon en heil'gen Paracleet,
wien de lof zij en de sterkte
door der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Eripe me de inimicis meis, Deus meus. . Ontruk mij aan mijn vijanden, mijn
. Et ab insurgentibus in me libera me. God. . En bevrijd mij van wie mij
belagen.
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Joden en tot de oversten der priesters:
Wie uit God is,
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luistert naar Gods woorden; maar gij
luistert niet, omdat gij niet uit God zijt.

Deo est, verba Dei audit: propterea vos
non auditis, quia ex Deo non estis.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Wij vragen, almachtige
God, zie genadig neder op uw
onderhorigheid; opdat zij naar het
lichaam door uw mildheid worde
bestuurd, en naar de geest door uw
bescherming worde beveiligd. Door
onzen Heer.

Oremus. - Quaesumus, omnipotens Deus,
familiam tuam propitius respice: ut, te
largiente, regatur in corpore; et, te
servante, custodiatur in mente. Per
Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.

Kapittel Hebr. 9, 11-12
BROEDERS, Christus, optredend als
Hogepriester van de toekomende
goederen, is - door een grotere en meer
volmaakte tabernakel, welke niet met
handen is gemaakt, dit is: niet van deze
schepping - niet met bloed van bokken
of kalveren, maar met zijn eigen Bloed,
eens en voor altijd binnengegaan in het
heiligdom, en heeft zo eeuwige verlossing
voor ons bewerkt. . Gode zij dank.

FRATRES: Christus assistens Pontifex
futurorum bonorum, per amplius et
perfectius tabernaculum non manufactum,
id est, non hujus creationis: neque per
sanguinem hircorum aut vitulorum, sed
per proprium sanguinem introivit semel
in Sancta, aeterna redemptione inventa.
. Deo gratias.

Lofzang van Venantius Fortunatus
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¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst met melodie op bladz. 1526.
De vaan des Konings treedt vooruit,
daar glanst het Kruisgeheimenis,
waarin de Schepper van het vlees
zelf in het vlees aan 't dwarshout hing.

Vexil a Regis prodeunt:
fulget Crucis mysterium,
quo carne carnis Conditor
suspensus est patibulo.

Vanhier ook wondgestoken door
de gruwelijke punt der lans,

Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
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ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.

om ons te wassen van de schuld,
ontstroomde water Hem en bloed.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
dicens: In nationibus
regnavit a ligno Deus.

Vervuld zijn nu de dingen die
David zong in gelovig lied,
zeggend: Onder de volkeren
vanaf het hout regeert nu God.

Arbor decora et fulgida,
ornata Regis purpura,
electa digno stipite
tam sancta membra tangere.

Boom, edel schoon en luisterrijk,
met purper koninklijk gesierd,
verkoren met uw waarde stam
te raken aan zo heilge leên.

Beata, cujus brachiis
saecli pependit pretium,
statera facta corporis,
praedamque tulit tartari.

Welzalig, aan welks armen eens
de losprijs van de wereld hing:
weegschaal van 't lichaam werd hij dus,
de prooi ontnam hij aan de hel.

O Crux, ave, spes unica,
hoc Passionis tempore
auge piis justitiam,
reisque dona veniam.

Gegroet, o Kruis, gij een'ge hoop,
vermeerder in deez' Passietijd
van goeden de rechtvaardigheid,
vergeef den zondaars hunne schuld.

Te, summa, Deus, Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quos per Crucis mysterium
salvas, rege per saecula.

U God, hoogste Drievuldigheid,
verheffe prijzend alle geest;
en over wie door 't Kruisgeheim
Gij heiligt, heers in eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Eripe me, Domine, ab homine malo.
. Bevrijd mij, Heer, van den bozen
. A viro iniquo eripe me.
mens. . Van den man die onrecht doet,
bevrijd mij.
ANT. Abraham pater vester * exsultavit ANT. Uw vader Abraham * verheugde
ut videret diem meum: vidit, et gavisus zich mijn dag te mogen zien; hij heeft
est.
gezien, en zich verblijd.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Quaesumus, omnipotens Deus,
familiam tuam propitius respice: ut, te
largiente, regatur in corpore; et, te
servante, custodiatur in mente. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Wij vragen, almachtige
God, zie genadig neder op uw
onderhorigheid; opdat zij naar het
lichaam door uw mildheid worde
bestuurd, en naar de geest door uw
bescherming worde beveiligd. Door
onzen Heer.
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Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum,
bladz. 201.
¶ Gedurende de Passieweek, tot en met de Lauden van Zaterdag voor Palmzondag,
bidt men de Lauden en Vespers tot het Kapittel zoals voor de betreffende weekdagen
is aangegeven; van het Kapittel af kan men zowel Lauden als Vespers bidden zoals
op Passiezondag. - In de Lauden als eerste psalm: Miserere mei Deus.

Overwegingen en gebeden voor de passietijd
Tijdens de laatste weken van de vasten overwegen wij in het bijzonder het heilige
lijden des Heren.
¶ Vele andere gebeden en oefeningen ter ere van Jesus' heilig lijden vindt men op
bladz. 991 vlg.
OVERWEGING VOOR PASSIEZONDAG: OVER HET DRAGEN VAN CHRISTUS' KRUIS (naar
den heiligen Leo den Grote) - Nu wij ons onmiddellijk op de viering van het heilige
Paasmysterie voorbereiden, onderhouden wij terecht het vasten en volgen wij een
strengere levenswijze dan wij de andere tijden van het jaar gewoon zijn te doen. Dit
alles verkrijgt een diepere zin wanneer wij bedenken, dat wij aldus gemeenschappelijk
althans enigszins deelnemen aan Christus' Kruis, en althans iets doen in hetgeen Hij
gedaan heeft voor ons, zoals de Apostel zegt: ‘Indien wij met Hem lijden, zullen wij
ook met Hem verheerlijkt worden’ (Rom. 8, 17). Een zekere en zorgeloze verwachting
van de beloofde heerlijkheid is daar, waar wij oprecht en gestadig boete doen en
aldus deel hebben aan het Kruis des Heren.
De Apostel zegt, dat ‘allen die godvruchtig in Christus willen leven, vervolging
zullen lijden’ (2 Tim. 3, 12). Dit betekent geenszins dat wij in vredestijd, als de
uiterlijke vervolging is gestild, de beoefening der godsvrucht niet zouden kunnen
beoefenen. De Apostel vat onder het woord ‘vervolging’ slechts samen alle
beproevingen waarop ook de Heer zinspeelt, als Hij ons zegt: ‘Wie zijn kruis niet
opneemt en Mij volgt, is Mijner niet waardig’ (Mt. 10, 38). Want wij moeten er niet
aan twijfelen dat dit woord niet slechts gesproken is tot Christus' leerlingen, maar
tot alle gelovigen en tot geheel de Kerk. Terecht spreekt de Heer van het kruis dat
ieder afzonderlijk past, omdat het door elkeen moet worden gedragen volgens eigen
wijs en maat. Want hoewel de Apostel in het algemeen over ‘vervolging’ spreekt,
de oorzaken van de strijd zijn velerlei; en gewoonlijk is er meer gevaar te duchten
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het vlees tegen de
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geest en de geest tegen het vlees. Dit ootmoedig uit Gods hand aan te nemen en het
gestadig voeren van deze innerlijke strijd is het kruis van den christen, waaraan hij
zich vrijwillig heeft gehecht met de nagelen van de onthouding en de vreze Gods.
De ware vreze Gods nu vraagt van ons dat wij den lijdenden Christus navolgen in
zijn nederigheid, zijn barmhartigheid en zijn liefde. En nimmer zullen wij ons kruis
leren dragen, als wij ons voor de onthouding welke het van ons vraagt, niet
voortdurend sterken door het gebed en de vrijwillige boete waardoor wij Gods kracht
over ons afroepen.
TWEEDE OVERWEGING: OVER HET LIJDEN DES HEREN - Word wakker, mijn ziel, en
zie op naar het gelaat van uw Christus. Zie toch, zeg ik u, naar dat aangezicht, eens
stralend in verblindende luister, en nu om uwentwil verhuld; vol pracht, en nu
opgezwollen; vol zoete gratie, en nu bespuwd; vol liefelijke beminnelijkheid, en nu
afzichtelijk geworden. Zie toe en beschouw wat de Heer op de aarde heeft gedaan.
God wordt bespot, opdat gij zoudt worden geëerd; Hij wordt gegeseld, opdat gij
zoudt worden vertroost; Hij wordt aan het kruis geslagen, opdat gij zoudt worden
bevrijd; het vlekkeloze Lam wordt gedood, opdat gij er van zoudt eten; door de
lansstoot vloeit er bloed en water uit zijn zijde, opdat gij er van zoudt drinken. Zie
naar de prijs waarvoor gij werd vrijgekocht; let op het voorbeeld hoe gij u moet
beteren.
Zie toe, mijn ziel, en beschouw hoe Christus, uw Heer en vriend, allerlei soorten pijn
verduurt, in al zijn lichaamsdelen Hem aangedaan door alle klassen der mensen. Een
koning bespot Hem, een landvoogd vonnist Hem, een leerling verraadt Hem, de
apostelen verlaten Hem, opperpriesters, schriftgeleerden en farizeën leveren Hem
over, heidenen geselen Hem, het volk veroordeelt Hem en soldaten slaan Hem aan
het kruis. (H. Bonaventura)
Dat hoofd waarvoor de engelen sidderen, wordt door dichte dorens gestoken. Dat
gezicht, schoon boven de zonen der mensen, wordt door de joden bespuwd en onteerd.
Die ogen, helderder dan de zon, worden in de dood verduisterd. Die oren, welke de
zangen der engelen hebben gehoord, horen de hoon der zondaren. Die mond, welke
engelen onderricht, drinkt gal en azijn. Die voeten, wier rustbank wordt aanbeden
daar zij heilig is, worden met een nagel aan het kruis gehecht. Die handen, welke de
hemelen hun gestalte gaven, zijn aan het kruis gestrekt en met nagels vastgeklonken.
Het lichaam wordt geslagen; de zijde met een lans doorboord. En wat al niet verder?
Alleen zijn tong blijft ongedeerd, om voor de zondaars te bidden en zijn Moeder toe
te vertrouwen aan den leerling. (H. Bernardus)

Gebeden tot den lijdenden Christus
Nu de tijd wederkeert waarop Gij voor ons de tong van uw vervolgers hebt verduurd,
zijt overgeleverd en gewond en aan het kruis geslagen, en wij, Christus, Zoon van
God, met vrome toeleg van het hart het feest van uw passie beginnen
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te vieren, vragen en smeken wij U, dicht bij ons te blijven. Want te midden van de
kwelling is er niemand die ons helpt, behalve Gij alleen die ons opricht door het werk
van uw lijden. Lever ons niet over aan onze vijanden ten verderve, maar neem uw
dienaren aan ten heil; opdat de hoogmoedige spotters, de vijanden onzer ziel, worden
terneer geworpen. Gij toch zijt de lamp der Godheid, in uw mensheid op de kandelaar
van het kruis geplaatst; daarom vragen wij U, ook ons te ontvlammen, opdat wij de
straf ontgaan. Nu Gij ziet hoe wij de aanvang van het feest uwer passie met vroom
hart zijn begonnen, laat ons ook in uwe passie delen; opdat wij, ver van de
verschrikking onzer duisternis, door de bijstand van uw licht worden beveiligd.
Geduldig verdraagt Gij, Christus, hen die uw leven belagen, en als een herder geeft
Gij uw kudde een voorbeeld door de wapenen uwer vervolgers te verduren en zelfs
den Vader voor hen te bidden. Geef ons daarom, Heer, dat wij door het geheim van
uw passie van onze passies worden schoongewassen; opdat Gij, die wie U lasterden
allergeduldigst hebt verdragen, hen die in U geloven ontrukt aan de eeuwige doem
van het oordeel.
Christus, Zoon van God, de woeste horde uwer vervolgers vervolgt U met blinde
razernij tot hun verblinding; want terwijl zij den Mens in U tuchtigen met lijden,
blijft het wezen der Godheid in U hun onbekend. Geef ons dat wij, die U belijden
als waren God en Mens, één Christus, verre mogen blijven van eeuwige straf.
Christus onze God, voor ons allen hebt Gij de smaad van het lijden doorstaan,
toen Gij onder wie de vrede haatten vreedzaam werd bevonden, onschuldig door
schuldigen aan het kruis werd geslagen, en zo het menselijk geslacht, evenals Lazarus
reeds vier dagen gestorven, door uw dood ten leven hebt gewekt. Geef ons dat de
boosheid der hoogmoedigen, die zich over ons vermenigvuldigt, ons niet overmeestere
en de ijver van ons hart niet doe wijken van de overweging uwer wet. Dan zult Gij,
die alleen voor ons allen dood en graf hebt ondergaan, aan hen die in U geloven het
licht en de beloning van het eeuwige leven schenken.
Christus God, die tussen zondaren gehangen, de smaad van het kruis hebt willen
verduren, geef ons het geduld van het volmaakte leven; opdat wij in diezelfde liefde,
waarmede Gij voor de wereld de dood hebt ondergaan, door uw bijstand volmaakt
worden bevonden. Dan zullen wij, op het voorbeeld uwer passie, de ergernis die ons
wordt aangedaan geduldig verdragen, en - door het bloed van uw kruis dat alles tot
vrede brengt - leden verdienen te worden van ons Hoofd.
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Jesus Christus, Zoon van den levenden God, die in handen van den vijand zijt
gevallen, die uw beminnenswaardig leven voor ons, uw dienaren, ten dode hebt
overgeleverd, en die daarna met de heerlijkheid van God den Vader uit het graf zijt
opgestaan en de wereld hebt verlost; wij bidden uwe goedheid, dat uw genade over
ons kome en dat wij op de dag van uw verrijzenis zonder smetten voor U staan.

Gebed van den heiligen Augustinus
Ik weet niet wie ik anders bij U zal laten bemiddelen dan Hem, die de verzoening is
voor onze zonden en, zittend aan uw rechterhand, voor ons ten beste spreekt. Zie,
Hij is mijn voorspreker bij U, mijn God en Vader. Zie, Hij is de hogepriester die niet
door bloed van iets of iemand anders verzoening behoeft, want met zijn eigen bloed
is Hij bedekt en straalt Hij. Zie, Hij is de heilige offergave, aangenaam en volmaakt,
aangeboden en aangenomen in geur van zoetheid. Zie, Hij is het vlekkeloze Lam,
dat voor zijn scheerders verstomde, en dat geslagen en bespuwd en verguisd zijn
mond niet opende. Zie, Hij die geen zonde deed, droeg onze zonden, en door zijn
doodsstrijd heeft Hij onze ziekten genezen.

Gebed uit de geschriften van Richard Rolle
Heer Jesus Christus, Verlosser der wereld, om wille van ons heil hebt Gij door de
Joden verworpen willen worden; Gij hebt gewild dat Judas U met een kus verried;
dat Gij met boeien beladen als een onschuldig lam ter slachtbank werd geleid; dat
Gij voor Pilatus werd geleid, door valse getuigen werd beschuldigd, door gesels en
bespotting werd gekweld, bespuwd, gekroond met doornen, geslagen en aan het kruis
geheven; dat Gij onder de boosdoeners werd geteld, met scherpe nagelen doorboord,
gelaafd met gal en azijn en met een lans doorstoken; dat Gij zoudt sterven aan het
kruis. O allerliefste Jesus Christus, aller dingen Heer, bij die heiligste smarten vergeef
mij al mijn zonden en scheld mij al mijn misdaden kwijt; bij de felheid van uw zo
grote kwelling blus in mij uit de gloed van alle hartstocht; bewaar mij, Heer, voor
alle slechte gedachten, voor schandelijk en ijdel spreken, voor alle boze daad, voor
al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden, voor een plotselinge en onvoorziene dood,
voor alle verwarring en oneer, en eindelijk voor alle gevaren naar lichaam en ziel.
Amen.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
Heer, die door het kruis den sluwen vijand hebt gedood, van zijn bedrog verlos mij,
die gezondigd heb en ben bedrogen; en, na mij door vasten te hebben gereinigd, geef
mij uw wil te volbrengen, opdat ik
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beschouwe, Heer, met blijdschap uw vererenswaardig lijden.
Nu wij het blijde feestmaal van de vasten gaan voleinden, laat ons roepen: bewaar
allen in vrede, Heer, verlossend ons van elk bedrog des vijands, en maak ons waardig
in uw grote goedheid uw vererenswaardig kruis met vrees te kussen, Gij die daardoor
uw ontferming aan de wereld schenkt, Gij, enig in erbarmen.
Heiland, ware zoetheid, die eens het bittere water van Merrha hebt zoet gemaakt
door het hout, voorafbeelding van het heilige kruis; daarop uitgestrekt hebt Gij
vrijwillig bittere gal geproefd en uw zijde doen doorsteken, waaruit Gij de wereld
met het water drenkt der vergeving, om opnieuw te vormen het deeg van het mensdom.
Daarom verheerlijken wij uw onzegbare macht en smeken wij: Geef ons uw vrees,
o Heer, ten tijde van het vasten, vergiffenis der zonden en uw grote ontferming.
Verlicht, des Heren Kruis, met de stralende schichten van uw genade de harten
van wie u vereren en in Godgegrepen liefde omhelzen, gij, verlangen der wereld,
waardoor der tranen schaamte is weggenomen, wij van de strikken van de dood
verlost zijn en tot eeuwige vreugde zijn gekomen. Toon van uw schittering de
heerlijkheid, de beloning schenkend der onthouding aan uw knechten, die vol geloof
u vragen om uw rijke bijstand en grote ontferming.
Christus onze God, die vrijwillig de kruisiging tot algemene opstanding van het
menselijk geslacht hebt aanvaard, en met de stift des kruises, met vingers rood geverfd
van bloed, onze vrijlating koninklijk hebt ondertekend uit liefde voor de mensen;
wijk niet van ons, die in gevaar verkeren en wederom van U zijn afgedwaald, maar
ontferm U, Gij alleen lankmoedige, over uw volk in ellende, en sta op om te kampen
tegen hen die ons bestrijden, almachtige.
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Palmzondag
In de veertigdaagse vastentijd is de Goede of Heilige Week welke heden aanvangt,
de boeteweek bij uitstek gebleven. Als onze aandacht in de loop der laatste weken
mocht zijn verslapt, dan herinnert de liturgie ons vandaag, dat wij met onze
voorbereiding op de viering van het droevige Pasen des kruises ernst moeten maken.
De evangelielezing der mis is vandaag het lange passieverhaal volgens sint Mattheus,
het eerste der vier lijdens-evangeliën welke wij deze week zullen horen. Reeds
overwegen wij de woorden van de een en twintigste psalm, waarin de profeet tot in
bijzonderheden het lijden van den Heer heeft voorzegd. Zo groot is echter de zekerheid
van Christus' overwinning, dat wij niet kunnen nalaten den Heer, die vandaag
Jerusalem binnentrekt, ons blij Hosanna toe te roepen. Reeds voordat Hij gaat lijden,
bezingen wij Hem als den overwinnaar. Want reeds zien wij Hem als den Koning
van het geestelijke Israël der Kerk, dat slechts onvolkomen werd voorafgebeeld door
de Joden die Hem met palmtakken tegemoet zijn getogen. Omdat wij weten dat Hij
verrijzen zal, weten wij wat den apostelen eerst later duidelijk zou worden: dat
vandaag in vervulling gaat hetgeen de profeet aangaande Hem zeide: ‘Vrees niet,
dochter van Sion: zie, uw Koning komt, gezeten op een ezelsveulen’ (Zach. 9, 9).
OVERWEGING - Op goddelijke ingeving trekt de menigte der Joden Jerusalem uit om
den waren Koning tegemoet te gaan. Dit is ons het symbool der christelijke
levenshouding, welke immers daarin bestaat dat wij Christus tegemoet moeten treden
en Hem moeten zoeken. Het Pasen van de nieuwe wet moeten wij vieren met de
reizigersstaf in de hand, het kleed omgord, gelijk Hij zelf tot zijn Vader is gegaan,
ons met Zich medevoerend. (Bossuet)
Het is echter niet voldoende naar den Heer op weg te gaan en Hem te ontvangen
met de roep van ‘Hosanna’. De Joden die vandaag Jerusalem doen weerklinken van
hun vreugdekreten, zijn dezelfden die zullen roepen: Kruisig Hem, en: Moge zijn
bloed komen over ons en over onze kinderen. Want om Hem te ontvangen hebben
zij zich niet voorbereid door versterving, door vasten en boete. De enige wijze toch
om den Heer te verwachten is tot Hem te gaan door onze goede wer-
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ken, de lamp van onze geest brandend te houden en, gelijk de liturgie het heden zegt,
‘te beantwoorden door onze liefde aan zijn werk van ontferming’. De komst des
Heren en zijn lijden, waartoe Hij Zich vandaag bereidt, vragen veel meer van ons
dan de toejuichingen van een wispelturige menigte; zij eisen de volkomen instemming
van onze wil. Christus heeft zijn weldaden uitgedeeld in overdaad, ontelbare
ongemakken heeft Hij verduurd om de zielen tot Zich te bekeren en hen er toe te
bewegen niets te beminnen dan Hem. In ruil voor de oneindige rijkdom welke Hij
ons toedeelt, vraagt Hij slechts van ons dit ene: het goede te willen, ons te laten leiden
door een goede mening. Daarom moeten wij op deze Palmzondag den Heer niet
slechts toejuichen of beklagen, maar deelnemen, door onze wil en onze liefde, aan
zijn lijden en zijn heerlijkheid. (Naar Nicolaas Cabasilas)
Zo doen wij niet anders dan het gebod volbrengen dat het Joodse volk gegeven
werd: ‘Gij zult den Heer uw God beminnen uit al uw krachten’ (Deut. 6, 5), en wat
Christus zeide: ‘Gelukkig zij die het woord van God aanhoren en het beleven’ (Luc.
11, 28). Laat ons daarom palmen dragen niet slechts in de handen, maar in onze
geest, en onze zielen voorbereiden om den Heer te ontvangen door goede werken en
door onze wil. (H. Cyrillus van Alexandrië)
Schaam u niet het rijdier Gods te zijn: want Christus zult gij dragen en niet dwalen;
de rechte weg zult gij houden als Hij op u zit. Moge dan de Heer op ons plaats nemen
en ons leiden waarheen Hij wil. Zijn rijdier zijn we; komt, laat ons opgaan naar
Jerusalem. Als Hij ons bestuurt, zullen wij niet verdolen. Door Hem laat ons tot Hem
gaan, opdat wij ons in eeuwigheid verblijden. (H. Augustinus)

Getijden op palmzondag
¶ Op ZATERDAG voor Palmzondag zijn de VESPERS tot het Kapittel zoals op Zaterdag,
bladz. 217; van het Kapittel af kan men de Vespers bidden zoals op Palmzondag,
bladz. 644.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

DE HEER God * is mijn helper; en
daarom word ik niet beschaamd.

DOMINUS Deus * auxiliator meus: et
ideo non sum confusus.
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De psalm Miserere mei Deus en de volgende zoals op Zondag, bladz. 107.
2 ANT. Zij benauwen mij * van alle
2 ANT. Circumdantes * circumdederunt
zijden; maar in de Naam des Heren word me: et in nomine Domini vindicabor in
ik op hen gewroken.
eis.
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3 ANT. Judica causam meam: * defende, 3 ANT. Richt mijn zaak; * verdedig mij,
quia potens es, Domine.
Heer, omdat Gij machtig zijt.
4 ANT. Cum Angelis * et pueris fideles
inveniamur, triumphatori mortis
clamantes: Hosanna in excelsis.

4 ANT. Met de engelen * en kinderen
mogen wij vol geloof worden bevonden,
den overwinnaar van de dood toeroepend:
Hosanna in den hoge.

5 ANT. Confundantur * qui me
persequuntur, et non confundar ego,
Domine, Deus meus.

5 ANT. Te schande mogen worden * wie
mij vervolgen; maar laat mij niet
beschaamd worden, Heer, mijn God.

Kapittel Phil. 2, 5-7
Fratres: Hoc enim sentite in vobis, quod
et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei
esset, non rapinam arbitratus est esse se
aequalem Deo: sed semetipsum
exinanivit, formam servi accipiens, in
similitudinem hominum factus, et habitu
inventus ut homo. . Deo gratias.

Broeders, laat in u dezelfde gezindheid
zijn, die er was in Christus Jesus. Daar
Hij goddelijk was van wezen, heeft Hij
het geen roof geacht aan God gelijk te
willen zijn; maar toch heeft Hij Zichzelf
vernietigd, door het wezen aan te nemen
van een slaaf, door gelijk te worden aan
de mensen, en uiterlijk te zijn als een
mens. . Gode zij dank.

Lofzang Lustris sex qui jam peractis met het volgende vers, bladz. 633.
ANT. Turba multa, * quae convenerat ad
diem festum, clamabat Domino:
Benedictus qui venit in nomine Domini:
Hosanna in excelsis.

ANT. Een grote menigte, * welke bijeen
was gekomen voor de feestdag, riep tot
den Heer: Gezegend Hij die komt in de
naam des Heren; hosanna in den hoge.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui humano generi, ad imitandum
humilitatis exemplum, Salvatorem
nostrum carnem sumere, et crucem subire
fecisti: concede propitius; ut et patientiae
ipsius habere documenta, et resurrectionis
consortia

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die onzen Zaligmaker het vlees hebt
doen aannemen en de dood van het kruis
doen ondergaan voor het menselijk
geslacht, als een voorbeeld van
nederigheid ter navolging; verleen
goedgunstig, dat wij verdienen de lessen
van zijn geduld te ontvangen en
deelachtig
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te worden aan zijn verrijzenis. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

mereamur. Per eundem Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers zoals op gewone Zondagen, bladz. 187.

Kapittel Phil. 2, 5-7
BROEDERS, laat in u dezelfde
gezindheid zijn, die er was in Christus
Jesus. Daar Hij goddelijk was van wezen,
heeft Hij het geen roof geacht aan God
gelijk te willen zijn; maar toch heeft Hij
Zichzelf vernietigd, door het wezen aan
te nemen van een slaaf, door gelijk te
worden aan de mensen, en uiterlijk te zijn
als een mens. . Gode zij dank.

FRATRES: Hoc enim sentite in vobis,
quod et in Christo Jesu: qui, cum in forma
Dei esset, non rapinam arbitratus est esse
se aequalem Deo: sed semetipsum
exinanivit, formam servi accipiens, in
similitudinem hominum factus, et habitu
inventus ut homo. . Deo gratias.

Lofzang Vexilla Regis prodeunt met het volgende vers, bladz. 634
ANT. Want er staat geschreven: * Ik zal
den Herder slaan, en de schapen der
kudde zullen verstrooid worden; maar als
Ik zal zijn opgestaan, zal Ik u voorgaan
naar Galilea; daar zult gij Mij zien, zegt
de Heer.

ANT. Scriptum est enim: * Percutiam
pastorem, et dispergentur oves gregis:
postquam autem resurrexero, praecedam
vos in Galilaeam: ibi me videbitis, dicit
Dominus.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die onzen Zaligmaker het vlees hebt
doen aannemen en de dood aan het kruis
doen ondergaan voor het menselijk

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui humano generi, ad imitandum
humilitatis exemplum, Salvatorem
nostrum carnem sumere, et crucem subire

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

geslacht, als een voorbeeld van
nederigheid ter navolging; verleen
goedgunstig, dat wij verdienen de lessen
van zijn geduld te ontvangen en
deelachtig te worden aan zijn verrijzenis.
Door denzelfden Jesus Christus onzen
Heer.

fecisti: concede propitius; ut et patientiae
ipsius habere documenta, et resurrectionis
consortia mereamur. Per eundem
Dominum.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna ter ere van de heilige Moeder van God: Ave Regina caelorum, bladz. 201.
¶ Tot en met de Vespers van Woensdag in de Goede Week bidt men de Lauden en
Vespers tot het Kapittel zoals voor de betreffende weekdagen is aangegeven; van het
Kapittel af kan men zowel Lauden als Vespers bidden zoals op Palmzondag. - In de
Lauden als eerste psalm: Miserere mei Deus.

Gebeden voor palmzondag
Lofzang en gebed uit de Griekse liturgische boeken
Die in den hoge zetelt op de cherubim, God die nederziet op het geringe, Hij komt
in heerlijkheid met macht; en vol zal worden alles van zijn goddelijke lof: vrede over
Israël en heil den volkeren. In blijdschap riepen de zielen der rechtvaardigen: Nu
wordt der wereld een nieuw verbond besteld, en vernieuwd wordt het volk door
besprenkeling met goddelijk bloed.
Nederknielend en met de leerlingen zich verheugend roepen de volken met
palmtakken den Zoon van David het Hosanna toe: Lofwaardigste Heer, God onzer
vaderen, Gij zijt gezegend.
Heer, onze God, die troont op de cherubim, Gij hebt uw macht opgewekt en uw
eniggeboren Zoon, onzen Heer Jesus Christus, gezonden om de wereld door zijn
kruis, zijn begrafenis en verrijzenis te redden. En toen Hij Jerusalem binnenging om
zijn vrijwillig lijden te ondergaan, verkondigde het volk, dat in de duisternis en de
schaduw des doods was gezeten, reeds van te voren zijn verrijzenis, en nam takken
van bomen en twijgen van palmen in de hand als zinnebeeld van zijn overwinning.
Bewaar ons, Heer, nu wij in navolging van hen op deze feestdag, de aankondiging
van het Paasfeest, takken van bomen en palmen in de hand dragen, en waak over
ons, die U, evenals de menigte en de kinderen in Jerusalem, het Hosanna toeroepen;
opdat wij door het zingen van liederen en geestelijke lofzangen waardig worden deel
te hebben aan uw levenbrengende verrijzenis op de derde dag; in Christus Jesus
onzen Heer, met wien Gij, tezamen met den allerheiligsten en levenwekkenden Geest,
zijt gezegend, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden tot Christus

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

In het volgende gebed uit de oude Spaanse liturgie worden de geestelijke
en tijdelijke gunsten opgesomd welke het christenvolk steeds aan de

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

646
zegening der palmtakken en hun vroom gebruik heeft toegekend. De
gedachte aan Christus' overwinning over dood en duivel, welke wij met
die van zijn triomfale intocht in Jerusalem verbinden, geeft dit sacramentale
zijn diepe zin.
Heer Jesus Christus, die van vóór het begin der wereld heerst met God den Vader
en den Heiligen Geest, en aan uw rijk zal geen einde zijn; die om wille van het heil
der wereld zijt gekomen in de volheid der tijden, gelijk Gij door de wet en de profeten
waart beloofd; toen Gij voor de feestdag naar de stad Jerusalem waart gekomen,
traden U grote scharen tegemoet; verheugd namen zij palmtakken en riepen: Hosanna,
Zoon van David. Ook wij komen tot U in ootmoed en vragen uwe Majesteit, daar
Gij om wille van onze verlossing zijt gekomen, ons te bevrijden van de boeien onzer
zonden. Verdrijf alle ziekten en genees onze zwakheid; verleen ons een goede
weersgesteldheid, en geef ons met de vergiffenis der zonden rustige tijden. En gelijk
wij ons over het feest van deze dag verheugen en palmtakken en bloesems in de
handen dragen, zo vervul onze woningen met uw zegen, reinig ons lichaam en onze
ziel van alle besmetting en schenk ons de gaven van uw geestelijke genaden; opdat
wij met uw hulp het Paasfeest in alle blijdschap mogen ontvangen.
Heilige Heer, eeuwige Verlosser, die U gewaardigd hebt uit de hemel op de aarde
neer te dalen en vrijwillig zijt opgegaan tot het lijden voor onze verlossing, wees de
wensen uwer Kerk en onze smeekbeden genadig. Gij zijt immers eigener beweging
gekomen om te lijden, zittend op de rug van een zachtmoedig dier, o Gij
zachtmoedige, terwijl zij voor U als om strijd de weg bestrooiden, de groepen
leerlingen met boomtakken en de volksmenigten die lofzingend en palmzwaaiend
U tegemoet kwamen, juichend en roepend: Hosanna den Zoon van David, gezegend
die komt in de Naam des Heren. Op de Olijfberg werd de weg voor U met olijftakken
bedekt. Eertijds hebt Gij Noë in zijn ark over de wateren van de zondvloed geleid
en was een duif uw werktuig om met een olijftak aan de aarde de komst des vredes
te melden. Toen de aartsvader Jacob een steen ging oprichten uw verborgen
heerlijkheid ter eer, goot hij over de gedenksteen wijdingsolie uit diezelfde takken.
En zo hebt Gij ook uw koningen en profeten gezalfd. Gij immers zijt de Gezalfde,
de Zoon van God. U, wiens onuitsprekelijke lof de psalmist zong: ‘God, uw God,
heeft U gezalfd met vreugdeolie boven uw gezellen’, U komt het toe zalving en vrede
te verlenen. Kom dus, vragen wij U, en neem bij ons uw intrek, in ons midden, zodat
wij U in onze harten voelen komen. Gij hebt ons indertijd door het kruis verkwikt;
verkwik ons nu in onze gevallen toestand wederom door datzelfde aller-
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zaligst lijden. Neem onze lofprijzing en ons ootmoedig vasten gaarne aan, en vergun
ons verse vruchten te dragen. Maak ons waardig, met uw regen besproeid, U
welgevallig te zijn door een overvloed van zoete vruchten. En moge het zijn, dat,
zoals zij U met bebladerde takken tegemoet gingen, wij bij uw wederkomst blij met
overwinningspalmen U tegemoet treden, o Heiland der wereld.

Gebeden ter ere van Jesus' heilig lijden
Jesus, onze Heiland en Heer, tegen wien alle vorsten van Juda zijn vergaderd om
hun ijselijke wandaad te bedrijven en te vergieten het onschuldig bloed, waardoor
de schuldbrief van de oude misslag der wereld wordt teniet gedaan, en alles wat in
hemel en op aarde is, tot broederlijke eenheid des vredes wordt gebracht; reinig ook
ons door het ontvangen van datzelfde bloed van alle vuil van zonden en sier ons met
de gave der onschuld; opdat wij, door de band van onderlinge vrede met elkaar
verbonden, ten tijde van uw oordeel als ware kinderen des vredes voor U treden en
niet van uw aanschouwing worden verstoten.
Eniggeboren Zoon van God, die, toen Gij om te sterven in het vlees verscheen, niet
in de raad der spotters zijt gezeten, maar eenzaam nederzittend om onzentwil met
bitterheid zijt vervuld; geef ons, dat wij ons over uw lijden nimmer zullen schamen,
en verdienen eeuwig deel te hebben aan uw heerlijkheid.
Christus onze God, die door de tegenspraak van uw halsstarrig volk verworpen werd
en daarom aan het hoofd der heidenen werd geplaatst; duld niet dat wij, wier hoofd
Gij door uw lijden en verrijzenis hebt willen worden, ooit van U worden afgesneden;
opdat wij triomferen over de machten in de lucht met U als veldheer, die - gelijk wij
vast geloven - om onzentwil aan de galg des kruises werd geheven.
Christus, die voor ons kruishout en dood hebt doorstaan om ons aan de macht des
doods te ontrukken en ons te bevrijden door de prijs van uw bloed; ontferm U over
mij, uw ellendigen dienaar, en geef mij vergiffenis van al mijn zonden. Ontruk mij,
die in deze heilige dagen voor uw aanbiddenswaardig kruis lig uitgestrekt, gedurig
aan alle kwaad, en verkwik mij in uw ontferming met uw goederen; Gij die met God
den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst door de ongemeten eeuwen der
eeuwen. Amen.
Het wondere geheim van Christus' dood verdrijve uit ons alle vuil van zonde; de
onschatbare prijs van zijn bloed neme uit ons weg alle schande van boosheid; de
roemrijke vaan van zijn kruis make ons de deelgenoten der engelen.
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Woensdag in de goede week
De Witte Donderdag was van ouds de dag waarop de boetelingen weer
plechtig tot de gemeenschap der Kerk werden toegelaten en opnieuw
deelnamen aan de Eucharistie. Ook voor ons is de Witte Donderdag het
eind van de vrijwillige boetetijd. Op Witte Donderdag begint de viering
van het Paasgeheim; bijzonder herdenken wij de instelling der Eucharistie
waardoor het Paasmysterie der verlossing steeds opnieuw onder ons
tegenwoordig wordt gesteld. Met voorliefde ontvangen de christenen dan
ook op deze dag het Lichaam des Heren. Op deze Paascommunie en op
de biecht aan het einde der boete zinspelen enkele oude liturgische gebeden
van Woensdag in de Goede Week, die wij met vrucht ook nu nog kunnen
bidden.

Gebeden bij de biecht
Om wille der schamelheid van ons oud gewaad, verwerp ons niet, goede Jesus, van
het gastmaal uwer tafel. Geef ons heden een waardig bruiloftskleed, opdat wij morgen
blijde opgaan tot de maaltijd van uw passie, welke Gij hebt toebereid. Mogen wij U
vandaag onze belijdenis spreken, opdat wij morgen zullen weten dat Gij ons hebt
vergeven. Aanvaard vandaag onze gebeden, en reik daarvoor ons morgen de beloning.
Drenk ons vandaag met de smaak uwer zoetheid, en schenk ons morgen de volheid
der liefde.
Door het goed des vredes, onze Heiland en Heer, maak ons voor U tot een levende
offerande; opdat wij, die morgen de maaltijd des Heren zullen nuttigen, door geen
tweedracht onderling worden gescheiden, maar vol van de vruchten uwer min, morgen
drinken van de vloed der liefde, welke rijkelijk uit uw binnenste stroomt.
Schepper en Verlosser van het mensdom, Christus Zoon van God den Vader, geef
ons, uw dienaren, dat vandaag aan levenden zowel als doden vergiffenis van zonden
wordt gegeschonken, en dat morgen allen tezamen vol zijn van rijke verrukking.
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Witte Donderdag
De grote boetetijd is ten einde. Oudtijds werden vandaag de boetelingen weer tot de
gemeenschap der Kerk toegelaten: ook in onze tijd nog besluiten de christenen de
vasten door hun biecht te spreken als voorbereiding op het ontvangen van de
Paascommunie. De vasten welke wij deze laatste dagen van de Goede Week
onderhouden, is ter ere van de passie des Heren. Nu de viering van het grote Pascha
begint, overdenken wij niet langer onze zondigheid zonder tegelijkertijd het
heilbrengend Kruis te kussen waarop Christus ons van onze zonden heeft vrijgekocht.
Want het uur des Heren is gekomen, dat van eeuwen door Gods ondoorgrondelijke
wijsheid en goedheid was vastgesteld. ‘Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw
Zoon’ (Jo. 17, 1). Op deze wijze heeft Christus zelf bij het avondmaal het begin van
zijn Pascha aangegeven, en ons tevens, nog vóór de doodsangst in de hof en nog
vóór geseling en kruis, doen verstaan dat geheel zijn lijden en zijn dood uiteindelijk
tot zijn verheerlijking zouden strekken.
Christus zei bij het avondmaal niet alleen dat nu het uur was gekomen, waarop
Hij door zijn Vader verheerlijkt ging worden, maar voegde er aan toe, dat dit
geschieden zou opdat Hij zelf zijn Vader zou verheerlijken. En dit nu is de diepe zin
van hetgeen wij op Witte Donderdag vieren: dat de Heer uit vrije wil geleden heeft
en gestorven is, om den Vader eer te brengen en ons te verlossen. ‘Niemand ontneemt
Mij het leven, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht om het te geven, en macht
om het weer terug te nemen. Dit is de opdracht, die Ik van mijn Vader ontving’ (Jo.
10, 18). Zeker, de verrader Judas heeft schuld aan het kruis; het gehele officie van
deze dag is vervuld van weemoed en afschuw over wat hij heeft gedaan. De
hogepriester, de Joden en wij allen, zondaars, hebben den Heer aan het kruis genageld;
morgen zullen wij dit overwegen. Maar dit alles zou niet zijn geschied, als Christus
het zelf niet had gewild. Zijn lijden is het en zijn kruis. Dit is het motief van de Witte
Donderdag; en daarom is deze dag niet te scheiden van de Goede Vrijdag en vieren
wij vandaag reeds de passie des Heren.
Dat Hij vrijwillig ging lijden om den Vader te verheerlijken en ons te verlossen,
heeft Christus vandaag bij het avondmaal betuigd, toen Hij het brood en een beker
met wijn in zijn handen
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nam, en zeide dat deze zijn Lichaam en Bloed waren, welke voor onze zonden worden
overgeleverd en vergoten. Hierdoor heeft Hij niet alleen zijn lijden van de volgende
dag vrijwillig op Zich genomen, maar het reeds op mystieke wijze tegenwoordig
gesteld. Ja, Hij heeft zijn Kerk bevolen deze heilige maaltijd telkens te herhalen om
het werk der verlossing voortdurend op sacramentele wijze onder ons tegenwoordig
te doen zijn. In de middeleeuwen, toen de lof der Eucharistie om een nieuwe blijde
feestdag vroeg, heeft men terecht het feest van het heilig Sacrament ingevoerd. Maar
de Witte Donderdag is het grote feest van het heilig Sacrament gebleven, omdat wij
vandaag beter dan anders begrijpen, hoe Eucharistie en passie met elkaar zijn
verweven, hoe de passie des Heren een raadsel zou blijven zonder de onbloedige
offerande van het avondmaal en van de eucharistische viering.
Bij de mis en bij hun Paascommunie overwegen de christenen vandaag, hoe zij
door de Eucharistie deel hebben aan het Paasmysterie van onze verlossing en van de
opperste verheerlijking des Vaders. En knielend bij het heilige graf, waarin na afloop
der morgenplechtigheden het heilig Lichaam des Heren ter verering wordt geplaatst,
zullen zij God danken voor zoveel goedheid.
Een laatste motief van de Witte Donderdag is het voorbeeld, dat Christus ons gaf
toen Hij bij het avondmaal als de minste der broeders de voeten van zijn leerlingen
wies. De evangelielezing van de mis en de voetenwassing in de middag herinneren
ons er aan, dat wij in navolging van den Heer liever zullen dienen dan gediend
worden, en dat Christus verwijlt te midden van wie elkaar oprecht liefhebben. Vooral
echter overwegen wij vandaag, hoe de Heer ook op deze wijze heeft getoond dat Hij
de zijnen tot het uiterste heeft bemind.
OVERWEGING - Het uur is gekomen dat alles wat in de oude wet omtrent de
werkelijkheid der verlossing was voorafgebeeld, in vervulling zal gaan, In alles is
de Heer aan deze wet onderdanig geweet. Hij is besneden, is in de tempel opgedragen
en heeft nauwgezet de feestdagen onderhouden. Op deze dag, bij het avondmaal,
onderhoudt Hij de letter van de oude wet voor de laatste maal: volgens de
voorschriften eet Hij met zijn leerlingen het paaslam. Maar als de schotel geledigd
is, bekommert Christus Zich niet langer om de oude ceremoniën. Hij neemt brood
en een beker met wijn, zegent beide en reikt ze aan zijn leerlingen: ‘Dit is mijn
Lichaam dat voor u zal worden overgeleverd; dit is mijn Bloed dat voor u zal worden
vergoten; doet dit te Mijner gedachtenis’.
Het Pasen van de uittocht heeft zijn vervulling gevonden; het teken heeft plaats
gemaakt voor de volheid. Vrijwillig heeft Christus Zich reeds overgeleverd aan de
soldaten die Hem zullen komen zoeken in de hof, aan de hogepriesters, aan Pontius
Pilatus, aan het kruis. Want zijn Lichaam zal worden overgeleverd, zijn Bloed zal
worden vergoten; Hij heeft het zelf gezegd. Bij het avondmaal heeft de Heer Zich
vrijwillig
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overgeleverd aan lijden en dood. ‘Hij offerde Zich, omdat Hij het zelf heeft gewild’,
‘Oblatus est, quia ipse voluit’. Op mystieke wijze is het heilswerk reeds tegenwoordig
gesteld.
Op dezelfde sacramentele wijze is het heilswerk van het Pascha des Heren nog
altijd onder ons tegenwoordig, opdat wij steeds opnieuw deel zouden hebben aan
zijn heil. Het Lichaam en Bloed van Christus, dat de Kerk aan den Vader opdraagt,
is hetzelfde Lichaam en Bloed, dat als offer bij het avondmaal tegenwoordig werd
gesteld en bij de passie werd overgeleverd en vergoten. De verheerlijking van den
Vader door den Zoon mogen wij tot de onze maken. En allen die eten van het heilige
Brood, worden verheerlijkt door den Vader om wille van de verheerlijking, welke
de Zoon Zich door zijn gehoorzaamheid tot de dood heeft verworven.

De metten
In vele kerken zingt men de Nachtwaken, onmiddellijk gevolgd door de
Lauden, van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag (de eerste
twee dagen op de voorafgaande avonden, op Zaterdag vroeg in de morgen).
Wegens de bijzondere gebruiken, welke gedurende de middeleeuwen
allerwegen werden ingevoerd, noemt men deze dienst de Donkere Metten.
In het koor der kerk worden voor de aanvang van de Metten op de twee
bovenzijden van een driehoekige standaard vijftien brandende kaarsen
geplaatst. Na iedere psalm van Metten en Lauden wordt er een uitgedoofd;
tijdens de lofzang Benedictus dooft men bovendien de zes kaarsen op het
altaar. Hierdoor wordt de droefheid en de duisternis verzinnebeeld, die bij
het lijden des Heren over de aarde zijn gekomen, of ook wel de vrees van
de leerlingen, die hun Heer toen de een na den ander hebben verlaten. Aan
het einde van de lofzang Benedictus wordt de brandende kaars, welke op
de top van de standaard is achtergebleven (en die een symbool is van
Christus) achter het altaar verborgen, en worden alle andere lichten in de
kerk gedoofd. Na het slotgebed van de Lauden wordt deze brandende kaars
weer te voorschijn gebracht. Daarbij maakt men enig geraas, ter herinnering
aan de verschijnselen die Christus' verheerlijking door het kruis en door
de verrijzenis hebben vergezeld.
De getijden van de laatste dagen der Goede Week hebben een uiterst primitieve
structuur behouden. Zij beginnen onmiddellijk met de eerste antifoon, en bevatten
geen hymne, kapittel of zegeningen. Wel bidt men voor de aanvang in stilte Onze
Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God.

De eerste nachtwake
ANT.

ANT.
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ZELUS domus tuae * comedit me, et
DE ijver voor uw huis * heeft mij
opprobria exprobrantium tibi ceciderunt verteerd, en de smaad van wie U smaden
super me.
valt op mij neder.

Psalm 68
Een groot gedeelte van de drie psalmen van de eerste Nachtwake passen
wij toe op onzen Heer, die evenals koning David door vijanden wordt
vervolgd, en door den Vader schijnt te zijn verlaten. Ook wij kunnen deze
klaagzangen tot de onze maken, daar wij door onzichtbare vijanden van
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alle zijden worden benauwd. - Aan het einde van psalm 68 verheerlijken
wij het geheim van de Verlossing, het heil zonder einde dat ons in het
Pascha van de nieuwe wet is geschonken.
Verlos mij, God, * want het water is
gestegen tot mijn lippen;

Salvum me fac, Deus: * quoniam
intraverunt aquae usque ad animam
meam.

Ik ben gevangen in het slijk van de
afgrond, * en daar is geen vaste grond.

Infixus sum in limo profundi: * et non est
substantia.

Ik ben gekomen in de diepte der zee, * Veni in altitudinem maris: * et tempestas
en een stormvloed heeft mij overspoeld. demersit me.
Afgemat ben ik door mijn roepen, mijn Laboravi clamans, raucae factae sunt
keel is hees; * mijn ogen zijn bezweken, fauces meae: * defecerunt oculi mei, dum
terwijl ik hoop op mijn God.
spero in Deum meum.
Talrijker dan de haren van mijn hoofd * Multiplicati sunt super capillos capitis
zijn zij die mij onverdiend haten.
mei, * qui oderunt me gratis.
Machtig zijn zij die mij vervolgen, die
mij zonder grond bestrijden; * ik moet
hun betalen, wat ik niet heb geroofd. -

Confortati sunt qui persecuti sunt me
inimici mei injuste: * quae non rapui, tunc
exsolvebam. -

God, Gij kent mijn onverstand, * en mijn Deus, tu scis insipientiam meam: * et
zonden zijn U niet verborgen.
delicta mea a te non sunt abscondita.
Laten om mij niet beschaamd worden wie Non erubescant in me qui exspectant te,
naar U uitzien, Heer, * Gij, Heer der
Domine, * Domine virtutum.
legerscharen;
Laten om mij niet te schande worden *
wie U zoeken, God van Israël.

Non confundantur super me * qui
quaerunt te, Deus Israël.

Want om Uwentwil verdraag ik smaad, Quoniam propter te sustinui opprobrium:
* overdekt schaamte mijn aangezicht;
* operuit confusio faciem meam.
Ben ik een vreemdeling geworden voor Extraneus factus sum fratribus meis, * et
mijn broeders, * een onbekende voor de peregrinus filiis matris meae.
zonen mijner moeder.
Want de ijver voor uw huis heeft mij
verteerd, * en de smaad van wie U
smaden valt op mij neder.

Quoniam zelus domus tuae comedit me:
* et opprobria exprobrantium tibi
ceciderunt super me.

Ik heb mijn ziel omhuld met vasten, * en Et operui in jejunio animam meam: * et
zelfs dat is mij tot smaad geworden.
factum est in opprobium mihi.
Een boetekleed nam ik tot ge-

Et posui vestimentum me-
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um cilicium: * et factus sum illis in
parabolam.

waad, * en ik werd hun tot een
spreekwoord.

Adversum me loquebantur, qui sedebant Die in de poort zitten, roeren de mond
in porta: * et in me psallebant qui
tegen mij; * en de slempers zingen op mij
bibebant vinum. een spotlied. Ego vero orationem meam ad te, Domine: Maar ik richt mijn gebed tot U, o Heer;
* tempus beneplaciti, Deus.
* het is de tijd van welgevallen, God.
In multitudine misericordiae tuae exaudi In de rijkdom van uw ontferming verhoor
me, * in veritate salutis tuae:
mij, * in de trouw van uw bijstand.
Eripe me de luto, ut non infigar: * libera Ontruk mij uit het slijk, dat ik niet
me ab iis, qui oderunt me, et de profundis verzinke; * bevrijd mij van hen die mij
aquarum.
haten, en uit de diepte des waters.
Non me demergat tempestas aquae, neque Laat de watervloed mij niet overstromen,
absorbeat me profundum: * neque urgeat noch de diepte mij verzwelgen, * noch
super me puteus os suum.
de put zijn mond boven mij sluiten.
Exaudi me, Domine, quoniam benigna
est misericordia tua: * secundum
multitudinem miserationum tuarum
respice in me.

Verhoor mij, Heer, want vol goedheid is
uw ontferming; * naar de overmaat uwer
barmhartigheid zie op mij neder.

Et ne avertas faciem tuam a puero tuo: * En wend uw gelaat niet af van uw
quoniam tribulor, velociter exaudi me. dienaar; * nu ik word gekweld, verhoor
mij zonder dralen.
Intende animae meae, et libera eam: *
propter inimicos meos eripe me.

Zie toe op mijn ziel en verlos haar; * om
wille mijner vijanden red mij.

Tu scis improperium meum, et
confusionem meam, * et reverentiam
meam.

Gij kent mijn hoon, * mijn schande en
beschaming;

In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant Voor uw aangezicht zijn allen die mij
me, * improperium exspectavit cor
kwellen. * Mijn hart is gebroken door
meum, et miseriam.
smaad en ellende;
Et sustinui qui simul contristaretur, et non Ik zag uit naar een die medelijden had,
fuit: * et qui consolaretur, et non inveni. maar er was er geen, * naar een die zou
troosten, maar ik heb hem niet gevonden.
Et dederunt in escam meam fel: * et in
siti mea potaverunt me aceto. -

Zij gaven mij gal tot spijs, * en in mijn
dorst hebben zij mij gelaafd met azijn. -

Fiat mensa eorum coram

Hun tafel worde hun ten val, *
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tot vergelding en tot struikelblok.

ipsis in laqueum, * et in retributiones, et
in scandalum.

Mogen hun ogen duister worden, zodat Obscurentur oculi eorum ne videant: * et
zij niet zien; * en doe hun rug bestendig dorsum eorum semper incurva.
wankelen.
Stort over hen uw gramschap uit, * en
moge de woede van uw toorn hen
overweldigen.

Effunde super eos iram tuam: * et furor
irae tuae comprehendat eos.

Hun woning worde een woestenij, * en Fiat habitatio eorum deserta: * et in
hun tent blijve zonder bewoner.
tabernaculis eorum non sit qui inhabitet.
Want dien Gij hebt geslagen, hebben zij Quoniam quem tu percussisti, persecuti
vervolgd; * en de smart van mijn wonden sunt: * et super dolorem vulnerum
hebben zij vergroot.
meorum addiderunt.
Voeg schuld nog bij hun schuld, * en dat Appone iniquitatem super iniquitatem
zij niet binnengaan tot uw gerechtigheid. eorum: * et non intrent in justitiam tuam.
Dat zij worden uitgewist uit het boek der Deleantur de libro viventium: * et cum
levenden, * en met de rechtvaardigen niet justis non scribantur. worden opgeschreven. Ik ben arm en bedroefd; * uw heil, o God, Ego sum pauper et dolens: * salus tua,
is mijn bescherming.
Deus, suscepit me.
Prijzen zal ik met gezang de Naam van Laudabo nomen Dei cum cantico: * et
God, * en Hem verheerlijken in lofspraak; magnificabo eum in laude:
Het zal aan God meer behagen dan een
jonge stier * met hoornen en hoeven.

Et placebit Deo super vitulum novellum:
* cornua producentem et ungulas.

Dat de armen het zien en zich verheugen; Videant pauperes et laetentur: * quaerite
* zoekt God, en uw ziel zal leven.
Deum, et vivet anima vestra.
Want de Heer heeft de armen verhoord, Quoniam exaudivit pauperes Dominus:
* en zijn gevangenen niet versmaad.
* et vinctos suos non despexit.
Hem zullen prijzen hemel en aarde, * de Laudent illum caeli et terra, * mare, et
zee en al wat daar in wemelt.
omnia reptilia in eis.
Want God zal Sion verlossen, * en de
steden van Juda herbouwen;

Quoniam Deus salvam faciet Sion: * et
aedificabuntur civitates Juda.

Opdat zij daar wonen, * en zij het als hun Et inhabitabunt ibi, * et hereditate
erfgoed bezitten.
acquirent eam.
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Et semen servorum ejus possidebit eam, En het zaad van zijn dienaren zal het
* et qui diligunt nomen ejus, habitabunt beërven, * en wie zijn Naam beminnen,
in ea.
zullen daar in wonen.
Tot aan Pasen blijft de lofprijzing Gloria Patri achterwege.
ANT. Zelus domus tuae comedit me, et ANT. De ijver voor uw huis heeft mij
opprobria exprobrantium tibi ceciderunt verteerd, en de smaad van wie U smaden
super me.
valt op mij neder.
ANT. Avertantur retrorsum, * et
erubescant, qui cogitant mihi mala.

ANT. Dat terugdeinzen * en beschaamd
worden, die zich verheugen in mijn
onheil.

Psalm 69
Deus, in adjutorium meum intende: *
Domine, ad adjuvandum me festina.

God, kom mij te hulp; * Heer, haast U
mij te helpen.

Confundantur et revereantur, * qui
quaerunt animam meam:

Dat beschaamd en onteerd worden, * zij
die mijn leven belagen;

Avertantur retrorsum et erubescant, * qui Dat terugdeinzen en zich schamen, * die
volunt mihi mala.
zich verheugen in mijn onheil;
Avertantur statim erubescentes, * qui
dicunt mihi: Euge, euge.

Dat spoedig vol schaamte wijken, * die
spotten over mijn ellende.

Exsultent et laetentur in te omnes, qui
quaerunt te, * et dicant semper:
Magnificetur Dominus: qui diligunt
salutare tuum.

Maar dat jubelen en zich in U verheugen
allen die U zoeken; * en dat altijd zeggen:
‘Groot is de Heer’, zij die uw heil
verbeiden.

Ego vero egenus et pauper sum: * Deus, Ik ben arm en ellendig; * God, kom mij
adjuva me.
te hulp.
Adjutor meus et liberator meus es tu: *
Domine, ne moreris.

Gij toch zijt mijn helper en mijn redder;
* Heer, wil niet langer toeven.

ANT. Avertantur retrorsum, et erubescant, ANT. Dat terugdeinzen en beschaamd
qui cogitant mihi mala.
worden, die zich verheugen in mijn
onheil.
ANT. Deus meus, * eripe me de manu
peccatoris.

ANT. Mijn God, * ontruk mij aan de hand
van den boze.
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In te, Domine, speravi, non confundar in Op U, Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet
aeternum: * in justitia tua libera me, et beschaamd worden in eeuwigheid; *
eripe me.
verlos en red mij in uw gerechtigheid.
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Neig tot mij uw oor, * en bevrijd mij.

Inclina ad me aurem tuam * et salva me.

Wees mij een beschermgod en een
vesting * om mij te behouden.

Esto mihi in Deum protectorem, et in
locum munitum: * ut salvum me facias.

Want Gij zijt mijn sterkte, * Gij zijt mijn Quoniam firmamentum meum, * et
toevlucht.
refugium meum es tu.
Mijn God, ontruk mij aan de hand van
den boze, * aan de hand van den
wetsverkrachter en geweldenaar.

Deus meus, eripe me de manu peccatoris,
* et de manu contra legem agentis et
iniqui:

Want Gij, Heer, zijt mijn verwachting, * Quoniam tu es patientia mea, Domine: *
Gij, Heer, mijn vertrouwen sinds mijn Domine, spes mea a juventute mea.
jeugd.
Gij zijt mijn steun van mijn geboorte her, In te confirmatus sum ex utero: * de
* van de schoot mijner moeder zijt Gij ventre matris meae tu es protector meus.
mijn beschermer.
U geldt bestendig mijn lofzang. * Als een In te cantatio mea semper: * tamquam
wonder ben ik geworden voor velen, en prodigium factus sum multis: et tu adjutor
Gij zijt mijn machtige helper.
fortis.
Vervuld worde mijn mond met lofzang, Repleatur os meum laude, ut cantem
opdat ik uw heerlijkheid bezinge, * de gloriam tuam: * tota die magnitudinem
ganse dag uw luister.
tuam.
Verstoot mij niet ten tijde mijner
grijsheid; * als mijn kracht bezwijkt,
verlaat mij niet.

Ne projicias me in tempore senectutis: *
cum defecerit virtus mea, ne derelinquas
me.

Want mijn vijanden spreken over mij, * Quia dixerunt inimici mei mihi: * et qui
en die mijn ziel belagen, smeden tezamen custodiebant animam meam, consilium
hun plannen,
fecerunt in unum,
En zeggen: ‘God heeft hem verlaten;
vervolgt en grijpt hem, * want er is
niemand die redt’. -

Dicentes: Deus dereliquit eum,
persequimini, et comprehendite eum: *
quia non est qui eripiat. -

God, houd U niet verre van mij; * mijn Deus, ne elongeris a me: * Deus meus,
God, haast U mij te helpen.
in auxilium meum respice.
Mogen beschaamd worden en vergaan Confundantur, et deficiant detrahentes
die mijn leven belagen; * mogen hoon en animae meae: * operiantur confusione et
schande bedekken hen die mijn ongeluk pudore qui quaerunt mala mihi.
zoeken.
Maar ik zal standvastig vertrou-

Ego autem semper spera-
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bo: * et adjiciam super omnem laudem
tuam.

wen, * en al uw lof vermeerderen.

Os meum annuntiabit justitiam tuam: *
tota die salutare tuum.

Mijn mond zal uw gerechtigheid
verkondigen, * de ganse dag uw heil;

Quoniam non cognovi litteraturam,
Want ik ken hun aantal niet; ik zal de
introibo in potentias Domini: * Domine, machtige daden des Heren verhalen; *
memorabor justitiae tuae solius. Heer, uw gerechtigheid alleen zal ik
indachtig zijn. Deus, docuisti me a juventute mea: * et God, Gij hebt mij onderwezen sinds mijn
usque nunc pronuntiabo mirabilia tua. jeugd; * en tot nu toe verkondig ik uw
wonderen;
Et usque in senectam et senium: * Deus, En tot in ouderdom en grijsheid; * God,
ne derelinquas me,
verlaat mij niet,
Donec annuntiem brachium tuum *
generationi omni, quae ventura est:

Totdat ik uw arm verkondige * aan ieder
geslacht, dat gaat komen,

Potentiam tuam, et justitiam tuam, Deus, Uw macht en uw gerechtigheid, o God,
usque in altissima, quae fecisti magnalia: die tot de hemel reiken, de wonderen die
* Deus, quis similis tibi?
Gij hebt gewrocht; * God, wie is U
gelijk?
Quantas ostendisti mihi tribulationes
multas et malas: et conversus vivificasti
me: * et de abyssis terrae iterum reduxisti
me:

Hoeveel smarten en rampen Gij mij hebt
getoond, Gij hebt mij weer doen leven, *
en mij teruggevoerd uit de krochten der
aarde.

Multiplicasti magnificentiam tuam: * et Vermeerderd hebt Gij uw heerlijkheid, *
conversus consolatus es me.
en weder hebt Gij mij getroost.
Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi Dan zal ook ik uw trouw op harpsnaren
veritatem tuam: * Deus, psallam tibi in prijzen; * U, God, bezingen op de cither,
cithara, Sanctus Israël.
de Heilige van Israël.
Exsultabunt labia mea cum cantavero tibi: Mijn lippen zullen jubelen, als ik voor U
* et anima mea, quam redemisti.
zing, * en mijn ziel die Gij hebt verlost.
Sed et lingua mea tota die meditabitur En ook mijn tong zal gans de dag uw
justitiam tuam: * cum confusi et reveriti gerechtigheid gedenken, * als schande en
fuerint, qui quaerunt mala mihi.
schaamte hen treffen die mijn onheil
zoeken.
ANT. Deus meus, eripe me de manu
peccatoris.
. Avertantur retrorsum,

ANT. Mijn God, ontruk mij aan de hand
van den boze.
. Dat terugdeinzen en be-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

658

schaamd worden. . Die zich verheugen et erubescant. . Qui cogitant mihi mala.
in mijn onheil.
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Eerste les
Tot en met de Metten van Paaszaterdag zijn de lessen van de eerste
Nachtwake ontleend aan de Klaagzangen van Jeremias, waarin de profeet
de ondergang van het zondige Jerusalem bezingt. Deze uiterste ellende
van Sion is het beeld van de boetvaardige ziel die zucht onder de last van
haar zonden, het beeld ook van de Kerk, die beschouwt hoe haar Heer,
om wille van de zonden van zijn volk, in overmaat van lijden Zich tot het
diepst heeft vernederd. Dit heilig lijden des Heren overwegen wij in de
beurtzangen na de lessen. - De Hebreeuwse letters, die den Joden tot cijfers
dienden om de verzen te nummeren, zijn in de Latijnse vertaling der
Klaagzangen behouden gebleven.
Hier begint de Klaagzang van den profeet Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae.
Jeremias. (1, 1-14)
Aleph. Hoe zit zij eenzaam, de stad zo
rijk aan bewoners; als een weduwe is
geworden de heerseres der volken; de
vorstin der gewesten is dienstplichtig
geworden.

Aleph. Quomodo sedet sola civitas plena
populo; facta est quasi vidua domina
Gentium: princeps provinciarum facta est
sub tributo.

Beth. Zij weent en weent des nachts, en
haar tranen zijn op haar wangen; geen is
er die haar troost van al haar geliefden;
al haar vrienden verachten haar en zijn
haar tot vijand geworden.

Beth. Plorans ploravit in nocte, et
lacrimae ejus in maxillis ejus: non est qui
consoletur eam ex omnibus caris ejus:
omnes amici ejus spreverunt eam, et facti
sunt ei inimici.

Ghimel. In ballingschap gegaan is Juda
om wille van ellende en harde
dienstbaarheid; zij woont onder de
heidenen en vindt geen rust; al haar
vervolgers achterhalen haar tussen de
engten.

Ghimel. Migravit Judas propter
afflictionem, et multitudinem servitutis:
habitavit inter Gentes, nec invenit
requiem: omnes persecutores ejus
apprehenderunt eam inter angustias.

Daleth. De wegen van Sion treuren,
omdat er geen meer komen ten hoogtijd;
al haar poorten zijn verwoest; haar
priesters zuchten; haar jonkvrouwen gaan

Daleth. Viae Sion lugent eo quod non sint
qui veniant ad solemnitatem: omnes
portae ejus destructae; sacerdotes ejus
gementes: virgines ejus squalidae, et ipsa
oppressa amaritudine.
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in rouwgewaad, en zij zelve is overstelpt
van bitterheid.
He. Haar vijanden zijn haar tot hoofd
geworden, haar haters hebben zich
verrijkt; want de

He. Facti sunt hostes ejus in capite,
inimici ejus locupletati sunt: quia
Dominus
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locutus est super eam propter
multitudinem iniquitatum ejus: parvuli
ejus ducti sunt in captivitatem, ante
faciem tribulantis.

Heer heeft haar geoordeeld om de
menigte harer ongerechtigheden; haar
kinderen zijn in gevangenschap gevoerd,
voor het aangezicht van den verdrukker.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer U tot den
Heer uw God.

RESP. In monte Oliveti oravit ad Patrem:
Pater, si fieri potest, transeat a me calix
iste: * Spiritus quidem promptus est, caro
autem infirma. . Vigilate, et orate, ut
non intretis in tentationem. - Spiritus.

BEURTZANG. Op de Olijfberg bad Hij tot
den Vader: Vader, als het mogelijk is, laat
deze kelk aan Mij voorbijgaan. * De geest
is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
. Waakt en bidt, opdat gij niet in
bekoring komt. - De geest.

Tweede les
Vau. Et egressus est a filia Sion omnis
decor ejus: facti sunt principes ejus velut
arietes non invenientes pascua: et abierunt
absque fortitudine ante faciem
subsequentis.

Vau. En verdwenen is van de dochter van
Sion al haar luister; haar vorsten zijn als
rammen die geen weide vinden, zij lopen
uitgeput voor het aangezicht van den
drijver.

Zain. Recordata est Jerusalem dierum
afflictionis suae, et praevaricationis
omnium desiderabilium suorum, quae
habuerat a diebus antiquis, cum caderet
populus ejus in manu hostili, et non esset
auxiliator: viderunt eam hostes, et
deriserunt sabbata ejus.

Zain. Jerusalem overpeinst de dagen van
haar ellende en haar overtreding - en al
wat zij begeerlijks bezat van oude dagen
af - toen haar volk viel door de hand van
den vijand, en er geen helper was; de
vijanden zagen haar aan, en spotten met
haar rustdagen.

Heth. Peccatum peccavit Jerusalem,
propterea instabilis facta est: omnes qui
glorificabant eam, spreverunt illam, quia
viderunt ignominiam ejus: ipsa autem
gemens conversa est retrorsum.

Heth. Wel zwaar gezondigd heeft
Jerusalem, en daarom is zij een
zwervelinge geworden; allen die haar
eerden, verachten haar, omdat zij haar
schande hebben aanschouwd; zij zelve
zucht, en keert zich achterwaarts.

Teth. Sordes ejus in pedibus ejus, nec
recordata est finis sui: deposita est
vehementer, non habens conso-

Teth. Haar onreinheid kleeft aan haar
voeten, en haar einde was zij niet
indachtig; zij is vernederd uitermate, en
niemand
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komt haar troosten; zie, Heer, naar mijn latorem: vide, Domine, afflictionem
ellende, want de vijand heeft zich
meam, quoniam erectus est inimicus.
verheven.
Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

BEURTZANG. Bedroefd is mijn ziel tot
stervens toe; blijft hier en waakt met Mij;
aanstonds zult gij de schare zien, welke
Mij zal omsingelen. * Gij zult de vlucht
nemen, en Ik ga heen om voor u te
worden geslachtofferd. . Zie, het uur
nadert, en de Zoon des mensen zal
worden overgeleverd in de handen der
zondaars. - Gij zult.

RESP. Tristis est anima mea usque ad
mortem; sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quae circumdabit
me: * Vos fugam capietis, et ego vadam
immolari pro vobis. . Ecce
appropinquabit hora, et Filius hominis
tradetur in manus peccatorum. - Vos.

Derde les
Jod. De vijand heeft zijn hand gelegd op
alles wat haar dierbaar was; want zij heeft
gezien dat heidenen binnendrongen in
haar heiligdom, omtrent wie Gij hadt
geboden dat zij niet zouden komen in uw
gemeente.

Jod. Manum suam misit hostis ad omnia
desiderabilia ejus: quia vidit Gentes
ingressas sanctuarium suum, de quibus
praeceperas ne intrarent in ecclesiam
tuam.

Kaph. Gans haar volk zucht en zoekt naar
brood; alle kostbaarheden geven zij in
ruil voor spijs om het leven te rekken.
Zie, Heer, en aanschouw, hoe diep ik ben
vernederd.

Caph. Omnis populus ejus gemens, et
quaerens panem: dederunt pretiosa
quaeque pro cibo ad refocillandam
animam. Vide, Domine, et considera,
quoniam facta sum vilis.

Lamed. O gij allen, die gaat langs de weg,
aanschouwt en ziet, of een smart gelijk
is aan mijn smart; want hij heeft mij als
een wijnlezer uitgedund, gelijk de Heer
heeft gesproken ten dage van de toorn
zijner gramschap.

Lamed. O vos omnes, qui transitis per
viam, attendite, et videte si est dolor sicut
dolor meus: quoniam vindemiavit me, ut
locutus est Dominus in die irae furoris
sui.

Mem. Uit den hoge heeft Hij vuur
geslingerd in mijn gebeente, en mij
getuchtigd; Hij heeft een net voor mijn
voeten gespannen en mij achterover doen

Mem. De excelso misit ignem in ossibus
meis, et erudivit me: expandit rete
pedibus meis, convertit me retrorsum:
posuit me deso-
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latam, tota die maerore confectam.

vallen; Hij maakte mij verlaten, de ganse
dag van weemoed overstelpt.

Nun. Vigilavit jugum iniquitatum
mearum: in manu ejus convolutae sunt,
et impositae collo meo: infirmata est
virtus mea: dedit me Dominus in manu,
de qua non potero surgere.

Nun. Zonder ophouden drukt het juk
mijner zonden; door zijn hand zijn zij
samengevlochten en op mijn hals gelegd;
verzwakt is mijn kracht; de Heer heeft
mij overgeleverd in hun handen, waaruit
ik niet vermag op te staan.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

RESP. Ecce vidimus eum non habentem
speciem, neque decorem: aspectus ejus
in eo non est: hic peccata nostra portavit,
et pro nobis dolet: ipse autem vulneratus
est propter iniquitates nostras: * Cujus
livore sanati sumus. . Vere languores
nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse
portavit. - Cujus livore sanati sumus. Ecce vidimus. (usque ad .)

BEURTZANG. Zie, wij zagen Hem zonder
gedaante en schoonheid; zijn uiterlijk was
in Hem verloren gegaan; Hij heeft onze
zonden gedragen en lijdt voor ons; Hij
toch is gewond om wille van onze
ongerechtigheden. * Door zijn striemen
zijn wij genezen. . Waarlijk, Hij heeft
onze krankheden gedragen, en heeft Zich
beladen met onze smarten. - Door zijn
striemen zijn wij genezen. - Zie, wij
zagen. (tot aan .)

De tweede nachtwake
ANT. Liberavit Dominus * pauperem a ANT. Bevrijd heeft de Heer * den arme
potente, et inopem, cui non erat adjutor. van den verdrukker, den arme die geen
helper heeft.

Psalm 71
Zo duidelijk spreekt deze psalm over de heerlijkheid van den Messias en
over de verlossing die in Hem is beloofd, dat ook de Joden hem nimmer
uitsluitend op koning Salomon hebben toegepast.
Deus, judicium tuum regi da: * et
justitiam tuam filio regis:

God, geef uw rechtsmacht aan den
Koning, * en uw gerechtigheid aan den
Zoon van den Koning,

Judicare populum tuum in justitia, * et
pauperes tuos in judicio.

Opdat Hij uw volk besture in
rechtvaardigheid * en uw armen volgens
recht.
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Dat de bergen vrede brengen aan het volk,
* en de heuvelen gerechtigheid.
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Hij zal recht verschaffen aan de
Judicabit pauperes populi, et salvos faciet
verdrukten van het volk, en redding
filios pauperum: * et humiliabit
brengen aan de kinderen der verdrukten, calumniatorem.
* maar vernedering voor den
onderdrukker.
En Hij zal stand houden zolang als de
Et permanebit cum sole, et ante lunam, *
zon, * en met de maan, van geslacht tot in generatione et generationem.
geslacht.
Hij zal nederdalen als regen op een vacht Descendet sicut pluvia in vellus: * sicut
* en als druppels die druppelen ter aarde. stillicidia stillantia super terram.
Ontspruiten zal in zijn dagen
Orietur in diebus ejus justitia, et
gerechtigheid en overvloed van vrede, * abundantia pacis: * donec auferatur luna.
totdat de maan ophoudt te schijnen.
En heersen zal Hij van zee tot zee, * van Et dominabitur a mari usque ad mare: *
de stroom tot aan de grenzen der aarde. et a flumine usque ad terminos orbis
terrarum.
Voor Hem zullen de Ethiopiërs zich
nederwerpen * en zijn vijanden kussen
de aarde.

Coram illo procident Aethiopes: * et
inimici ejus terram lingent.

De koningen van Tharsis en de eilanden Reges Tharsis, et insulae munera offerent:
bieden hun gaven; * de koningen van
* reges Arabum et Saba dona adducent.
Arabië en Saba brengen hun geschenken
aan.
En aanbidden zullen Hem alle vorsten der Et adorabunt eum omnes reges terrae: *
aarde; * alle volkeren zullen Hem dienen. omnes gentes servient ei:
Want Hij zal den arme bevrijden van den Quia liberabit pauperem a potente: * et
verdrukker, * den arme die geen helper pauperem, cui non erat adjutor.
heeft.
Over den arme en den zwakke zal Hij
Parcet pauperi et inopi: * et animas
zich ontfermen, * en de zielen der armen pauperum salvas faciet.
verlossen.
Van woeker en onrecht zal Hij hen
Ex usuris et iniquitate redimet animas
verlossen, * en hun naam is voor Hem in eorum: * et honorabile nomen eorum
ere.
coram illo.
Hij zal leven, en van het goud van Arabië Et vivet, et dabitur ei de auro Arabiae, et
zal men Hem geven, en altijd zal men om adorabunt de ipso semper: * tota die
Zijnentwil aanbidden; * geheel de dag zal benedicent ei.
men Hem zegenen.
En overvloed van koren zal er zijn op
Et erit firmamentum in terra in summis
aarde, op de toppen der bergen; hoger dan montium, superextolletur super Libanum
fructus ejus: * et
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florebunt de civitate sicut foenum terrae. bewoners der steden zullen bloeien als
het gras op de velden.
Sit nomen ejus benedictum in saecula: * Zijn Naam zij gezegend voor eeuwig; *
ante solem permanet nomen ejus.
als de zon moge duren zijn Naam.
Et benedicentur in ipso omnes tribus
terrae: * omnes gentes magnificabunt
eum.

In Hem worden gezegend alle stammen
der aarde; * alle volken zullen Hem
prijzen.

Benedictus Dominus, Deus Israël, * qui Gezegend zij de Heer, de God van Israël,
facit mirabilia solus:
* die wonderen doet, Hij alleen.
Et benedictum nomen majestatis ejus in En de Naam zijner majesteit zij gezegend
aeternum: * et replebitur majestate ejus voor eeuwig; * en van zijn heerlijkheid
omnis terra: fiat, fiat.
worde vervuld geheel de aarde. Amen,
amen.
ANT. Liberavit Dominus pauperem a
ANT. Bevrijd heeft de Heer den arme van
potente, et inopem, cui non erat adjutor. den verdrukker, den arme die geen helper
heeft.
ANT. Cogitaverunt impii, * et locuti sunt ANT. De goddelozen denken * en spreken
nequitiam: iniquitatem in excelso locuti boosheid; zij dreigen uit de hoogte met
sunt.
verdrukking.

Psalm 72
In deze wijsheidspsalm geeft de dichter de oplossing van het raadsel
betreffende de voorspoed der zondaars. Hun voorspoed gaat voorbij, maar
het erfdeel dat de rechtvaardigen van God ontvangen, blijft in eeuwigheid.
Immer zijn zij in Gods hand, en daarom verkondigen zij dankbaar de
werken des Heren, welke ons in het Pascha van Christus volledig zijn
geopenbaard.
Quam bonus Israël Deus, * his, qui recto Hoe goed is God voor Israël, * voor hen
sunt corde!
die oprecht zijn van hart.
Mei autem pene moti sunt pedes: * pene Bijna wankelden mijn voeten, * bijna
effusi sunt gressus mei.
gleden mijn voetstappen uit;
Quia zelavi super iniquos, * pacem
peccatorum videns.

Omdat ik afgunstig was op de bozen, *
toen ik de vrede der zondaren zag.

Quia non est respectus morti eorum: * et Want zij zijn hun dood niet indachtig, *
firmamentum in plaga eorum.
en ongebroken is hun kracht.
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In labore hominum non sunt, * et cum
hominibus non flagellabuntur:

Zij delen niet in de zorgen der mensen, *
en met de mensen worden zij niet
getuchtigd.

Ideo tenuit eos superbia, *

Daarom houdt hen de hoog-
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moed gevangen, * zijn zij bekleed met
hun misdaad en boosheid.

operti sunt iniquitate et impietate sua.

Hun ongerechtigheid komt uit het vet naar Prodiit quasi ex adipe iniquitas eorum: *
voren, * hun hart loopt over van
transierunt in affectum cordis.
begeerten.
Hun denken en spreken is boosheid, * zij Cogitaverunt, et locuti sunt nequitiam: *
dreigen uit de hoogte met verdrukking. iniquitatem in excelso locuti sunt.
Zij zetten hun mond op tegen de hemel, Posuerunt in caelum os suum: * et lingua
* en hun tong dwaalt over de aarde. eorum transivit in terra. Daarom loopt mijn volk hen na, * want Ideo convertetur populus meus hic; * et
volheid van dagen wordt in hen
dies pleni invenientur in eis.
gevonden.
En zij zeggen: ‘Hoe zou God het weten, Et dixerunt: Quomodo scit Deus, * et si
* is er geen kennis bij den Allerhoogste?’ est scientia in excelso?
Zie, zo vergaat het den zondaars: zij
hebben overvloed op de wereld * en
verwerven zich rijkdom.

Ecce ipsi peccatores, et abundantes in
saeculo, * obtinuerunt divitias.

En ik zeide: Heb ik dan om niet mijn hart Et dixi: Ergo sine causa justificavi cor
gereinigd * en onder de onschuldigen
meum, * et lavi inter innocentes manus
mijn handen gewassen?
meas:
Ik word getuchtigd de gehele dag, * en
iedere morgen is er mijn kastijding.

Et fui flagellatus tota die, * et castigatio
mea in matutinis.

Als ik had gezegd: Zo zal ik spreken, * Si dicebam: Narrabo sic: * ecce nationem
zie, dan verwierp ik het geslacht van uw filiorum tuorum reprobavi.
zonen.
Ik dacht na om dit te bevatten, * maar het Existimabam ut cognoscerem hoc, * labor
bleef mij een kwelling,
est ante me:
Totdat ik doordrong in Gods heiligdom, Donec intrem in Sanctuarium Dei: * et
* en acht sloeg op hun einde. intelligam in novissimis eorum. Waarlijk, Gij hebt hen geplaatst op
glibberige bodem, * hen terneder
geworpen terwijl zij zich verheffen.

Verumtamen propter dolos posuisti eis:
* dejecisti eos dum allevarentur.

Hoe zijn zij tot verlatenheid gekomen, en Quomodo facti sunt in desolationem,
eensklaps bezweken, * omgekomen om subito defecerunt: * perierunt propter
wille van hun boosheid.
iniquitatem suam.
Als een droombeeld van wie ontwaken, Velut somnium surgentium, Domine, *
Heer, * zult Gij in
in civitate
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tua imaginem ipsorum ad nihilum rediges. uw stad hun beeld doen vervliegen.
Quia inflammatum est cor meum, et renes Toen mijn hart was ontstoken en mijn
mei commutati sunt: * et ego ad nihilum nieren waren ontsteld, * toen ik tot niets
redactus sum, et nescivi.
was geworden en zonder verstand,
Ut jumentum factus sum apud te: * et ego Was ik voor U als een redeloos dier; *
semper tecum.
maar ik was bestendig bij U.
Tenuisti manum dexteram meam: et in
voluntate tua deduxisti me, * et cum
gloria suscepisti me.

Gij vat mijn rechterhand, en leidt mij
volgens uw wil, * en neemt mij op met
ere.

Quid enim mihi est in caelo? * et a te quid Want wat heb ik in de hemel, * en wat
volui super terram?
verlang ik op aarde buiten U?
Defecit caro mea, et cor meum: * Deus Mijn vlees en mijn hart bezwijken; * de
cordis mei, et pars mea Deus in aeternum. God mijns harten en mijn erfdeel is God
in eeuwigheid.
Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt: Want zie, wie verre van U dwalen, gaan
* perdidisti omnes, qui fornicantur abs te gronde; * Gij vernietigt allen die
te.
wijken van uw dienst.
Mihi autem adhaerere Deo bonum est: * Mij echter is het goed bij God te zijn, *
ponere in Domino Deo spem meam:
mijn verwachting te stellen in den Heer
God,
Ut annuntiem omnes praedicationes tuas, Om al uw werken te verkondigen * in de
* in portis filiae Sion.
poorten van de dochter van Sion.
ANT. Cogitaverunt impii, et locuti sunt ANT. De goddelozen denken en spreken
nequitiam: iniquitatem in excelso locuti boosheid; zij dreigen uit de hoogte met
sunt.
verdrukking.
ANT. Exsurge, Domine, * et judica
causam meam.

ANT. Rijs op, o Heer, * en voer mijn
rechtsgeding.

Psalm 73
Een klacht van de Joden, die in de ballingschap de verwoesting van Sion
gedenken. Zij bidden tot God, den machtigen Schepper der aarde, zijn
Verbond indachtig te zijn. - Wij herdenken in deze psalm hoe Christus,
evenals het heiligdom van Jerusalem, door zijn vijanden ten gronde wordt
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Ut quid, Deus, repulisti in finem: * iratus Waarom, o God, hebt Gij verstoten voor
est furor
immer, * is uw
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toorn ontbrand tegen de schapen uwer
weide?

tuus super oves pascuae tuae?

Wees indachtig uw gemeente, * welke
uw eigendom was van den beginne.

Memor esto congregationis tuae, * quam
possedisti ab initio.

Gij hebt haar verlost als de stam van uw Redemisti virgam hereditatis tuae: * mons
erfdeel, * de berg Sion, die Gij tot woon Sion, in quo habitasti in eo.
hebt genomen.
Hef uw handen tegen hun trotsheid
zonder einde; * hoe grote schanddaden
heeft de vijand in het heiligdom
aangericht.

Leva manus tuas in superbias eorum in
finem: * quanta malignatus est inimicus
in sancto!

Gepraald hebben zij die U haten * midden Et gloriati sunt qui oderunt te: * in medio
in uw feestgetij.
solemnitatis tuae.
Zij hebben er hun tekenen ten zegeteken Posuerunt signa sua, signa: * et non
opgericht, * zonder acht te geven, op
cognoverunt sicut in exitu super
poorten en tinne.
summum.
Zoals in een dicht woud hebben zij met Quasi in silva lignorum securibus
bijlen uitgehakt zijn deuren altegader, * exciderunt januas ejus in idipsum: * in
met bijl en aks hebben zij ze neergeveld. securi et ascia dejecerunt eam.
Zij hebben uw heiligdom in brand
Incenderunt igni Sanctuarium tuum: * in
gestoken, * de tabernakel van uw Naam terra polluerunt tabernaculum nominis
tot de grond ontwijd.
tui.
Zij zeiden in hun hart, geheel hun ras
tezamen: * Laat ons alle feesten Gods
doen staken in het land.

Dixerunt in corde suo cognatio eorum
simul: * Quiescere faciamus omnes dies
festos Dei a terra.

Wij zien geen tekens meer, niet langer is Signa nostra non vidimus, jam non est
er een profeet; * niemand onder ons kan propheta: * et nos non cognoscet amplius.
zeggen: hoelang nog.
Hoelang, o God, zal nog de vijand honen; Usquequo, Deus, improperabit inimicus:
* zal de tegenstander uw Naam voor altijd * irritat adversarius nomen tuum in
tergen?
finem?
Waarom trekt Gij uw hand terug, * en
houdt Gij uw rechterhand verborgen in
uw boezem? -

Ut quid avertis manum tuam, et dexteram
tuam,* de medio sinu tuo in finem? -

Toch is God onze Koning van
eeuwigheid; * Hij heeft verlossing
bewerkt in het midden der aarde.

Deus autem Rex noster ante saecula: *
operatus est salutem in medio terrae.

Gij hebt de zee bevestigd in uw

Tu confirmasti in virtute
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tua mare: * contribulasti capita draconum kracht, * de koppen der draken in het
in aquis.
water verpletterd.
Tu confregisti capita draconis: * dedisti Gij hebt de koppen van Leviathan
eum escam populis Aethiopum.
verbrijzeld, * en hem den volken van
Ethiopië tot spijs gegeven.
Tu dirupisti fontes et torrentes: * tu
siccasti fluvios Ethan.

Gij hebt de bronnen en beken
opengebroken; * Gij hebt drooggemaakt
de stromen van Ethan.

Tuus est dies, et tua est nox: * tu
fabricatus es auroram et solem.

U behoort de dag en U de nacht; * Gij
hebt dageraad en zon gemaakt.

Tu fecisti omnes terminos terrae; *
aestatem et ver tu plasmasti ea.

Gij hebt alle grenzen der aarde
vastgesteld; * zomer en lente, Gij hebt ze
gevormd.

Memor esto hujus, inimicus improperavit Wees dit indachtig; de vijand hoont U,
Domino: * et populus insipiens incitavit Heer, * en een verdwaasd volk versmaadt
nomen tuum.
uw Naam.
Ne tradas bestiis animas confitentes tibi, Lever niet aan de beesten uit de zielen
* et animas pauperum tuorum ne
die U prijzen, * en vergeet de zielen van
obliviscaris in finem.
uw armen niet voor immer.
Respice in testamentum tuum: * quia
repleti sunt, qui obscurati sunt terrae
domibus iniquitatum.

Geef acht op uw verbond; * want vol zijn
de duistere plaatsen des lands van huizen
vol onrecht.

Ne avertatur humilis factus confusus: * Laat de onderdrukte niet beschaamd
pauper et inops laudabunt nomen tuum. terugkeren; * de arme en de ellendige
zullen prijzen uw Naam.
Exsurge, Deus, judica causam tuam: *
memor esto improperiorum tuorum,
eorum quae ab insipiente sunt tota die.

Rijs op, o God, en voer uw rechtsgeding,
* wees indachtig de beschimpingen die
de dwaze U aandoet gans de dag.

Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum: Vergeet het tieren van uw vijanden niet;
* superbia eorum, qui te oderunt, ascendit * de hoogmoed van hen, die U haten,
semper.
stijgt bestendig.
ANT. Exsurge, Domine, et judica causam ANT. Rijs op, o Heer, en voer mijn
meam.
rechtsgeding.
. Deus meus, eripe me de manu
. Mijn God, ontruk mij uit de hand van
peccatoris. . Et de manu contra legem den zondaar. . En uit de hand van wie
agentis et iniqui.
uw wet veracht en onrecht doet.
Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)
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Vierde les
Uit de verhandeling van den heiligen
bisschop Augustinus over de psalmen.
(over psalm 54)

Ex Tractatu sancti Augustini Episcopi
super Psalmos.

‘Verhoor, God, mijn gebed, en veracht
mijn smeken niet; luister naar mij en
verhoor mij.’ Dit zijn woorden van
iemand die zich aftobt, die gekweld wordt
en in nood verkeert. Hij bidt in zijn grote
lijden, en verlangt van het kwaad te
worden verlost. Ons blijft over te zien in
welk kwaad hij zich bevindt; en als hij
dit begint te verhalen, erkennen wij dat
ook wij in die toestand verkeren; opdat
wij, één in zijn kwelling, ook één met
hem zouden zijn in het gebed. ‘Ik ben
bedroefd, zegt hij, in mijn bekommernis,
en ik ben ontsteld.’ Waarom is hij
bedroefd? Waarom is hij ontsteld? In mijn
bekommernis, zegt hij. Hij heeft
gesproken over de boze mensen die hem
doen lijden; dit lijden vanwege de boze
mensen noemt hij zijn bekommernis.
Denkt niet, dat de boze mensen zonder
reden in deze wereld zijn, en dat God
door hen niets goeds bewerkt. Iedere boze
leeft ofwel om zich te beteren; ofwel hij
leeft opdat de vrome door hem zou
worden beproefd.

Exaudi, Deus, orationem meam, et ne
despexeris deprecationem meam: intende
mihi, et exaudi me. Satagentis, solliciti,
in tribulatione positi, verba sunt ista. Orat
multa patiens, de malo liberari desiderans.
Superest ut videamus in quo malo sit: et
cum dicere coeperit, agnoscamus ibi nos
esse: ut communicata tribulatione,
conjungamus orationem. Contristatus
sum, inquit, in exercitatione mea, et
conturbatus sum. Ubi contristatus? Ubi
conturbatus? In exercitatione mea, inquit.
Homines malos, quos patitur,
commemoratus est: eamdemque
passionem malorum hominum
exercitationem suam dixit. Ne putetis
gratis esse malos in hoc mundo, et nihil
boni de illis agere Deum. Omnis malus
aut ideo vivit, ut corrigatur; aut ideo vivit,
ut per illum bonus exerceatur.

BEURTZANG. Mijn vriend heeft Mij
overgeleverd door het teken van een kus;
Dien ik kussen zal, Hij is het, grijpt Hem.
Dit misdadig teken gaf hij, die door een
kus een moord heeft bedreven. * De
ongelukkige heeft de bloedprijs
weggeworpen, en zich ten laatste aan een
strop verhangen. . Het zou hem goed

RESP. Amicus meus osculi me tradidit
signo: Quem osculatus fuero, ipse est,
tenete eum: hoc malum fecit signum, qui
per osculum adimplevit homicidium. *
Infelix praetermisit pretium sanguinis, et
in fine laqueo se suspendit. . Bonum
erat ei, si natus
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non fuisset homo ille. - Infelix.

zijn geweest, zo deze mens niet ware
geboren. - De ongelukkige.

Vijfde les
Utinam ergo qui nos modo exercent,
convertantur, et nobiscum exerceantur:
tamen quamdiu ita sunt ut exerceant, non
eos oderimus: quia in eo quod malus est
quis eorum, utrum usque in finem
perseveraturus sit, ignoramus. Et
plerumque cum tibi videris odisse
inimicum, fratrem odisti, et nescis.
Diabolus, et angeli ejus in Scripturis
sanctis manifestati sunt nobis, quod ad
ignem aeternum sint destinati. Ipsorum
tantum desperanda est correctio, contra
quos habemus occultam luctam: ad quam
luctam nos armat Apostolus, dicens: Non
est nobis colluctatio adversus carnem et
sanguinem: id est, non adversus homines,
quos videtis, sed adversus principes, et
potestates, et rectores mundi, tenebrarum
harum. Ne forte cum dixisset, mundi,
intelligeres daemones esse rectores caeli
et terrae. Mundi dixit, tenebrarum harum:
mundi dixit, amatorum mundi: mundi
dixit, impiorum et iniquorum: mundi
dixit, de quo dicit Evangelium: Et
mundus eum non cognovit.

Mochten zij dan, die ons nu beproeven,
zich bekeren en tezamen met ons worden
beproefd. Nochtans, zolang zij zó zijn dat
zij beproeven, laten wij hen niet haten;
want wij weten niet of iemand hunner in
zijn boosheid zal volharden ten einde toe.
En dikwijls, als gij een vijand schijnt te
haten, haat gij een broeder zonder het te
weten. Over den duivel en zijn engelen
is ons in de heilige Schriften
geopenbaard, dat zij tot het eeuwige vuur
zijn verwezen. Slechts aan de bekering
van hen moeten wij wanhopen, tegen wie
wij de heimelijke strijd voeren. Tot deze
strijd is het, dat de apostel ons wapent,
als hij zegt: ‘Niet tegen vlees en bloed
hebben wij te strijden’, dit is: niet tegen
de mensen die gij ziet, ‘maar tegen de
vorsten en machten en bestuurders van
de wereld dezer duisternis’. Opdat gij, als
hij gezegd had: van de wereld, niet zoudt
menen dat de duivelen de bestuurders zijn
van hemel en aarde. Hij zegt: van de
wereld dezer duisternis; van de wereld,
dit is van de minnaars der wereld; van de
wereld, dit is van bozen en ongerechtigen;
van die wereld, waarvan het Evangelie
zegt: ‘En de wereld heeft Hem niet
erkend’.

RESP. Judas mercator pessimus osculo
petiit Dominum: ille ut agnus innocens
non negavit Judae osculum: *
Denariorum

BEURTZANG. Judas, de inboze handelaar,
zocht den Heer te kussen: Deze, het
onschuldige lam, heeft de kus van Judas
niet geweigerd. * Voor een aantal
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zilverlingen heeft hij Christus aan de
Joden overgeleverd. . Het ware hem
beter geweest, zo hij niet zou zijn
geboren. - Voor een aantal.

numero Christum Judaeis tradidit. .
Melius illi erat, si natus non fuisset. Denariorum.

Zesde les
‘Want ik heb in de stad ongerechtigheid
en wederspannigheid gezien.’ Beschouw
de heerlijkheid van het kruis zelf. Thans
prijkt op het voorhoofd der koningen dat
kruis, hetwelk de vijanden hebben
gesmaad. Zijn uitwerking heeft zijn
kracht bewezen: Hij heeft de wereld niet
bedwongen door het staal, maar door het
hout. Het hout des kruises scheen den
vijanden slechts hoon waardig, en staande
voor dit hout schudden zij het hoofd en
zeiden: ‘Als Hij de Zoon Gods is, laat Hij
afdalen van het kruis’. Hij strekte zijn
handen uit tot een volk, dat niet geloofde
en tegensprak. Want als rechtvaardig is
hij die leeft uit het geloof, dan is
ongerechtig wie geen geloof bezit.
Wanneer de psalmist hier dus
‘ongerechtigheid’ zegt, versta het dan van
het ongeloof. De Heer derhalve zag in de
stad ongerechtigheid en
wederspannigheid, en Hij strekte zijn
handen uit tot een volk, dat niet geloofde
en tegensprak. En toch wachtte Hij ook
op hen en zeide: ‘Vader, vergeef het hun;
want zij weten niet wat zij doen’.

Quoniam vidi iniquitatem et
contradictionem in civitate. Attende
gloriam crucis ipsius. Jam in fronte regum
crux illa fixa est, cui inimici
insultaverunt. Effectus probavit virtutem:
domuit orbem non ferro, sed ligno.
Lignum crucis contumeliis dignum visum
est inimicis, et ante ipsum lignum stantes
caput agitabant, et dicebant: Si Filius Dei
est, descendat de cruce. Extendebat ille
manus suas ad populum non credentem,
et contradicentem. Si enim justus est, qui
ex fide vivit; iniquus est, qui non habet
fidem. Quod ergo hic ait, iniquitatem:
perfidiam intellige. Videbat ergo
Dominus in civitate iniquitatem et
contradictionem, et extendebat manus
suas ad populum non credentem, et
contradicentem: et tamen et ipsos
exspectans dicebat: Pater, ignosce illis,
quia nesciunt quid faciunt.

BEURTZANG. Een van mijn leerlingen zal
Mij heden verraden. Wee hem, door wien
Ik verraden zal worden. * Het ware hem
beter geweest, zo hij niet zou zijn
geboren. . Wie de hand met Mij in de
schotel steekt, hij zal Mij overleveren in
de handen

RESP. Unus ex discipulis meis tradet me
hodie: Vae illi per quem tradar ego: *
Melius illi erat, si natus non fuisset. .
Qui intingit mecum manum in paropside,
hic me traditurus est in manus
peccatorum. -
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Melius illi erat, si natus non fuisset. Unus ex discipulis. (usque ad .)

der zondaars. - Het ware hem beter
geweest, zo hij niet zou zijn geboren. Een van mijn leerlingen. (tot aan .)

De derde nachtwake
ANT. Dixi iniquis: * Nolite loqui adversus ANT. Ik sprak tot de bozen: * Spreekt tot
Deum iniquitatem.
God geen boosheid.

Psalm 74
De bozen mogen hun hoorn (hun hoogmoedige kracht) al verheffen, God
zal hen vernederen en hun de beker van zijn gramschap tot de droesem
doen uitdrinken. - Wij overwegen hoe God in Christus, den vernederde
bij uitstek, aan het geestelijke Israël der Kerk zijn heil heeft bereid, en wij
zingen een danklied om wille van de verheerlijking des Heren.
Confitebimur tibi, Deus: * confitebimur, Wij prijzen U, o God, * wij prijzen U, en
et invocabimus nomen tuum.
roepen uw Naam aan;
Narrabimus mirabilia tua: * cum accepero Wij verkondigen uw wondere daden. - *
tempus, ego justitias judicabo.
‘Wanneer Ik de tijd acht gekomen, zal Ik
oordeel spreken in rechtvaardigheid.
Liquefacta est terra, et omnes qui habitant Al wankelt de aarde en allen die haar
in ea: * ego confirmavi columnas ejus. bewonen, * Ik heb haar zuilen bevestigd.’
Dixi iniquis: Nolite inique agere: * et
delinquentibus: Nolite exaltare cornu:
Nolite extollere in altum cornu vestrum:
* nolite loqui adversus Deum iniquitatem.

Ik sprak tot de bozen: ‘Handelt niet in
boosheid’; * en tot zondaars: ‘Heft de
hoorn niet op; Heft uw hoorn niet op naar
den hoge, * spreekt tot God geen
boosheid.

Quia neque ab Oriente, neque ab
Want noch uit het Oosten, noch uit het
Occidente, neque a desertis montibus: * Westen, noch van de bergen der woestijn,
quoniam Deus judex est.
* maar van God komt het oordeel.
Hunc humiliat, et hunc exaltat: * quia
calix in manu Domini vini meri plenus
misto.

Dezen vernedert en genen verheft Hij; *
want in de hand des Heren is de beker
met zuivere wijn, vol zware wijn.

Et inclinavit ex hoc in hoc: verumtamen Hij schenkt hem uit aan den een en den
faex ejus non est exinanita: * bibent
ander, tot zelfs de droesem, * en alle
omnes peccatores terrae. zondaars der aarde moeten hem drinken.’
-
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cantabo Deo Jacob.

Ik echter zal het verkondigen in
eeuwigheid, * lofzingen voor den God
van Jacob.

Et omnia cornua peccato-

En alle hoornen der bozen zal
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ik breken; * maar de hoornen der
rechtvaardigen worden verheven.

rum confringam: * et exaltabuntur cornua
justi.

ANT. Ik sprak tot de bozen: Spreekt tot
God geen boosheid.

ANT. Dixi iniquis: Nolite loqui adversus
Deum iniquitatem.

ANT. De aarde sidderde * en werd stil,
toen God oprees ten oordeel.

ANT. Terra tremuit * et quievit, dum
exsurgeret in judicio Deus.

Psalm 75
Zelfs de natuur was ontzet, toen God door de passie des Heren in Vredestad
(Jerusalem) de wereld heeft geoordeeld en den vijand overwonnen. Ook
de heidenen scharen zich onder de zachtmoedigen om God een danklied
te zingen.
God doet zich kennen in Juda: * groot is Notus in Judaea Deus: * in Israël
zijn Naam in Israël.
magnum nomen ejus.
In Vredestad is zijn stede, * en zijn
woning in Sion.

Et factus est in pace locus ejus: * et
habitatio ejus in Sion.

Daar heeft Hij het geweld van de boog
gebroken, * schild en zwaard en krijg.

Ibi confregit potentias arcuum, * scutum,
gladium, et bellum.

Vol heerlijkheid straalt Gij van de
eeuwige bergen; * ontsteld zijn alle
dwazen van hart.

Illuminans tu mirabiliter a montibus
aeternis: * turbati sunt omnes insipientes
corde.

Zij sliepen hun slaap, * en niets vonden Dormierunt somnum suum: * et nihil
deze mannen van sterkte in hun handen. invenerunt omnes viri divitiarum in
manibus suis.
Voor uwe dreiging, God van Jacob, * zijn Ab increpatione tua, Deus Jacob, *
versuft wie de rossen bestegen.
dormitaverunt qui ascenderunt equos.
Gij zijt geducht, en wie kan U weerstaan Tu terribilis es, et quis resistet tibi? * ex
* ten tijde van uw gramschap?
tunc ira tua.
Uit de hemel hebt Gij het oordeel doen De caelo auditum fecisti judicium: * terra
horen; * de aarde sidderde en werd stil, tremuit et quievit.
Toen God oprees ten oordeel * om alle
zachtmoedigen der aarde te redden.

Cum exsurgeret in judicium Deus, * ut
salvos faceret omnes mansuetos terrae.

Want het grimmige Edom zal U loven, * Quoniam cogitatio hominis confitebitur
en wie gespaard zijn van Emath, zullen tibi: * et reliquiae cogitationis diem
U een feestdag wijden.
festum agent tibi.
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Vovete, et reddite Domino Deo vestro: * Doet geloften, en vervult ze voor den
omnes qui in circuitu ejus affertis munera. Heer uw God, * gij allen rondom Hem
brengt Hem geschenken,
Terribili et ei qui aufert spiritum
Hem, den geduchte, die de geest der
principum, * terribili apud reges terrae. vorsten beteugelt, * die gevreesd wordt
door de koningen der aarde.
ANT. Terra tremuit et quievit, dum
exsurgeret in judicio Deus.

ANT. De aarde sidderde en werd stil, toen
God oprees ten oordeel.

ANT. In die tribulationis * meae Deum
exquisivi manibus meis.

ANT. Ten dage mijner benauwing * hef
ik tot God mijn handen.

Psalm 76
Zoals God vroeger Israël heeft bijgestaan, toen Hij zijn volk onder grote
tekenen door de wateren van de Rode Zee heeft geleid, zo is Hij ook nu
onze hulp in uiterste ellende. - Wij passen deze psalm toe op Christus in
de verlatenheid van zijn lijden, en op onszelf, die slechts heil kunnen
verwachten van God.
Voce mea ad Dominum clamavi: * voce Met mijn stem roep ik tot den Heer, * met
mea ad Deum, et intendit mihi.
mijn stem tot God, opdat Hij mij hore.
In die tribulationis meae Deum exquisivi, Ten dage mijner benauwing zoek ik den
manibus meis nocte contra eum: * et non Heer, strek ik mijn handen in de nacht
sum deceptus.
naar Hem uit, * zonder te versagen.
Renuit consolari anima mea, * memor fui Mijn ziel weigert te worden getroost; *
Dei, et delectatus sum, et exercitatus sum: denk ik aan God, dan verzucht ik; span
et defecit spiritus meus.
ik mij in, dan bezwijkt mijn geest.
Anticipaverunt vigilias oculi mei: *
turbatus sum, et non sum locutus.

Mijn ogen doorwaken de nacht; * ik word
gekweld, en kan niet spreken.

Cogitavi dies antiquos: * et annos
aeternos in mente habui.

Ik denk aan de dagen van weleer, * en
herinner mij de jaren van vroeger.

Et meditatus sum nocte cum corde meo, Ik overleg des nachts in mijn hart, * ik
* et exercitabar, et scopebam spiritum peins en doorvors mijn geest.
meum.
Numquid in aeternum projiciet Deus: * Zal God dan voor immer verstoten, * zal
aut non apponet ut complacitior sit
Hij voortaan zijn goedheid onthouden?
adhuc?
Aut in finem misericor-

Zal Hij voor immer zijn ontfer-
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ming afsnijden, * van geslacht tot
geslacht?

diam suam abscindet, * a generatione in
generationem?

Zal God vergeten genadig te zijn, * en in Aut obliviscetur misereri Deus? * aut
zijn toorn zijn barmhartigheid
continebit in ira sua misericordias suas?
weerhouden?
En ik zeide: Thans vang ik aan; * deze
verandering is van de rechterhand des
Allerhoogsten.

Et dixi: Nunc coepi: * haec mutatio
dexterae Excelsi.

Ik ben de werken des Heren indachtig; * Memor fui operum Domini: * quia
ja, ik wil gedenken uwe wonderen van memor ero ab initio mirabilium tuorum.
ouds,
En peinzen over al uw daden, * en
overwegen wat Gij hebt verricht. -

Et meditabor in omnibus operibus tuis: *
et in adinventionibus tuis exercebor. -

O God, heilig is uw weg; welke god is Deus, in sancto via tua: quis Deus magnus
groot als onze God? * Gij zijt de God die sicut Deus noster? * tu es Deus qui facis
wonderen werkt.
mirabilia.
Gij hebt uw macht doen kennen onder de Notam fecisti in populis virtutem tuam:
volken; * verlost hebt Gij door uw arm * redemisti in brachio tuo populum tuum,
uw volk, de zonen van Jacob en Joseph. filios Jacob, et Joseph.
U zagen de wateren, God, U zagen de
wateren; * zij beefden en de afgronden
waren ontsteld.

Viderunt te aquae, Deus, viderunt te
aquae: * et timuerunt, et turbatae sunt
abyssi.

Geweldig was het bruisen der wateren: * Multitudo sonitus aquarum: * vocem
de wolken dreunden.
dederunt nubes.
Uw pijlen vlogen voorbij, * de stem van Etenim sagittae tuae transeunt: * vox
uw donder in de wervelwind.
tonitrui tui in rota.
Uw bliksems verlichtten het aardrond; * Illuxerunt coruscationes tuae orbi terrae:
de aarde schokte en beefde.
* commota est, et contremuit terra.
Uw weg was in de zee, en uw pad in vele In mari via tua, et semitae tuae in aquis
wateren, * zodat uw voetstappen niet
multis: * et vestigia tua non cognoscentur.
werden gekend.
Gij hebt uw volk geleid als schapen, *
door de hand van Moses en Aäron.

Deduxisti sicut oves populum tuum, * in
manu Moysi et Aaron.

ANT. Ten dage mijner benau-

ANT. In die tribulationis
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meae Deum exquisivi manibus meis.

wing hef ik tot God mijn handen.

. Exsurge, Domine. . Et judica causam . Rijs op, o Heer.
meam.
rechtsgeding.
Pater noster... (secreto)

. En voer mijn

Onze Vader... (in stilte)

Zevende les
De epistola prima beati Pauli Apostoli ad Uit de eerste brief van den heiligen
Corinthios.
apostel Paulus aan de Corinthiërs. (11,
17-34)
Hoc autem praecipio: non laudans quod
non in melius, sed in deterius convenitis.
Primum quidem convenientibus vobis in
Ecclesiam, audio scissuras esse inter vos,
et ex parte credo. Nam oportet et haereses
esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant
in vobis. Convenientibus ergo vobis in
unum, jam non est Dominicam coenam
manducare. Unusquisque enim suam
coenam praesumit ad manducandum. Et
alius quidem esurit, alius autem ebrius
est. Numquid domos non habetis ad
manducandum et bibendum? aut
Ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis
eos, qui non habent? Quid dicam vobis?
Laudo vos? In hoc non laudo.

Bij de volgende vermaning kan ik u niet
prijzen; want gij komt niet samen tot uw
heil, maar tot uw onheil. Vooreerst toch
hoor ik dat er, als gij in de kerk
tezamenkomt, verdeeldheid onder u is;
en ten dele geloof ik het. Want het is
nodig, dat er scheuringen zijn, zal het
blijken wie onder u de toets kunnen
doorstaan. Wanneer gij dan tezamen
komt, dan is dit niet het nuttigen van de
dis des Heren. Want ieder neemt zijn
eigen maaltijd om te eten, zodat de een
hongerig is en de ander oververzadigd.
Hebt gij dan geen huizen om te eten en
te drinken? Of minacht gij (zozeer) de
kerk Gods, dat gij de behoeftigen
beschaamd maakt? Wat zal ik u zeggen?
Zal ik u prijzen? Hierin prijs ik u niet.

RESP. Eram quasi agnus innocens: ductus
sum ad immolandum, et nesciebam:
consilium fecerunt inimici mei adversum
me, dicentes: * Venite, mittamus lignum
in panem ejus, et eradamus eum de terra
viventium. . Omnes inimici mei
adversum me cogitabant mala mihi: ver-

BEURTZANG. Ik was gelijk een onschuldig
lam; Ik ben ter slachting gevoerd, en wist
het niet; mijn vijanden hebben raadslag
tegen mij gehouden, en gezegd: * Komt,
laat ons hout in zijn brood mengen, en
Hem uitroeien uit het land der levenden.
. Al mijn vijanden zonnen op boosheid
tegen Mij; zij vaardigden tegen Mij een
onrecht-
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vaardig vonnis uit, zeggende: - Komt.

bum iniquum mandaverunt adversum me,
dicentes. - Venite.

Achtste les
Want zelf heb ik van den Heer ontvangen
en het u ook overgeleverd: dat de Heer
Jesus, in de nacht waarin Hij werd
verraden, brood nam, en dankzeggende
het brak, en zeide: Neemt en eet; dit is
mijn Lichaam dat voor u zal worden
overgeleverd; doet dit tot mijne
gedachtenis. En insgelijks de kelk, nadat
Hij het avondmaal had gehouden,
zeggende: Deze kelk is het nieuwe
verbond in mijn Bloed; doet dit, zo
dikwijls gij zult drinken, tot mijne
gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit
brood zult eten, en de kelk zult drinken,
zult gij de dood des Heren verkondigen,
totdat Hij komt.

Ego enim accepi a Domino quod et
tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus,
in qua nocte tradebatur, accepit panem,
et gratias agens fregit, et dixit: Accipite,
et manducate: hoc est corpus meum, quod
pro vobis tradetur: hoc facite in meam
commemorationem. Similiter et calicem,
postquam coenavit, dicens: Hic calix
novum testamentum est in meo sanguine:
hoc facite quotiescumque bibetis, in
meam commemorationem.
Quotiescumque enim manducabitis
panem hunc, et calicem bibetis, mortem
Domini annuntiabitis donec veniat.

BEURTZANG. Hebt gij dan niet één uur
met Mij kunnen waken, gij die elkaar hebt
aangespoord voor Mij te sterven? * Of
ziet gij Judas niet, hoe hij niet slaapt,
maar zich haast om Mij over te leveren
aan de Joden? . Wat slaapt gij? staat op
en bidt, opdat gij niet in bekoring komt.
- Of ziet.

RESP. Una hora non potuistis vigilare
mecum, qui exhortabamini mori pro me?
* Vel Judam non videtis, quomodo non
dormit, sed festinat tradere me Judaeis?
. Quid dormitis? surgite, et orate, ne
intretis in tentationem. - Vel Judam.

Negende les
Derhalve, al wie onwaardig dit brood eet
en de kelk des Heren drinkt, bezondigt
zich aan het Lichaam en Bloed des Heren.
Laat dus eenieder zichzelf onderzoeken,
en dan eerst eten van dit brood en drinken
van de kelk. Want wie onwaardig eet en
drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, als
hij het Lichaam

Itaque quicumque manducaverit panem
hunc, vel biberit calicem Domini indigne,
reus erit corporis et sanguinis Domini.
Probet autem seipsum homo: et sic de
pane illo edat, et de calice bibat. Qui enim
manducat et bibit indigne, judicium sibi
manducat
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et bibit, non dijudicans corpus Domini.
Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles,
et dormiunt multi. Quod si nosmetipsos
dijudicaremus, non utique judicaremur.
Dum judicamur autem, a Domino
corripimur, ut non cum hoc mundo
damnemur. Itaque, fratres mei, cum
convenitis ad manducandum, invicem
exspectate. Si quis esurit, domi manducet:
ut non in judicium conveniatis. Cetera
autem, cum venero, disponam.

des Heren niet onderscheidt. Daarom zijn
er onder u vele zwakken en zieken, en
zijn er velen ontslapen. Als wij hierin
onszelven beoordeelden, zouden wij niet
worden geoordeeld. Maar nu wij
geoordeeld worden, worden wij gekastijd
door den Heer, om niet met deze wereld
te worden veroordeeld. Derhalve, mijn
broeders, wanneer gij bijeenkomt om te
eten, blijft dan op elkander wachten. Zo
iemand honger heeft, laat hem thuis eten;
opdat gij niet tot uw oordeel bijeenkomt.
Het overige nu zal ik regelen, wanneer ik
kom.

RESP. Seniores populi consilium fecerunt,
* Ut Jesum dolo tenerent, et occiderent:
cum gladiis et fustibus exierunt tamquam
ad latronem. . Collegerunt pontifices et
pharisaei concilium. - Ut Jesum dolo
tenerent, et occiderent: cum gladiis et
fustibus exierunt tamquam ad latronem.
- Seniores. (usque ad .)

BEURTZANG. De ouderen des volks
hebben raadslag gepleegd. * Om Jesus
met list gevangen te nemen en te doden;
met zwaarden en stokken zijn zij
uitgetrokken als tegen een rover. . De
opperpriesters en farizeën belegden een
bijeenkomst. - Om Jesus met list
gevangen te nemen en te doden; met
zwaarden en stokken zijn zij uitgetrokken
als tegen een rover. - De ouderen. (tot aan
.)

Indien de Lauden niet onmiddellijk volgen, besluit men de Metten met het gebed
Respice, blz. 684.

De lauden
Indien de Lauden niet onmiddellijk op de Metten volgen, bidt men in stilte Onze
Vader en Wees gegroet.
1 ANT.

1 ANT.

JUSTIFICERIS, Domine, * in
MOOGT Gij gerechtvaardigd worden,
sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Heer, * in uw woorden, en overwinnen
als Gij wordt geoordeeld.
Psalm 50: Miserere mei, Deus, bladz. 107.
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getijden weggelaten.
2 ANT. Dominus * tam-

2 ANT. De Heer * is als een
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schaap ter slachtbank geleid, en Hij deed quam ovis ad victimam ductus est, et non
zijn mond niet open.
aperuit os suum.

Psalm 89
Heer, Gij waart ons een toevlucht * van Domine, refugium factus es nobis: * a
geslacht tot geslacht.
generatione in generationem.
Voordat de bergen ontstonden, of aarde Priusquam montes fierent, aut formaretur
en wereld werden gevormd, * zijt Gij, o terra et orbis: * a saeculo et usque in
God, van eeuwigheid en tot in
saeculum tu es, Deus.
eeuwigheid.
Laat de mens nog niet tot stof vergaan, * Ne avertas hominem in humilitatem: * et
al hebt Gij gezegd: Keert terug, zonen der dixisti: Convertimini, filii hominum.
mensen.
Want duizend jaren zijn voor uw ogen * Quoniam mille anni ante oculos tuos, *
als de dag van gisteren die is
tamquam dies hesterna, quae praeterrit,
voorbijgegaan,
En als een nachtwake; * Gij telt voor niets Et custodia in nocte, * quae pro nihilo
wat hunne jaren zijn.
habentur, eorum anni erunt.
Zij zijn als gras, dat opschiet in de
morgen, dat bloeit en opschiet in de
morgen; * maar 's avonds valt het neer,
kwijnt en verdort. -

Mane sicut herba transeat, mane floreat
et transeat: * vespere decidat, induret et
arescat. -

Want wij komen om door uw gramschap, Quia defecimus in ira tua, * et in furore
* en door uw toorn worden wij ontsteld. tuo turbati sumus.
Gij hebt onze zonden voor uw aanschijn Posuisti iniquitates nostras in conspectu
geplaatst, * onze verborgen schuld voor tuo: * saeculum nostrum in illuminatione
het licht uwer ogen.
vultus tui.
Want al onze dagen vergaan; * en wij
bezwijken onder uw gramschap.

Quoniam omnes dies nostri defecerunt:
* et in ira tua defecimus.

Onze jaren volbrengen wij als een zucht; Anni nostri sicut aranea meditabuntur: *
* het getal onzer jaren tezamen, het zijn dies annorum nostrorum in ipsis,
zeventig jaren;
septuaginta anni.
Zijn wij in krachten: tachtig jaren; * en Si autem in potentatibus, octoginta anni:
wat daarboven gaat, is kwelling en smart. * et amplius eorum, labor et dolor.
Want dan komt de zwakte, * en kwellen Quoniam supervenit mansuetudo: * et
ons de lasten der grijsheid.
corripiemur.
Wie kent de kracht van uw

Quis novit potestatem irae
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tuae: * et prae timore tuo iram tuam
dinumerare?

toorn, * en, naar de maat uwer vrees, uwe
gramschap?

Dexteram tuam sic notam fac: * et
eruditos corde in sapientia.

De kracht van uw rechterhand maak ons
bekend, * en onderricht onze harten in
wijsheid.

Convertere, Domine, usquequo? * et
deprecabilis esto super servos tuos.

Wend U tot ons, Heer, hoelang nog? * en
laat U verbidden door uw dienaren.

Repleti sumus mane misericordia tua: * Vervul ons in de morgen met uw
et exsultavimus, et delectati sumus
ontferming; * dan zullen wij jubelen en
omnibus diebus nostris.
ons verheugen al onze dagen,
Laetati sumus pro diebus, quibus nos
Ons verblijden naar de maat van de dagen
humiliasti: * annis, quibus vidimus mala. der verdrukking, * van de jaren dat wij
rampspoed zagen.
Respice in servos tuos, et in opera tua: * Zie neder op uw kinderen en uwe werken,
et dirige filios eorum.
* en leid hunne zonen.
Et sit splendor Domini Dei nostri super
nos, et opera manuum nostrarum dirige
super nos: * et opus manuum nostrarum
dirige.

En de luister van den Heer onzen God zij
over ons, en geleid voor ons het werk
onzer handen, * ja, geleid het werk onzer
handen.

ANT. Dominus tamquam ovis ad
victimam ductus est, et non aperuit os
suum.

ANT. De Heer is als een schaap ter
slachtbank geleid, en Hij deed zijn mond
niet open.

3 ANT. Contritum est * cor meum in
medio mei, contremuerunt omnia ossa
mea.

3 ANT. Gebroken is * mijn hart in mijn
binnenste, en al mijn beenderen worden
ontsteld.

Psalm 35
Dixit injustus ut delinquat in semetipso: De boze zint op zonde diep in zijn hart,
* non est timor Dei ante oculos ejus.
* geen vreze Gods staat hem voor ogen.
Quoniam dolose egit in conspectu ejus: Want hij bedriegt zich in zijn eigen ogen,
* ut inveniatur iniquitas ejus ad odium. * dat zijn boosheid niet zou worden
gevonden en gehaat.
Verba oris ejus iniquitas et dolus: * noluit De woorden van zijn mond zijn boosheid
intelligere ut bene ageret.
en bedrog; * hij weigert zich verstandig
en goed te gedragen.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Iniquitatem meditatus est in cubili suo: * Hij zint op boosheid op zijn legerstede;
astitit omni viae non bonae, malitiam
* hij verkeert op het slechte pad: het
autem non odivit. kwade haat hij niet. -
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Heer, tot in de hemel reikt uw ontferming, Domine, in caelo misericordia tua: * et
* en uw trouw tot de wolken.
veritas tua usque ad nubes.
Uw gerechtigheid is als de bergen Gods; Justitia tua sicut montes Dei: * judicia tua
* uw oordelen zijn als de peilloze diepte abyssus multa.
des waters.
Mens en dier behoudt Gij, Heer; * hoe
heerlijk is, o God, uw ontferming.

Homines et jumenta salvabis, Domine, *
quemadmodum multiplicasti
misericordiam tuam, Deus.

De kinderen der mensen * zoeken een
toevlucht onder de dekking uwer
vleugelen;

Filii autem hominum, * in tegmine
alarum tuarum sperabunt.

Zij worden verzadigd door de overvloed Inebriabuntur ab ubertate domus tuae: *
van uw huis, * en Gij drenkt hen met de et torrente voluptatis tuae potabis eos.
stroom van uw geneugten.
Want bij U is de bron des levens, * en in Quoniam apud te est fons vitae: * et in
uw licht aanschouwen wij het licht.
lumine tuo videbimus lumen.
Reik uw ontferming aan hen die U
kennen, * en uw gerechtigheid aan hen
die oprecht zijn van hart.

Praetende misericordiam tuam scientibus
te, * et justitiam tuam his, qui recto sunt
corde.

Laat de voet van den trotsaard mij niet
vertreden, * noch de hand van den
zondaar mij doen wankelen.

Non veniat mihi pes superbiae: * et
manus peccatoris non moveat me.

Ziet, daar zijn de werkers der boosheid
gevallen; * zij zijn neergeworpen en
kunnen niet opstaan.

Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem:
* expulsi sunt, nec potuerunt stare.

ANT. Gebroken is mijn hart in mijn
ANT. Contritum est cor meum in medio
binnenste, en al mijn beenderen worden mei, contremuerunt omnia ossa mea.
ontsteld.
4 ANT. Gij hebt ons opgewekt * door uw 4 ANT. Exhortatus es * in virtute tua, et
kracht, o Heer, en door uw heilige
in refectione sancta tua, Domine.
verkwikking.

Lofzang van Moses Ex. 15, 1-19
Het Pasen dat Moses bezong, toen God zijn volk wonderbaar had
beschermd bij hun verlossing uit het slavenhuis van Egypte, was slechts
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de voorafbeelding van het Pasen van Christus' Kruis en verrijzenis, dat
wij op deze dag beginnen te vieren.
Zingen wij den Heer, want hoog is Hij Cantemus Domino: gloriose enim
verheven; * paard en berijder wierp Hij magnificatus est, * equum et ascensorem
in de zee.
dejecit in mare.
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Fortitudo mea, et laus mea Dominus, *
et factus est mihi in salutem:

Mijn kracht en mijn roem is de Heer, *
en Hij heeft mij gered.

Iste Deus meus, et glorificabo eum: *
Deus patris mei, et exaltabo eum.

Hij is mijn God, dien ik wil verheerlijken;
* de God van mijn vader, dien ik wil
prijzen.

Dominus quasi vir pugnator, Omnipotens De Heer is als een krijgsheld; Almachtige
nomen ejus. * Currus Pharaonis et
is zijn naam; * de wagens van Pharao en
exercitum ejus projecit in mare.
zijn leger wierp Hij in de zee.
Electi principes ejus submersi sunt in
Zijn uitgelezen vorsten werden
Mari Rubro: abyssi operuerunt eos, *
verzwolgen in de Rode Zee; de kolken
descenderunt in profundum quasi lapis. hebben hen bedolven, * zij zonken in de
diepte als een steen.
Dextera tua, Domine, magnificata est in
fortidudine: dextera tua, Domine,
percussit inimicum. * Et in multitudine
gloriae tuae deposuisti adversarios tuos:

Uw rechterhand, o Heer, is heerlijk door
kracht; uw rechterhand, o Heer, heeft den
vijand verslagen; * in de volheid van uw
majesteit hebt Gij uw tegenstanders
neergeworpen.

Misisti iram tuam, quae devoravit eos
Gij zond uw toorn, die hen als kaf heeft
sicut stipulam. * Et in spiritu furoris tui verteerd; * door de adem van uw
congregatae sunt aquae:
gramschap hoopten de wateren zich op.
Stetit unda fluens, * congregatae sunt
abyssi in medio mari.

De golven bleven staan in hun loop; * de
baren hoopten zich op in het midden der
zee.

Dixit inimicus: Persequar et
comprehendam, * dividam spolia,
implebitur anima mea.

De vijand sprak: ‘Ik zal hen achtervolgen
en grijpen, * verdelen de buit en er mij
aan verzadigen.

Evaginabo gladium meum, * interficiet Ik trek mijn zwaard, * en mijn hand zal
eos manus mea.
hen doden’.
Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare: Uw adem woei, en de zee heeft hen
* submersi sunt quasi plumbum in aquis bedekt; * zij zonken als lood in de wilde
vehementibus.
wateren.
Quis similis tui in fortibus, Domine? quis
similis tui, magnificus in sanctitate, *
terribilis atque laudabilis, faciens
mirabilia?

Wie is als Gij onder de machtigen Heer?
wie is U gelijk, heerlijk in heiligheid, *
vreeswekkend en lofwaardig in uw
wonderdaden?

Extendisti manum tuam, et devoravit eos Gij hebt uw hand geheven, en de aarde
terra. * Dux fuisti in misericordia tua
heeft hen verslonden. * Gij waart in uw
ontferming de

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

682

leider van het volk, dat Gij hebt verlost; populo quem redemisti:
Gij hebt het gedragen door uw kracht * Et portasti eum in fortitudine tua, * ad
naar uw heilige woning. habitaculum sanctum tuum. Volken stonden op en beefden; * smart
beving de bewoners van Philistea.

Ascenderunt populi, et irati sunt: *
dolores obtinuerunt habitatores
Philisthiim.

Toen ontstelden de vorsten van Edom; de Tunc conturbati sunt principes Edom,
dapperen van Moab sidderden; * al de robustos Moab obtinuit tremor: *
bewoners van Chanaan verstijfden van obriguerunt omnes habitatores Chanaan.
schrik.
Siddering en angst moge hen bevangen Irruat super eos formido et pavor, * in
* door de kracht van uw arm;
magnitudine brachii tui:
Mogen zij roerloos worden als steen,
totdat uw volk is doorgetrokken, Heer, *
totdat uw volk, dat U behoort, is
doorgetrokken.

Fiant immobiles quasi lapis, donec
pertranseat populus tuus, Domine, *
donec pertranseat populus tuus iste, quem
possedisti.

Gij zult hen binnenvoeren en vestigen op Introduces eos, et plantabis in monte
de berg van uw erfdeel, * in uw
haereditatis tuae, * firmissimo habitaculo
allersterkste woonplaats, die Gij, o Heer, tuo quod operatus es, Domine:
hebt gemaakt,
In uw heiligdom, dat uw handen, Heer,
hebben gegrondvest. * De Heer zal er
heersen voor eeuwig en immer.

Sanctuarium tuum, Domine, quod
firmaverunt manus tuae. * Dominus
regnabit in aeternum et ultra.

Want ingegaan zijn de paarden van
Ingressus est enim eques Pharao cum
Pharao met wagens en ruiters in de zee, curribus et equitibus ejus in mare: * et
* en de Heer heeft de wateren der zee
reduxit super eos Dominus aquas maris:
over hen uitgestort.
Maar de kinderen van Israël wandelden Filii autem Israël ambulaverunt per
over het droge * door haar midden.
siccum * in medio ejus.
ANT. Gij hebt ons opgewekt door uw
kracht, o Heer, en door uw heilige
verkwikking.

ANT. Exhortatus es in virtute tua, et in
refectione sancta tua, Domine.

5 ANT. Hij is geofferd, * omdat Hij het 5 ANT. Oblatus est * quia ipse voluit, et
zelf heeft gewild; en onze zonden heeft peccata nostra ipse portavit.
Hij gedragen.
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Looft den Heer, want het is goed Hem te Laudate Dominum quoniam bonus est
prijzen; * onzen
psalmus: *
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Deo nostro sit jucunda, decoraque
laudatio.

God past een blijde en schone lofzang.

Aedificans Jerusalem Dominus: *
dispersiones Israëlis congregabit.

Het is de Heer die Jerusalem bouwt, * de
verstrooiden van Israël vergadert,

Qui sanat contritos corde: * et alligat
contritiones eorum.

Die geneest de gebrokenen van hart, * en
hun wonden verbindt,

Qui numerat multitudinem stellarum: * Die de menigte der sterren telt, * en alle
et omnibus eis nomina vocat.
noemt Hij bij haar naam.
Magnus Dominus noster, et magna virtus Groot is onze Heer en geweldig zijn
ejus: * et sapientiae ejus non est numerus. macht, * en zijn wijsheid kent geen
grenzen.
Suscipiens mansuetos Dominus: *
humilians autem peccatores usque ad
terram. -

De Heer verheft de ootmoedigen, * maar
drukt de bozen neer in het stof. -

Praecinite Domino in confessione: *
psallite Deo nostro in cithara.

Zingt den Heer een lofzang toe, * prijst
onzen God op de cither,

Qui operit caelum nubibus: * et parat
terrae pluviam.

Hem die de hemel hult in wolken * en
regen schenkt aan de aarde,

Qui producit in montibus foenum: * et
herbam servituti hominum.

Die op de bergen gras doet ontspruiten *
en kruid ten dienste der mensen,

Qui dat jumentis escam ipsorum: * et
pullis corvorum invocantibus eum.

Die aan het vee zijn voedsel schenkt * en
aan de jongen der raven die er om roepen.

Non in fortitudine equi voluntatem
Niet in de kracht van het paard vindt Hij
habebit: * nec in tibiis viri beneplacitum behagen, * noch zijn welgevallen in de
erit ei.
benen van een man;
Beneplacitum est Domino super timentes Maar in wie Hem vrezen vindt de Heer
eum: * et in eis, qui sperant super
zijn behagen, * en in hen die vertrouwen
misericordia ejus.
op zijn ontferming.
ANT. Oblatus est quia ipse voluit, et
peccata nostra ipse portavit.

. Homo pacis meae, in quo speravi.
Qui edebat panes meos, ampliavit
adversum me supplantationem.

ANT. Hij is geofferd, omdat Hij het zelf
heeft gewild; en onze zonden heeft Hij
gedragen.
.

. De man mijner vriendschap, op wien
Ik vertrouwde. . Hij die mijn brood at,
heeft hoog tegen Mij de hiel geheven.
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ANT. De verrader nu * gaf hun een teken ANT. Traditor autem * dedit eis signum,
en zeide: Dien ik kussen zal, Hij is het, dicens: Quem osculatus fuero, ipse est,
grijpt Hem.
tenete eum.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Als de antifoon is herhaald, besluit men de Lauden op de volgende wijze. Tot en met
de Completen van Goede Vrijdag worden gedurende deze dagen alle getijden aldus
besloten.
ANTIFOON. Christus * is voor ons
gehoorzaam geworden tot de dood.

ANTIPHONA. Christus * factus est pro
nobis oboediens usque ad mortem.

en op Goede Vrijdag voegt men hieraan toe:
Ja, tot de dood des kruises.

Mortem autem crucis.

Vervolgens bidt men psalm 50: Miserere mei, Deus, bladz. 107; en tot slot, zonder
nadere inleiding:
Zie neder, vragen wij, Heer, op dit uw
gezin, waarvoor onze Heer Jesus Christus
niet geaarzeld heeft Zich over te leveren
aan de handen der beulen, en de kwelling
van het kruis te ondergaan; Die met U
leeft en heerst.

Respice, quaesumus, Domine, super hanc
familiam tuam, pro qua Dominus noster
Jesus Christus non dubitavit manibus
tradi nocentium, et crucis subire
tormentum: Qui tecum vivit et regnat.

¶ Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag worden de getijden van PRIME, TERTS,
SEXT en NOON als volgt gebeden. In stilte bidt men Onze Vader en Wees gegroet
(voor de Prime bovendien Ik geloof in God). Hierop volgen zonder meer de psalmen;
in de Prime ps. 53 en de eerste twee gedeelten van ps. 118, bladz. 142; in de andere
getijden de overige gedeelten van psalm 118, resp. bladz. 164, 167 en 170. Na de
psalmen volgt de antifoon Christus is voor ons... en hetgeen daarop volgt, gelijk
hierboven aan het slot der Lauden is aangegeven.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

1 ANT.

1 ANT.

DE kelk * des heils zal ik heffen, en de CALICEM * salutaris accipiam, et nomen
Naam des Heren aanroepen.
Domini invocabo.
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Op Paaszaterdag:
1 ANT. Heden * word Ik ten zeerste
1 ANT. Hodie * afflictus sum valde, sed
gekweld, maar morgen zal Ik mijn boeien cras solvam vincula mea.
verbreken.
Psalm 115: Credidi, propter quod locutus sum, bladz. 572.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

685

2 ANT. Cum his, * qui oderunt pacem,
eram pacificus: dum loquebar illis,
impugnabant me gratis.

2 ANT. Met hen * die de vrede haten, ben
Ik vreedzaam; spreek Ik tot hen, dan
vallen zij Mij aan zonder reden.

Psalm 119: Ad Dominum cum tribularer, bladz. 1098.
3 ANT. Ab hominibus * iniquis libera me, 3 ANT. Red mij * van de mensen die
Domine.
onrecht doen, o Heer.

Psalm 139
Eripe me, Domine, ab homine malo: * a Verlos mij, Heer, van den bozen mens; *
viro iniquo eripe me.
red mij van den man die onrecht doet.
Qui cogitaverunt iniquitates in corde: * Zij zinnen op boosheid in hun hart; * de
tota die constituebant proelia.
ganse dag verwekken zij strijd.
Acuerunt linguas suas sicut serpentis: * Zij hebben hun tong gescherpt als van
venenum aspidum sub labiis eorum.
een slang; * addergif is onder hun lippen.
Custodi me, Domine, de manu peccatoris: Bewaar mij, Heer, voor de hand van den
* et ab hominibus iniquis eripe me.
zondaar, * en red mij van hen die onrecht
doen.
Qui cogitaverunt supplantare gressus
meos: * absconderunt superbi laqueum
mihi:

Zij nemen zich voor, mij de voet te
lichten; * de trotsen leggen mij in het
geheim hun strik,

Et funes extenderunt in laqueum: * juxta Zij spannen mij hun netten uit ten val, *
iter scandalum posuerunt mihi. zij plaatsen langs mijn weg een
struikelblok. Dixi Domino: Deus meus es tu: * exaudi, Ik zeide tot den Heer: Gij zijt mijn God,
Domine, vocem deprecationis meae.
* verhoor, Heer, de stem van mijn
smeken.
Domine, Domine, virtus salutis meae: * Heer, Heer, Gij zijt mijn krachtige hulp,
obumbrasti super caput meum in die belli. * Gij beschut mijn hoofd op de dag van
de strijd.
Ne tradas me, Domine, a desiderio meo Geef mij niet prijs, o Heer, tegen mijn wil
peccatori: * cogitaverunt contra me, ne aan den zondaar; * zij spannen tegen mij
derelinquas me, ne forte exaltentur.
samen; verlaat mij niet opdat zij zich niet
beroemen.
Caput circuitus eorum: * labor labiorum Moge op het hoofd van hen die mij
ipsorum operiet eos.
benauwen * de boosheid van hun eigen
lippen nederkomen.
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Cadent super eos carbones, in ignem
Gloeiende kolen mogen op hen
dejicies eos: * in miseriis non subsistent. nederdalen; werp hen in het vuur * en doe
hen in hun ellende ten onder gaan.
Vir linguosus non dirige-

De kwaadspreker moge geen
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voorspreker hebben op aarde; * het onheil tur in terra: * virum injustum mala
treffe den boze ten ondergang.
capient in interitu.
Ik weet dat de Heer den ongelukkige
recht zal verschaffen * en de armen zal
wreken.

Cognovi quia faciet Dominus judicium
inopis: * et vindictam pauperum.

Waarlijk, de vromen zullen uw Naam
Verumtamen justi confitebuntur nomini
prijzen * en de gerechtigen zullen wonen tuo: * et habitabunt recti cum vultu tuo.
voor uw aangezicht.
ANT. Red mij van de mensen die onrecht ANT. Ab hominibus iniquis libera me,
doen, o Heer.
Domine.
4 ANT. Behoed mij * voor de strik die zij 4 ANT. Custodi me * a laqueo, quem
mij spanden, en van het struikelblok van statuerunt mihi, et a scandalis operantium
hen die boosheid doen.
iniquitatem.

Psalm 140
Heer, ik roep tot U, verhoor mij; * luister Domine, clamavi ad te, exaudi me: *
naar mijn stem wanneer ik U aanroep. intende voci meae, cum clamavero ad te.
Mijn gebed stijge op als wierook voor uw Dirigatur oratio mea sicut incensum in
aangezicht, * het heffen van mijn handen conspectu tuo: * elevatio manuum
als een avondoffer.
mearum sacrificium vespertinum.
Plaats, Heer, een wacht voor mijn mond Pone, Domine, custodiam ori meo: * et
* en een poort ter bescherming van mijn ostium circumstantiae labiis meis.
lippen.
Doe mijn hart niet neigen tot boosheid, * Non declines cor meum in verba malitiae,
om verontschuldiging te zoeken voor
* ad excusandas excusationes in peccatis.
mijn zonden.
Met de mensen die ongerechtigheid
Cum hominibus operantibus iniquitatem:
bedrijven; * neen, ik zal niet delen in hun * et non communicabo cum electis
genoegens.
eorum.
De vrome moge mij uit liefde kastijden Corripiet me justus in misericordia, et
om mij te beteren; * maar de balsem van increpabit me: * oleum autem peccatoris
den zondaar zal mijn hoofd nimmer
non impinguet caput meum.
zalven.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Want mijn gebed is gericht tegen hun
boze daden. * Dat hun leiders tegen de
rotswand worden verpletterd,

Quoniam adhuc et oratio mea in
beneplacitis eorum: * absorpti sunt juncti
petrae judices eorum.

Dan zullen zij beseffen wat mijn

Audient verba mea quon-
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iam potuerunt: * sicut crassitudo terrae
erupta est super terram.

bede vermag. * Zoals de geploegde grond
ligt opgeworpen op de akker,

Dissipata sunt ossa nostra secus infernum: Zo ligt ons gebeente verspreid aan de
* quia ad te, Domine, Domine, oculi mei: rand van het graf; * maar tot U Heer,
in te speravi, non auferas animam meam. Heer, richt ik mijn ogen, op U vertrouw
ik, laat mij niet ten onder gaan.
Custodi me a laqueo, quem statuerunt
mihi: * et a scandalis operantium
iniquitatem.

Behoed mij voor de strik die zij mij
spanden, * en voor het struikelblok van
hen die boosheid doen.

Cadent in retiaculo ejus peccatores: *
singulariter sum ego donec transeam.

Laat de zondaars vallen in hun eigen kuil;
* maar dat ik alleen ontkome.

ANT. Custodi me a laqueo, quem
ANT. Behoed mij voor de strik die zij mij
statuerunt mihi, et a scandalis operantium spanden, en van het struikelblok van hen
iniquitatem.
die boosheid doen.
5 ANT. Considerabam * ad dexteram, et 5 ANT. Ik schouw naar rechts * en zie uit,
videbam, et non erat qui cognosceret me. maar er is niemand die acht op mij slaat.

Psalm 141
Voce mea ad Dominum clamavi: * voce Luide roep ik tot den Heer, * luide bid ik
mea ad Dominum deprecatus sum:
tot den Heer;
Effundo in conspectu ejus orationem
meam, * et tribulationem meam ante
ipsum pronuntio.

Ik stort mijn bede voor zijn aangezicht *
en maak Hem mijn kwelling bekend.

In deficiendo ex me spiritum meum, * et Als mijn geest in mij versmacht, * dan
tu cognovisti semitas meas.
nog kent Gij mijn paden.
In via hac, qua ambulabam, *
absconderunt laqueum mihi.

Op de weg waarlangs ik treed, * heeft
men mij heimelijk een strik gelegd.

Considerabam ad dexteram, et videbam: Ik schouw naar rechts en zie uit, * maar
* et non erat qui cognosceret me.
er is niemand die acht op mij slaat.
Periit fuga a me, * et non est qui requirat Nergens kan ik ontvlieden, * en niemand
animam meam.
is er die zich om mijn leven bekommert.
Clamavi ad te, Domine, * dixi: Tu es spes Ik roep tot U, o Heer, * en zeg: ‘Gij zijt
mea, portio mea in terra viventium.
mijn hoop, mijn erfdeel in het land der
levenden.
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Sla acht op mijn smeken, * want ik ben Intende ad deprecationem meam: * quia
diep ellendig.
humiliatus sum nimis.
Bevrijd mij van die mij vervolgen, * want Libera me a persequentibus me: * quia
zij zijn sterker dan ik.
confortati sunt super me.
Leid mij uit de kerker, opdat ik dank
Educ de custodia animam meam ad
zegge aan uw Naam; * de rechtvaardigen confitendum nomini tuo: * me exspectant
zullen mij blijde omringen wanneer Gij justi, donec retribuas mihi.
mij weldoet’.
ANT. Ik schouw naar rechts en zie uit, ANT. Considerabam ad dexteram, et
maar er is niemand die acht op mij slaat. videbam, et non erat qui cognosceret me.
Als de antifoon Considerabam is herhaald, volgt onmiddellijk de antifoon van de
lofzang Magnificat.
ANT. Terwijl zij nu aten, * nam Jesus
ANT. Coenantibus autem * illis, accepit
brood, zegende het, brak het, en gaf het Jesus panem, et benedixit, ac fregit,
aan zijn leerlingen.
deditque discipulis suis.
Op Goede Vrijdag zegt men de volgende antifoon:
ANT. Toen Hij de azijn genuttigd had, * ANT. Cum accepisset acetum, * dixit:
zeide Hij: Het is volbracht; en Hij boog Consummatum est: et inclinato capite,
het hoofd en gaf de geest.
emisit spiritum.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
En als de antifoon is herhaald, besluit men de Vespers zoals boven na de Lauden
werd aangegeven: Christus factus est, enz.
¶ DE COMPLETEN worden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag als volgt gebeden.
Men begint met Confiteor, Misereatur en Indulgentiam; hierop volgen de drie psalmen
zonder antifoon en onmiddellijk daarna de lofzang Nunc dimittis. Na deze lofzang
besluit men met Christus factus est, enz., bladz. 684.

Gebeden bij de paascommunie op Witte Donderdag
Waarlijk recht is het en goed, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onzen
Heer, den waren en eeuwigen hogepriester en den enigen priester zonder vlek van
zonde; die, toen Hij bij het laatste avondmaal het bestel van het nimmer eindigende
offer instelde, Zichzelf als offerlam heeft opgedragen en geleerd heeft hoe dit te
offeren; als wij ons voeden met zijn vlees, dat voor ons
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werd geslacht, worden wij gesterkt; en wij worden schoongewassen, als wij drinken
van het bloed dat Hij voor ons heeft vergoten.
Dit overwegende, en in het besef van onze zonden, brengen wij U, Heer, geen
bloedige offeranden, maar dragen wij U met eenvoudig gebed door uwe Kerk het
lichaam van den eeuwigen priester op. Gedenk dan, Heer, wat Hij die onze zonden
torste, voor ons verdragen heeft. Trek ons aan het kleed der gerechtigheid, opdat aan
uw maaltijd niemand aanzitte zonder bruiloftskleed. Moge de dis van het nieuwe
verbond bloesemen van hemelse vreugden. Ver blijve daar de begoocheling waardoor
die boze leerling werd verleid. In allen zij een waar geloof, een vaste hoop en een
zuivere liefde, opdat het geweten door deze geestelijke geheimen niet worde bezwaard;
maar door de zoetheid van uw vrede en uw liefde wij, van alle smet gezuiverd, U
voor immer mogen loven.
Jesus Christus, wij aanbidden en vereren het hoogheilig en levendmakend offer van
uw Lichaam en Bloed, tot uw gedachtenis in deze offerande tegenwoordig,
overgeleverd om geslachtofferd te worden voor de verlossing van allen. Wij herdenken
daardoor uw lijden en wij smeken nederig en met eerbied uw goedheid, dat Gij U
over ons, zondaren, wilt ontfermen en ons wilt sparen, Gij die U gewaardigd hebt
geboren te worden uit de maagd Maria; Gij die U voor ons door de Joden vrijwillig
gevangen liet nemen, gebonden zijt, met vuisten geslagen, bespuwd, gegeseld, met
doornen gekroond, op het kruis gelegd, met nagels vastgeslagen en met azijn gelaafd;
Gij die de dood hebt willen ondergaan en de derde dag hebt willen verrijzen.
Allerheiligste Drievuldigheid, schenk mij, armzalige en verlaten zondaar, door het
lijden van onzen Heer Jesus Christus vergiffenis en kwijtschelding van mijn zonden,
en geef na de dood, mij en al mijn verwanten, vrienden, onderhorigen en weldoeners
en alle gelovigen, in leven of reeds gestorven, het leven en de heerlijkheid in
eeuwigheid. Amen.
Verleen mij, Zoon van God, vandaag aan te zitten aan uw mystieke maaltijd. Ik zal
uw geheim niet aan uw vijanden verraden, en U geen kus geven gelijk Judas. Maar
met den rover belijd ik U: gedenk mij, Heer, in uw koninkrijk.

Gebeden en oefeningen voor Witte Donderdag
¶ Bij ons bezoek aan het heilig Sacrament, dat vandaag in het zogenaamde heilige
Graf ter aanbidding wordt bewaard, kunnen wij ook de gebeden bidden, welke onder
voor de verering van het
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heilig Sacrament of ter ere van Christus' heilig lijden zijn aangegeven. (Bladz. 955
vlg. en 991 vlg.)

Gebed tot Christus
Eniggeboren Zoon van God den Vader, voor het heil der wereld hebt Gij ons nederige
vlees willen aannemen; den mens dien Gij geschapen hadt en die door het bedrog
des duivels was misleid, hebt Gij in uw ontferming door de genade van uw ootmoed
teruggeroepen tot de weg van het paradijs; Gij hebt U niet ontzien de voeten uwer
leerlingen te wassen om ons door de overweging en navolging van dit heilzaam
voorbeeld met U te doen heersen. Wij vragen uw goedheid, almachtige God, dat Gij
de boosheid onzer zonden wilt delgen, opdat wij, schoongewassen van schuld,
deelgenoten worden der heiligen in het hemels rijk.

De lofzang der christelijke liefde ‘ubi caritas’
De beurtzang ‘Ubi caritas’, welke bij de voetenwassing of het Mandatum
wordt gezongen, is ontleend aan de middeleeuwse hymne, waarvan onder
een vertaling volgt. Deze lofzang is een overweging over het goed der
broederlijke liefde, waarvan de Heer ons een voorbeeld heeft gegeven,
toen Hij bij het avondmaal de voeten der leerlingen wies.
Tot één heeft ons vergaderd Christus' liefde;
laat ons jubelen en ons in Hem verheugen,
vrezen en liefhebben den levenden God
en met oprecht hart elkaar beminnen.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Wie liefde niet bezit, hij bezit niets,
maar blijft in duisternis en schaduw van de dood.
Laat ons elkaar beminnen en op klare dag,
wandelen, zo 't past, als kinderen des lichts.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Dit roept de Heer en zegt met luide stem:
‘Alwaar tezamen zijn vergaderd
om wille van mijn Naam drie of twee,
daar zal lk in hun midden wijlen’.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Laat ons dus, waar wij samen zijn verenigd,
wèl zorgen dat wij naar de geest niet zijn verdeeld.
Laat af van boze twisten en onenigheid.
Zo dan zal waarlijk Christus in ons midden zijn.
Waar ware liefde is, daar is, ook God.
Want gelijk de liefde zelfs afwezigen verbindt,
zo scheidt de tweedracht wie tezamen zijn.
Laat ons allen één van hart zijn,
opdat wij niet vergaderd zijn en toch gescheiden.
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De liefde is het hoogste goed, een rijke gave,
waaraan geheel de orde der geboden hangt,
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waar zowel oude als nieuwe wet vervuld wordt,
die tot het hoogst des hemels leidt wie haar volbrengen.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Zij wordt verbeeld door 't rode kleed der oude wet
hetwelk in rode verf tweemaal moest zijn gedompeld;
in twee geboden toch bestaat de liefde:
dat God moet zijn bemind en ook de mens.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Met heel ons hart dus laat ons God beminnen
en niets achten boven de liefde tot Hem.
Zo laat ons ook den naaste in God gelijk onszelven
liefhebben, ja de vijanden, om Christus' wil.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Wie dit dubbele gebod der liefde
met nederige geest te onderhouden zoekt,
waarlijk, hij blijft in Christus, en in hem
- want uitgedreven is de nacht derzonde - verwijlt Christus.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Wel steil en nauw is 't pad dat opwaarts voert,
hellend en breed de weg die naar beneden;
maar broederlijke liefde geeft het eeuwig leven,
terwijl de boze twist een straf geeft zonder eind.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
Laat ons eensgezind den Allerhoogste smeken,
dat Hij in onze dagen mild zijn vrede schenkt,
dat bij geloof en hoop het goede werk zich voege,
opdat wij 't lot der hemelingen erven.
Waar ware liefde is, daar is ook God.
‘Glorie den eeuw'gen Koning’ laat ons zingen,
en bidden voor het leven onzer heersers,
opdat wij vele jaren ons met hen verheugen
om Hem, wiens liefde ons hier heeft verenigd.
Waar ware liefde is, daar is ook God.

Christus' hogepriesterlijk gebed (Jo. 17)
Met voorliefde overwegen wij vandaag het grote gebed dat de Heer volgens
het evangelie van Joannes na het avondmaal sprak, alvorens naar de hof
te gaan. Christus zelf bezingt hier de heerlijkheid van zijn Pascha dat in
het avondmaal reeds werd bezegeld. Door dit Pascha is den Vader de
hoogste eer gebracht en hebben wij het eeuwige leven verworven en de
kennis van Gods Wezen. Dat wij in deze verheerlijking, welke wij in
Christus verwierven, één mochten zijn door onderlinge liefde en door de
eenheid van geloof en kerkelijke gemeenschap. Door deze eenheid immers
eren wij den Vader gelijk de Zoon Hem heeft geëerd; en door deze eenheid
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prediken wij het heil dat wij door de passie des Heren hebben verworven.
Dit is de diepe betekenis van de eenheid der christenen, waarvoor wij
moeten bidden en waarnaar wij moeten verlangen gelijk Christus dit deed
bij het begin van zijn lijden.
Jesus sloeg zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, verheer-
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lijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke; want macht hebt Gij Hem gegeven
over alle vlees, om het eeuwige leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven
hebt. Dit nu is het eeuwige leven: dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God,
en Hem dien Gij gezonden hebt, Jesus Christus. Ik heb U verheerlijkt op aarde door
het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen; en nu, Vader, verheerlijk Mij
bij Uzelven met de heerlijkheid, welke Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.
Door Zichzelf vrijwillig over te leveren in de Eucharistie heeft Christus
het Hem opgedragen werk reeds volbracht en aldus den Vader verheerlijkt.
Daarom zal de Vader ook Hem verheffen door de verrijzenis en Hem in
zijn Godmensheid doen nederzitten aan zijn rechterhand.
Ik heb uw Naam bekend gemaakt aan de mensen, die Gij Mij gegeven hebt uit de
wereld. Ze waren de uwen; maar Gij hebt hen Mij gegeven, en ze hebben uw woord
onderhouden. Nu weten ze, dat alwat Gij Mij hebt gegeven, van U afkomstig is.
Want Ik heb hun de woorden gebracht, die Gij Mij hebt gegeven; zij namen ze aan,
erkenden naar waarheid dat Ik van U ben uitgegaan, en geloofden dat Gij Mij
gezonden hebt. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die Gij
Mij hebt gegeven, omdat ze de uwen zijn. Al het mijne is het uwe en het uwe het
mijne; Ik ben verheerlijkt in hen. Voortaan ben Ik niet meer in de wereld; maar zij
blijven in de wereld, terwijl Ik tot U kom.
Heilige Vader, bewaar hen in uw Naam, die Gij Mij hebt gegeven; opdat ze één
mogen zijn zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw Naam, die Gij
Mij hebt gegeven; Ik heb gewaakt over hen en niemand van hen ging verloren dan
de zoon van verderf, opdat de Schrift zou worden vervuld. Maar nu kom Ik tot U.
Terwijl Ik nog in de wereld ben, zeg Ik dit alles, opdat ze mijn vreugde ten volle in
zich zouden bezitten. Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld is hen gaan haten,
omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ook Ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet
dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad. Van
de wereld zijn ze niet, zoals Ik niet van de wereld ben.
Heilig hen in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals Gij Mij in de wereld hebt
gezonden, zo heb Ik ook hen in de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen,
opdat ook zij in waarheid geheiligd mogen zijn.
Christus maakt Zichzelf tot een heilige offerande van uiterste liefde en
gehoorzaamheid, om ons door zijn genade te doen delen in zijn heerlijkheid
en ons tot aangenomen kinderen des Vaders te maken.
Ik bid niet voor hen alleen, maar ook voor allen die door hun woord in Mij geloven.
Mogen ze allen één zijn, gelijk Gij, Vader, het zijt in Mij, en
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Ik in U; mogen ze ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden
hebt. En de glorie, die Gij Mij hebt gegeven, heb ook Ik aan hen gegeven, opdat ze
één zouden zijn, gelijk Wij één zijn. Ik in hen en Gij in Mij. Mogen ze volmaakte
eenheid bezitten, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij hebt gezonden en dat Gij hen
hebt bemind, gelijk Gij Mij hebt liefgehad. Vader, Ik wil, dat zij die Gij Mij hebt
gegeven met Mij mogen zijn, waar Ik zelf ben; dat ze mijn heerlijkheid mogen
aanschouwen, die Gij Mij hebt gegeven, omdat Gij Mij hebt liefgehad vóór de
grondlegging der wereld. Gerechte Vader, wel heeft de wereld U niet gekend, maar
Ik heb U gekend; en zij hebben erkend, dat Gij Mij hebt gezonden. Ik heb aan hen
uw Naam bekend gemaakt en zal dit blijven doen, opdat de liefde, waarmee Gij Mij
hebt bemind, in hen moge zijn, en Ik in hen.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
Op Witte Donderdag vieren wij niet alleen de geheimen van Christus'
liefde, van het avondmaal en de voetenwassing. Wij overwegen ook het
mysterie der boosheid: het verraad door den leerling en de verblinding der
Joden.
Te hoop loopt nu de raad der Joden om den Schepper en Maker van het heelal aan
Pilatus over te leveren. O schurken, o ongelovigen! Die komt om te oordelen over
levenden en doden, verwijzen zij ten oordeel; die alle lijden heelt, bereiden zij ten
lijden. Lankmoedige Heer, groot is uw ontferming; U zij lof.
Judas, de listige verrader, heeft met een kus vol list den Heiland en den Heer
overgeleverd, den Meester van alle dingen gelijk een slaaf aan de boosdoeners
verraden; gelijk een schaap ter slachtbank, zo laat Hij Zich leiden, het Lam van God,
de Zoon des Vaders, enig in rijke ontferming.
Het Lam, door Isaias eens voorzegd, gaat op ter slachtbank uit eigen wil, en reikt
zijn rug den gesels, en zijn kaken aan de slagen; zijn aangezicht wendt zich niet af,
als men het schaamteloos bespuwt; tot schandelijke dood wordt Hij verwezen. En
alles, hoewel zondeloos, uit vrije wil verdraagt Hij het om allen te schenken de
opstanding uit de doden.
Heden komt tegen Christus de boze raad bijeen en beraamt zijn leugens tegen Hem
om schuldeloos Hem aan Pilatus uit te leveren ter dood. Heden legt de strik van geld
Judas zichzelven om en wordt beroofd van beide, tijdelijk en goddelijk leven. Heden
profeteert Kaïphas zonder het te willen, als hij zegt dat beter één ten gronde gaat dan
heel het volk. Want Hij toch kwam om voor onze zonden te lijden, opdat Hij ons
bevrijden zou van de slavernij des vijands, in zijn goedheid en liefde voor de mensen.
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Dankzegging voor de verlossing en gebed voor de bekering der zondaren
Christus is gestorven opdat allen met Hem zouden opstaan tot heerlijkheid.
Daarom bidden wij God, dat alle zondaren mogen komen tot het Kruis om
te worden gewassen met Christus' Bloed en met de huisgenoten der Kerk
te eten van de eucharistische maaltijd, om aldus deel te hebben aan het
Pascha des Heren ten eeuwigen leven. Onderstaand gebed, dat oudtijds
door den bisschop werd uitgesproken als hij op Witte Donderdag de
boetelingen weer opnam in de gemeenschap der gelovigen, kunnen wij
bidden voor alle zondaren, vooral voor hen die op het Paasfeest moedwillig
weigeren aan te zitten aan de tafel des Heren.
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, door Christus onzen
Heer, dien Gij, almachtige Vader, op onuitsprekelijke wijze hebt willen doen geboren
worden, opdat Hij Adams schuld aan U, eeuwige Vader, zou voldoen, onze dood
door de zijne zou vernietigen, onze wonden in zijn lichaam zou dragen en onze smet
zou wassen in zijn bloed; opdat wij, neergestort door de afgunst van den ouden vijand,
door zijn goedertierenheid zouden opstaan. Door Hem vragen wij U, Heer, in ootmoed,
ons voor de zonden van anderen te verhoren, hoewel wij zelfs voor onze eigen zonden
niet vermogen te bidden. Goedertierenste Heer, roep dan ook nu weer in uw goedheid
uw dienaren tot U terug, die door hun misdrijven zich van U hebben verwijderd.
Zelfs op de vernedering van den schurk Achab hebt Gij niet verachtelijk neergezien,
maar Gij hebt hem de verdiende straf kwijtgescholden. Ook Petrus hebt Gij om zijn
tranen verhoord, en hem naderhand de sleutels van het hemelrijk gegeven. Den rover
hebt Gij op zijn belijdenis datzelfde rijk als beloning beloofd. Daarom, goedertierenste
Heer, breng hen voor wie wij U bidden, weer bijeen en schenk hen terug aan de
schoot uwer Kerk, opdat de vijand niet in het minst over hen vermag te triomferen,
maar uw Zoon, aan U gelijk, hen met U verzoene, hen zuivere van alle misdaad en
hen toelate tot uw allerheiligst gastmaal. Zo moge Hij hen verkwikken met zijn Vlees
en Bloed, dat Hij hen na dit leven voere tot het hemelrijk, Jesus Christus uw Zoon,
onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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Goede Vrijdag
De passie is het uur des Heren; vrijwillig heeft Hij Zich aan het lijden overgeleverd;
daartoe was Hij gekomen. Maar Christus zelf noemt zijn passie eveneens het uur van
den vorst der duisternis (Luc. 22, 53). Het zijn de bozen die Hem hebben doen lijden
en die Hem hebben gedood: de verrader Judas, de hogepriesters met hun raad, Pilatus
en Herodes, de menigte der Joden. Onze zonden zijn het die Hem in de hof bloed
hebben doen zweten, die Hem hebben gegeseld en bespot, die Hem aan het kruis
hebben genageld. De passie des Heren is ook het uur van den boze, zozeer dat de
boze kon menen dat het uitsluitend zijn uur is geweest. Dit is het mysterie der
boosheid, dat de Goede Vrijdag tot een uitzichtloze rouwdag zou maken, als hij niet
werd voorafgegaan door de Witte Donderdag, en niet werd gevolgd door het Pasen
van Christus' verheffing.
Telkens opnieuw overwegen wij het lijden van Christus: de doodsangst, de
geselroeden en de doornenkroon, het kruis en de nagelen. Maar hoe groot deze passie
is geweest, hoe geheel en al onvergelijkbaar met wat pijn en foltering ooit een mens
hebben doen lijden, zullen wij nimmer kunnen vermoeden. Enkele woorden hebben
de evangelisten opgetekend. Allereerst de kreet in de hof, toen de beklemming van
de angst het bloed door de poriën van Christus' lichaam drong: dat, als het niet de
duidelijke wil des Vaders was, dit lijden aan Hem zou voorbijgaan. En vervolgens
die andere nooit te begrijpen kreet aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt
Gij Mij verlaten’. Zo groot is dus Christus' eenzaamheid geweest; in zulk een mate
heeft Hij Zich in zijn passie ontledigd van zijn gelijkheid met den Vader door de
gestalte aan te nemen van een slaaf (Phil. 2, 6-7). Zo groot zijn dus onze zonden.
Maar ook: zo groot is de liefde van onzen Verlosser.
Want in de passie des Heren is het geheim van Gods liefde even groot als dat van
Gods rechtvaardigheid. Was het nodig dat de Heer zoveel leed om de wereld te
verlossen? Hij zelf heeft het antwoord gegeven: ‘Moest de Christus dit alles niet
lijden?’ (Luc. 24, 26). De oude vaders en de theologen in later tijd hebben hierover
nagedacht en naar een oplossing gezocht; zij hebben
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gesproken over de rechten van den satan welke aan deze tweede boom des levens
werden ingelost, over de genoegdoening van de beledigde majesteit Gods, over de
dood welke alleen door de dood kon worden overwonnen. Dit alles zijn slechts
verschillende opzichten van het mysterie, dat des te onbegrijpelijker is omdat Gods
oneindige goedheid er in samenvalt met zijn oneindige rechtvaardigheid en de glorie
van zijn majesteit. Dit geheim kunnen wij slechts eerbiedig vereren, zoals wij slechts
kunnen huiveren bij de gedachte aan het geheim van onze boosheid, die den Heer
zoveel heeft doen lijden.
Wij overwegen vandaag hoe Christus als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond
de oude wet ongedaan heeft gemaakt, door haar geheel en al te vervullen, hoe geheel
de veelheid van voorafbeeldende offers is teniet gedaan door dit ene werkelijke offer,
dat eens en voor altijd is gebracht om aller zonden te delgen (Hebr. 9). Als de Heer
alles heeft volbracht en sterft, scheurt de nutteloos geworden voorhang van de oude
tempel in twee stukken. Aan het eind van de morgendienst en gedurende de dag
vereren wij het Kruis. De innigheid van deze verering heeft de godsvrucht der Kerk
aan de sobere eenvoud der oude liturgie van Goede Vrijdag toegevoegd. Dit kruis is
niet alleen de martelpaal van Christus' uiterste lijden; het is ook het zegeteken van
den overwinnaar, dat de gelovigen met lauwerkransen en edelstenen hebben opgesierd.
In de lofzang bezingen wij het als de zegevaan des konings (Vexilla Regis) en wij
vereren het niet zonder tegelijkertijd de glorie der verrijzenis te bezingen (Crucem
tuam adoramus et resurrectionem tuam glorificamus).
Een andere overweging geldt den rover, den ‘goeden moordenaar’. Als eerste gaat
hij met Christus het paradijs binnen, omdat hij geloofde en vertrouwde. Hij leert ons
vandaag hoezeer de verlossing louter uit genade is.
Ten slotte overwegen wij vandaag, hoe volgens de verklaring der vaders uit de
zijdewonde van den gekruisigden Heer de Kerk is geboren, en hoe onder het kruis
de bedroefde Moeder stond als het oerbeeld en de moeder der Kerk en van geheel
de door Christus verloste mensheid.

Overwegingen
Op Goede Vrijdag overwegen wij de woorden uit het Oude Testament,
waardoor het lijden des Heren tot in bijzonderheden werd voorzegd, en
enkele teksten van sint Petrus en sint Paulus, waarin zij den lijdenden
Christus belijden als den enigen Verlosser en den Hogepriester der nieuwe
wet.
Psalm 21, waarin het lijden des Heren werd voorzegd, vindt men op bladz. 700.

De lijdensprofetie van Isaias (53, 2-12)
En Hij schiet op als een rijsje voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorstige grond;
geen gestalte is aan Hem en geen schoonheid; en wij zagen Hem, en Hij had geen
gestalte die ons behaagt. Veracht, en de geringste der man-
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nen, de man van smarten die weet wat lijden is; bedekt was zijn gelaat en versmaad;
daarom hebben wij Hem veracht. Waarlijk, onze krankheden heeft Hij gedragen en
onze smarten heeft Hij getorst; maar wij hielden Hem voor een melaatse, geslagen
en vernederd door God. Hij echter werd gewond om onze ongerechtigheden,
verbrijzeld om onze misdaden; ons ten vrede werd Hij getuchtigd, en door zijn
striemen werden wij genezen. Allen doolden wij als schapen, ieder week af op zijn
weg; en de Heer legde op Hem ons aller ongerechtigheid. Hij is ten offer gebracht,
omdat Hij het zelf wilde, en Hij deed zijn mond niet open; gelijk een schaap wordt
Hij ter slachting geleid, en als een lam voor zijn scheerder blijft Hij stom, en doet
zijn mond niet open. Uit verdrukking en rechtzaal wordt Hij weggeleid; wie
bekommert zich nog om zijn lot? Want afgesneden is Hij van het land der levenden;
om de misdaad van mijn volk is Hij ter dood gebracht. Bij de goddelozen plaatst
men zijn graf, bij de zondaars zijn grafstede; toch had Hij geen onrecht gepleegd, en
er was geen bedrog in zijn mond. De Heer heeft Hem willen verbrijzelen door lijden,
en als een zoenoffer zijn leven genomen; nu zal Hij zijn kroost zien in lengte van
dagen, als Hij volbracht heeft wat den Heer behaagt. Zelf gerecht, zal mijn dienaar
tot gerechtigheid brengen de velen wier ongerechtigheid Hij heeft gedragen. Daarom
zal Ik Hem velen tot erfdeel schenken, en zal Hij de buit der machtigen delen; omdat
Hij zijn leven prijsgaf aan de dood en Zich onder de misdadigers heeft doen rekenen;
want Hij heeft de misdaad van velen gedragen en gebeden voor de zondaars.

Het heilswerk des Heren (1 Petr. 1, 18-21)
Want gij weet, dat gij niet met vergankelijk zilver of goud zijt vrijgekocht uit uw
ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt, maar door het kostbaar bloed van
Christus als van een Lam zonder vlek of gebrek. Vóór de grondvesting der wereld
was Hij daartoe voorbestemd, maar eerst op het einde der tijden is Hij verschenen
ter wille van u. Door Hem gelooft gij in God, die Hem van de doden heeft opgewekt
en verheerlijkt; en zó is uw geloof ook hoop op God.

Christus de eeuwige hogepriester (Hebr. 9, 11-28)
Tabernakel en tabernakeldienst van het Oude Verbond waren
voorafbeeldingen van het Nieuwe. Zeer duidelijk was de voorafbeelding
van de Grote Verzoendag, als de hogepriester alleen het Heilige der heiligen
binnentrad en een bloedig offer bracht ‘voor zijn eigen nalatigheden en
voor die van het volk’ (Hebr. 9, 7). Christus heeft door zijn offer deze
oude dienst op volmaakte wijze voltrokken, en zo de voorafbeelding in
vervulling doen gaan.
Maar Christus, optredend als Hogepriester der toekomende goederen, is het heiligdom
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binnengegaan door de grotere en volmaaktere tabernakel, welke niet met handen
gemaakt is, - dat wil zeggen, welke niet tot deze schepping behoort -; niet door bloed
van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed; ééns voor altijd, daar Hij een
eeuwige verlossing verworven had. Want zo het bloed van bokken en stieren, en de
besprenkeling met as van een koe, de onreinen heiligt tot de reinheid van het vlees,
hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die door een eeuwigen Geest Zich
als smetteloos offer opdroeg aan God, ons geweten reinigen van dode werken tot de
dienst van den levenden God? En daarom is Hij de Middelaar van een nieuw
Testament, en is Hij gestorven tot verzoening van de overtredingen van het eerste,
opdat de uitverkorenen de beloofde eeuwige erfenis zouden ontvangen. Want waar
een testament is, daar moet de dood van den erflater worden vastgesteld. Want het
testament wordt eerst bindend door de dood, daar het niet van kracht is, zolang de
erflater leeft.
Daarom ook is het eerste testament niet ingewijd zonder bloed. Want nadat Moses
alle voorschriften der Wet aan heel het volk had afgekondigd, nam hij het bloed van
kalveren en bokken met water, purperwol en hysop, en besprenkelde het boek zelf
en heel het volk, terwijl hij sprak: ‘Dit is het bloed van het verbond, dat God met u
heeft gesloten.’ Eveneens besprenkelde hij de tabernakel en al het benodigde van de
eredienst met het bloed; ook wordt volgens de Wet nagenoeg alles door bloed
gereinigd, en zonder bloedstorting is er geen vergiffenis.
Het was dus noodzakelijk, dat de afbeeldingen der hemelse dingen op die wijze
werden gereinigd, maar de hemelse dingen zelf door volmaaktere offers.
Want Christus is niet een heiligdom binnengegaan, dat met handen gemaakt is en
voorafbeelding is van het waarachtige, maar de hemel zelf, om thans voor Gods
aangezicht te verschijnen ten behoeve van ons. Ook droeg Hij Zich niet meermalen
op, zoals de hogepriester ieder jaar opnieuw het heiligdom binnenging met het bloed,
dat het zijne niet was. Want dan zou Hij van de schepping der wereld af meermalen
hebben moeten lijden, terwijl Hij feitelijk slechts éénmaal en op het einde der tijden
verschenen is, om door zijn offer de zonde te delgen. En evenals het voor de mensen
is vastgesteld, één enkele maal te sterven, en daarna het oordeel volgt, zo is ook
Christus één enkele maal geofferd, om veler zonden te delgen; en ten tweede male
zal Hij verschijnen, niet om wille der zonde, maar tot zaligheid van hen die Hem
verwachten.
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De metten
In stilte bidden wi Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God.

De eerste nachtwake
ANT.

ANT.

ASTITERUNT reges terrae, * et principes DE koningen der aarde komen bijeen, *
convenerunt in unum adversus Dominum, en de vorsten spannen samen tegen den
et adversus Christum ejus.
Heer en tegen zijn Gezalfde.

Psalm 2
Evenals de oude Joodse leraren heeft de Kerk deze psalm immer van den
Messias verstaan. Christus, vervolgd door de machten der aarde, herhaalt
ons de woorden waardoor de Vader in de hemel Hem de overwinning heeft
verzekerd. Het is de belijdenis van de Godheid des Heren en van zijn
algemeen Koningschap.
Quare fremuerunt gentes, * et populi
meditati sunt inania?

Waarom woeden de heidenen, * en
zinnen de volken op ijdelheid?

Astiterunt reges terrae, et principes
convenerunt in unum * adversus
Dominum et adversus Christum ejus.

De koningen der aarde komen bijeen, en
de vorsten spannen samen * tegen den
Heer en tegen zijn Gezalfde:

Dirumpamus vincula eorum: * et
projiciamus a nobis jugum ipsorum.

‘Laten wij hun banden verbreken, * en
het juk van ons afwerpen.’

Qui habitat in caelis, irridebit eos: * et
Dominus subsannabit eos.

Die in de hemelen woont, lacht hen uit;
* de Heer spot met hen.

Tunc loquetur ad eos in ira sua, * et in
furore suo conturbabit eos.

Dan dreigt Hij hen in zijn toorn * en doet
hen beven voor zijn gramschap:

Ego autem constitutus sum Rex ab eo
super Sion montem sanctum ejus, *
praedicans praeceptum ejus.

‘Ik zelf heb een koning aangesteld over
Sion, mijn heilige berg.’ * - Laat mij zijn
uitspraak verkondigen:

Dominus dixit ad me: * Filius meus es
tu, ego hodie genui te.

‘De Heer sprak tot Mij: * Gij zijt mijn
Zoon; Ik heb U heden verwekt.

Postula a me, et dabo tibi gentes
Vraag Mij, en Ik zal U de volken tot
hereditatem tuam, * et possessionem tuam erfdeel geven, * en de grenzen der aarde
terminos terrae.
tot uw bezit;
Reges eos in virga ferrea, * et tamquam Gij zult over hen heersen met ijzeren
vas figuli confringes eos. scepter, * en als het vat van een
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Nu dan, koningen, weest wijs; * laat u
beleren, rechters der aarde.

Et nunc, reges, intelligite: * erudimini,
qui judicatis terram.

Dient den Heer in vreze, * en huldigt
Hem in beven.

Servite Domino in timore; * et exsultate
ei cum tremore.

Schikt u naar zijn tucht, dat de Heer niet Apprehendite disciplinam, nequando
in toorn ontsteke * en gij zoudt ten onder irascatur Dominus, * et pereatis de via
gaan.
justa.
Want licht ontvlamt zijn gramschap. * Cum exarserit in brevi ira ejus: * beati
Gelukkig allen die op Hem vertrouwen. omnes qui confidunt in eo.
ANT. De koningen der aarde komen
bijeen, en de vorsten spannen samen
tegen den Heer en zijn Gezalfde.

ANT. Astiterunt reges terrae, et principes
convenerunt in unum adversus Dominum,
et adversus Christum ejus.

ANT. Zij verdelen * mijn klederen onder ANT. Diviserunt sibi * vestimenta mea,
elkander, en werpen het lot over mijn
et super vestem meam miserunt sortem.
gewaad.

Psalm 21
Hangend aan het kruis, heeft de Heer deze profetische psalm op Zichzelf
toegepast door er de eerste woorden van te spreken. En waarlijk, duidelijk
heeft de profeet hier tot in bijzonderheden de Passie des Heren voorzegd,
zowel zijn uiterste geestelijke verlatenheid (in het eerste gedeelte) als zijn
lichamelijk lijden (in het tweede gedeelte). In het derde gedeelte van de
psalm is het de Kerk die spreekt; zij belijdt de rijkdom van Verlossing
welke dit lijden ons bracht, en verkondigt dit wonderwerk des Heren aan
geheel de aarde.
God, mijn God, zie op mij neer; waarom Deus, Deus meus, respice in me: quare
hebt Gij mij verlaten, * houdt Gij U ver me dereliquisti? * longe a salute mea
van mijn hulp, van mijn klagen?
verba delictorum meorum.
Mijn God, ik roep overdag, en Gij
Deus meus, clamabo per diem, et non
antwoordt niet; * des nachts, maar ik vind exaudies: * et nocte, et non ad
geen rust.
insipientiam mihi.
Toch troont Gij in het heiligdom, * Gij, Tu autem in sancto habitas, * laus Israël.
lof van Israël.
Op U hebben onze vaderen vertrouwd; * In te speraverunt patres nostri: *
zij hebben vertrouwd en Gij hebt hen
speraverunt, et liberasti eos.
verlost;
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Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt: *
in te speraverunt, et non sunt confusi.
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Ego autem sum vermis, et non homo: * Maar ik ben een worm en geen mens, *
opprobrium hominum, et abjectio plebis. een smaad voor de mensen en veracht
door het volk.
Omnes videntes me, deriserunt me: *
locuti sunt labiis, et moverunt caput.

Allen die mij zien, bespotten mij; * zij
grijnzen en schudden het hoofd:

Speravit in Domino, eripiat eum: *
salvum faciat eum, quoniam vult eum.

‘Hij heeft vertrouwd op den Heer, laat
Die hem nu helpen; * laat Die hem
redden, als Hij hem liefheeft.’

Quoniam tu es, qui extraxisti me de
ventre: * spes mea ab uberibus matris
meae. In te projectus sum ex utero:

Gij zijt het toch die mij uit de schoot hebt
geheven, * mijn hoop sinds ik rustte aan
de borst mijner moeder. Bij mijn geboorte
werd ik U toevertrouwd;

De ventre matris meae Deus meus es tu, Gij zijt mijn God van de schoot mijner
* ne discesseris a me:
moeder; * houd U dus niet verre van mij.
Quoniam tribulatio proxima est: *
quoniam non est qui adjuvet. -

Want de dood is nabij, * en er is niemand
om mij te helpen. -

Circumdederunt me vituli multi: * tauri Vele stieren omringen mij, * vette buffels
pingues obsederunt me.
dringen op mij aan.
Aperuerunt super me os suum, * sicut leo Zij sperren hun muil naar mij open, * als
rapiens et rugiens.
een verscheurende, brullende leeuw.
Sicut aqua effusus sum: * et dispersa sunt Als water ben ik uitgegoten, * en al mijn
omnia ossa mea.
beenderen zijn ontwricht.
Factum est cor meum tamquam cera
liquescens * in medio ventris mei.

Mijn hart is als was; * het smelt weg in
mijn borst.

Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua Mijn kracht is verdord als een scherf, en
mea adhaesit faucibus meis: * et in
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; *
pulverem mortis deduxisti me.
Gij strekt mij neer in het stof van de dood.
Quoniam circumdederunt me canes multi: Want vele honden omringen mij; * een
* concilium malignantium obsedit me. bende boosdoeners dringt op mij aan.
Foderunt manus meas et pedes meos: * Zij hebben mijn handen en voeten
dinumeraverunt omnia ossa mea.
doorboord; * zij hebben al mijn
beenderen geteld.
Ipsi vero consideraverunt

Zij bespieden en beloeren mij,
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* hebben mijn klederen onder elkander
verdeeld, en over mijn gewaad het lot
geworpen.

et inspexerunt me: * diviserunt sibi
vestimenta mea, et super vestem meam
miserunt sortem.

Heer, houd uw hulp niet verre van mij; * Tu autem, Domine, ne elongaveris
haast U mij te helpen.
auxilium tuum a me: * ad defensionem
meam conspice.
Ontruk mijn ziel aan het zwaard, * al wat Erue a framea, Deus, animam meam: *
mij rest aan het geweld der honden.
et de manu canis unicam meam:
Red mij uit de muil van den leeuw; *
verlos mij, arme, van de horens der
eenhoornen. -

Salva me ex ore leonis: * et a cornibus
unicornium humilitatem meam. -

Dan zal ik uw Naam aan mijn broeders
verkonden, * in het midden der
bijeenkomst U prijzen:

Narrabo nomen tuum fratribus meis: * in
medio ecclesiae laudabo te.

‘Prijst den Heer, gij die Hem vreest; *
verheerlijkt Hem, alle kinderen van
Jacob;

Qui timetis Dominum, laudate eum: *
universum semen Jacob, glorificate eum.

Vreest Hem, alle kinderen van Israël; * Timeat eum omne semen Israël: *
want niet heeft Hij versmaad of veracht quoniam non sprevit, neque despexit
het gebed van den verdrukte,
deprecationem pauperis:
Noch zijn aanschijn van mij afgewend; * Nec avertit faciem suam a me: * et cum
toen ik Hem riep, heeft Hij mij gehoord.’ clamarem ad eum, exaudivit me.
U geldt mijn lof in de grote bijeenkomst; Apud te laus mea in ecclesia magna: *
* mijn beloften vervul ik ten
vota mea reddam in conspectu timentium
aanschouwen van hen die U vrezen.
eum.
Armen zullen eten en worden verzadigd; Edent pauperes, et saturabuntur: et
die den Heer zoeken, zullen Hem loven, laudabunt Dominum qui requirunt eum:
* hun hart zal leven in eeuwigheid.
* vivent corda eorum in saeculum saeculi.
Alle grenzen der aarde zullen het
Reminiscentur et convertentur ad
gedenken, * en zich bekeren tot den Heer; Dominum * universi fines terrae:
Nedervallen zullen voor zijn aangezicht Et adorabunt in conspectu ejus *
* alle stammen der volken.
universae familiae gentium.
Want van den Heer is het koninkrijk, *
en Hij heerst over de volken.

Quoniam Domini est regnum: * et ipse
dominabitur gentium.

Al de machtigen der aarde zullen eten en Manducaverunt et adoraverunt omnes
aanbidden, * allen
pingues ter-
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rae: * in conspectu ejus cadent omnes qui die tot stof zijn vergaan, zullen buigen
descendunt in terram.
voor zijn aangezicht.
Et anima mea illi vivet: * et semen meum
serviet ipsi. Annuntiabitur Domino
generatio ventura: * et annuntiabunt caeli
justitiam ejus populo qui nascetur, quem
fecit Dominus.

Mijn ziel zal voor Hem leven, * en mijn
zaad zal Hem dienen, Verhalen van den
Heer aan het volgend geslacht, * zijn
goedheid verkondigen aan het volk dat
geboren gaat worden: dat de Heer dit
gedaan heeft.

ANT. Diviserunt sibi vestimenta mea, et ANT. Zij verdelen mijn klederen onder
super vestem meam miserunt sortem.
elkander, en werpen het lot over mijn
gewaad.
ANT. Insurrexerunt in me * testes iniqui, ANT. Valse getuigen * zijn tegen mij
et mentita est iniquitas sibi.
opgestaan, en de boosheid heeft zichzelf
belogen.

Psalm 26
Al wordt de rechtvaardige van alle zijden door vijanden benauwd, hij blijft
op God vertrouwen. - Deze psalm bevat niet, gelijk de beide voorgaande
psalmen, een onmiddellijke profetie van den Messias. Maar wij passen
hem toe op den Heer, die in zijn lijden naar zijn mensheid door den Vader
werd gesterkt, en die door zijn lijden tot hoogste heerlijkheid is gekomen.
Dominus illuminatio mea et salus mea; * God is mijn licht en mijn heil; * wien zou
quem timebo?
ik vrezen?
Dominus protector vitae meae, * a quo
trepidabo?

De Heer is de schutse van mijn leven; *
voor wien zou ik vervaard zijn?

Dum appropiant super me nocentes * ut Als de bozen tegen mij oprukken * om
edant carnes meas;
mijn vlees te verslinden;
Qui tribulant me inimici mei, * ipsi
infirmati sunt et ceciderunt.

Zij die mij vervolgen en haten, * zij
struikelen en komen ten val.

Si consistant adversum me castra, * non Al stelt zich een krijgsmacht tegen mij
timebit cor meum.
op, * mijn hart zal niet vrezen.
Si exsurgat adversum me praelium, * in Al ontbrandt ook een strijd tegen mij, *
hoc ego sperabo. zelfs dan blijf ik vertrouwen. -
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Unam petii a Domino, hanc requiram: * Om één ding bid ik den Heer, daarnaar
ut inhabitem in domo Domini omnibus verlang ik: * te wonen in het huis des
diebus vitae meae.
Heren al de dagen mijns levens;
Ut videam voluptatem Domini * et
visitem templum ejus.

Om de zoetheid van den Heer te
aanschouwen * en te toeven in zijn
tempel.
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Want Hij zal mij doen schuilen in zijn
tent, * op de dag van ellende mij
beschutten in zijn verborgen woning.

Quoniam abscondit me in tabernaculo
suo, * in die malorum protexit me in
abscondito tabernaculi sui.

Hij zal mij plaatsen op een rots, * ook nu In petra exaltavit me, * et nunc exaltavit
verheffen mijn hoofd boven de vijanden caput meum super inimicos meos.
die mij omringen.
In zijn tent zal ik brengen offers van
jubel; * ik zal zingen, den Heer een
loflied wijden. -

Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus
hostiam vociferationis; * cantabo et
psalmum dicam Domino. -

Hoor naar mijn stem, Heer, als ik tot U Exaudi, Domine, vocem meam, qua
roep; * ontferm U mijner en verhoor mij. clamavi ad te; * miserere mei et exaudi
me.
Tot U spreekt mijn hart, U zoeken mijn Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies
ogen; * uw aanschijn, Heer, wil ik
mea; * faciem tuam, Domine, requiram.
zoeken.
Wend uw aangezicht niet van mij af; *
verwerp uw dienaar niet in uw
gramschap.

Ne avertas faciem tuam a me; * ne
declines in ira a servo tuo.

Wees Gij mijn helper; * verlaat mij niet Adjutor meus esto; * ne derelinquas me,
en wil mij niet verstoten, God van mijn neque despicias me, Deus, salutaris meus.
heil.
Mijn vader en mijn moeder hebben mij Quoniam pater meus et mater mea
verlaten, * maar de Heer neemt mij aan. dereliquerunt me, * Dominus autem
assumpsit me.
Heer, toon mij uw weg * en leid mij op Legem pone mihi, Domine, in via tua, *
het rechte pad, om wille van mijn
et dirige me in semitam rectam propter
vijanden.
inimicos meos.
Geef mij niet over aan de begeerte van Ne tradideris me in animas tribulantium
hen die mij kwellen; want valse getuigen me; quoniam insurrexerunt in me testes
zijn tegen mij opgestaan, * en de
iniqui, * et mentita est iniquitas sibi.
boosheid heeft zichzelf belogen.
Ja, ik zal zien de goederen des Heren *
in het land der levenden.

Credo videre bona Domini * in terra
viventium.

Hoop op den Heer; blijf moedig; * sterk Exspecta Dominum, viriliter age; * et
zij uw hart; hoop op den Heer.
confortetur cor tuum; et sustine
Dominum.
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ANT. Insurrexerunt in me testes iniqui, et ANT. Valse getuigen zijn tegen mij
mentita est iniquitas sibi.
opgestaan, en de boosheid heeft zichzelf
belogen.
. Diviserunt sibi vestimenta mea. . Et . Zij verdelen mijn klederen onder
super vestem meam miserunt sortem.
elkander. . En werpen het lot over mijn
gewaad.
Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

Eerste les
De Lamentatione Jeremiae Prophetae.

Uit de Klaagzang van den profeet
Jeremias. (2, 8-15)

Heth. Cogitavit Dominus dissipare
murum filiae Sion: tetendit funiculum
suum, et non avertit manum suam a
perditione: luxitque antemurale, et murus
pariter dissipatus est.

Heth. Besloten heeft de Heer de muur van
Sions dochter te slechten; Hij heeft het
richtsnoer gespannen, en zijn hand niet
afgewend van de ondergang; de voormuur
treurde, en de muur ligt evenzo terneder.

Teth. Defixae sunt in terra portae ejus:
perdidit, et contrivit vectes ejus: regem
ejus et principes ejus in gentibus: non est
lex, et prophetae ejus non invenerunt
visionem a Domino.

Teth. Verzonken in de aarde zijn haar
poorten; Hij verdierf en verbrak haar
grendels; haar koning en haar vorsten zijn
onder de heidenen; daar is geen wet, en
haar profeten ontvangen geen gezicht van
den Heer.

Jod. Sederunt in terra, conticuerunt senes
filiae Sion: consperserunt cinere capita
sua, accincti sunt ciliciis, abjecerunt in
terram capita sua virgines Jerusalem.

Jod. Sprakeloos zitten zij neder ter aarde,
de oudsten der dochter van Sion; zij
hebben hun hoofd met as bestrooid, zich
met zakken omgord; de jonkvrouwen van
Jerusalem buigen het hoofd naar de aarde.

Caph. Defecerunt prae lacrimis oculi mei,
conturbata sunt viscera mea: effusum est
in terra jecur meum super contritione
filiae populi mei, cum deficeret parvulus
et lactens in plateis oppidi.

Kaph. Verteerd door tranen zijn mijn
ogen, mijn binnenste is geschokt; mijn
lever is uitgestort ter aarde om de val van
de dochter van mijn volk, omdat kind en
zuigeling bezwijkt in de straten der stad.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

RESP. Omnes amici mei

BEURTZANG. Al mijn vrienden
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hebben Mij verlaten, en die Mij belagen
zijn overmachtig geworden; hij dien Ik
liefhad, heeft Mij verraden. * En Mij met
verwoede blikken wreed doorwondend,
hebben zij Mij gelaafd met edik. . Zij
hebben Mij verworpen onder de
misdadigers, en mijn leven hebben zij
niet gespaard. - En Mij.

dereliquerunt me, et praevaluerunt
insidiantes mihi: tradidit me quem
diligebam: * Et terribilibus oculis plaga
crudeli percutientes, aceto potabant me.
. Inter iniquos projecerunt me, et non
pepercerunt animae meae. - Et.

Tweede les
Lamed. Aan hun moeders vragen zij:
Waar is koren en wijn? terwijl zij als
gewonden bezwijken in de straten der
stad; terwijl zij hun geest uitademen op
de schoot hunner moeders.

Lamed. Matribus suis dixerunt: Ubi est
triticum et vinum? cum deficerent quasi
vulnerati in plateis civitatis: cum
exhalarent animas suas in sinu matrum
suarum.

Mem. Waarmee zal ik u vergelijken, of
aan wie u gelijk achten, dochter
Jerusalem? Waarmede zal ik u
gelijkstellen, dat ik u trooste, maagd,
dochter van Sion? Want groot als de zee
is uw jammer; wie kan u helen?

Mem. Cui comparabo te? vel cui
assimilabo te, filia Jerusalem? cui
exaequabo te, et consolabor te, virgo filia
Sion? Magna est enim velut mare
contritio tua: quis medebitur tui?

Nun. Uw profeten hebben voor u valsheid
en waanbeeld geschouwd, en uw
ongerechtigheid niet geopenbaard om u
tot boetvaardigheid te bewegen; maar zij
hebben visioenen gezien van bedrog en
misleiding.

Nun. Prophetae tui viderunt tibi falsa et
stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam,
ut te ad poenitentiam provocarent:
viderunt autem tibi assumptiones falsas
et ejectiones.

Samech. Zij klappen over u in de handen,
allen die voorbijgaan langs de weg; zij
fluiten en schudden het hoofd over de
dochter van Jerusalem: Is dit die stad,
zeggen zij, van volmaakte luister, de lust
van gans de aarde?

Samech. Plauserunt super te manibus
omnes transeuntes per viam: sibilaverunt,
et moverunt caput suum super filiam
Jerusalem: Haeccine est urbs, dicentes,
perfecti decoris, gaudium universae
terrae?

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

BEURTZANG. De voorhang van de tempel RESP. Velum templi scissum est, * Et
is gescheurd. * En geheel de aarde heeft omnis terra tremuit: latro de cruce
gesidderd;
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clamabat, dicens: Memento mei, Domine,
dum veneris in regnum tuum. . Petrae
scissae sunt, et monumenta aperta sunt,
et multa corpora sanctorum, qui
dormierant, surrexerunt. - Et omnis.

de rover riep van het kruis, en zeide:
Gedenk mijner, Heer, als Gij gekomen
zijt in uw rijk. . De rotsen zijn
gespleten, en de graven openden zich; en
vele lichamen van heiligen die waren
ontslapen, zijn verrezen. - En geheel.

Derde les Klaagz. 3, 1-9
Aleph. Ego vir videns paupertatem meam Aleph. Ik ben de man, die mijn jammer
in virga indignationis ejus.
geschouwd heb door de roede van zijn
gramschap.
Aleph. Me minavit, et adduxit in tenebras, Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in
et non in lumen.
de duisternis, en niet in het licht.
Aleph. Tantum in me vertit, et convertit Aleph. Alleen tegen mij wendde en
manum suam tota die.
keerde Hij zijn hand geheel de dag.
Beth. Vetustam fecit pellem meam et
carnem meam, contrivit ossa mea.

Beth. Hij heeft mijn huid en mijn vlees
doen verouderen, en heeft mijn beenderen
verbrijzeld.

Beth. Aedificavit in gyro meo, et
circumdedit me felle et labore.

Beth. Hij heeft rondom mij opgestapeld,
en mij omgeven met gal en kommer.

Beth. In tenebrosis collocavit me, quasi Beth. In duisternis heeft Hij mij doen
mortuos sempiternos.
zitten, als de doden voor immer.
Ghimel. Circumaedificavit adversum me, Ghimel. Hij heeft mij ommuurd, zodat ik
ut non egrediar: aggravavit compedem niet kan ontsnappen, heeft de keten van
meum.
mijn voeten verzwaard.
Ghimel. Sed et, cum clamavero et
rogavero, exclusit orationem meam.

Ghimel. Zelfs als ik riep en smeekte, heeft
Hij mijn gebed verstoten.

Ghimel. Conclusit vias meas lapidibus
quadris, semitas meas subvertit.

Ghimel. Hij heeft mijn wegen met
gehouwen stenen versperd, en mijn paden
omgewoeld.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

RESP. Vinea mea electa, ego te piantavi: BEURTZANG. Mijn uitgelezen wijngaard,
* Quomodo conversa es in amaritudinem, Ik heb u geplant; * Hoe zijt gij verkeerd
ut me crucifigeres et
tot bitterheid, dat gij Mij kruisigt en
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Barabbas vrij laat? . Ik heb u omheind
en van stenen gezuiverd, en u een
wachttoren gebouwd. - Hoe zijt gij
verkeerd tot bitterheid, dat gij Mij kruisigt
en Barabbas vrij laat? - Mijn uitgelezen.
(tot aan .)

Barabbam dimitteres? . Sepivi te, et
lapides elegi ex te, et aedificavi turrim. Quomodo conversa es in amaritudinem,
ut me crucifigeres et Barabbam
dimitteres? - Vinea mea. (usque ad .)

De tweede nachtwake
ANT. Geweld plegen zij, * die mij staan ANT. Vim faciebant * qui quaerebant
naar het leven.
animam meam.

Psalm 37
Wij maken deze smeekbede van David tot de onze: dat God ons onze
zonden zal vergeven en ons zal beschermen tegen het geweld onzer
(geestelijke) vijanden. - Indien wij deze psalm op Christus toepassen, dan
kan dit slechts betekenen, dat Hij, de zondeloze, onze zonden heeft
gedragen en daarom Gods tuchtiging heeft ondergaan.
Heer, straf mij niet in uw toorn, * en
tuchtig mij niet in uw gramschap.

Domine, ne in furore tuo arguas me, *
neque in ira tua corripias me.

Want uw pijlen hebben mij getroffen *
en zwaar drukt op mij uwe hand.

Quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi:
* et confirmasti super me manum tuam.

Geen gezonde plek is in mijn vlees
wegens uw toorn, * geen rust in mijn
gebeente om wille van mijn zonden.

Non est sanitas in carne mea a facie irae
tuae: * non est pax ossibus meis a facie
peccatorum meorum.

Want mijn ongerechtigheden zijn mij
boven het hoofd gestegen, * en als een
zware last drukken zij mij neder.

Quoniam iniquitates meae supergressae
sunt caput meum: * et sicut onus grave
gravatae sunt super me.

Mijn wonden zijn vervuild en ontstoken Putruerunt et corruptae sunt cicatrices
* wegens mijn verdwazing.
meae, * a facie insipientiae meae.
Ik ben ellendig en terneergedrukt
bovenmate, * de gehele dag ga ik in
droefheid rond.

Miser factus sum, et curvatus sum usque
in finem: * tota die contristatus
ingrediebar.

Want mijn lendenen zijn geheel en al
Quoniam lumbi mei impleti sunt
ontstoken, * en geen gezondheid is er in illusionibus: * et non est sanitas in carne
mijn vlees.
mea.
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hart.
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Domine, ante te omne desiderami meum: Heer, al mijn verlangen ligt voor U open,
* et gemitus meus a te non est
* en mijn zuchten is U niet verborgen.
absconditus.
Cor meum conturbatum est, dereliquit me Mijn hart is ontsteld, mijn kracht heeft
virtus mea: * et lumen oculorum meorum, mij begeven; * en het licht mijner ogen,
et ipsum non est mecum.
zelfs dat moet ik derven.
Amici mei et proximi mei * adversum me Mijn vrienden en verwanten * keren zich
appropinquaverunt, et steterunt,
ver van mijn plagen,
Et qui juxta me erant, de longe steterunt: En mijn genoten staan van verre; * die
* et vim faciebant qui quaerebant animam mij naar het leven staan, plegen geweld.
meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt Die mijn onheil begeren, spreken
vanitates: * et dolos tota die
leugentaal * en zinnen geheel de dag op
meditabantur.
bedrog.
Ego autem tamquam surdus non
Maar ik ben als een dove die niet hoort,
audiebam: * et sicut mutus non aperiens * en als een stomme die zijn mond niet
os suum.
opent;
Et factus sum sicut homo non audiens: * Ik ben geworden als een mens die niet
et non habens in ore suo redargutiones. luistert * en wiens mond zich niet
verweert.
Quoniam in te, Domine, speravi: * tu
exaudies me, Domine, Deus meus.

Maar op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen;
* Gij zult mij verhoren, Heer, mijn God.

Quia dixi: Nequando supergaudeant mihi Want ik zeide: ‘Laat mijn vijanden zich
inimici mei: * et dum commoventur pedes niet over mij verheugen, * niet tegen mij
mei, super me magna locuti sunt.
snoeven, als mijn voeten wankelen.’
Quoniam ego in flagella paratus sum: * Ik ben de ondergang nabij * en mijn
dolor meus in conspectu meo semper.
droefheid staat mij reeds voor ogen.
Quoniam iniquitatem meam annuntiabo: Ja, ik beken mijn ongerechtigheid * en
* et cogitabo pro peccato meo.
ben bekommerd wegens mijn zonde.
Inimici autem mei vivunt, et confirmati Maar mijn vijanden leven en zijn
sunt super me: * et multiplicati sunt qui machtiger dan ik, * en talrijk zijn zij die
oderunt me inique.
mij trouweloos haten.
Qui retribuunt mala pro

Die goed met kwaad vergelden,
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bestrijden mij, * omdat ik streef naar het bonis, detrahebant mihi: * quoniam
goede.
sequebar bonitatem.
Verlaat mij niet, o Heer, mijn God, * blijf Ne derelinquas me, Domine, Deus meus:
niet ver van mij verwijderd.
* ne discesseris a me.
Kom mij te hulp, * Heer, mijn God en
heil.

Intende in adjutorium meum, * Domine,
Deus salutis meae.

ANT. Geweld plegen zij, die mij staan
naar het leven.

ANT. Vim faciebant qui quaerebant
animam meam.

ANT. Dat beschaamd en te schande
ANT. Confundantur * et revereantur, qui
worden * zij die mijn leven belagen, om quaerunt animam meam, ut auferant eam.
het mij te ontnemen.

Psalm 39
Geheel de christelijke traditie heeft deze psalm van Christus verstaan, die,
lijdend voor onze zonden, door den Vader wordt bijgestaan en verheven.
In het bijzonder overwegen wij de profetische woorden, waardoor in de
brief aan de Hebreën (10, 5-10) het offer van Christus wordt beleden: dat
onze Heer gekomen is om in plaats van de voorafbeeldende offers der
oude Wet Zichzelf in uiterste gehoorzaamheid aan den Vader aan te bieden.
Vurig verwachtte ik den Heer, * en Hij
heeft Zich tot mij neergebogen.

Exspectans exspectavi Dominum, * et
intendit mihi.

Mijn hulpgeroep heeft Hij verhoord * en Et exaudivit preces meas * et eduxit me
mij geheven uit de poel van ellende, uit de lacu miseriae, et de luto faecis.
modder en slijk.
Hij plaatste mijn voeten op een rots * en Et statuit super petram pedes meos * et
leidde hecht mijn schreden.
direxit gressus meos.
En Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, Et immisit in os meum canticum novum,
* een lofzang tot onzen God.
* carmen Deo nostro.
Mogen velen het zien en zich verbazen, Videbunt multi et timebunt, * et
* en vertrouwen op den Heer. sperabunt in Domino. Gelukkig de man, die zijn hoop stelt op Beatus vir cujus est nomen Domini spes
de Naam des Heren, * die zich niet wendt ejus, * et non respexit in vanitates et
tot ijdelheid en dwaze leugen.
insanias falsas.
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Talrijk zijn, o Heer mijn God, de
Multa fecisti tu, Domine Deus meus,
wonderdaden die Gij wrocht, * en in uw mirabilia tua, * et cogitationibus tuis non
gedachten is niemand uw gelijke.
est qui similis sit tibi.
Wilde ik hen verhalen en ver-

Annuntiavi et locutus sum,
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* multiplicati sunt super numerum. -

melden, * zij zijn talrijk bovenmate. -

Sacrificium et oblationem noluisti; *
aures autem perfecisti mihi.

In slachting en spijsoffer hebt Gij geen
behagen; * maar Gij hebt mij de oren
geopend.

Holocaustum et pro peccato non
postulasti; * tunc dixi: Ecce venio.

Brandoffer en zoenoffer hebt Gij niet
gevraagd; * toen zeide ik: Zie, ik kom.

In capite libri scriptum est de me ut
facerem voluntatem tuam; * Deus meus,
volui, et legem tuam in medio cordis mei.
-

In de boekrol is over mij geschreven dat
ik uwe wil zou doen; * dit, mijn God,
verlang ik, en uwe wet is binnen in mijn
hart. -

Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia
Ik verkondig uw gerechtigheid in de grote
magna; * ecce labia mea non prohibebo; gemeente; * zie mijn lippen houd ik niet
Domine, tu scisti.
gesloten; Heer, Gij weet het.
Justitiam tuam non abscondi in corde
meo, * veritatem tuam et salutare tuum
dixi.

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn
hart, * over uw trouw en uw bijstand heb
ik luide gesproken.

Non abscondi misericordiam tuam et
veritatem tuam * a concilio multo. -

Uw ontferming en uw trouw heb ik
nimmer verzwegen * voor de grote
gemeente. -

Tu autem, Domine, ne longe facias
Gij Heer, onthoud mij ook nu uw
miserationes tuas a me; * misericordia barmhartigheid niet; * maar mogen uw
tua et veritas tua semper susceperunt me. ontferming en trouw mij voor altijd
bewaren.
Quoniam circumdederunt me mala
Want mij omgeven rampen zonder tal,
quorum non est numerus,
mijn zonden houden mij gevangen, * ik
comprehenderunt me iniquitates meae, * kan ze niet overzien.
et non potui ut viderem.
Multiplicatae sunt super capillos capitis Zij zijn talrijker dan de haren van mijn
mei, * et cor meum dereliquit me.
hoofd, * en mijn hart is mij ontzonken.
Complaceat tibi, Domine, ut eruas me; * Gewaardig U, Heer, mij te redden; *
Domine, ad adjuvandum me respice.
Heer, haast U mij te helpen.
Confundantur et revereantur simul qui
quaerunt animam meam, * ut auferant
eam.

Dat beschaamd en te schande worden
allen die mijn leven belagen * om het mij
te ontnemen.

Convertantur retrorsum et revereantur * Dat zij vluchten en worden vernederd *
qui volunt mihi mala.
die mijn onheil begeren.
Ferant confestim confusio-

Dat zij verstommen in hun
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schaamte * die spotten over mijn leed.

nem suam * qui dicunt mihi: Euge, euge.

Maar dat mogen jubelen en zich in U
verheugen allen die U zoeken, * en altijd
zeggen ‘Groot is de Heer’, die uw heil
verbeiden.

Exsultent et laetentur super te omnes
quaerentes te, * et dicant semper:
‘Magnificetur Dominus’, qui diligunt
salutare tuum,

Wel ben ik arm en ellendig, * maar de
Heer draagt zorg voor mij.

Ego autem mendicus sum et pauper, *
Dominus sollicitus est mei.

Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; *
mijn God, wil niet langer toeven.

Adjutor meus et protector meus tu es; *
Deus meus, ne tardaveris.

ANT. Dat beschaamd en te schande
worden zij die mijn leven belagen, om
het mij te ontnemen.

ANT. Confundantur et revereantur, qui
quaerunt animam meam, ut auferant eam.

ANT. Vijanden * zijn tegen mij
ANT. Alieni * insurrexerunt in me, et
opgestaan, en sterken staan mij naar het fortes quaesierunt animam meam.
leven.

Psalm 53
Vandaag overwegen wij deze psalm als een smeekbede van Christus tot
God, om Hem in zijn uiterste nood te hulp te komen. En bijzonder treft
ons de toepassing van het voorlaatste vers: dat onze Heer vrijwillig zijn
offer heeft gebracht, en daardoor den Vader opperste lofprijzing heeft
aangeboden.
God, verlos mij door uw Naam, * en
schaf mij recht door uw kracht.

Deus, in nomine tuo salvum me fac, * et
in virtute tua judica me.

God, verhoor mijn gebed, * luister naar Deus, exaudi orationem meam, * auribus
de woorden van mijn mond.
percipe verba oris mei.
Want vijanden zijn tegen mij opgestaan Quoniam alieni insurrexerunt adversum
en sterken staan mij naar het leven; * zij me, et fortes quaesierunt animam meam;
houden God niet voor ogen.
* et non proposuerunt Deum ante
conspectum suum.
Zie, God komt mij te hulp, * en de Heer Ecce enim Deus adjuvat me, * et
is de beschermer van mijn leven.
Dominus susceptor est animae meae.
Vergeld het kwaad aan mijn vijanden, * Averte mala inimicis meis, * et in ventate
en verdelg hen in uw trouw.
tua disperde illos.
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prijzen uw Naam, o Heer, want hij is
goed;

Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitebor
nomini tuo, Domine, quoniam bonum est;
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Quoniam ex omni tribulatione eripuisti
me, * et super inimicos meos despexit
oculus meus.

Want uit alle benauwing hebt Gij mij
ontrukt, * en mijn oog ziet op mijn
vijanden neder.

ANT. Alieni insurrexerunt in me, et fortes ANT. Vijanden zijn tegen mij opgestaan,
quaesierunt animam meam.
en sterken staan mij naar het leven.
. Insurrexerunt in me testes iniqui.
Et mentita est iniquitas sibi.

.

Pater noster... (secreto)

. Valse getuigen zijn tegen mij
opgestaan. . En de boosheid heeft
zichzelf belogen.
Onze Vader... (in stilte)

Vierde les
Ex Tractatu sancti Augustini Episcopi
super Psalmos.

Uit de verhandeling van den heiligen
bisschop Augustinus over de psalmen.
(over psalm 63)

Protexisti me, Deus, a conventu
malignantium, a multitudine operantium
iniquitatem. Jam ipsum caput nostrum
intueamur. Multi Martyres talia passi
sunt, sed nihil sic elucet, quomodo caput
Martyrum: ibi melius intuemur, quod illi
experti sunt. Protectus est a multitudine
malignantium, protegente se Deo,
protegente carnem suam ipso Filio, et
homine, quem gerebat: quia filius hominis
est, et Filius Dei est. Filius Dei, propter
formam Dei: filius hominis, propter
formam servi, habens in potestate ponere
animam suam, et recipere eam. Quid ei
potuerunt facere inimici? Occiderunt
corpus, animam non occiderunt. Intendite.
Parum ergo erat, Dominum hortari
Martyres verbo, nisi firmaret exemplo.

‘Gij hebt mij beschermd, o God, tegen de
bende der booswichten; tegen de menigte
van hen die onrecht doen.’ Laten wij nu
ons Hoofd zelf beschouwen. Vele
martelaren hebben soortgelijke
kwellingen geleden, maar niets schittert
zozeer als het Hoofd der martelaren; hier
zien wij beter, wat dezen hebben
ondervonden. Hij is beschermd tegen de
bende der booswichten, doordat God Hem
beschermde; doordat de Zoon zelf, ook
de mens die in Hem was, zijn lichaam
beschermde; want zoon des mensen is Hij
en Zoon van God. Zoon van God, om
wille van de natuur van God; zoon des
mensen, om wille van de natuur van den
dienstknecht, terwijl Hij de macht bezat
zijn ziel af te leggen en deze weder te
nemen. Wat hebben Hem zijn vijanden
kunnen aandoen? Zijn lichaam hebben
zij gedood; zijn ziel hebben zij niet
gedood. Zie toe: wel weinig zou het
hebben betekend, als de Heer de
martelaren door zijn woerd had
vermaand, indien Hij hen niet gesterkt
had door zijn voorbeeld.
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BEURTZANG. Als tegen een rover zijt gij
uitgetrokken met zwaarden en stokken
om Mij te grijpen. * Dagelijks leraarde
Ik bij u in de tempel, en gij hebt Mij niet
gevat; en zie, na Mij gegeseld te hebben,
voert gij Mij ter kruisiging. . En toen
zij hun handen op Jesus hadden gelegd
en Hem gevangen namen, zeide Hij tot
hen: - Dagelijks.

RESP. Tamquam ad latronem existis cum
gladiis et fustibus comprehendere me: *
Quotidie apud vos eram in tempio docens,
et non me tenuistis: et ecce flagellatum
ducitis ad crucifigendum. . Cumque
injecissent manus in Jesum, et tenuissent
eum, dixit ad eos. - Quotidie.

Vijfde les
Gij weet, welke bende het was van
kwaadwillende Joden, en welke de
menigte was van hen die onrecht deden.
Welk onrecht? Dat zij den Heer Jesus
Christus wilden doden. ‘Zoveel goede
werken, zei Hij, heb Ik u getoond; om
welk hiervan wilt gij Mij doden?’ Hij
heeft al hun zwakken ondersteund, al hun
zieken geheeld, het rijk der hemelen
gepredikt, hun ondeugden niet
verzwegen, opdat veeleer deze hun
zouden mishagen, en niet de heelmeester
door wien zij werden genezen.
Ondankbaar voor al die genezingen,
hebben zij, als uitzinnig door hoge koorts
en als verdwaasd, raadslag gepleegd om
den heelmeester die hen kwam genezen,
ten onder te brengen; als wilden zij
daardoor onderzoeken, of Hij waarlijk
mens was, en dus sterfelijk, ofwel een
wezen boven de mensen dat geen sterven
toeliet. Wij herkennen hun woord in de
Wijsheid van Salomon: ‘Laat ons Hem
doemen, zeggen zij, in schandelijke dood.
Laat ons Hem ondervragen, want er zal
worden toegezien op zijn woorden. Indien
Hij immers waarlijk de Zoon is van God,
laat Deze Hem bevrijden.’

Nostis qui conventus erat malignantium
Judaeorum, et quae multitudo erat
operantium iniquitatem. Quam
iniquitatem? Quia voluerunt occidere
Dominum Jesum Christum. Tanta opera
bona, inquit, ostendi vobis: propter quod
horum me vultis occidere? Pertulit omnes
infirmos eorum, curavit omnes languidos
eorum, praedicavit regnum caelorum, non
tacuit vitia eorum, ut ipsa potius eis
displicerent, non medicus, a quo
sanabantur. His omnibus curationibus
ejus ingrati, tamquam multa febre
phrenetici, insanientes in medicum, qui
venerat curare eos, excogitaverunt
consilium perdendi eum: tamquam ibi
volentes probare, utrum vere homo sit,
qui mori possit, an aliquid super homines
sit, et mori se non permittat. Verbum
ipsorum agnoscimus in Sapientia
Salomonis: Morte turpissima, inquiunt,
condemnemus eum: erit enim respectus
in sermonibus illius. Si enim vere Filius
Dei est, liberet eum.
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RESP. Tenebrae factae sunt, dum
crucifixissent Jesum Judaei: et circa
horam nonam exclamavit Jesus voce
magna: Deus meus, ut quid me
dereliquisti? * Et inclinato capite, emisit
spiritum. . Exclamans Jesus voce
magna, ait: Pater, in manus tuas
commendo spiritum meum. - Et.

BEURTZANG. Er ontstond duisternis, toen
de Joden Jesus hadden gekruisigd; en
omstreeks het negende uur riep Jesus met
luide stem: Mijn God, waarom hebt Gij
Mij verlaten? * En Hij boog het hoofd,
en gaf de geest. . Met luide stem riep
Jesus, en zeide: Vader in uwe handen
beveel Ik mijn geest. - En Hij.

Zesde les
Exacuerunt tamquam gladium linguas
suas. Non dicant Judaei: Non occidimus
Christum. Etenim propterea eum dederunt
judici Pilato, ut quasi ipsi a morte ejus
viderentur immunes. Nam cum dixisset
eis Pilatus: Vos eum occidite,
responderunt: Nobis non licet occidere
quemquam. Iniquitatem facinoris sui in
judicem hominem refundere volebant:
sed numquid Deum judicem fallebant?
Quod fecit Pilatus, in eo ipso quod fecit,
aliquantum particeps fuit: sed in
comparatione iliorum multo ipse
innocentior. Institit enim quantum potuit,
ut illum ex eorum manibus liberaret: nam
propterea flagellatum produxit ad eos.
Non persequendo Dominum flagellavit,
sed eorum furori satisfacere volens: ut
vel sic jam mitescerent, et desinerent
velle occidere, cum flagellatum viderent.
Fecit et hoc. At ubi perseveraverunt,
nostis illum lavisse manus, et dixisse,
quod ipse non fecisset,

‘Zij hebben hun tongen gewet als een
zwaard.’ Laten de Joden niet zeggen: Wij
hebben Christus niet ter dood gebracht.
Daarom immers hebben zij Hem
overgeleverd aan den rechter Pilatus, om
zo onschuldig aan zijn dood te schijnen.
Want toen Pilatus hun gezegd had: Brengt
gij Hem ter dood, hebben zij geantwoord:
Het is ons niet geoorloofd iemand ter
dood te brengen. Zij wilden het onrecht
van hun misdaad op een menselijken
rechter doen neerkomen; maar konden zij
daardoor den goddelijken Rechter
bedriegen? Door te doen wat hij deed, is
Pilatus enigermate medeplichtig geweest;
maar vergeleken met hen was hij veel
onschuldiger. Want hij heeft al het
mogelijke in het werk gesteld om Hem
uit hun handen te bevrijden; want daarom
heeft hij Hem doen geselen en Hem aan
hen voorgesteld. Niet om te vervolgen
deed hij den Heer geselen, maar omdat
hij aan hun woede wilde voldoen; opdat
zij zó wellicht zouden worden vertederd
en, Hem gegeseld ziende, zouden
ophouden zijn dood te eisen. Dit heeft hij
gedaan. Maar toen zij bleven aandringen,
gij
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weet hoe hij zijn handen heeft gewassen
en hoe hij gezegd heeft, dat hij het niet
had gedaan, en dat hij onschuldig was aan
zijn dood. Weliswaar was het zijn werk.
Maar indien hij schuldig is, omdat hij
gehandeld heeft tegen zijn wil, zijn zij
dan onschuldig, die hem tot handelen
hebben gedwongen? Geenszins. Wel
heeft hij het vonnis over Hem
uitgesproken en bevel gegeven Hem te
kruisigen, en Hem zo zelf ter dood
gebracht; maar ook gij, Joden, hebt Hem
ter dood gebracht. Hoe hebt gij Hem ter
dood gebracht? Door het zwaard van de
tong; want gij hebt uw tongen gewet. En
wanneer anders hebt gij Hem omgebracht,
dan toen gij hebt geroepen: Kruisig Hem,
kruisig Hem?

mundum se esse a morte illius. Fecit
tamen. Sed si reus, quia fecit vel invitus:
illi innocentes, qui coëgerunt ut faceret?
Nullo modo. Sed ille dixit in eum
sententiam, et jussit eum crucifigi, et
quasi ipse occidit; et vos, o Judaei,
occidistis. Unde occidistis? Gladio
linguae: acuistis enim linguas vestras. Et
quando percussistis nisi quando clamastis:
Crucifige, crucifige?

BEURTZANG. Mijn dierbare ziel heb Ik
overgeleverd in de handen der bozen, en
mijn erfdeel is mij geworden als een
leeuw in het woud; mijn vijand heeft
tegen Mij zijn stem verheven, zeggende:
Komt tezamen en haast u Hem te
verslinden; zij hebben Mij geplaatst in
uiterste verlatenheid, en geheel de aarde
rouwt over Mij. * Want geen is er
gevonden, die Mij erkende en weldeed.
. Mannen zonder medelijden zijn tegen
Mij opgestaan, en zij hebben mijn leven
niet gespaard. - Want geen is er
gevonden, die Mij erkende en weldeed.
- Mijn dierbare. (tot aan .)

RESP. Animam meam dilectam tradidi in
manus iniquorum, et facta est mihi
hereditas mea sicut leo in silva: dedit
contra me voces adversarius, dicens:
Congregamini, et properate ad
devorandum illum: posuerunt me in
deserto solitudinis, et luxit super me
omnis terra: * Quia non est inventus qui
me agnosceret, et faceret bene. .
Insurrexerunt in me viri absque
misericordia, et non pepercerunt animae
meae. - Quia non est inventus qui me
agnosceret, et faceret bene. - Animam.
(usque ad .)

De derde nachtwake
ANT. Verlos mij, Heer, * van hen die
ANT. Ab insurgentibus in me * libera me,
tegen mij opstaan, want zij belagen mijn Domine quia occupaverunt animam
leven.
meam.

Psalm 58
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vijanden te worden bevrijd, passen wij toe op Christus die, zonder zonde,
om wille van onze zonden wordt gekastijd.
Eripe me de inimicis meis, Deus meus: * Ontruk mij aan mijn vijanden, o mijn
et ab insurgentibus in me libera me.
God, * en verlos mij van wie tegen mij
opstaan.
Eripe me de operantibus iniquitatem: *
et de viris sanguinum salva me.

Ontruk mij aan hen die boosheid doen, *
en red mij van de mannen des bloeds.

Quia ecce ceperunt animam meam: *
irruerunt in me fortes.

Want zie, zij belagen mijn leven; * de
machtigen stormen op mij aan.

Neque iniquitas mea, neque peccatum Niet mijn ongerechtigheid is het, noch
meum, Domine: * sine iniquitate cucurri, mijn zonde, Heer; * zonder
et direxi.
ongerechtigheid ging ik mijn weg, zonder
wijken.
Exsurge in occursum meum, et vide: * et Rijs op, snel mij te hulp en zie; * Gij,
tu, Domine, Deus virtutum, Deus Israël, Heer, God der legerscharen, God van
Israël.
Intende ad visitandas omnes gentes: * non Maak U op alle heidenen te kastijden, *
miserearis omnibus, qui operantur
zonder ontferming jegens allen die
iniquitatem.
boosheid bedrijven.
Convertentur ad vesperam: et famem
patientur ut canes, * et circuibunt
civitatem.

In de avond keren zij weder, en hongeren
als honden, * en sluipen door de stad.

Ecce loquentur in ore suo, et gladius in
labiis eorum: * quoniam quis audivit?

Zie, zij smalen met hun mond, en een
zwaard is op hun lippen; * want wie kan
het horen?

Et tu, Domine, deridebis eos: * ad
nihilum deduces omnes gentes.

Maar Gij, Heer, belacht hen, * Gij spot
met alle heidenen.

Fortitudinem meam ad te custodiam, quia, Mijn sterkte, op U stel ik mijn hoop; want
Deus, susceptor meus es: * Deus meus, Gij, o God, zijt mijn toevlucht; * de
misericordia ejus praeveniet me. ontferming van mijn God zal mij bijstaan.
Deus ostendet mihi super inimicos meos, God zal mij de ondergang van mijn
ne occidas eos: * nequando obliviscantur vijanden tonen; maar dood hen niet, *
populi mei.
opdat mijn volk het niet vergete.
Disperge illos in virtute tua: * et depone Verstrooi hen in uw macht, * en vel hen
eos, protector meus, Domine:
neder, Heer, mijn beschermer.
Delictum oris eorum, sermonem labiorum Een misdaad van hun mond is elk woord
ipsorum:
van hun lippen; * mo-
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gen zij worden gevangen in hun
hoogmoed.

* et comprehendantur in superbia sua.

Hun vervloeking en leugen worden
Et de exsecratione et mendacio
uitgesproken bij de voleinding, * bij de annuntiabuntur in consummatione: * in
gramschap der voleinding, en zij zullen ira consummationis, et non erunt.
niet meer zijn.
Zij zullen weten, dat God heerst over
Jacob, * en over de eiden der aarde.

Et scient quia Deus dominabitur Jacob:
* et finium terrae.

In de avond keren zij weder, en hongeren Convertentur ad vesperam: et famem
als honden, * en sluipen door de stad.
patientur ut canes, * et circuibunt
civitatem.
Zij zwerven rond om zich te voeden; * Ipsi dispergentur ad manducandum: * si
als zij geen verzadiging vinden, grommen vero non fuerint saturati, et murmurabunt.
zij.
Ik echter bezing uw sterkte, * en jubel in Ego autem cantabo fortitudinem tuam: *
de morgen over uw ontferming.
et exsultabo mane misericordiam tuam.
Want Gij zijt mijn beschermer, * mijn
toevlucht ten dage mijner benauwing.

Quia factus es susceptor meus, * et
refugium meum, in die tribulationis meae.

Mijn helper, U zal ik bezingen; want Gij, Adjutor meus, tibi psallam, quia, Deus,
God, zijt mijn beschermer; * Gij, mijn susceptor meus es: * Deus meus,
God, mijn ontferming.
misericordia mea.
ANT. Verlos mij, Heer, van hen die tegen ANT. Ab insurgentibus in me libera me,
mij opstaan, want zij belagen mijn leven. Domine, quia occupaverunt animam
meam.
ANT. Mijn vrienden * hebt Gij van mij ANT. Longe fecisti * notos meos a me:
vervreemd; ik ben overgeleverd, en kan traditus sum, et non egrediebar.
niet ontkomen.

Psalm 87
Wij overwegen, hoe Christus om onzentwil vrijwillig in uiterste smart en
verlatenheid is geweest.
Heer, God van mijn heil, * bij dag en bij Domine, Deus salutis meae: * in die
nacht roep ik voor uw aangezicht.
clamavi, et nocte coram te.
Moge mijn gebed voor uw aanschijn
treden; * neig uw oor tot mijn smeken.

Intret in conspectu tuo oratio mea: *
inclina aurem tuam ad precem meam:

Want mijn ziel is van rampen

Quia repleta est malis ani-
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ma mea: * et vita mea inferno
appropinquavit.

verzadigd, * en mijn leven is het
dodenrijk nabij.

Aestimatus sum cum descendentibus in Ik word gerekend onder hen die
lacum: * factus sum sicut homo sine
nederdalen in de groeve; * ik ben
adjutorio, inter mortuos liber.
geworden als een hulpeloze man,
verwijlend onder de doden;
Sicut vulnerati dormientes in sepulcris, Gelijk verslagenen, slapend in het graf,
quorum non es memor amplius: * et ipsi die Gij niet langer indachtig zijt, * en die
de manu tua repulsi sunt.
aan uw hand zijn onttrokken.
Posuerunt me in lacu inferiori: * in
tenebrosis, et in umbra mortis.

Gij hebt mij in de diepste kuil geplaatst,
* in duisternis en in de schaduw des
doods.

Super me confirmatus est furor tuus: * et Zwaar drukt op mij uw gramschap, * en
omnes fluctus tuos induxisti super me. al uw baren doet Gij over mij stromen.
Longe fecisti notos meos a me: *
posuerunt me abominationem sibi.

Mijn vrienden hebt Gij van mij
vervreemd; * zij beschouwen mij als een
gruwel voor hun ogen.

Traditus sum, et non egrediebar: * oculi Ik ben overgeleverd, en kan niet
mei languerunt prae inopia.
ontkomen; * mijn ogen zijn verzwakt van
ellende.
Clamavi ad te, Domine, tota die: *
expandi ad te manus meas.

Ik roep tot U, o Heer, geheel de dag, *
strek tot U mijn handen uit.

Numquid mortuis facies mirabilia: * aut Zult Gij soms voor doden wonderen
medici suscitabunt, et confitebuntur tibi? wrochten; * of zullen schimmen opstaan
en U loven?
Numquid narrabit aliquis in sepulcro
Zal iemand in het graf uw ontferming
misericordiam tuam, * et veritatem tuam verhalen, * en uw trouw op de plaats van
in perditione?
verderf?
Numquid cognoscentur in tenebris
mirabilia tua, * et justitia tua in terra
oblivionis?

Zal men uw wonderen erkennen in de
duisternis, * en uw gerechtigheid in het
land van vergetelheid?

Et ego ad te, Domine, clamavi: * et mane Maar ik roep tot U, o Heer, * en in de
oratio mea praeveniet te.
morgen treedt mijn bede U tegen.
Ut quid, Domine, repellis orationem
meam: * avertis faciem tuam a me?

Waarom, Heer, verstoot Gij mijn bede, *
wendt Gij uw aanschijn van mij af?

Pauper sum ego, et in laboribus a
juventute mea: * exaltatus autem,
humiliatus sum et conturbatus.

Arm ben ik en in kwelling sinds mijn
jeugd; * hoewel verheven, ben ik
vernederd en ontsteld.
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Uw toorn golft over mij neder, * en uw In me transierunt irae tuae: * et terrores
verschrikkingen ontstellen mij;
tui conturbaverunt me.
Zij omringen mij als water gans de dag, Circumdederunt me sicut aqua tota die:
* zij omringen mij alle tegader.
* circumdederunt me simul.
Vriend en metgezel hebt Gij van mij
verwijderd; * slechts duisternis is mijn
bekende.

Elongasti a me amicum et proximum: *
et notos meos a miseria.

ANT. Mijn vrienden hebt Gij van mij
ANT. Longe fecisti notos meos a me;
vervreemd; ik ben overgeleverd, en kan traditus sum, et non egrediebar.
niet ontkomen.
ANT. Zij belagen * de ziel van den
ANT. Captabunt * in animam justi, et
rechtvaardige, en veroordelen onschuldig sanguinem innocentem condemnabunt.
bloed.

Psalm 93
Evenals de vorige psalmen passen wij ook deze smeekbede om Gods hulp
toe op den lijdenden Verlosser.
God der wrake, Heer, * God der wrake, Deus ultionum Dominus; * Deus
verschijn in luister;
ultionum libere egit.
Verhef U, rechter der aarde, * breng
vergelding over de trotsen.

Exaltare, qui judicas terram: * redde
retributionem superbis.

Hoelang nog zullen de zondaars, Heer, * Usquequo peccatores, Domine, *
hoelang nog zullen de zondaars juichen; usquequo peccatores gloriabuntur:
Zullen zij smalen en ongerechtigheid
spreken; * zullen zij spreken, allen die
onrecht doen?

Effabuntur, et loquentur iniquitatem: *
loquentur omnes qui operantur
injustitiam?

Uw volk, Heer, hebben zij vernederd, * Populum tuum, Domine, humiliaverunt;
en uw erfdeel gekweld.
* et hereditatem tuam vexaverunt.
Weduwe en vreemdeling doden zij, * en Viduam et advenam interfecerunt: * et
wezen brengen zij om het leven.
pupillos occiderunt.
En zij zeggen: De Heer ziet het niet, * de Et dixerunt: Non videbit Dominus, * nec
God van Jacob bemerkt het niet. intelliget Deus Jacob. Beseft het, onverstandigen onder het volk; Intelligite, insipientes in populo: * et
* en gij, dwazen, wordt toch eens
stulti, aliquando sapite.
verstandig;
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Qui corripit gentes, non arguet: * qui
docet hominem scientiam?

Die de volken tuchtigt, zal Hij niet
kastijden, * Hij die den mens kennis
leert?

Dominus seit cogitationes hominum, *
quoniam vanae sunt. -

De Heer kent de gedachten der mensen,
* dat zij ijdel zijn. -

Beatus homo, quem tu erudieris, Domine: Zalig de mens dien Gij onderricht, o
* et de lege tua docueris eum,
Heer, * dien Gij onderwijst uit uw wet,
Ut mitiges ei a diebus malis: * donec
fodiatur peccatori fovea.

Om hem rust te verlenen voor de dagen
des onheils, * terwijl voor den zondaar
de kuil wordt gedolven.

Quia non repellet Dominus plebem suam: Want de Heer zal zijn volk niet verstoten,
* et hereditatem suam non derelinquet. * en zijn erfdeel niet verlaten,
Quoadusque justifia convertatur in
Totdat de rechtspraak wederkere tot
judicium; * et qui juxta illam omnes qui gerechtigheid; * en alle oprechten van
recto sunt corde. hart zullen haar volgen. Quis consurget mihi adversus
malignantes? * aut quis stabit mecum
adversus operantes iniquitatem?

Wie treedt voor mij op tegen de bozen, *
en wie staat mij terzijde tegen hen die
onrecht doen?

Nisi quia Dominus adjuvit me: * paulo Indien de Heer mij niet had bijgestaan, *
minus habitasset in inferno anima mea. mijn ziel zou welhaast in de onderwereld
hebben gewoond.
Si dicebam: Motus est pes meus: *
Als ik zeide: Mijn voet wankelt; * dan
misericordia tua, Domine, adjuvabat me. ondersteunde mij uw ontferming, Heer.
Secundum multitudinem dolorum
meorum in corde meo: * consolationes
tuae laetificaverunt animam meam. -

Naar de mate van mijn droefheid in mijn
hart, * hebben uw vertroostingen mijn
ziel verblijd. -

Numquid adhaeret tibi sedes iniquitatis: Hebt Gij gemeenschap met de zetel van
* qui fingis laborem in praecepto?
boosheid, * die onder schijn van geboden
onrecht sticht?
Captabunt in animam justi: * et
Zij belagen de ziel van den rechtvaardige,
sanguinem innocentent condemnabunt. * en veroordelen onschuldig bloed.
Et factus est mihi Dominus in refugium: Maar de Heer is mij tot toevlucht
* et Deus meus in adjutorium spei meae. geworden; * en mijn God tot steun mijner
verwachting.
Et reddet illis iniquitatem

En Hij zal hun het onrecht ver-
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gelden, en hen in hun boosheid doen ten ipsorum: et in malitia eorum disperdet
onder gaan; * verdelgen zal hen de Heer eos: * disperdet illos Dominus Deus
onze God.
noster.
ANT. Zij belagen de ziel van den
ANT. Captabunt in animam justi, et
rechtvaardige, en veroordelen onschuldig sanguinem innocentem condemnabunt.
bloed.
. Zij getuigen tegen mij met
. Locuti sunt adversum me lingua
leugenachtige tongen. . Zij omgeven dolosa. . Et sermonibus odii
mij met woorden van haat, en bestrijden circumdederunt me, et expugnaverunt me
mij zonder reden.
gratis.
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Zevende les
Uit de brief van den heiligen apostel
Paulus aan de Hebreën. (4, 11-16; 5,
1-10)

De Epistola beati Pauli Apostoli ad
Hebraeos.

Laten wij ons beijveren in te gaan tot deze
rust, opdat niemand in dit voorbeeld van
ongehoorzaamheid vervalle. Want het
woord Gods is levend en krachtig,
scherper dan enig tweesnijdend zwaard,
zover doordringend dat het vaneenscheidt
ziel en geest, gewrichten en merg, en
rechter ook van de gedachten en
neigingen van het hart. En geen schepsel
is voor Hem verborgen, maar alles ligt
open en bloot voor de ogen van Hem,
voor wien wij rekenschap hebben af te
leggen. Daar wij nu een groten
Hogepriester hebben, die is
doorgedrongen in de hemelen, Jesus, den
Zoon van God, zo laat ons vasthouden
aan de belijdenis. Want wij hebben geen
Hogepriester, die niet kan meevoelen met
onze zwakheden, doch een, die in alle
dingen op gelijke wijze is bekoord
geweest, maar zonder te zondigen.

Festinemus ingredi in illam requiem: ut
ne in idipsum quis incidat incredulitatis
exemplum. Vivus est enim sermo Dei, et
efficax, et penetrabilior omni gladio
ancipiti: et pertingens usque ad
divisionem animae ac spiritus, compagum
quoque ac medullarum, et discretor
cogitationum et intentionum cordis. Et
non est ulla creatura invisibilis in
conspectu ejus: omnia autem nuda et
aperta sunt oculis ejus, ad quem nobis
sermo. Habentes ergo Pontificem
magnum, qui penetravit caelos, Jesum
Filium Dei: teneamus confessionem. Non
enim habemus Pontificem, qui non possit
compati infirmitatibus nostris: tentatum
autem per omnia pro similitudine absque
peccato.
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RESP. Tradiderunt me in manus
impiorum, et inter iniquos projecerunt
me, et non pepercerunt animae meae:
congregati sunt adversum me fortes: * Et
sicut gigantes steterunt contra me. .
Alieni insurrexerunt adversum me, et
fortes quaesierunt animam meam. - Et
sicut.

BEURTZANG. Zij hebben Mij overgeleverd
in de handen der goddelozen, Mij
verworpen onder de bozen, en mijn leven
hebben zij niet gespaard; sterken hebben
tegen Mij samengespannen; * En als
reuzen zijn zij tegen Mij opgestaan. .
Vreemdelingen hebben zich tegen Mij
verheven; en sterken hebben mijn leven
belaagd. - En als reuzen.

Achtste les
Adeamus ergo cum fiducia ad thronum
gratiae: ut misericordiam consequamur,
et gratiam inveniamus in auxilio
opportuno. Omnis namque Pontifex ex
hominibus assumptus, pro hominibus
constituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut
offerat dona, et sacrificia pro peccatis:
qui condolere possit iis, qui ignorant et
errant: quoniam et ipse circumdatus est
infirmitate: et propterea debet
quemadmodum pro populo, ita etiam et
pro semetipso offerre pro peccatis.

Laat ons derhalve met vertrouwen
naderen tot de troon van genade, opdat
wij barmhartigheid ontvangen en genade
vinden tot tijdige hulp. Want iedere
hogepriester wordt uit de mensen
genomen, en ten bate van de mensen
aangesteld voor hun betrekkingen tot
God, om gaven en offers te brengen voor
de zonden. Hij kan toegefelijk zijn jegens
onwetenden en dwalenden, daar hij ook
zelf met zwakheid is omkleed. En daarom
is hij verplicht zonde-offers te brengen
zowel voor het volk als voor zichzelven.

RESP. Jesum tradidit impius summis
principibus sacerdotum, et senioribus
populi: * Petrus autem sequebatur eum a
longe, ut videret finem. . Adduxerunt
autem eum ad Caipham principem
sacerdotum, ubi scribae et pharisaei
convenerant. - Petrus autem.

BEURTZANG. De goddeloze heeft Jesus
overgeleverd aan de opperpriesters en de
ouderen des volks. * Petrus echter volgde
Hem van verre om het einde te zien. .
Zij voerden Hem dan naar Caiphas, den
opperpriester, waar de schriftgeleerden
en farizeën waren bijeengekomen. Petrus echter.

Negende les
Nec quisquam sumit sibi honorem, sed
qui vocatur a Deo, tamquam Aaron.

Niemand matige zich deze waardigheid
aan, maar slechts hij die geroepen wordt
door God, ge-
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lijk Aaron. Zo heeft ook Christus Zichzelf
niet de eer toegekend hogepriester te
worden, maar Hij die tot Hem heeft
gesproken: ‘Mijn Zoon zijt Gij; heden
heb Ik U verwekt.’ Zoals Hij ook op een
andere plaats zegt: ‘Gij zijt priester in
eeuwigheid, naar de wijze van
Melchisedech.’ Tijdens zijn dagen in het
vlees heeft Hij, onder luid geroep en
tranen, gebeden en smekingen geofferd
aan Hem, die Hem van de dood kon
redden, en Hij is verhoord om wille van
zijn godvrezendheid. En hoewel Hij de
Zoon Gods was, heeft Hij door zijn lijden
de gehoorzaamheid geleerd, en is Hij, na
zijn verheerlijking, oorzaak geworden
van eeuwig heil voor allen die Hem
gehoorzaam zijn, daar Hij door God was
uitgeroepen tot Hogepriester naar de
wijze van Melchisedech.

Sic et Christus non semetipsum
clarificavit ut Pontifex fieret: sed qui
locutus est ad eum: Filius meus es tu, ego
hodie genui te. Quemadmodum et in alio
loco dicit: Tu es sacerdos in aeternum,
secundum ordinem Melchisedech. Qui in
diebus carnis suae preces,
supplicationesque ad eum, qui possit
illum salvum facere a morte, cure clamore
valido et lacrimis offerens, exauditus est
pro sua reverentia. Et quidem cum esset
Filius Dei, didicit ex iis, quae passus est,
obedientiam: et consummatus, factus est
omnibus obtemperantibus sibi causa
salutis aeternae, appellatus a Deo Pontifex
juxta ordinem Melchisedech.

BEURTZANG. Mijn ogen zijn verduisterd
van mijn geween, want van Mij is
heengegaan die Mij troostte; ziet toe, alle
gij voiken, * of er een smart is gelijk aan
mijn smart. . O gij allen, die gaat langs
de weg, aanschouwt en ziet; - Of er een
smart is gelijk aan mijn smart. - Mijn
ogen. (tot aan .)

RESP. Caligaverunt oculi mei a fletu meo:
quia elongatus est a me, qui consolabatur
me: Videte, omnes populi, * Si est dolor
similis sicut dolor meus. . O vos omnes,
qui transitis per viam, attendite et videte.
- Si est dolor similis sicut dolor meus. Caligaverunt. (usque ad .)

Indien de Lauden niet onmiddellijk volgen, besluit men de Metten met het gebed
Respice, blz. 684.

De lauden
(Onze Vader. Wees gegroet.)

(Pater. Ave.)

1 ANT.

1 ANT.

ZIJN eigen Zoon * heeft God niet
PROPRIO * Filio suo non pepercit Deus,
gespaard, maar Hij heeft Hem voor ons sed pro nobis omnibus tradidit illum.
allen overgeleverd.
Psalm 50: Miserere mei, Deus, bladz. 107.
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2 ANT. Anxiatus est super me * spiritus 2 ANT. Mijn geest versmacht * in mij,
meus, in me turbatum est cor meum.
mijn hart is ontsteld in mijn binnenste.

Psalm 142
Domine, exaudi orationem meam: auribus Heer, verhoor mijn gebed; luister naar
percipe obsecrationem meam in veritate mijn smeken volgens uw trouw; * verhoor
tua: * exaudi me in tua justitia.
mij volgens uw gerechtigheid;
Et non intres in judicium cum servo tuo: En treed niet in gericht met uw dienaar,
* quia non justificabitur in conspectu tuo * want niemand die leeft, is rechtvaardig
omnis vivens.
voor uw ogen.
Quia persecutus est inimicus animam
Want de vijand vervolgt mijn ziel, *
meam: * humiliavit in terra vitam meam. vertreedt mijn leven ter aarde,
Collocavit me in obscuris sicut mortuos Doet mij wonen in de duisternis, gelijk
saeculi: * et anxiatus est super me spiritus aan hen die sinds lang zijn gestorven; *
meus, in me turbatum est cor meum.
daarom versmacht mijn geest in mij, is
mijn hart ontsteld in mijn binnenste.
Memor fui dierum antiquorum, meditatus Ik ben indachtig de dagen van ouds,
sum in omnibus operibus tuis: * in factis overweeg al uwe werken, * denk na over
manuum tuarum meditabar.
hetgeen uw handen hebben volbracht.
Expandi manus meas ad te: * anima mea Ik strek mijn handen naar U uit; * mijn
sicut terra sine aqua tibi. ziel smacht naar U als een dorstig land. Velociter exaudi me, Domine: * defecit Verhoor mij haastig, Heer; * mijn geest
spiritus meus.
bezwijkt;
Non avertas faciem tuam a me: * et
similis ero descendentibus in lacum.

Wend uw gelaat niet van mij af; * dan
zou ik zijn als zij die neerdalen in de
grafkuil.

Auditam fac mihi mane misericordiam
tuam:* quia in te speravi.

Doe mij in de morgen uw ontferming
horen, * want op U heb ik gehoopt.

Notam fac mihi viam, in qua ambulem: Maak mij de weg bekend die ik moet
* quia ad te levavi animam meam.
volgen, * want tot U verhef ik mijn ziel.
Eripe me de inimicis meis, Domine, ad Ontruk mij aan mijn vijanden, Heer, tot
te confugi: * doce me facere voluntatem U vlucht ik; * leer mij uw wil te doen,
tuam, quia Deus meus es tu.
want Gij zijt mijn God.
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Uw goede Geest geleide mij langs een
effen pad; * om wille van uw Naam, o
Heer, behoud mij in het leven, naar uw
gerechtigheid.

Spiritus tuus bonus deducet me in terram
rectam; * propter nomen tuum, Domine,
vivificabis me, in aequitate tua.

Leid mijn ziel uit de benauwing * en
verdelg mijn vijanden naar uw
goedertierenheid,

Educes de tribulatione animam meam: *
et in misericordia tua disperdes inimicos
meos.

En richt te gronde allen die mij kwellen, Et perdes omnes, qui tribulant animam
* want ik ben uw dienaar.
meam: * quoniam ego servus tuus sum.
ANT. Mijn geest versmacht in mij, mijn ANT. Anxiatus est super me spiritus
hart is onsteld in mijn binnenste.
meus, in me turbatum est cor meum.
3 ANT. De rover sprak tot den rover: *
Wij ontvangen loon naar werken, maar
wat heeft Deze gedaan? Gedenk mijner,
Heer, als Gij zijt gekomen in uw rijk.

3 ANT. Ait latro ad latronem: * Nos
quidem digna factis recipimus, hic autem
quid fecit? Memento mei, Domine, dum
veneris in regnum tuum.

Psalm 84
Gij hebt, o Heer, uw land gezegend, * de Benedixisti, Domine, terram tuam: *
gevangenschap van Jacob afgewend;
avertisti captivitatem Jacob.
Vergeven de boosheid van uw volk, *
bedekt al zijne zonden;

Remisisti iniquitatem plebis tuae: *
operuisti omnia peccata eorum.

Gestild hebt Gij al uw gramschap, * U
afgewend van de toorn uwer
verbolgenheid. -

Mitigasti omnem iram tuam: * avertisti
ab ira indignationis tuae. -

Herstel ons, God ons heil, * en wend uw Converte nos, Deus, salutaris noster: * et
gramschap van ons af.
averte iram tuam a nobis.
Zult Gij dan voor eeuwig tegen ons
toornen, * of uw toorn uitstrekken van
geslacht tot geslacht?

Numquid in aeternum irasceris nobis? *
aut extendes iram tuam a generatione in
generationem?

Gij zult U tot ons wenden, God, en ons
doen leven, * en uw volk zal zich in U
verblijden.

Deus, tu conversus vivificabis nos: * et
plebs tua laetabitur in te.

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid, * en Ostende nobis, Domine, misericordiam
geef ons uw heil. tuam: * et salutare tuum da nobis. -
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Audiam quid loquatur in me Dominus
Deus: * quon-
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iam loquetur pacem in plebem suam.

spreekt van vrede tot zijn volk.

Et super sanctos suos: * et in eos, qui
convertuntur ad cor.

En tot zijn heiligen, * en tot hen wier hart
zich tot Hem wendt.

Verumtamen prope timentes eum salutare Waarlijk, zijn heil is nabij aan hen die
ipsius: * ut inhabitet gloria in terra nostra. Hem vrezen, * zodat de heerlijkheid
woont in ons land.
Misericordia et veritas obviaverunt sibi: Ontferming en trouw ontmoeten elkaar,
* justitia et pax osculatae sunt.
* gerechtigheid en vrede groeten elkaar
met een kus.
Veritas de terra orta est: * et justitia de
caelo prospexit.

Trouw ontspruit aan de aarde, * en
gerechtigheid ziet neer uit de hemel.

Etenim Dominus dabit benignitatem: *
et terra nostra dabit fructum suum.

Ja, de Heer schenkt zijn goedertierenheid,
* en ons land brengt zijn vrucht voort.

Justitia ante eum ambulabit: * et ponet in Gerechtigheid zal voor hem uitgaan * en
via gressus suos.
zijn schreden richten op de weg.
ANT. Ait latro ad latronem: Nos quidem
digna factis recipimus, hic autem quid
fecit? Memento mei, Domine, dum
veneris in regnum tuum.

ANT. De rover sprak tot den rover: Wij
ontvangen loon naar werken, maar wat
heeft Deze gedaan? Gedenk mijner, Heer,
als Gij zijt gekomen in uw rijk.

4 ANT. Cum conturbata fuerit * anima 4 ANT. Wanneer mijn ziel * ontsteld is,
mea, Domine, misericordiae memor eris. Heer, wees uw ontferming indachtig.

Lofzang van habacuc 3, 2-19
De profeet voorspelt het gericht dat God ‘in het midden der jaren’, d.i. in
de naaste toekomst, zal oefenen jegens de Chaldeërs die het volk der belofte
benauwen. Hij ziet deze verlossing onder het beeld van de bevrijding uit
Egypte, toen Gods heerlijkheid op het gebergte bij Pharan (de Sinaï) is
verschenen en alle vijanden met schrik werden geslagen. In een profetisch
vergezicht schouwt hij echter tegelijkertijd hoe God het geestelijke Israël
zal verlossen door het Pasen der nieuwe wet, en hoe Hij eens als rechter
der wereld al zijn vijanden zal doen ten onder gaan.
Domine, audivi auditionem tuam, * et
timui.

Heer, ik heb uw uitspraak gehoord, * en
ben bevreesd geworden.

Domine, opus tuum, * in medio annorum Heer, roep uw werk ten leven * in het
vivifica illud:
midden der jaren;
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het bekend; * maar zelfs in uw toorn wees facies: * cum iratus fueris, misericordiae
uw ontferming indachtig. recordaberis. God trekt op uit het Zuiden, * de Heilige Deus ab Austro veniet, * et sanctus de
van het gebergte Pharan;
monte Pharan:
Zijn heerlijkheid bedekt de hemelen, *
en van zijn lof is de aarde vervuld.

Operuit caelos gloria ejus: * et laudis ejus
plena est terra.

Zijn glans is als het licht, * en
stralenbundels ontschieten aan zijn
handen;

Splendor ejus ut lux erit: * cornua in
manibus ejus:

Daarom is zijn kracht verhuld. * De dood Ibi abscondita est fortitudo ejus: * ante
gaat voor Hem uit;
faciem ejus ibit mors.
De duivel treedt uit voor zijn voeten. *
Hij staat recht en doet de aarde beven.

Et egredietur diabolus ante pedes ejus. *
Stetit, et mensus est terram.

Hij ziet toe en de volken stuiven uiteen; Aspexit, et dissolvit gentes: * et contriti
* de eeuwige bergen liggen vergruizeld. sunt montes saeculi.
De oude heuvelen buigen terneer * onder Incurvati sunt colles mundi, * ab
zijn eeuwige schreden.
itineribus aeternitatis ejus.
In nood zie ik de tenten van Ethiopië, * Pro iniquitate vidi tentoria Aethiopiae, *
de tentvachten sidderen in het land van turbabuntur pelles terrae Madian.
Madian.
Geldt uw toorn de stromen, Heer, geldt
uw gramschap de stromen; * of zijt Gij
verbolgen op de zee;

Numquid in fluminibus iratus es,
Domine? * aut in fluminibus furor tuus?
vel in mari indignado tua?

Als Gij uw paarden bestijgt, * uw
zegebrengend vierspan?

Qui ascendes super equos tuos: * et
quadrigae tuae salvatio.

Gij ontbloot uw boog, * om wille van uw Suscitans suscitabis arcum tuum: *
eden aan de stammen gezworen.
juramenta tribubus quae locutus es.
Gij splijt de stromen der aarde; als zij U Fluvios scindes terrae: viderunt te, et
zien, kreunen de bergen; * een stortvloed doluerunt montes: * gurges aquarum
van water golft voorbij.
transiit.
De oceaan verheft zijn stem; * de afgrond Dedit abyssus vocem suam: * altitudo
heft zijn handen.
manus suas levavit.
Zon en maan trekken zich terug in hun
woning bij het flitsen uwer pijlen; * zij
wijken

Sol et luna steterunt in habitaculo suo, *
in luce sagittarum tuarum, ibunt in

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

729

splendore fulgurantis hastae tuae.

voor de bliksemglans van uw speer.

In fremitu conculcabis terram: * et in
furore obstupefacies gentes.

In uw toorn vertrapt Gij de aarde, * en in
uw gramschap slaat Gij de volken met
ontzetting.

Egressus es in salutem populi tui: * in
salutem cum Christo tuo.

Zo rukt Gij uit om uw volk te verlossen
* en uw gezalfde te redden.

Percussisti caput de domo impii: *
denudasti fundamentum ejus usque ad
collum.

Het dak van het huis van den goddeloze
slaat Gij te pletter, * legt zijn grondslagen
bloot tot de rots.

Maledixisti sceptris ejus, capiti
bellatorum ejus, * venientibus ut turbo
ad dispergendum me.

Uw vloek daalt neer op zijn scepters, op
het hoofd van zijn krijgers, * die
aanstormen als een wervelwind om mij
te verdelgen,

Exsultatio eorum * sicut ejus, qui devorat Met kreten van vreugde * als van hem,
pauperem in abscondito.
die een arme verslindt in zijn schuilhoek.
Viam fecisti in mari equis tuis, * in luto Gij baant voor uw paarden een weg door
aquarum multarum. de zee,* door het slijk der wijde wateren.
Audivi, et conturbatus est venter meus: Ik hoor het en mijn binnenste is ontsteld;
* a voce contremuerunt labia mea.
* bij dit geluid beven mijn lippen.
Ingrediatur putredo in ossibus meis, * et Het bederf dringt in mijn gebeente, * en
subter me scateat.
onder mij wankelen mijn schreden.
Ut requiescam in die tribulationis: * ut
ascendam ad populum accinctum
nostrum.

Gerust verbeid ik de dag der ellende, *
die aanbreekt voor het volk dat ons kwelt.

Ficus enim non florebit: * et non erit
germen in vineis.

Dan draagt de vijgeboom geen bloesem,
* en is de wijnstok zonder vrucht.

Mentietur opus olivae: * et arva non
afferent cibum.

Dan mislukt de oogst der olijf * en
brengen de velden geen voedsel.

Abscindetur de ovili pecus: * et non erit De schapen verdwijnen uit de kooien, *
armentum in praesepibus.
en geen vee zal er zijn in de stallen.
Ego autem in Domino gaudebo: * et
exsultabo in Deo Jesu meo.

Maar ik zal mij verblijden in den Heer, *
en mij verheugen in God, mijn Heiland.

Deus Dominus fortitudo

God de Heer is mijn kracht, *
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Hij maakt mijn voeten vlug als van
hinden.

mea: * et ponet pedes meos quasi
cervorum.

Als overwinnaar voert Hij mij op de
hoogten, * terwijl ik Hem toezing met
psalmen.

Et super excelsa mea deducet me victor
* in psalmis canentem.

ANT. Wanneer mijn ziel ontsteld is, Heer, ANT. Cum conturbata fuerit anima mea,
wees uw ontferming indachtig.
Domine, misericordiae memor eris.
5 ANT. Gedenk mijner, * Heer, als Gij
zijt gekomen in uw rijk.

5 ANT. Memento mei, * Domine, dum
veneris in regnum tuum.

Psalm 147
Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.

Lauda, Jerusalem, Dominum; * lauda
Deum tuum, Sion.

Want sterk maakte Hij de grendel uwer Quoniam confortavit seras portarum
poorten, * en zegende uw kinderen in uw tuarum, * benedixit filiis tuis in te.
midden.
Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui posuit fines tuos pacem, * et adipe
frumenti satiat te.

Hij zendt zijn bevel naar de aarde; *
haastig snelt zijn woord.

Qui emittit eloquium suum terrae: *
velociter currit sermo ejus.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel Qui dat nivem sicut lanam, * nebulam
strooit Hij uit als as.
sicut cinerem spargit.
Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan Mittit crystallum suam sicut buccellas: *
zijn koude verdragen?
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten; Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
* doet waaien zijn wind, en de wateren * flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
stromen.
Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob, Qui annuntiat verbum suum Jacob, *
* zijn bevelen en zijn recht aan Israël. justitias et judicia sua Israël.
Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan, Non fecit taliter omni nationi, * et judicia
* en hun zijn wetten niet doen kennen. sua non manifestavit eis.
ANT. Gedenk mijner, Heer, als Gij zijt
gekomen in uw rijk.

ANT. Memento mei, Domine, dum
veneris in regnum tuum.
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mortuos saeculi.
ANT. Zij plaatsten * boven zijn

. Sicut

ANT. Posuerunt * super ca-
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put ejus causam ipsius scriptam: Jesus
Nazarenus, Rex Judaeorum.

hoofd een geschrift met de reden van zijn
vonnis: Jesus van Nazareth, de Koning
der Joden.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
En als de antifoon is herhaald, besluit men de Lauden zoals boven na de Lauden van
Witte Donderdag is aangegeven: Christus factus est, enz. bladz. 684.
¶ De VESPERS zijn gelijk aan die op Witte Donderdag (bladz. 684). met de aldaar
voor vandaag aangegeven antifoon bij de lofzang Magnificat.

Gebeden en oefeningen ter ere van het heilig lijden des Heren
De gedachten welke de lofzangen en improperia bij de verering van het
Kruis gedurende de morgendienst in ons wekken, zullen ons de gehele
Goede Vrijdag bijblijven. Volgens een vroom gebruik zullen wij gedurende
de dag andermaal het Kruis komen eren dat in de kerk op een ereplaats is
uitgesteld. Een vrome christelijke gewoonte is ook op deze dag de oefening
van de Kruisweg te houden, de uren welke Christus aan het kruis hing,
d.i. van het zesde tot het negende uur (van twaalf uur tot drie uur in de
middag), in gebed door te brengen of althans het uur van de dood des
Heren te herdenken door overweging en gebed.
¶ Overwegingen en gebeden voor de oefening van de Kruisweg vindt men op bladz.
978 en 983. Andere gebeden ter ere van Christus' lijden en kruis op bladz. 991 vlg.
en 900 vlg.
Het uur herdenkend dat de Heer Zich overgaf, het uur dat Hij gelijk een schaap
ter slachting werd gevoerd en als een geschoren lam, van louter zachtheid de mond
niet openend, Zich gewillig naar het kruis liet leiden en het besteeg; het uur dat Hij
geofferd werd volgens zijn wil: laat ons onze zielen aanbevelen aan Christus, den
Heer, den goeden God; laat ons met zijn goedkeuring onze zonden leggen op het
onbevlekte Lam, opdat Hij, die zonder zonde is, onze zonden draagt en te niet doet.
Christus God, grote Heer, kruisig ons met U, weg van deze wereld, opdat uw leven
in ons zij, en leg onze zonden op U om ze te kruisigen, en trek ons tot U, nu Gij voor
ons verheven zijt van de aarde om ons te onttrekken aan den valsen tyran. Want
hoewel van nature en door onze zonden den duivel verpand, wensen wij toch U en
niet hem te dienen, willen wij onder uw wetten leven, en vragen wij door U bestuurd
te worden, door U die ons stervelingen, door de dood belaagd, door de dood aan het
kruis hebt willen bevrijden. Deze bijzondere weldaad gelde heden onze vrome
dienstbaarheid; U smeken en vragen wij heden in nederige aanbidding: haast U tot
ons, o eeuwige, sterke God! Heilzaam zij ons uw kruis; het moge over de wereld in
ons triomferen. Uwe goedheid moge ons ge-
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nadig en krachtig het oude voorrecht teruggeven. Gij die door uw macht de toekomst
tot verleden maakt en door uwe tegenwoordigheid het verleden tegenwoordig doet
zijn, geef dat uw lijden ons hier en nu heilzaam zij, en dat uw heilig bloed dat eenmaal
van het kruis op de aarde nederdrupte, ons nu zozeer tot heil strekke, dat het alle
zonden onzer aarde wast en, met de grond van ons lichaam vermengd, ons van aardse
mensen tot de uwe maakt, tot één lichaam wederom met U als met hun hoofd
verbonden. Gij die altijd met den Vader en den Heiligen Geest heerst, begin nu ook
te heersen over ons, Godmens, Christus Jesus, Koning in de eeuwen der eeuwen.
Hoe zullen wij schreien, Heer Jesus Christus, om uw kruis, zuchten en klagen om
uw vergoten bloed? Wat zullen wij geven als beloning, als geschenk? Ach, nu wordt
Gij om onzentwil gevangen genomen en gaat Gij schuldeloos gepijnigd worden,
gegrepen en dan bespuwd, bespuwd en dan gegeseld, gegeseld en dan gekruisigd,
gekruisigd en dan bespot, bespot en dan met azijn gelaafd, gelaafd en dan is het
volbracht, het is volbracht en dan zult Gij wonderbaar verrijzen. Spaar ons, Heer
Christus, spaar ons, vragen wij U, door de wonderlijke kracht van uw heilig lijden
en verrijzenis. En zoals Gij den rover tot burger van het paradijs hebt gemaakt, moogt
Gij door de overwinning van uw kruis geheel de wereld van het kwaad bevrijden en
alle schepselen verlossen, opdat de glans der verrijzenis ons vol vreugde doe opstaan
uit het slijk, waarin de duisternis van ons geweten ons heeft neergeworpen.
Jesus, onze God, die aan uw beulen de wang hebt geboden en om onzentwil met
versmadingen zijt verzadigd; geef ons, uw ellendige dienaren, dat wij, onderricht
door het voorbeeld uwer passie, altijd in staat mogen zijn uw zoete juk te dragen;
opdat wij, lerend van U hoe mild Gij zijt en nederig van hart, door uw voorbeeld in
uw passie delen en door uw bijstand de eeuwige zaligheid genieten.
Heer Jesus Christus, die ons heden door het lijden des kruises uit de slavernij des
duivels hebt verlost, zodat Gij op dezelfde dag waarop Gij den mens geschapen hebt,
hem het herstel hebt gebracht; verhoor mij, armzalige zondaar, die voor dit kruisbeeld
mijn schuld belijd en smeek dat ik, beschut door dit vererenswaardig en levenbrengend
hout, de vurige pijlen van den bozen vijand kan afweren, gevrijwaard blijve van
verwondingen en tot het eeuwige leven kome.
Heer Jesus Christus, glorierijke Schepper der wereld, die, ofschoon Gij straalt in
glorie en de gelijke zijt van den Vader en den Heiligen Geest,
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onbevlekt vlees hebt willen aannemen en uw glorierijke heilige handen aan het
kruishout hebt laten slaan om de kluisters van de hel te verbreken en het mensdom
van de dood te bevrijden; ontferm U over mij, armzalige, onder misdaad bedolven
en met smetten van ongerechtigheid bevlekt. Verlaat mij niet, o glorierijke Heer,
doch scheld mij kwijt wat ik misdeed. Verhoor mij, Heer, die nu ter aarde lig en uw
levendmakend kruis aanbid, opdat ik rein bij deze plechtige viering tegenwoordig
zij. Amen.

Gebed van den heiligen Leo den Grote
Hoe wonderbaar is de macht van het kruis, hoe onzegbaar groot de luister van het
lijden. Want in het kruis staat de rechterstoel des Heren opgericht, en door het lijden
wordt de wereld geoordeeld en wordt de heerlijkheid van den Gekruisigde openbaar.
Gij hebt immers alles tot U getrokken, Heer; en toen Gij de gehele dag uw handen
uitstrekte tot het ongelovig en U wederspannig volk, heeft geheel de wereld het
inzicht ontvangen hoezeer uw Majesteit moet worden geloofd. Gij hebt alles, Heer,
tot U getrokken; want alle natuurkrachten hebben tegen de misdaad der Joden
hetzelfde vervloekend oordeel uitgesproken: de sterren des hemels hielden zich in
duisternis, de dag verkeerde in nacht, een ongewoon beven schokte de aarde, alle
schepsel ontzegde den goddelozen zijn dienst. Gij hebt alles, Heer, tot U getrokken;
want bij het scheuren van de voorhang des tempels werd het Heilige der heiligen aan
de onwaardige priesters ontnomen, en zo veranderde de voorafbeelding in waarheid,
de voorzegging in verwerkelijking, de Wet in Evangelie. Gij hebt alles, Heer, tot U
getrokken, opdat hetgeen in de éne tempel van Judea in schaduw van voorafbeelding
werd gevierd, door de godsvrucht van alle volkeren ter wereld - nu het geheim in
vervulling is gegaan en openbaar is geworden - zou worden vereerd. Daarom is nu
de stand der levieten eerbiedwaardiger, groter de waardigheid der oudsten en heiliger
de zalving der priesters; want uw kruis is de boom van alle zegening, de oorzaak van
alle genade. Door zijn zwakheid geeft het den gelovigen kracht, door zijn smaad
geeft het heerlijkheid, door zijn dood geeft het leven. Nu heeft de verscheidenheid
van dierenoffers opgehouden en hebben de menigvuldige offeranden der oude Wet
in het éne offer van uw lichaam en bloed hun vervulling gevonden; want Gij zijt het
ware Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En zó verwerkelijkt Gij in
Uzelven alle geheimen van de voortijd, opdat - gelijk één offer in de plaats van zovele
offeranden is getreden - alle volken tot één rijk zouden worden verenigd.
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Gebed, opgetekend door den heiligen Petrus Damiani
God, om de levens te redden die met dodelijk gif waren besmet, hebt Gij uw dienaar
Moses bevolen in de dorre woestijn te midden van het volk een koperen slang op te
richten, opdat, door er naar op te zien, een ieder die een dodelijke wonde had, het
dodende gif zou ontgaan en het begeerde leven der gezondheid zou verkrijgen. Gij
hebt daardoor te verstaan gegeven, dat Gij zelf eens na lange tijd tot heil van uw
schepselen opgeheven zoudt worden aan het hout van het kruis, om hen, die de duivel
met het wapen van zijn afgunst had gevangen, door uw heilzaam lijden terug te
roepen naar het vaderland. Verleen zowel aan mij, ellendige en zondaar, als aan allen
die door uw bloed zijn vrijgekocht en die heden uw heilig lijden deemoedig vereren
en het hout des levens aanbidden, met uw hulp de hinderlagen van den duivel te
overwinnen en deelgenoten te mogen zijn van het eeuwige leven.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Zie neder, Heer, heilige Vader, vanuit uw heiligdom en uw verheven hemelwoning;
zie neder, zeg ik, op het gelaat van uw Gezalfde; zie neder op deze heilige offergave,
welke onze Hogepriester U aanbiedt voor onze zonden, en wees verzoeningsgezind
jegens de ongerechtigheid van uw volk.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
Komt gelovigen, laat ons aanbidden het levendmakende hout, waarop Christus, de
Koning der heerlijkheid, vrijwillig zijn handen heeft uitgestrekt om ons te verheffen
tot de zaligheid van het begin, van eer de vijand ons uit wraak bestal en ver van God
tot ballingen maakte. Komt gelovigen, laat ons aanbidden het hout, waardoor wij de
kracht ontvingen de hoofden der onzichtbare vijanden te verpletteren. Komt, alle
stammen der volken, laat ons het kruis des Heren met lofzangen prijzen. Gegroet,
gij kruis, van den gevallen Adam de volkomen verlossing. U kussen wij, christenen,
vol vrees, en den aan u genagelden God verheerlijken wij, zeggende: Heer, die aan
het kruis geslagen werd, ontferm U over ons in uw goedheid en liefde.
Heden wordt de Meester der schepping en de Heer der glorie aan het kruis genageld,
en wordt zijn zijde doorboord. Met gal en edik wordt gelaafd Hij die de zoetheid is
der Kerk; met een kroon van doornen wordt bedekt Hij die de hemel in wolken hult;
met een spotmantel wordt omhangen, met een uit leem gevormde hand wordt geslagen
Hij die met zijn hand den mens heeft geboetseerd; gegeseld op zijn rug wordt Hij
die de hemel met wolken heeft omgeven; bespuwing en slagen lijdt Hij, bespotting
en
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geseling en alles verdraagt Hij, om mij die schuldig ben, mijn Verlosser en God, om
de wereld van zonde te redden in zijn barmhartigheid.
Heden wordt Hij, die naar zijn wezen ontoegankelijk is, voor mij toegankelijk, duldt
Hij het lijden, om mij van lijden te verlossen. Hij die het licht geeft aan de blinden,
wordt door goddeloze lippen bespuwd, en geeft ter wille der gevangenen zijn rug
aan geselslagen prijs. De Maagd en Moeder, toen zij Hem zag aan het kruis, riep in
haar grote smart: ‘Ach, mijn Kind, waarom hebt Gij dit gedaan? Schoon van gestalte
boven alle stervelingen, gelijkt Gij nu op een dode zonder aanzien, zonder schoonheid
en gratie. Ach, mijn licht, ik kan U niet aanschouwen in de slaap des doods. Mijn
ziel wordt verscheurd, en een gruwelijk zwaard snijdt door mijn hart.’ Ik bezing uw
lijden en aanbid uw ontferming; lankmoedige Heer, lof zij U.
Wat eens Moses verbeeldde door zijn uitgestrekte armen, toen hij Amalek op de
vlucht deed slaan, het grote kruis, zien wij heden voor onze ogen opgericht. Laat ons
het eerbiedig kussen in zuiverheid van geest en lippen. Want daarop werd Christus
verheven, toen Hij de dood heeft doen sterven. En zo groot een genade waardig
geworden, laat ons allen in door God ingegeven liederen den Verlosser van het heelal
bezingen, en bidden te mogen aanschouwen ook zijn heilbrengende verrijzenis.
Versterk, Heer, uwe Kerk, welke Gij hebt verworven door de kracht van uw kruis;
want daardoor hebt Gij over den vijand getriomfeerd en geheel de wereld verlicht.

Oefening ter ere van de vijf wonden van Christus
In de gebeden, welke de Engelse middeleeuwse kluizenaar Richard Rolle
heeft samengesteld of voor eigen gebruik heeft overgeschreven, vinden
wij een literair niet zeer schone maar treffende uitdrukking van de
affectieve godsvrucht tot den lijdenden Verlosser, welke sinds zijn tijd in
tal van devotievormen is uitgegroeid.
Ik aanbid U, o Kruis, ter ere van het kruis waaraan onze Heer Jesus Christus heeft
gehangen. Allerzoetste Jesus, door de allerheiligste wonde welke Gij in uw
rechterhand voor ons aan het kruis hebt verduurd, bid ik U dat Gij, gelijk deze U een
bitterder pijn dan de andere wonden heeft aangedaan, ons evenzo van alle kwaad
naar lichaam en ziel wilt verlossen.
Door de allerheiligste wonde, allerzoetste Jesus, welke Gij aan het kruis in uw
rechtervoet hebt verduurd, geleid ons tot de kennis van de weg der waarheid.
Door de allerheiligste wonde, Jesus vol heerlijkheid, welke Gij in uw linkerhand
voor ons aan het kruis hebt verduurd, bewaar onze handen, opdat zij niets verrichten
wat U mishaagt.
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Door de allerheiligste wonde, Jesus vol zaligheid, welke Gij in uw linkervoet voor
ons aan het kruis hebt verduurd, bewaar onze voeten, opdat zij niet mogen treden
naar de weg der boosheid, maar zich daar altijd verder van verwijderen.
Door de allerheiligste wonde, allerzoetste Jesus, van uw tedere zijde, ontsteek in
ons hart de brand van uw zachtmoedige liefde, en doe ons ontvlammen en altijd
verlangen naar wat U behaagt en ons tot voordeel is.
Door alle versmadingen die Gij voor ons aan het kruis hebt verdragen, allerzoetste
Jesus; door de bespuwing, de vuistslagen, de bespotting en de beschuldigingen; door
de boom waaraan Gij werd gebonden, toen Gij, hoewel onschuldig, zo wreed werd
gegeseld; bij het kruis dat Gij hebt gedragen, en bij de doornenkroon, welke U om
wille van ons, ellendigen, op het hoofd werd geplaatst; bewaar ons, bezoek ons,
bestuur en vertroost ons. Verleen ons kwijtschelding van onze zonden wegens de
zeer grote liefde waarmede Gij, o God, ons hebt liefgehad; Gij die als God leeft en
heerst door alle eeuwen en eeuwen.
Moge het kruis waaraan Gij, allerliefste Jesus, om wille van ons heil hebt gehangen,
ons nu en iedere dag een beschutting zijn tegen alle pijlen des vijands en tegen alle
onheil. God, voor ons, zondaars, hebt Gij uw handen, uw voeten en geheel uw lichaam
op het kruis uitgestrekt, hebt Gij geduld dat de Joden om uw allerheiligst lichaam te
bespotten U een kroon van doornen op het hoofd plaatsten, hebt Gij op de martelpaal
van het kruis de vijf wonden doorstaan, en hebt Gij ons met uw kostbaar en heilig
bloed vrijgekocht. Geef ons, vragen wij, vandaag en iedere dag de boetvaardigheid
te beoefenen, de onthouding en het geduld, de ootmoed en de zuiverheid. Verleen
ons licht, inzicht, wijsheid en ware wetenschap voor immer. Door U, Jesus Christus,
Verlosser der wereld, die met den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst, God,
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed tot de heilige Moeder van God en den heiligen Joannes, staande
onder het kruis
Ongeschondene en in eeuwigheid gezegende, uitzonderlijke en onvergelijkelijke
maagd, Moeder Gods, Maria, liefelijke tempel van God, heiligdom van den Heiligen
Geest, deur van het rijk der hemelen, door wie, buiten God, geheel het aardrijk leven
heeft; neig het oor van uw mededogen tot mijn onwaardige smeekbeden en wees
mij, zondaar, in alles een moederlijke toeverlaat.
Zalige Joannes, boezemvriend van Christus, die, om uw maagdelijkheid door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer uitverkoren tot den
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meestbeminde boven de anderen en boven allen doordrenkt van hemelse geheimen,
zijn zeer roemrijke apostel en evangelist zijt geworden; ook u roep ik aan met de
Moeder van dienzelfden Heiland, dat gij u gewaardigt mij met haar uw hulp te
verlenen.
O gij, twee sieraden des hemels, Maria en Joannes, gij, twee lampen, overheerlijk
brandend voor God; verdrijft met uw stralen de nevels van mijn zonden. In u beiden
heeft God de Vader door zijn Zoon op bijzondere wijze Zich een huis gebouwd,
waarin de eniggeboren Zoon van God den Vader zelf wegens de verdienste van uw
allerzuiverste maagdelijkheid het voorrecht van zijn liefde heeft bevestigd, toen Hij
hing aan het kruis en één van u aldus toesprak: ‘Moeder dit is uw zoon’, vervolgens
tot den ander: ‘Dit is uw moeder’. In de zoetheid van deze allerheiligste liefde, waarin
gij toen door het woord van den Heer tot moeder en zoon met elkander verbonden
zijt, beveel ik, zondaar, daarom u beiden mijn lichaam en ziel aan, dat gij u gewaardigt
alle stonden en ogenblikken inwendig en uitwendig mij een sterke wacht te zijn en
trouwe middelaars bij God.
Want ik geloof vast en belijd zonder twijfel, dat wat gij wilt ook Gods wil is, en
wat gij niet wilt ook God niet wil. Vandaar dat gij al wat gij van Hem vraagt ook
zonder uitstel verkrijgt.
Door deze zeer machtige kracht dus van uw waardigheid, vraagt voor mij heil naar
lichaam en ziel. Zendt uw roemrijke gebeden op, vraag ik, opdat de verheven Geest
Zich gewaardige mijn hart te bezoeken en er zijn intrek te nemen, opdat Hij mij
reinige van alle onreinheden der boosheid, mij versiere met heilige deugden, mij vast
doe staan en doe volharden in de liefde tot God en den naaste, en mij na dit leven
voere tot de vreugde van zijn uitverkorenen; de zeer liefdevolle Trooster, de rijke
Schenker van genaden, die één is in wezen met den Vader en den Zoon, en van alle
eeuwigheid met Hen en in Hen leeft en heerst, God, in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Overweging van de woorden welke Christus sprak aan het kruis
Volgens een vrome gewoonte overwegen wij op Goede Vrijdag na het
middaguur de zeven woorden welke de Heer aan het kruis heeft gesproken.
‘Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen’ (Luc. 23, 34).
De hogepriesters en hun raad, de menigte der Joden, de landvoogd Pilatus hebben
iemand, dien zij als een rechtvaardige kenden, overgeleverd aan lijden en dood. Had
Caïphas niet duidelijk zijn onschuld beleden, toen hij verklaarde dat het beter was
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één mens te doen sterven dan geheel het volk te doen omkomen? (Jo. 11, 50) En zei
Pilatus niet uitdrukkelijk, dat hij geen schuld in Hem vond? (Luc. 23,14) De
hogepriesters en hun raad hadden bovendien uit de prediking van Moses en de profeten
kunnen weten, dat deze rechtvaardige dien zij ter dood brachten, de Christus was.
Hun schuldige verblindheid heeft hun belet dit te begrijpen, zodat de heilige Paulus
kon schrijven: ‘Geen van de vorsten dezer wereld heeft deze wijsheid (Gods) erkend;
want, hadden zij haar gekend, dan zouden zij den Heer der heerlijkheid niet hebben
gekruisigd’ (1 Cor. 2, 8). - De woorden van Christus aan het kruis zijn een nieuw
bewijs dat Hij Zich vrijwillig aan zijn vijanden heeft overgeleverd. Zelfs voor hen
bidt Hij nog in zijn uiterste liefde.
‘Vrouw, ziedaar uw zoon... Ziedaar uw moeder’ (Jo. 19, 26-27).
De Heer beveelt zijn Moeder aan in de liefde van den geliefden leerling, en den
leerling in de liefde van zijn Moeder. De heilige vaders hebben in deze woorden met
voorliefde het geheim der Kerk overwogen. De Moeder onder het kruis is immers
de verpersoonlijking en het oerbeeld van de Kerk, welke als een nieuwe Eva aan het
kruis uit de zijdewonde des Heren werd geboren. Aan de verloste mensheid werd de
Kerk tot Moeder geschonken. De uitverkoren Moeder des Heren is daarvan het
zinnebeeld en tevens de geheimzinnige volheid en de machtige beschermster.
‘Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs’ (Luc. 23, 43). De goede moordenaar
heeft niets dan zijn geloof, en zelfs dat heeft hij uit genade. Dezen zondaar heeft de
Heer geroepen in diens laatste uur en hem het paradijs beloofd, opdat wij allen,
zondaren, zouden weten dat de verlossing slechts uit genade is en wij van de andere
kant nimmer aan Gods goedheid zouden wanhopen.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten’ (Mt. 27, 46).
Nimmer is de Heer door zijn Vader verlaten geweest, maar zozeer hebben onze
zonden Hem doen lijden, dat Hij in zijn uiterste lijden deze woorden van de
een-en-twintigste psalm heeft uitgeroepen. Naar zijn mensheid was Christus in de
uiterste verlatenheid, welke de psalmist profeteerde. Meer nog dan kruis en nagelen
heeft deze verschrikking de voor ons onbegrijpelijke maat van Christus' lijden
uitgemaakt.
‘Ik heb dorst’ (Jo. 19, 28). Ook lichamelijk heeft de Heer tot het uiterste voor ons
geleden. Tevens overwegen we, hoezeer de Heer verlangt, dat allen zouden worden
gewonnen door zijn liefde en naar het kruis zouden komen om er
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in het bloed van het Lam te worden gereinigd.
‘Het is volbracht’ (Jo. 19, 30). Alles wat de Heer uit liefde tot de wereld en uit
gehoorzaamheid aan den Vader op Zich had genomen, is volbracht. Alles ook wat
de profeten over Hem hadden voorzegd en wat in het Oude Testament aangaande
zijn heilswerk was voorafgebeeld.
‘Vader, in uwe handen beveel Ik mijn geest’ (Luc. 23, 46). Dit is Christus' laatste
woord; nu alles volbracht is, kan Hij tot den Vader wederkeren. Altijd en in alles
heeft Hij de wil des Vaders gedaan; met zijn laatste woord vat Hij nogmaals geheel
het offer van zijn heilswerk samen en geeft den Vader de laatste ademtocht welke
Hem overblijft.

Gebed van het negende uur
In de boeken der oude Gallicaanse liturgie vinden wij onderstaand gebed
voor het negende uur van de Goede Vrijdag, dit is voor drie uur in de
middag, toen Christus het hoofd boog en de geest gaf.
O heilzaam lijdensuur, o grote Noon der allergrootste genaden, het meest gewichtige
uur van alle uren. Geef ons nu op dit uur uw kus, onze lieve Bruidegom, kus ons
vanaf uw kruis, nu Gij op dat kruis uw overwinning behaalt. Kus ons, bidden wij;
schenk ons uw heil, Gij, wonderlijke overwinnaar, opperste leidsman, goede God,
glorierijke voorvechter. O Christus, als Gij toeziet hoe wij op uw voorbeeld in het
strijdperk kampen, roep ons toe: ‘Heil u; weest sterk en dapper; vecht zoals het
mannen betaamt; versaagt niet.’
Zoals Gij vroeger kracht hebt geschonken, zoudt Gij dit ook thans niet kunnen
doen? Ja, Gij kunt het, want Gij zijt almachtig. Gij kunt het, veelgeliefde; Gij kunt
doen wat wij zelfs niet kunnen uitdenken, want niets is U onmogelijk, almachtige
God. Geef ons uw kus, vraag ik, allerliefste Jesus, die nu als overwinnaar zijt
teruggekeerd naar den Vader, met wien Gij altijd één waart en één blijft. Hoe zoet
is uw omhelzing; en uw borst is zoeter dan wijn en geurt naar de fijnste reukwerken.
Zachter dan olie is uw Naam. De maagden beminnen U; de rechtvaardigen, die Gij
achter U aan voert, hebben U lief. Uw legerstede is vol bloemen; uw zegeteken is
het kruis.
Op dit uur zijt Gij, rood van Edom komend (dit is van het kruis), in een met bloed
bespat gewaad uit Bosra, Gij die geheel alleen de grote wijnpers hebt getreden, ten
hemel opgestegen. Engelen en aartsengelen snellen U tegemoet, zeggend: Wie is Hij
die daar in bont gewaad uit Bosra omhoogstijgt? Zij vragen U: Waarom is uw kleed
dan zo rood? en Gij antwoordt hun: Alleen heb Ik de wijnpers getreden, en niemand
was er om Mij te helpen. Waarlijk, Verlosser, om onzentwil is uw lichaam zo rood.
Rood is het van druivenbloed; in wijn immers hebt Gij uw gewaad ge-
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wassen, in druivenbloed uw mantel. Gij, die alleen God zijt, werd gekruisigd voor
ons, die de oude misdaad ter dood had verwezen; door uwe wonden zijn nu de talloze
wonden onzer ongerechtigheid geheeld. Verlos ook ons, goede gekruisigde Christus,
met allen die U toebehoren. Red ons, goede God die liefde zijt, en die met den Vader
en den Heiligen Geest heerst in alle eeuwigheid.

De grafrust des Heren
Na de morgendienst van Goede Vrijdag zwijgt de liturgie. Het offer des
Heren is voltooid, maar nog hebben wij de verheerlijking van den
gekruisigden Verlosser niet ervaren. In de kerk zien wij slechts het Kruis
dat tegen het eind van de morgendienst plechtig werd vereerd. Ook in de
gezangen en lezingen van de Mettendienst van Paaszaterdag vinden we
de weemoed over het lijden en het kruis dat wij vierden. Maar reeds wordt
deze droefheid getemperd door de verwachting van de heerlijkheid der
verrijzenis.

Gebed van kardinaal Newman
Het is nu voorbij, o Heer; zowel de tijd van uw lijden als die van onze boete is
geeindigd. Wij zijn U gevolgd van uw vasten in de woestijn tot uw dood aan het
kruis. Veertig dagen lang hebben wij getuigd dat we boete wilden doen. De tijd moge
ons lang of kort zijn voorgekomen, hij is nu voorbij. We zijn blij dat hij voorbij is,
we voelen ons opgelucht en we danken U er voor. Wij danken U voor die tijd van
ernst, maar wij danken U nog meer omdat wij nu de feesttijd zien aanbreken. Vergeef
onze tekortkomingen gedurende de vasten en beloon ons op het Paasfeest.
Wij hebben slechts zo weinig voor U gedaan, Heer. Hoe goed herinneren we onze
ongedurigheid en traagheid; onze laksheid in de versterving, ook als onze gezondheid
daarvoor geen enkel beletsel stelde; onze laksheid in gebed en overweging, de
wanorde van onze geest, onze ontevredenheid, ons slecht humeur. Toch hebben
enkelen van ons misschien iets voor U gedaan. Beschouw ons als één geheel, Heer,
beschouw ons als één gemeenschap, en laat het goede dat enkelen deden, aan ons
allen tot voordeel zijn. Heer, het einde is gekomen. We zijn ons bewust van onze
slapte en lauwheid; we verdienen niet ons op het Paasfeest te verheugen, en toch
kunnen we dat niet laten. Onze blijdschap is groter en wij verheugen ons meer in U
dan onze voorbije boete veroorlooft; moge echter deze vreugde voldoende
verantwoording vinden in zichzelve. Heb medelijden met ons, om wille van de
verdiensten van uw alvermogend lijden en om wille van de verdiensten uwer heiligen.
Neem ons aan als uw kleine kudde, in deze onze dagen waaraan alle grootheid vreemd
is, in dit vervallen land, in deze tijd waarin geloof en liefde zo schaars zijn. Ontferm
U over ons, spaar ons en geef ons vrede.
O mijn eigen Verlosser, die nu
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rust in het graf, maar die spoedig zult verrijzen, Gij hebt de losprijs geheel en al
betaald. Het is volbracht, en alles is nu zeker. Vervul in ons uw verrijzenis en - daar
Gij ons immers hebt gekocht - eis ons op, neem bezit van ons, maak ons tot de uwen.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
In tegenstelling tot de Romeinse liturgie kennen Oosterse liturgieën een
officie van de graflegging van Christus. In de kerken van de Byzantijnse
ritus wordt aan het einde van de Vesperdienst een voorstelling van de
graflegging des Heren in het midden van de kerk plechtig ter verering
uitgesteld. In de gezangen treft ons het motief van Christus' nederdaling
in het dodenrijk, waaruit Hij in de heilige Paasnacht heerlijk zal te
voorschijn treden. Door zijn dood heeft de Heer de dood overwonnen; ‘de
graven gingen open, en vele lichamen van ontslapen heiligen verrezen’
(Mt. 27, 52).
Toen Joseph U, die Zich omhult met licht als met een mantel, had afgenomen van
het hout, met Nicodemus, en U aanschouwde dood en naakt en zonder graf, hief hij
aan een treurzang vol medelijden, en klagend sprak hij: ‘Ach zoetste Jesus; toen de
zon U zojuist zag hangen aan het kruis, heeft zij in duister zich verborgen; de aarde
sidderde van schrik, en het voorhangsel des tempels spleet vaneen. En zie, nu schouw
ik U, die voor mij uit eigen wil de dood hebt verdragen. Hoe zal ik U, mijn God, een
graf bereiden, of hoe U wikkelen in lijnwaad? Waar vind ik handen om uw lichaam
zonder smet ter rust te vlijen, waar liederen om bij de lijkgang uw ontferming te
bezingen?’ Ik verheerlijk uw lijden, en zing de eer van uw graf en verrijzenis,
roepende: Heer, U zij lof.
De edele Joseph heeft uw lichaam zonder vlek van het hout genomen, gewikkeld in
een reine wade en met balsem gezalfd, en heeft in een nieuw graf het begraven en
bijgezet.
Toen Gij zijt neergedaald in de dood, o leven zonder dood, hebt Gij den Hades door
de bliksem uwer Godheid doen sterven. En toen Gij de doden uit de onderwereld
deedt verrijzen, riepen alle machten der hemelen: Gij die het leven schenkt, Christus
onze God, U zij lof.

Paaszaterdag
Behalve de kerkelijke getijden, welke voor de laatste dagen der Goede
Week een eenvoudige, primitieve structuur hebben bewaard, bezit de
Zaterdag voor Pasen geen eigen liturgie. De plechtigheden van de heilige
Paasnacht, welke in de Latijnse Kerk eeuwen lang zijn vervroegd, zodat
zij ten laatste zelfs in de morgen van de Zaterdag werden gevierd, hebben
hun oude plaats herkregen. Bij gelegenheid van dit gelukkig herstel der
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aangebracht (het slot van de getijden, Vespers en Completen), waardoor
zij nog beter beantwoorden aan het bijzondere karakter van deze dag,
welke zowel gekenmerkt wordt door de herinnering aan het Pasen van
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het Kruis dat wij gisteren vierden als door de verwachting van het Pasen
der glorievolle Verrijzenis.
OVERWEGING OVER CHRISTUS' NEDERDALING TER HELLE (bewaard bij de geschriften
van Epiphanius) - Heden is er een grote stilte op de aarde, en een grote verlatenheid.
Er is een grote stilte, want de Koning slaapt. De aarde was ontsteld en is weer tot
rust gekomen, want God is in het vlees ontslapen en heeft hen, die reeds eeuwen in
slaap waren verzonken, weer opgewekt. God is in het vlees gestorven, en de
onderwereld heeft gesidderd. God is voor een korte tijd ingeslapen en heeft hen, die
in de onderwereld zijn, doen verrijzen.
Waar zijn nu die horden van gisteren, waar is het geschreeuw en tumult tegen
Christus? Waar zijn volk en bespotting, legermacht, zwaarden en lansen? Waar zijn
nu koningen, opperpriesters en rechters? Zij hebben de hoeksteen Christus trachten
weg te werpen, maar zijn zelf verpletterd geworden. Zij hebben den groten Samson
gebonden, maar Hij heeft de eeuwenoude boeien verbroken en de goddelozen ten
onder doen gaan. De zon Christus is nedergedaald onder de aarde, en heeft eeuwige
duisternis gebracht over zijn vijanden.
Vandaag is er heil voor hen die op en onder de aarde zijn. Vandaag is er heil voor
geheel de wereld. Zij die waren ontslapen, verheugen zich; die in duisternis en
schaduw van dood zijn gezeten, aanschouwen een verblindend licht. De dienaren
ontvangen hun Heer, de doden hun God, de stervelingen het leven, de schuldigen
den schuldeloze, wie in het duister zijn het licht zonder avond, de gevangenen den
beschermer van hun vrijheid, de geringen Hem die verheven is boven de hemelen.
Laat ons tegelijk met Christus afdalen onder de doden, en overwegen welk een
groot geheim hier wordt voltrokken. Laat ons luisteren naar de verheven betekenis
van Christus' lijden, welke hier wordt geopenbaard. Laat ons luisteren en lofzingen,
vieren en belijden de grote wonderwerken Gods: hoe de oude wet heeft afgedaan en
de genade is opgebloeid; hoe de voorafbeeldingen en schaduwen zijn voorbijgegaan
en de zon het aardrijk overstraalt; hoe het Oude Testament verouderd is en het Nieuwe
wordt uitgeroepen; hoe al wat oud was, is voorbijgegaan, en alles uitbloeit tot
nieuwheid.

De metten
In stilte bidden wij Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God.

De eerste nachtwake
ANT.

ANT.

IN vrede * leg ik mij te ruste, en sluimer IN pace * in idipsum, dormiam et
aanstonds in.
requiescam.

Psalm 4
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Als David zijn vijanden vermaande om tot inkeer te komen en zich kon
beroemen op zijn verheffing, was dit slechts een voorafbeelding van
Christus, die door zijn Vader wordt verhoord en door Hem is verheerlijkt
om
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wille van zijn gehoorzaamheid. De laatste verzen worden vandaag toegepast
op de grafrust des Heren.
Cum invocarem exaudivit me Deus
Als ik U aanroep, verhoor mij, God van
justitiae meae: * in tribulatione dilatasti mijn gerechtigheid; * steeds brengt Gij
mihi.
mij verlichting in mijn kwelling.
Miserere mei, * et exaudi orationem
meam.

Ontferm U mijner * en verhoor mijn
gebed.

Filii hominum, usquequo gravi corde? * Zonen der mensen, hoelang nog zijt gij
ut quid diligitis vanitatem, et quaeritis traag van hart? * Waarom houdt gij u aan
mendacium?
ijdelheid en zoekt gij bedrog?
Et scitote quoniam mirificavit Dominus Want weet dat de Heer zijn uitverkorene
sanctum suum: * Dominus exaudiet me wonderbaar heeft verheerlijkt; * de Heer
cum clamavero ad eum.
verhoort mij als ik Hem aanroep.
Irascimini, et nolite peccare: * quae
dicitis in cordibus vestris, in cubilibus
vestris compungimini.

Al zijt gij toornig, zondigt niet; * wat gij
in uw hart tegen mij beraamt, betreurt het
op uw legerstede;

Sacrificate sacrificium justitiae, et sperate Brengt welgevallige offers en hoopt op
in Domino. - * Multi dicunt: Quis ostendit den Heer. - * Velen zeggen: Wie toont
nobis bona?
ons het goede?
Signatum est super nos lumen vultus tui, Verheven boven ons, o Heer, is het licht
Domine: * dedisti laetitiam in corde meo. van uw aanschijn; * Gij hebt vreugde aan
mijn hart geschonken
A fructu frumenti, vini et olei sui *
multiplicati sunt.

Meer dan er is bij overvloed * van koren,
wijn en olie.

In pace in idipsum * dormiam, et
requiescam;

In vrede leg ik mij te ruste * en sluimer
aanstonds in;

Quoniam tu, Domine, singulariter in spe Want Gij alleen, o Heer, * stelt mij in
* constituisti me.
veiligheid.
ANT. In pace in idipsum, dormiam et
requiescam.

ANT. In vrede leg ik mij te ruste, en
sluimer aanstonds in.

ANT. Habitabit * in tabernaculo tuo,
requiescet in monte sancto tuo.

ANT. Hij mag wonen * in uw tent, en
vindt zijn rust op uw heilige berg.

Psalm 14
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Als eerste onder de rechtvaardigen, daar wij immers gerechtvaardigd zijn
in zijn gerechtigheid, is Christus met zijn verheerlijkte mensheid ingegaan
tot de tent en de heilige berg van Gods eeuwige glorie.
Domine, quis habitabit in tabernaculo
Heer, wie mag wonen in uw tent, * en
tuo? * aut quis requiescet in monte sancto wie vindt zijn rust op uw heilige berg?
tuo?
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Hij die wandelt zonder smet, * en doet
wat recht is;

Qui ingreditur sine macula, * et operatur
justitiam:

Die waarheid spreekt in zijn hart, * en
met zijn tong niet lastert;

Qui loquitur veritatem in corde suo, * qui
non egit dolum in lingua sua:

Die zijn evenmens geen onheil doet, * en Nec fecit proximo suo malum, * et
geen smaad werpt tegen zijn naasten;
opprobrium non accepit adversus
proximos suos.
Die den booswicht ten diepste veracht, * Ad nihilum deductus est in conspectu ejus
maar eert wie den Heer vrezen;
malignus; * timentes autem Dominum
glorificat:
Die zijn eed gestand blijft, ook al brengt Qui jurat proximo suo, et non decipit, *
hem dit schade; * die geen geld uitzet om qui pecuniam suam non dedit ad usuram,
woekerwinst te maken, en geschenken et munera super innocentem non accepit.
tegen onschuldigen weigert.
Hij die deze dingen doet, * zal niet
wankelen in eeuwigheid.

Qui facit haec, * non movebitur in
aeternum.

ANT. Hij mag wonen in uw tent, en vindt ANT. Habitabit in tabernaculo tuo,
rust op uw heilige berg.
requiescet in monte sancto tuo.
ANT. Mijn vlees * vindt rust in
verwachting.

ANT. Caro mea * requiescet in spe.

Psalm 15
De laatste verzen van deze psalm, waarin de rechtvaardige zijn vertrouwen
op God bezingt, worden vandaag toegepast op de grafrust des Heren en
op de verwachting van zijn heerlijke verrijzenis.
Bewaar mij, Heer, tot U neem ik mijn
Conserva me, Domine, quoniam speravi
toevlucht; * ik zeg den Heer: Gij zijt mijn in te. * Dixi Domino: Deus meus es tu,
God, Gij zijt mijn enig goed.
quoniam bonorum meorum non eges.
Voor de heiligen die zijn land bewonen, Sanctis, qui sunt in terra ejus, *
* schonk Hij mij wonderlijk behagen.
mirificavit omnes voluntates meas in eis.
Maar talrijk zijn de kwellingen van hen Multiplicatae sunt infirmitates eorum: *
* die vreemde goden nalopen.
postea acceleraverunt.
Ik wil hun bloedige offers niet delen, * Non congregabo conventicula eorum de
noch hun naam op mijn lippen nemen. - sanguinibus, * nec memor ero nominum
eorum per labia mea. -
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Dominus pars hereditatis
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meae, et calicis mei: * tu es, qui restitues van mijn beker; * Gij zijt het, die mijn lot
hereditatem meam mihi.
bepaalt.
Funes ceciderunt mihi in praeclaris: *
De meetsnoeren wezen mij een heerlijke
etenim hereditas mea praeclara est mihi. grond, * een kostelijk deel viel mij toe.
Benedicam Dominum, qui tribuit mihi Ik zegen den Heer, die mij inzicht schonk;
intellectum: * insuper et usque ad noctem * tot in de nacht maant mij mijn geweten.
increpuerunt me renes mei.
Providebam Dominum in conspectu meo Ik houd den Heer gedurig voor mijn ogen;
semper: * quoniam a dextris est mihi, ne * want Hij staat mij terzijde, dat ik niet
commovear.
versaag.
Propter hoc laetatum est cor meum, et Daarom is mijn hart verblijd en jubelt
exsultavit lingua mea: * insuper et caro mijn tong; * ja, zelfs mijn vlees vindt rust
mea requiescet in spe.
in verwachting.
Quoniam non derelinques animam meam Want Gij zult mijn ziel niet overlaten aan
in inferno: * nec dabis sanctum tuum
het dodenrijk, * noch dulden dat uw
videre corruptionem.
heilige het bederf aanschouwt.
Notas mihi fecisti vias vitae, adimplebis De wegen van het leven zult Gij mij doen
me laetitia cum vultu tuo: * delectationes kennen, verzadigen in blijdschap mij met
in dextera tua usque in finem.
uw gelaat, * geneugten aan uw
rechterhand voor eeuwig.
ANT. Caro mea requiescet in spe.

ANT. Mijn vlees vindt rust in
verwachting.

. In pace in idipsum.
requiescam.

. In vrede leg ik mij te ruste.
sluimer aanstonds in.

. Dormiam et

Pater noster... (secreto)

. En

Onze Vader... (geheel in stilte)

Eerste les
De Lamentatione Jeremiae Prophetae.

Uit de Klaagzang van den profeet
Jeremias. (3, 22-30)

Heth. Misericordiae Domini quia non
sumus consumpti: quia non defecerunt
miserationes ejus.

Heth. Het is de goedheid des Heren dat
wij niet zijn vernietigd, dat zijn
ontferming zonder einde is.

Heth. Novi diluculo, multa est fides tua. Heth. Nieuw is zij iedere morgen, groot
is uw trouw.
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mea: propterea exspectabo eum.

Heth. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel;
daarom zal ik op Hem hopen.
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Teth. Goed is de Heer voor wie Hem
Teth. Bonus est Dominus sperantibus in
verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. eum, animae quaerenti illum.
Teth. Goed is het in zwijgen het heil van Teth. Bonum est praestolari cum silentio
God te verbeiden.
salutare Dei.
Teth. Goed is het den man het juk te
dragen van zijn jeugd af aan.

Teth. Bonum est viro, cum portaverit
jugum ab adolescentia sua.

Jod. Hij zit eenzaam neder en zwijgt,
omdat hij het op zich heeft genomen.

Jod. Sedebit solitarius, et tacebit: quia
levavit super se.

Jod. Hij drukt zijn mond in het stof; of
hij wellicht mag hopen.

Jod. Ponet in pulvere os suum, si forte sit
spes.

Jod. Hij biedt zijn wang aan wie hem
slaat, wordt met hoon verzadigd.

Jod. Dabit percutienti se maxillam,
saturabitur opprobriis.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

BEURTZANG. Als een schaap is Hij ter
slachting geleid, en toen Hij werd
mishandeld, deed Hij zijn mond niet
open; Hij is overgeleverd ten dood; * Om
zijn volk het leven te schenken. . Hij
heeft Zich overgeleverd aan de dood, en
is onder de misdadigers gerekend. - Om
zijn volk.

RESP. Sicut ovis ad occisionem ductus
est, et dum male tractaretur, non aperuit
os suum: traditus est ad mortem, * Ut
vivificaret populum suum. . Tradidit in
mortem animam suam, et inter sceleratos
reputatus est. - Ut.

Tweede les Klaagz. 4, 1-6
Aleph. Hoe is het goud verdonkerd,
verdoofd zijn edele glans; hoe liggen de
stenen van het heiligdom verstrooid op
alle hoeken der straten.

Aleph. Quomodo obscuratum est aurum,
mutatus est color optimus, dispersi sunt
lapides sanctuarii in capite omnium
platearum?

Beth. De zonen van Sion, wijdberoemd Beth. Filii Sion inclyti, et amicti auro
en gedost in het fijnste goud, hoe worden primo: quomodo reputati sunt in vasa
zij geacht als aarden kruiken, het maaksel testea, opus manuum figuli?
van de handen van een pottenbakker.
Ghimel. Zelfs monsterdieren ontbloten
de borst en zogen haar welpen; de dochter
van mijn volk is vol wreedheid, als een
struisvogel in de woestijn.

Ghimel. Sed et lamiae nudaverunt
mammam, lactaverunt catulos suos: filia
populi mei crudelis, quasi struthio in
deserto.
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Daleth. Adhaesit lingua lactentis ad
palatum ejus in siti: parvuli petierunt
panem, et non erat qui frangerei eis.

Daleth. De tong van den zuigeling kleeft
van dorst aan zijn gehemelte; de kinderen
vragen om brood, maar er is niemand om
het te breken.

He. Qui vescebantur voluptuose,
interierunt in viis: qui nutriebantur in
croceis, amplexati sunt stercora.

He. Die zich voedden met lekkernij,
komen om op de straten; die werden
opgevoed op goudbrocaat, omarmen de
mesthoop.

Vau. Et major effecta est iniquitas filiae
populi mei peccato Sodomorum, quae
subversa est in momento, et non ceperunt
in ea manus.

Vau. Groter is de ongerechtigheid van de
dochter mijns volks dan de zonde van
Sodoma, dat verwoest werd in een
oogwenk, zonder dat iemand er de hand
aan sloeg.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

RESP. Jerusalem, surge, et exue te
vestibus jucunditatis: induere cinere et
cilicio. * Quia in te occisus est Salvator
Israël. . Deduc quasi torrentem lacrimas
per diem et noctem, et non taceat pupilla
oculi tui. - Quia.

BEURTZANG. Jerusalem, sta op en ontdoe
u van uw feestgewaden; bekleed u met
zak en as; * Want in u is ter dood
gebracht de Verlosser van Israël. . Stort
tranen dag en nacht gelijk een beek, en
nimmer moge zwijgen de appel van uw
oog. - Want in u.

Derde les
Incipit Oratio Jeremiae Prophetae.

Hier begint het Gebed van den profeet
Jeremias. (Klaagz. 5, 1-11)

Recordare, Domine, quid acciderit nobis: Gedenk, Heer, wat ons is overkomen; zie
intuere, et respice opprobrium nostrum. en aanschouw onze smaad.
Hereditas nostra versa est ad alienos:
domus nostrae ad extraneos.

Ons erfgoed is overgegaan aan vreemden,
onze huizen aan uitlanders.

Pupilli facti sumus absque patre;
matresnostrae quasi viduae.

Wezen zijn wij geworden zonder vader;
onze moeders zijn als weduwen.

Aquam nostram pecunia bibimus: ligna Ons water drinken wij voor geld; ons hout
nostra pretio comparavimus.
kopen wij tegen betaling.
Cervicibus nostris minabamur, lassis non Wij worden voortgedreven bij onze hals;
dabatur requies.
in onze vermoeienis laat men ons geen
rust.
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Wij reiken de hand naar Egypte en naar Aegypto dedimus manum, et Assyriis, ut
de Assyriërs, om te worden verzadigd saturaremur pane.
met brood.
Onze vaderen hebben gezondigd, en zijn Patres nostri peccaverunt, et non sunt: et
niet meer; en wij dragen hun
nos iniquitates eorum portavimus.
ongerechtigheid.
Slaven oefenen heerschappij over ons; en Servi dominati sunt nostri: non fuit qui
niemand is er die ons ontrukt aan hun
redimeret de manu eorum.
handen.
Met gevaar voor ons leven halen wij ons In animabus nostris afferebamus panem
brood, voor het dreigende zwaard in de nobis, a facie gladii in deserto.
woestijn.
Onze huid is geblakerd als een oven, door Pellis nostra, quasi clibanus exusta est a
de brandende koorts van de honger.
facie tempestatum famis.
De vrouwen in Sion worden onteerd, en Mulieres in Sion humiliaverunt, et
de jonkvrouwen in de steden van Juda. virgines in civitatibus Juda.
Jerusalem, Jerusalem, bekeer u tot den
Heer uw God.

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad
Dominum Deum tuum.

BEURTZANG. Weeklaag als een maagd,
mijn volk; jammert, gij herders, in as en
boetekleed; * Want gekomen is de dag
des Heren, groot en bitter bovenmate. .
Omgord u met het boetekleed, priesters,
en heft een weeklacht aan, dienaren des
altaars; bestrooit u met as. - Want
gekomen is de dag des Heren, groot en
bitter bovenmate. - Weeklaag. (tot aan
.)

RESP. Plange, quasi virgo, plebs mea:
ululate, pastores, in cinere et cilicio: *
Quia venit dies Domini magna, et amara
valde. . Accingite vos, sacerdotes, et
plangite, ministri altaris, aspergite vos
cinere. - Quia venit dies Domini magna,
et amara valde. - Piange. (usque ad .)

De tweede nachtwake
ANT. Rijst omhoog, * eeuwige poorten, ANT. Elevamini, * portae aeternales, et
en binnen zal treden de Korting der
introibit Rex gloriae.
glorie.

Psalm 23
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Wij overwegen vandaag in deze psalm, dat de rechtvaardige bij uitstek
Christus is. Bijzonder werd deze psalm echter heden in de getijden
opgenomen, omdat wij de laatste verzen verstaan van de heerlijkheid des
Heren die, na de dood aan het Kruis te hebben overwonnen, met zijn
mensheid in triomf de hemel binnentreedt.
Den Heer behoort de aarde en al wat zij Domini est terra, et plenitudo ejus: * orbis
bevat, * de wereld en die haar bewonen. terrarum, et universi qui habitant in eo.
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Quia ipse super maria fundavit eum: * et Want Hij heeft haar gegrond op de zeeën,
super flumina praeparavit eum. * en haar op de stromen gevestigd. Quis ascendet in montem Domini? * aut Wie mag de berg des Heren bestijgen, *
quis stabit in loco sancto ejus?
wie zijn heilige stede betreden?
Innocens manibus et mundo corde, * qui Die rein is van handen en zuiver van hart,
non accepit in vano animam suam, nec * in wiens ziel geen bedrog is en die niet
juravit in dolo proximo suo.
vals zweert tegen zijn naaste.
Hic accipiet benedictionem a Domino: * Deze zal zegen van den Heer ontvangen,
et misericordiam a Deo, salutari suo.
* en ontferming van God, zijn heil.
Haec est generatio quaerentium eum, *
quaerentium faciem Dei Jacob. -

Dit is het geslacht van hen die Hem
zoeken, * die zoeken het aanschijn van
Jacobs God. -

Attollite portas, principes, vestras, et
Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
elevamini, portae aetemales: * et introibit omhoog, eeuwige poorten; * en de
Rex gloriae.
Koning der glorie treedt binnen.
Quis est iste Rex gloriae? *

Wie is deze Koning der glorie? *

Dominus fortis et potens: Dominus potens De Heer, sterk en geweldig, de Heer,
in proelio.
sterk in de strijd.
Attollite portas, principes, vestras, et
Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
elevamini, portae aeternales: * et introibit omhoog, eeuwige poorten: * en de
Rex gloriae.
Koning der glorie treedt binnen.
Quis est iste Rex gloriae? *

Wie is deze Koning der glorie? *

Dominus virtutum ipse est Rex gloriae. De Heer der heirscharen, Hij is de Koning
der glorie.
ANT. Elevamini, portae aeternales, et
introibit Rex gloriae.

ANT. Rijst omhoog, eeuwige poorten, en
binnen zal treden de Koning der glorie.

ANT. Credo videre * bona Domini in terra ANT. Ik zal zien * de goederen des Heren
viventium.
in het land der levenden.

Psalm 26
Gisteren hebben wij deze psalm overwogen als het vertrouw vol gebed,
dat Christus in zijn lijden tot zijn Vader richtte. Vandaag weten wij, dat
de verwachting welke in de tekst van de antifoon wordt uitgedrukt, in

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

vervulling is gegaan: door zijn dood is de Heer voor eeuwig Koning in
het land der levenden.
Dominus illuminatio mea et salus mea; * God is mijn licht en mijn heil; * wien zou
quem timebo?
ik vrezen?

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

750

De Heer is de schutse van mijn leven; * Dominus protector vitae meae, * a quo
voor wien zou ik vervaard zijn?
trepidabo?
Als de bozen tegen mij oprukken * om
mijn vlees te verslinden;

Dum appropiant super me nocentes, * ut
edant carnes meas;

Zij die mij vervolgen en mij haten, * zij Qui tribulant me inimici mei, * ipsi
struikelen en komen ten val.
infirmati sunt et ceciderunt.
Al stelt zich een krijgsmacht tegen mij
op, * mijn hart zal niet vrezen.

Si consistant adversum me castra, * non
timebit cor meum.

Al ontbrandt ook een strijd tegen mij, * Si exsurgat adversum me praelium, * in
zelfs dan blijf ik vertrouwen. hoc ego sperabo. Om één ding bid ik den Heer, daarnaar
verlang ik; * te wonen in het huis des
Heren al de dagen mijns levens;

Unam petii a Domino, hanc requiram: *
ut inhabitem in domo Domini omnibus
diebus vitae meae.

Om de zoetheid van den Heer te
aanschouwen * en te toeven in zijn
tempel.

Ut videam voluptatem Domini * et
visitem templum ejus.

Want Hij zal mij doen schuilen in zijn
tent, * op de dag van ellende mij
beschutten in zijn verborgen woning.

Quoniam abscondit me in tabernaculo
suo, * in die malorum protexit me in
abscondito tabernaculi sui.

Hij zal mij plaatsen op een rots, * ook nu In petra exaltavit me, * et nunc exaltavit
verheffen mijn hoofd boven de vijanden caput meum super inimicos meos.
die mij omringen.
In zijn tent zal ik brengen offers van
jubel; * ik zal zingen, den Heer een
loflied wijden. -

Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus
hostiam vociferationis; * cantabo et
psalmum dicam Domino. -

Hoor naar mijn stem, Heer, als ik tot U Exaudi, Domine, vocem meam, qua
roep; * ontferm U mijner en verhoor mij. clamavi ad te; * miserere mei et exaudi
me.
Tot U spreekt mijn hart, U zoeken mijn Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies
ogen; * uw aanschijn, Heer, wil ik
mea; * faciem tuam, Domine, requiram.
zoeken.
Wend uw aangezicht niet van mij af; *
verwerp uw dienaar niet in uw
gramschap.

Ne avertas faciem tuam a me; * ne
declines in ira a servo tuo.

Wees Gij mijn helper; * verlaat

Adjutor meus esto; * ne
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derelinquas me, neque despicias me,
Deus, salutaris meus.

mij niet en wil mij niet verstoten, God
van mijn heil.

Quoniam pater meus et mater mea
dereliquerunt me, * Dominus autem
assumpsit me.

Mijn vader en mijn moeder hebben mij
verlaten, * maar de Heer neemt mij aan.

Legem pone mihi, Domine in via tua * et Heer, toon mij uw weg * en leid mij op
dirige me in semitam rectam propter
het rechte pad, om wille van mijn
inimicos meos.
vijanden.
Ne tradideris me in animas tribulantium Geef mij niet over aan de begeerte van
me; quoniam insurrexerunt in me testes hen die mij kwellen; want valse getuigen
iniqui * et mentita est iniquitas sibi.
zijn tegen mij opgestaan * en de boosheid
heeft zichzelf belogen.
Credo videre bona Domini * in terra
viventium.

Ja, ik zal zien de goederen des Heren *
in het land der levenden.

Exspecta Dominum, viriliter age; * et
confortetur cor tuum; et sustine
Dominum.

Hoop op den Heer; blijf moedig; * sterk
zij uw hart; hoop op den Heer.

ANT. Credo videre bona Domini in terra ANT. Ik zal zien de goederen des Heren
viventium.
in het land der levenden.
ANT. Domine, * abstraxisti ab inferis
animam meam.

ANT. Heer, * Gij hebt mijn ziel ontrukt
aan de onderwereld.

Psalm 29
Vandaag horen wij in deze psalm het overwinningslied van Christus, uit
wiens dood het leven is geboren, en wiens verheerlijking een eeuwige
lofprijzing is van den Vader.
Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti U zal ik verheffen, Heer, omdat Gij mij
me: * nec delectasti inimicos meos super hebt opgebeurd, * en mijn vijanden geen
me.
vreugde over mij hebt gegeven.
Domine, Deus meus, clamavi ad te, * et Heer mijn God, tot U heb ik geroepen, *
sanasti me.
en Gij hebt mij genezen.
Domine, eduxisti ab inferno animam
Heer, Gij hebt mijn ziel geleid uit de
meam: * salvasti me a descendentibus in onderwereld, * Gij hebt mij gered te
lacum.
midden van hen, die dalen in het graf.
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Want een ogenblik duurt zijn gramschap, Quoniam ira in indignatione ejus; * et
* maar leven is in zijn behagen.
vita in voluntate ejus.
Des avonds neemt geween zijn intrek, * Ad vesperum demorabitur fletus: * et ad
en in de morgen is er blijdschap.
matutinum laetitia.
Ik nu zeide in mijn voorspoed: * Ik zal
niet wankelen in eeuwigheid.

Ego autem dixi in abundantia mea: * Non
movebor in aeternum.

Heer, in uw behagen * hadt Gij aan mijn Domine, in voluntate tua, * praestitisti
luister kracht verleend;
decori meo virtutem.
Maar Gij hebt uw aanschijn van mij
afgewend, * en ik was geheel ontsteld.

Avertisti faciem tuam a me, * et factus
sum conturbatus.

Toen riep ik tot U, o Heer, * en ik bad tot Ad te, Domine, clamabo: * et ad Deum
mijn God:
meum deprecabor.
‘Wat voor gewin is er in mijn bloed, * als Quae utilitas in sanguine meo, * dum
ik nederdaal ten verderve?
descendo in corruptionem?
Zal het stof U soms prijzen, * of uw
trouw verkondigen?’

Numquid confitebitur tibi pulvis, * aut
annuntiabit veritatem tuam?

De Heer heeft gehoord en Zich mijner
ontfermd; * de Heer is mijn helper
geworden.

Audivit Dominus, et misertus est mei: *
Dominus factus est adjutor meus.

Gij hebt mij mijn klagen in vreugde doen Convertisti planctum meum in gaudium
verkeren; * Gij hebt mijn rouwgewaad mihi: * conscidisti saccum meum, et
verscheurd en mij omhangen met
circumdedisti me laetitia:
blijdschap,
Opdat mijn luister U zou bezingen en
Ut cantet tibi gloria mea, et non
nimmer verstommen; * Heer mijn God, compungar: * Domine, Deus meus, in
in eeuwigheid zal ik U loven.
aeternum confitebor tibi.
ANT. Heer, Gij hebt mijn ziel ontrukt aan ANT. Domine, abstraxisti ab inferis
de onderwereld.
animam meam.
. Gij, Heer, ontferm U over mij. . Wek . Tu autem, Domine, miserere mei.
mij op, en ik zal het hun vergelden.
Et resuscita me, et retribuam eis.
Onze Vader... (geheel in stilte)

.

Pater noster... (secreto)
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Vierde les
Uit de verhandeling van den heiligen
bisschop Augustinus over de psalmen.
(over psalm 63)

Ex Tractatu sancti Augustini Episcopi
super Psalmos.
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Accedet homo ad cor altum, et exaltabitur
Deus. Illi dixerunt: Quis nos videbit?
Defecerunt scrutantes scrutationes,
consilia mala. Accessit homo ad ipsa
consilia, passus est se teneri ut homo.
Non enim teneretur nisi homo, aut
videretur nisi homo, aut caederetur nisi
homo, aut crucifigeretur aut moreretur
nisi homo. Accessit ergo homo ad illas
omnes passiones, quae in illo nihil
valerent, nisi esset homo. Sed si ille non
esset homo, non liberaretur homo.
Accessit homo ad cor altum, id est, cor
secretum, objiciens aspectibus humanis
hominem, servans intus Deum: celans
formam Dei, in qua aequalis est Patri, et
offerens formam servi, quia minor est
Patre.

‘De mens nadert tot een diep hart, en God
wordt hoog verheven.’ Zij (de Joden)
zeiden: Wie zal ons zien? Zij hebben zich
uitgeput bij het navorsen en zoeken van
boze plannen. De mens (Christus) leverde
Zich aan deze plannen over, en duldde
dat Hij als mens gevangen werd
genomen. Immers, slechts als mens kon
Hij worden gevangen genomen, slechts
als mens kon Hij worden gezien, slechts
als mens kon Hij geslagen of gekruisigd
worden of sterven. De mens derhalve is
genaderd tot al dit lijden, dat geen macht
over Hem zou hebben als Hij geen mens
was. Doch was Hij geen mens geweest,
de mens zou niet zijn verlost. De mens is
genaderd tot een diep hart, dit is: tot een
verborgen hart, door aan de blikken der
mensen den mens voor te houden, en zijn
Godheid in zijn binnenste te bewaren;
door de goddelijke natuur te verbergen,
waarin Hij den Vader gelijk is, en door
de natuur van den dienstknecht te tonen,
waarin Hij minder is dan de Vader.

RESP. Recessit pastor noster, fons aquae
vivae, ad cujus transitum sol obscuratus
est: * Nam et ille captus est, qui captivum
tenebat primum hominem: hodie portas
mortis et seras pariter Salvator noster
disrupit. . Destruxit quidem claustra
inferni, et subvertit potentias diaboli. Nam.

BEURTZANG. Heengegaan is onze Herder,
de bron van levend water; en bij zijn
verscheiden is de zon verduisterd. * Want
gevangen genomen is hij, die den eersten
mens gevangen hield; heden heeft onze
Zaligmaker zowel de poorten als de
grendels van de dood verbrijzeld. .
Vermorzeld heeft Hij de kerker der hel,
en de macht des duivels heeft Hij
omvergeworpen. - Want.

Vijfde les
Quo perduxerunt illas scrutationes suas, Hoever voerden zij hun navorsingen,
quas perscrutantes defecerunt, ut
waardoor zij zich hebben uitgeput, dat zij
zelfs, toen
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de Heer gestorven was en begraven,
wachten plaatsten bij het graf? Want zij
spraken tot Pilatus: ‘Deze verleider’, met
deze naam wordt de Heer Jesus Christus
aangeduid, tot troost van zijn dienaren als
zij verleiders worden genoemd; zij zeiden
dan tot Pilatus: ‘Deze verleider heeft
gezegd, toen Hij nog leefde: Na drie
dagen zal Ik verrijzen. Geef daarom bevel
het graf te bewaken tot de derde dag,
opdat soms zijn leerlingen niet komen en
Hem stelen, en zeggen tot het volk: Hij
is verrezen van de doden. Want deze
laatste dwaling zou erger zijn dan de
eerste. Pilatus zeide tot hen: Gij hebt een
wacht; gaat en houdt de wacht naar het u
goeddunkt. Zij nu gingen heen,
verzegelden de steen, en lieten het graf
door de wacht bewaken.’

etiam mortuo Domino et sepulto, custodes
ponerent ad sepulcrum? Dixerunt enim
Pilato: Seductor ille: hoc appellabatur
nomine Dominus Jesus Christus, ad
solatium servorum suorum, quando
dicuntur seductores: ergo illi Pilato:
Seductor ille, inquiunt, dixit adhuc
vivens: Post tres dies resurgam. Jube
itaque custodiri sepulcrum usque in diem
tertium, ne forte veniant discipuli ejus, et
furentur eum, et dicant plebi, Surrexit a
mortuis: et erit novissimus error pejor
priore. Ait illis Pilatus: Habetis
custodiam, ite, custodite sicut scitis. Illi
autem abeuntes, munierunt sepulcrum,
signantes lapidem cum custodibus.

BEURTZANG. O gij allen, die gaat langs
de weg, aanschouwt en ziet; * Of er een
smart is gelijk aan mijn smart. . Geeft
acht, alle gij volken, en aanschouwt mijn
smart; - Of.

RESP. O vos omnes, qui transitis per
viam, attendite, et videte * Si est dolor
similis sicut dolor meus. . Attendite,
universi populi, et videte dolorem meum.
- Si.

Zesde les
Zij plaatsten soldaten als wachters bij het
graf. De aarde beefde, en de Heer is
verrezen. Zodanige wonderen
geschiedden bij het graf, dat zelfs de
soldaten, die als wachters waren
gekomen, getuigen zouden worden,
indien zij de waarheid wilden
verkondigen. Maar dezelfde hebzucht
welke den leerling heeft bevangen die de
metgezel van Christus was, heeft ook den
soldaat bevangen die het graf bewaakte.
Wij geven u geld, zeiden zij; en zegt dat
tijdens uw

Posuerunt custodes milites ad sepulcrum.
Concussa terra Dominus resurrexit:
miracula facta sunt talia circa sepulcrum,
ut et ipsi milites, qui custodes advenerant,
testes fierent, si vellent vera nuntiare.
Sed: avaritia illa, quae captivavit
discipulum comitem Christi, captivavit
et militem custodem sepulcri. Damus,
inquiunt, vobis pecuniam: et dicite quia
vobis dormientibus vene-
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runt discipuli ejus, et abstulerunt eum.
Vere defecerunt scrutantes scrutationes.
Quis est quod dixisti, o infelix astutia?
Tantumne deseris lucem consilii pietatis,
et in profunda versutiae demergeris, ut
hoc dicas: Dicite quia vobis dormientibus
venerunt discipuli ejus, et abstulerunt
eum? Dormientes testes adhibes: vere tu
ipse obdormisti, qui scrutando talia
defecisti.

slaap zijn leerlingen zijn gekomen en
Hem hebben weggenomen. Waarlijk
hebben zij zich uitgeput in verzinsels.
Wat hebt gij gezegd, onzalige sluwheid?
Verdwaalt gij zozeer van het licht van
een rechtschapen oordeel, en verzinkt gij
zo diep in arglistigheid, dat gij zegt: ‘Zegt
dat tijdens uw slaap zijn leerlingen zijn
gekomen en Hem hebben weggenomen?’
Gij wendt slapers als getuigen aan;
waarlijk, gij zijt zelf ingeslapen, dat gij
u in zulke verzinsels hebt uitgeput.

RESP. Ecce quomodo moritur justus, et
nemo percipit corde: et viri justi tolluntur,
et nemo considerat: a facie iniquitatis
sublatus est justus: * Et erit in pace
memoria ejus. . Tamquam agnus coram
tondente se obmutuit, et non aperuit os
suum: de angustia, et de judicio sublatus
est. - Et erit in pace memoria ejus. - Ecce.
(usque ad .)

BEURTZANG. Ziet, hoe de rechtvaardige
sterft, en niemand gaat het ter harte;
rechtvaardigen verdwijnen, en niemand
slaat er acht op; voor het aanschijn van
de ongerechtigheid is de rechtvaardige
weggerukt. * Maar zijn aandenken zal
zijn in vrede. . Als een schaap voor zijn
scheerder bleef Hij stom, en deed zijn
mond niet open; uit verdrukking en
veroordeling werd Hij weggenomen. Maar zijn aandenken zal zijn in vrede. Ziet. (tot aan .)

De derde nachtwake
ANT. Deus adjuvat me, * et Dominus
susceptor est animae meae.

ANT. God komt mij te hulp, * en de Heer
is de beschermer van mijn leven.

Psalm 53
De Vader heeft zijn Zoon ontrukt aan de benauwing.
Deus, in nomine tuo salvum me fac, * et God, verlos mij door uw Naam, * en
in virtute tua judica me.
schaf mij recht door uw kracht.
Deus, exaudi orationem meam, * auribus God, verhoor mijn gebed, * luister naar
percipe verba oris mei.
de woorden van mijn mond.
Quoniam alieni insurrexerunt adversum Want vijanden zijn tegen mij opgestaan
me, et foren sterken staan mij
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naar het leven; * zij houden God niet voor tes quaesierunt animam meam; * et non
ogen.
proposuerunt Deum ante conspectum
suum.
Zie, God komt mij te hulp, * en de Heer Ecce enim Deus adjuvat me, * et
is de beschermer van mijn leven.
Dominus susceptor est animae meae.
Vergeld het kwaad aan mijn vijanden, * Averte mala inimicis meis, * et in veritate
en verdelg hen in uw trouw.
tua disperde illos.
Vrijwillig zal ik U offers brengen * en
prijzen uw Naam, o Heer, want hij is
goed.

Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitebor
nomini tuo, Domine, quoniam bonum est;

Want uit alle benauwing hebt Gij mij
ontrukt, * en mijn oog ziet op mijn
vijanden neder.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti
me, * et super inimicos meos despexit
oculus meus.

ANT. God komt mij te hulp, en de Heer ANT. Deus adjuvat me, et Dominus
is de beschermer van mijn leven.
suceptor est animae meae.
ANT. In vrede * is zijn verblijf, en in Sion ANT. In pace * factus est locus ejus, et in
zijn woning.
Sion habitatio ejus.

Psalm 75
Door zijn Kruis heeft de Heer zijn vijanden overwonnen. Nu staat het
Kruis als een zegeteken opgericht, voor allen zichtbaar, in het Sion der
Kerk.
God doet zich kennen in Juda: * groot is Notus in Judaea Deus: * in Israël
zijn Naam in Israël.
magnum nomen ejus.
In Vredestad is zijn stede, * en zijn
woning in Sion.

Et factus est in pace locus ejus: * et
habitatio ejus in Sion.

Daar heeft Hij het geweld van de boog
gebroken, * schild en zwaard en krijg.

Ibi confregit potentias arcuum, * scutum,
gladium et bellum.

Vol heerlijkheid straalt Gij van de
eeuwige bergen; * ontsteld zijn alle
dwazen van hart.

Illuminans tu mirabiliter a montibus
aeternis; * turbati sunt omnes insipientes
corde.

Zij sliepen hun slaap, * en niets vonden Dormierunt somnum suum: * et nihil
deze mannen van sterkte in hun handen. invenerunt omnes viri divitiarum in
manibus suis.
Voor uw dreiging, God van Jacob, * zijn Ab increpatione tua, Deus Jacob, *
versuft wie de rossen bestegen.
dormitaverunt qui ascenderunt equos.
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Tu terribilis es, et quis resistet tibi? * ex Gij zijt geducht, en wie kan U weerstaan
tunc ira tua.
* ten tijde van uw gramschap?
De caelo auditum fecisti judicium: * terra Uit de hemel hebt Gij het oordeel doen
tremuit et quievit,
horen; * de aarde sidderde en werd stil,
Cum exsurgeret in judicium Deus, * ut
salvos faceret omnes mansuetos terrae.

Toen God oprees ten oordeel * om alle
zachtmoedigen der aarde te redden.

Quoniam cogitatio hominis confitebitur Want het grimmige Edom zal U loven, *
tibi: * et reliquiae cogitationis diem
en wie gespaard zijn van Emath, zullen
festum agent tibi.
U een feestdag wijden.
Vovete, et reddite Domino Deo vestro: * Doet geloften, en vervult ze voor den
omnes qui in circuitu ejus affertis munera. Heer uw God, * gij allen rondom Hem
brengt Hem geschenken.
Terribili et ei qui aufert spiritum
Hem, den geduchte, die de geest der
principum, * terribili apud reges terrae. vorsten beteugelt, * die gevreesd wordt
door de koningen der aarde.
ANT. In pace factus est locus ejus, et in ANT. In vrede is zijn verblijf en in Sion
Sion habitatio ejus.
zijn woning.
ANT. Factus sum * sicut homo sine
adjutorio, inter mortuos liber.

ANT. Ik ben geworden * als een hulpeloze
man, verwijlend onder de doden.

Psalm 87
Evenals gisteren overwegen wij in deze psalm de klacht van den lijdenden
Christus. Vandaag schijnt de Kerk voornamelijk onze aandacht te vestigen
op de verzen, waarin over dood en graf wordt gesproken. Nu de dood tot
leven is geworden en het graf tot begin van heerlijkheid, weten wij dat
God getrouw is en dat wij onze verwachting immer op zijn gerechtigheid
mogen stellen.
Domine, Deus salutis meae; * in die
clamavi, et nocte coram te.

Heer, God van mijn heil, * bij dag en bij
nacht roep ik voor uw aangezicht.

Intret in conspectu tuo oratio mea: *
inclina aurem tuam ad precem meam:

Moge mijn gebed voor uw aanschijn
treden, * neig uw oor tot mijn smeken.

Quia repleta est malis anima mea: * et
vita mea inferno appropinquavit.

Want mijn ziel is van rampen verzadigd,
* en mijn leven is het dodenrijk nabij.
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lacum: * factus sum sicut homo sine
nederdalen in de groeve; * ik ben
geworden als een hulpeloze
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man, verwijlend onder de doden;

adjutorio, inter mortuos liber.

Gelijk verslagenen, slapend in het graf, Sicut vulnerati dormientes in sepulcris,
die Gij niet langer indachtig zijt, * en die quorum non es memor amplius: * et ipsi
aan uw hand zijn onttrokken.
de manu tua repulsi sunt.
Gij hebt mij in de diepste kuil geplaatst, Posuerunt me in lacu inferiori: * in
* in duisternis en in de schaduw des
tenebrosis, et in umbra mortis.
doods.
Zwaar drukt op mij uw gramschap, * en Super me confirmatus est furor tuus: * et
al uw baren doet Gij over mij stromen. omnes fluctus tuos induxisti super me.
Mijn vrienden hebt Gij van mij
Longe fecisti notos meos a me: *
vervreemd; * zij beschouwen mij als een posuerunt me abominationem sibi.
gruwel voor hun ogen.
Ik ben overgeleverd, en kan niet
Traditus sum, et non egrediebar: * oculi
ontkomen; * mijn ogen zijn verzwakt van mei languerunt prae inopia.
ellende.
Ik roep tot U, o Heer, geheel de dag, *
strek tot U mijn handen uit.

Clamavi ad te, Domine, tota die: *
expandi ad te manus meas.

Zult Gij soms voor doden wonderen
Numquid mortuis facies mirabilia: * aut
wrochten; * of zullen schimmen opstaan medici suscitabunt, et confitebuntur tibi?
en U loven?
Zal iemand in het graf uw ontferming
Numquid narrabit aliquis in sepulcro
verhalen, * en uw trouw op de plaats van misericordiam tuam, * et veritatem tuam
verderf?
in perditione?
Zal men uw wonderen erkennen in de
Numquid cognoscentur in tenebris
duisternis, * en uw gerechtigheid in het mirabilia tua, * et justitia tua in terra
land van vergetelheid?
oblivionis?
Maar ik roep tot U, o Heer, * en in de
morgen treedt mijn bede U tegen.

Et ego ad te, Domine, clamavi: * et mane
oratio mea praeveniet te.

Waarom, Heer, verstoot Gij mijn bede, * Ut quid, Domine, repellis orationem
wendt Gij uw aanschijn van mij af?
meam: * avertis faciem tuam a me?
Arm ben ik en in kwelling sinds mijn
jeugd; * hoewel verheven, ben ik
vernederd en ontsteld.

Pauper sum ego, et in laboribus a
juventute mea: * exaltatus autem,
humiliatus sum et conturbatus.

Uw toorn golft over mij neder, *

In me transierunt irae
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tuae: * et terrores tui conturbaverunt me. en uw verschrikkingen ontstellen mij;
Circumdederunt me sicut aqua tota die: Zij omringen mij als water gans de dag,
* circumdederunt me simul.
* zij omringen mij alle tegader.
Elongasti a me amicum et proximum: * Vriend en metgezel hebt Gij van mij
et notos meos a miseria.
verwijderd; * slechts duisternis is mijn
bekende.
ANT. Factus sum sicut homo sine
adjutorio, inter mortuos liber.
. In pace factus est locus ejus.
Sion habitatio ejus.

ANT. Ik ben geworden als een hulpeloze
man, verwijlend onder de doden.
. Et in

Pater noster... (secreto)

. In vrede is zijn verblijf. . En in Sion
is zijn woning.
Onze Vader... (geheel in stilte)

Zevende les
De Epistola beati Pauli Apostoli ad
Hebraeos.

Uit de brief van den heiligen apostel
Paulus aan de Hebreën. (9, 11-22)

Christus assistens Pontifex futurorum
bonorum, per amplius et perfectius
tabernaculum non manufactura, id est,
non hujus creationis: neque per
sanguinem hircorum aut vitulorum, sed
per proprium sanguinem introivit semel
in Sancta, aeterna redemptione inventa.
Si enim sanguis hircorum et taurorum, et
cinis vitulae aspersus, inquinatos
sanctificat ad emundationem carnis:
quanto magis sanguis Christi, qui per
Spiritum Sanctum semetipsum obtulit
immaculatum Deo, emundabit
conscientiam ab operibus mortuis, ad
serviendum Deo viventi?

Christus, optredend als Hogepriester der
toekomende goederen, is het heiligdom
binnengegaan door de grotere en meer
volmaakte tabernakel, welke niet met
handen gemaakt is - dit is: welke niet tot
deze schepping behoort - niet door bloed
van bokken of kalveren, maar door zijn
eigen bloed, eens voor altijd, daar Hij
eeuwige verlossing had verworven. Want
indien het bloed van bokken en stieren
en de besprenkeling met as van een koe
de onreinen heiligt tot reinheid van het
vlees, hoeveel te meer zal dan het Bloed
van Christus, die door den Heiligen Geest
Zichzelf als smetteloos offer aan God
heeft opgedragen, ons geweten reinigen
van dode werken, tot de dienst van den
levenden God?
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komen bijeen, en de vorsten spannen
samen * Tegen
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den Heer en tegen zijn Gezalfde. .
Dominum, et adversus Christum ejus. .
Waarom woeden de heidenen, en zinnen Quare fremuerunt gentes, et populi
de volken op ijdelheid? - Tegen den Heer. meditati sunt inania? - Adversus.

Achtste les
En daarom is Hij de Middelaar van een
nieuw Testament, opdat, nu Hij de dood
had ondergaan om te bevrijden van de
overtredingen onder het eerste Testament,
de geroepenen de belofte der eeuwige
erfenis zouden ontvangen. Want waar een
testament is, daar moet de dood van den
erflater worden vastgesteld. Een
testament immers wordt eerst van kracht,
als iemand is gestorven, daar het niet van
kracht is, zolang de erflater leeft. Daarom
is ook het eerste (Testament) niet
ingewijd zonder bloed.

Et ideo novi testamenti mediator est: ut,
morte intercedente, in redemptionem
earum praevaricationum, quae erant sub
priori testamento, repromissionem
accipiant, qui vocati sunt aeternae
hereditatis. Ubi enim testamentum est,
mors necesse est intercedat testatoris.
Testamentum enim in mortuis
confirmatum est: alioquin nondum valet,
dum vivit qui testatus est. Unde nec
primum quidem sine sanguine dedicatum
est.

BEURTZANG. Ik word gerekend onder hen
die nederdalen in het graf; * Ik ben
geworden als een hulpeloze man,
verwijlend onder de doden. . Zij hebben
Mij in de diepste kuil geplaatst, in
duisternis en in de schaduw des doods. Ik ben.

RESP. Aestimatus sum cum
descendentibus in lacum: * Factus sum
sicut homo sine adjutorio, inter mortuos
liber. . Posuerunt me in lacu inferiori,
in tenebrosis, et in umbra mortis. - Factus.

Negende les
Want nadat Moses alle voorschriften der
wet aan geheel het volk had afgekondigd,
nam hij het bloed van kalveren en bokken
met water, purperwol en hysop, en
besprenkelde het boek zelf en geheel het
volk, zeggende: ‘Dit is het bloed van het
Verbond, dat God met u heeft gesloten.’
Insgelijks besprenkelde hij de tabernakel
en al het benodigde van de eredienst met
het bloed. En nagenoeg alles wordt
volgens de wet met bloed

Lecto enim omni mandato legis a Moyse
universo populo: accipiens sanguinem
vitulorum et hircorum cum aqua et lana
coccinea, et hyssopo; ipsum quoque
librum, et omnem populum aspersit,
dicens: Hic sanguis testamenti, quod
mandavit ad vos Deus. Etiam
tabernaculum, et omnia vasa ministerii
sanguine similiter aspersit: et omnia pene
in sanguine
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secundum legem mundantur: et sine
sanguinis effusione non fit remissio.

gereinigd; en zonder bloedstorting
geschiedt er geen vergeving.

RESP. Sepulto Domino, signatum est
monumentum, volventes lapidem ad
ostium monumenti: * Ponentes milites,
qui custodirent illum. . Accedentes
principes sacerdotum ad Pilatum,
petierunt illum. - Ponentes milites, qui
custodirent illum. - Sepulto. (usque ad
.)

BEURTZANG. Toen de Heer was begraven,
is het graf verzegeld; zij wentelden een
steen voor de ingang. * Zij stelden
soldaten aan om Hem te bewaken. . De
opperpriesters kwamen tot Pilatus met dit
verzoek. - Zij stelden soldaten aan om
Hem te bewaken. - Toen de Heer. (tot aan
.)

Indien de Lauden niet onmiddellijk volgen, besluit men de Metten met het gebed
Respice, bladz. 684.

De lauden
(Pater. Ave.)

(Onze Vader. Wees gegroet.)

1 ANT.

1 ANT.

O MORS, * ero mors tua, morsus tuus
ero, inferne.

O DOOD, * uw dood zal Ik zijn, uw
doodsteek zal Ik zijn, o onderwereld.

Psalm 50: Miserere mei, Deus, bladz. 107.
2 ANT. Plangent eum * quasi unigenitum, 2 ANT. Zij zullen Hem bewenen * als een
quia innocens Dominus occisus est.
eniggeborene, omdat de Heer onschuldig
werd gedood.

Psalm 91
Bonum est confiteri Domino: * et psallere Het is goed den Heer te loven, * uw
nomini tuo, Altissime.
Naam, Allerhoogste, te prijzen,
Ad annuntiandum mane misericordiam In de morgen uw ontferming te
tuam: * et veritatem tuam per noctem. verkondigen, * en uw trouw gedurende
de nacht,
In decachordo, psalterio: * cum cantico, Op lier en harp, * met zang en citerspel.
in cithara.
Quia delectasti me, Domine, in factura
tua: * et in operibus manuum tuarum
exsultabo.

Want uw daden, Heer, zijn mijn vreugde,
* en ik verblijd mij om de werken uwer
handen.
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Quam magnificata sunt opera tua,
Domine!* nimis profundae factae sunt
cogitationes tuae. -

Hoe heerlijk zijn uwe werken, Heer, *
zeer diep al uwe gedachten. -
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Een onverstandig mens verstaat het niet, Vir insipiens non cognoscet: * et stultus
* en een dwaas begrijpt dit niet.
non intelliget haec.
Al mogen de zondaars opschieten als
gras, * en allen die boosheid doen te
voorschijn treden,

Cum exorti fuerint peccatores sicut
foenum: * et apparuerint omnes, qui
operantur iniquitatem:

Zij zullen ten onder gaan voor altijd en
immer; * maar Gij, Heer, zijt de
Allerhoogste in eeuwigheid.

Ut intereant in saeculum saeculi: * tu
autem Altissimus in aeternum, Domine.

Want zie, uw vijanden, Heer, zie hoe uw Quoniam ecce inimici tui, Domine,
vijanden vergaan, * hoe allen worden
quoniam ecce inimici tui peribunt: * et
verstrooid die boosheid bedrijven. dispergentur omnes, qui operantur
iniquitatem. Maar mijn hoorn (kracht) wordt als die Et exaltabitur sicut unicornis cornu
van den eenhoorn verheven, * en mijn meum: * et senectus mea in misericordia
uberi.
ouderdom is vol van uw milde
ontferming;
Mijn oog ziet neer op mijn vijanden, * en Et despexit oculus meus inimicos meos:
mijn oor verneemt hoe het den bozen, die * et in insurgentibus in me malignantibus
tegen mij opstaan, vergaat.
audiet auris mea.
De rechtvaardige bloeit als een
palmboom, * als een ceder van de
Libanon zal hij gedijen;

Justus ut palma florebit: * sicut cedrus
Libani multiplicabitur.

Geplant in het huis des Heren, * zullen
zij bloeien in de voorhoven van onzen
God;

Plantati in domo Domini, * in atriis
domus Dei nostri florebunt.

Nog in hun ouderdom dragen zij vrucht, Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi:
* welig en groen zullen zij blijven, om te * et bene patientes erunt, ut annuntient:
verkondigen
Dat de Heer onze God rechtvaardig is; * Quoniam rectus Dominus, Deus noster:
in Hem is geen onrecht.
* et non est iniquitas in eo.
ANT. Zij zullen Hem bewenen als een ANT. Plangent eum quasi unigenitum,
eniggeborene, omdat de Heer onschuldig quia innocens Dominus occisus est.
werd gedood.
3 ANT. Ziet toe, * alle gij volken, en
aanschouwt mijn smart.

3 ANT. Attendite, * universi populi, et
videte dolorem meum.
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Hoor, o God, mijn stem en mijn klagen: Exaudi, Deus, orationem meam cum
* van de verschrikdeprecor: * a

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

763

timore inimici eripe animam meam.

king des vijands red mijne ziel.

Protexisti me a conventu malignantium: Bescherm mij tegen de bende der bozen,
* a multitudine operantium iniquitatem. * tegen de menigte van hen die onrecht
doen.
Quia exacuerunt ut gladium linguas suas: Want als een zwaard wetten zij hun tong;
* intenderunt arcum rem amaram, ut
* als een boog richten zij hun bijtende
sagittent in occultis immaculatum.
woorden, om den onschuldige in het
verborgene met hun pijlen te treffen.
Subito sagittabunt eunt, et non timebunt: Plotseling schieten zij hun pijlen, zonder
* firmaverunt sibi sermonem nequam. vrees; * zij stijven elkaar in hun wandaad;
Narraverunt ut absconderent laqueos: * Zij overleggen in het geheim hun strikken
dixerunt: Quis videbit eos?
te spannen, * en zeggen: Wie zal ze zien?
Scrutati sunt iniquitates: * defecerunt
scrutantes scrutinio. -

Zij zinnen op euveldaden, * zijn gereed
met een plan te beramen. -

Accedet homo ad cor altum: * et
exaltabitur Deus.

Zo bedenkt de mens in het diepst van zijn
hart; * maar God maakt hem te schande.

Sagittae parvulorum factae sunt plagae
eorum: * et infirmatae sunt contra eos
linguae eorum.

Als pijlen van kinderen treffen hun
slagen; * en, krachteloos geworden, keren
hun tongen zich tegen hen zelf.

Conturbati sunt omnes qui videbant eos: Allen die het zien, staan verwonderd, *
* et timuit omnis homo.
ieder mens is met schrik geslagen.
Et annuntiaverunt opera Dei, * et facta
ejus intellexerunt.

En zij verkondigen de daden van God, *
en begrijpen zijn werken.

Laetabitur justus in Domino, et sperabit De rechtvaardige zal zich verheugen in
in eo, * et laudabuntur omnes recti corde. den Heer, en op Hem vertrouwen, * en
verblijden zullen zich allen, die oprecht
zijn van hart.
ANT. Attendite, universi populi, et videte ANT. Ziet toe, alle gij volken, en
dolorem meum.
aanschouwt mijn smart.
4 ANT. A porta inferi * erue, Domine,
animam meam.

4 ANT. Aan de poort der onderwereld *
ontruk, Heer, mijn ziel.
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Lofzang van Ezechias Is. 38, 10-20
Koning Ezechias, genezen van een dodelijke ziekte, beschrijft de smart
die hij gevoelde bij het naderen van de dood, en zingt vervolgens een
danklied omdat God hem de gezondheid heeft hergeven. De Kerk ziet
hierin een voorafbeelding van onze verlossing in Christus, wiens dood
ons ten leven is geworden.
Ik zeide: In het midden mijner jaren *
moet ik afdalen tot de poorten van het
dodenrijk.

Ego dixi: In dimidio dierum meorum *
vadam ad portas inferi.

Ik derf het overschot mijner jaren. * Ik Quaesivi residuum annorum meorum. *
zeide: Den Heer God zal ik niet meer zien Dixi: Non videbo Dominum Deum in
in het land der levenden;
terra viventium.
Geen mens zal ik meer aanschouwen, * Non aspiciam hominem ultra, * et
den bewoner der aarde.
habitatorem quietis.
Mijn leven wordt van mij weggenomen Generatio mea ablata est, et convoluta est
* en opgerold als een herderstent.
a me * quasi tabernaculum pastorum.
Afgesneden als door een wever wordt
Praecisa est velut a texente vita mea: dum
mijn leven; juist was ik begonnen en hij adhuc ordirer, succidit me: * de mane
snijdt mij af; * van de morgen tot de
usque ad vesperam finies me.
avond doet Gij mij lijden.
Ik had hoop tot aan de morgenstond, *
maar als een leeuw heeft Hij al mijn
beenderen verbrijzeld.

Sperabam usque ad mane, * quasi leo sic
contrivit omnia ossa mea.

Van de morgen tot de avond doet Gij mij De mane usque ad vesperam finies me:
lijden; * als een jonge zwaluw zo roep ik, * sicut pullus hirundinis sic clamabo,
en verzucht als een duif.
meditabor ut columba.
Afgemat zijn mijn ogen * door het opzien Attenuati sunt oculi mei * suspicientes in
naar boven.
excelsum.
Heer, ik lijd geweld, blijf borg voor mij.
* Wat zal ik zeggen of wat zal Hij
antwoorden, daar Hij het zelf heeft
gedaan? - Voltooien zal ik al mijn jaren
* na deze bitterheid mijner ziel.

Domine, vim patior, responde pro me. *
Quid dicam, aut quid respondebit mihi,
cum ipse fecerit? - Recogitabo tibi omnes
annos meos * in amaritudine animae
meae.

Heer, ik leef weder op en daarin is het
leven van mijn geest: dat Gij mij kastijdt
en dan weer leven schenkt. * Zie, in vrede
verkeert mijn bitterste droefheid.

Domine, si sic vivitur, et in talibus vita
spiritus mei: corripies me et vivificabis
me. * Ecce in pace amaritudo mea
amarissima.
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Tu autem eruisti animam meam ut non
periret, * projecisti post tergum tuum
omnia peccata mea.

Gij immers hebt mij gered van de
ondergang, * hebt al mijn zonden achter
U geworpen.

Quia non infernus confitebitur tibi, neque Want niet het dodenrijk looft U, en de
mors laudabit te: * non exspectabunt qui dood zal U niet prijzen; * niet zij die in
descendunt in lacum, veritatem tuam.
de groeve dalen, verbeiden uw trouw.
Vivens vivens ipse confitebitur tibi, sicut De levende, de levende alleen, hij zal U
et ego hodie: * pater filiis notam faciet loven, zoals ik op deze dag; * de vader
veritatem tuam.
zal zijn kinderen uw trouw verhalen.
Domine, salvum me fac, * et psalmos
Heer, red mij, * en wij zullen onze
nostros cantabimus cunctis diebus vitae psalmen zingen alle dagen van ons leven
nostrae in domo Domini.
in het huis des Heren.
ANT. A porta inferi erue, Domine,
animam meam.

ANT. Aan de poort der onderwereld
ontruk, Heer, mijn ziel.

5 ANT. O vos omnes, * qui transitis per 5 ANT. O gij allen, * die voorbijgaat langs
viam, attendite et videte, si est dolor sicut de weg, schouwt en ziet, of er een smart
dolor meus.
is gelijk aan de mijne.

Psalm 150
Laudate Dominum in sanctis ejus: *
Looft den Heer in zijn heiligdom; * looft
laudate eum in firmamento virtutis ejus. Hem in het firmament van zijn glorie.
Laudate eum in virtutibus ejus: * laudate Looft Hem om zijn machtige daden; *
eum secundum multitudinem
looft Hem om zijn ontzaglijke grootheid.
magnitudinis ejus.
Laudate eum in sono tubae: * laudate eum Looft Hem met bazuingeschal; * looft
in psalterio et cithara.
Hem met harp en citer.
Laudate eum in tympano et choro: *
laudate eum in chordis et organo.

Looft Hem met pauken en koren; * looft
Hem op snaren en fluit.

Laudate eum in cymbalis benesonantibus: Looft Hem met klank van cymbalen, looft
laudate eum in cymbalis jubilationis: * Hem met blijde cymbalen; * al wat adem
omnis spiritus laudet Dominum.
heeft love den Heer.
ANT. O vos omnes, qui transitis per viam, ANT. O gij allen, die voorbijgaat langs de
attendite et videte, si est dolor sicut dolor weg, schouwt en ziet, of er een smart is
meus.
gelijk aan de mijne.
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. Mijn vlees zal rusten in verwachting. . Caro mea requiescet in spe. . Et non
. En Gij zult uw Heilige het bederf niet dabis Sanctum tuum videre corruptionem.
doen aanschouwen.
ANT. De vrouwen * zaten neder bij het
graf, en klaagden en beweenden den
Heer.

ANT. Mulieres * sedentes ad
monumentum, lamentabantur, flentes
Dominum.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Als de antifoon na de lofzang is herhaald:
ANTIFOON. Christus * is voor ons
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot
de dood des kruises. Daarom heeft God
Hem verheven, en Hem een Naam
geschonken, die boven alle namen is.

ANTIPHONA. Christus * factus est pro
nobis oboediens usque ad mortem,
mortem autem crucis. Propter quod et
Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.

En onmiddellijk hierna het gebed:
Geef, vragen wij, almachtige God, dat
wij, die in vrome verwachting de
verrijzenis van uw Zoon verbeiden, de
heerlijkheid dezer verrijzenis mogen
verwerven. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Concede, quaesumus, omnipotens Deus:
ut qui Filii tui resurrectionem devota
exspectatione praevenimus; ejusdem
resurrectionis gloriam consequamur. Per
eundem Dominum.

¶ De getijden van PRIME, TERTS, SEXT en NOON worden gebeden zoals op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag, bladz. 684. Na de psalmen bidt men echter de antifoon
en het gebed, zoals deze hierboven voor het eind van de Lauden zijn aangegeven.
¶ De VESPERS worden gebeden na de middag. Antifonen en psalmen zijn gelijk
op Witte Donderdag, bladz. 684 (met bij de eerste psalm de antifoon welke daar voor
Paaszaterdag is aangegeven).
ANT. BIJ MAGN. De opperpriesters * en AD MAGN. ANT. Principes sacerdotum *
de pharizeën plaatsten een wacht bij het et pharisaei munierunt sepulcrum,
graf, en verzegelden de steen.
signantes lapidem, cum custodibus.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Als de antifoon is herhaald, besluit men de Vespers met bovenstaand gebed:
Concede.
¶ De COMPLETEN worden als volgt gebeden. Men begint met Confiteor, Misereatur
en Indulgentiam; hierop volgen de drie psalmen zonder antifoon en onmiddellijk
daarna de lofzang Nunc dimittis. Na deze lofzang besluit men met het gebruikelijke
gebed: Visita, quaesumus, Domine, zonder hieraan iets toe te voegen.
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Het heilig Paasfeest
Door het geheim van Christus' verrijzenis wordt ons de volheid van het Pascha des
Heren geopenbaard: vandaag weten wij dat de mysteries van Witte Donderdag en
Goede Vrijdag ons en de gehele wereld werkelijke verlossing hebben gebracht. De
heerlijkheid des Heren is de blijde keerzijde van zijn passie; zonder het Pasen der
Verrijzenis was het Pasen van het Kruis zinloos gebleven. Nu is ons geopenbaard
dat Christus, die stierf aan het kruis, in waarheid de dood heeft overwonnen; dat de
Vader den Zoon om wille van zijn gehoorzaamheid heeft verheerlijkt; dat wij allen
door Christus' lijden en dood met Hem zijn verheerlijkt en aangenomen tot kinderen
Gods.
Dit is de vreugde van het Paasfeest, en daarom hebben de christenen deze Zondag
altijd gevierd als het feest der feesten, als de dag der dagen. In navolging van de
Joden, die acht dagen lang het Pasen van de uittocht vierden, vieren wij acht dagen
lang het Pasen der verlossing. Al zijn in de liturgie naar het voorbeeld van dit oudste
en eerste octaaf later tal van andere octaven ingevoerd, nog altijd wijst alles in de
eredienst der Kerk er op dat wij hier het eerste en grootste feest vieren. Op grond
van deze Zondag hebben de christenen de viering van de wekelijkse dag des Heren
van de sabbat naar de eerste dag der week overgebracht; reeds de eerste christenen
vierden, ter ere van het heilsgeheim van Christus' verrijzenis, het avondmaal des
Heren vroeg in de morgen. De blijde viering van de heilige Paasnacht, welke in het
Oosten altijd is blijven bestaan, is nu in het Westen weer in oude luister hersteld.
Maar ook toen deze plechtigheid vervroegd was tot op Paaszaterdag, heeft niets ons
weerhouden reeds dàn de verheffing des Heren te vieren, omdat wij weten dat de
heerlijkheid van Christus in het heilsplan samenviel met zijn passie.
Want het Paasfeest dat wij vieren, is meer dan een jaarlijkse herdenking van het
historische feit dat Christus vroeg in de morgen van de derde dag uit het gesloten
graf is opgestaan. Wij vieren het mysterie van het Paaslam dat voor ons in bitterheid
van lijden werd geslacht (1 Cor. 5, 7), maar dat werd geslacht tot heerlijkheid.
Gedurende de Paasweek houden wij niet op de glorie van dit geslachte Lam te zingen,
en steeds weer overwegen
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wij hoe de heilige Joannes het zag in zijn hemelse verheffing, te midden van de
juichende koren van engelen en oudsten. Dit is het Paaslam der verlossing, hetwelk
door het paaslam van de uittocht uit Egypte werd voorafgebeeld. Wij vieren in dit
nieuwe Pascha zowel de volheid van ons heil als Christus' heerlijkheid, welke op dit
feest in geheimnisvolle harmonie samenvallen.
De diepe zin van het geheim van Christus' verheffing zullen wij op aarde nimmer
kunnen begrijpen. Ook in zijn uiterste vernedering bleef Hij God, gelijk Hij dit van
eeuwigheid was, geheel gelijk aan den Vader. Maar in zijn mensheid is Hij verheerlijkt
door zijn lichamelijke opstanding uit het graf. Hierover spreekt de Apostel, als hij
zegt dat God Hem heeft verheven om wille van zijn gehoorzaamheid tot de dood des
kruises en Hem een Naam heeft gegeven welke boven alle namen is (Phil. 2, 8-9).
Sint Paulus heeft deze onzegbare Naam gespeld: Jesus Christus is de Heer. En dit
woord spreekt de Kerk uit als zij haar Verlosser bezingt als den verheerlijkten
Mensenzoon.
De Vader heeft het offer van zijn Zoon, en de verheerlijking welke Hem daardoor
werd gebracht, aanvaard; de wijze der aanvaarding had Christus zelf reeds
uitgesproken, toen Hij bij het avondmaal zeide dat Hij door den Vader zou worden
verheerlijkt (Jo. 17, 1).
Ook in zijn mensheid is Christus vandaag de hemel binnengegaan. Wij belijden
dit telkens als wij zeggen dat Hij nederzit aan Gods rechterhand. In het feest van 's
Heren Hemelvaart vieren wij dit geheim opnieuw, als een afzonderlijk aspect van
de overvolheid van het éne Paasmysterie. Want daarvan is de waarheid, dat Christus
met zijn menselijk lichaam bezit heeft genomen van het hemelrijk, niet te scheiden.
Deze waarheid is veeleer de diepe grond van onze verlossing, en dit bedoelt de
Apostel dan ook als hij schrijft: dat zonder de verrijzenis des Heren ons geloof ijdel
zou zijn (1 Cor. 15, 14). Krachtens de verheffing immers van den mensgeworden
Zoon zijn ook de mensen verheerlijkt, dit is: door Gods genade geheiligd en tot Gods
kinderen aangenomen. In zijn mensheid heeft de Heer de geur der aarde in de hemel
binnengebracht, zodat de eeuwigheid sindsdien - hoe dan ook - doorkruist wordt
door de menselijke maat van den verheerlijkten Mensenzoon en van alle verlosten
die met Hem ingaan tot Gods troon.
Nog een andere gedachte treft ons waar de heilige Schrift en de liturgie over de
verrijzenis des Heren spreken: dat Hij namelijk door zijn dood de dood heeft
overwonnen. Reeds meende de dood Christus in zijn macht te hebben; maar zie, Hij
staat levend op uit het graf. Ook zij die door Christus werden verlost, zullen sterven:
omdat zij in de ballingschap der aarde nog binnen het bereik der zonde zijn en aan
de dood als aan het loon der zonde onderworpen blijven, en ook omdat het passend
is dat zij op deze wijze aan den Heer gelijk zullen zijn. Maar de dood der
rechtvaardigen heeft door de overwinning des Heren zijn verschrikking verloren.
Van nu af aan zijn zij die in Christus sterven ‘in vrede’. Het is geen echte dood meer;
want zo heerlijk is de
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verlossing, dat ook hun lichamen op de jongste dag zullen opstaan tot heerlijkheid.
Als het werk van het heil zal worden afgesloten, zullen hun lichamen verrijzen,
krachtens de verrijzenis van Hem die hun dan met zijn verheerlijkte mensheid
tegemoet zal treden. Op die dag zal de tweede Adam voltooien wat Hij door zijn
Pascha reeds heeft verdiend: het volledig herstel van alles wat door de schuld (‘de
gelukkige schuld’ wagen wij te zingen) van den eersten Adam werd teniet gedaan
en tot wanorde gebracht.
Ten slotte overwegen wij, hoe Christus bij zijn verheerlijking is nedergedaald naar
het voorgeborchte der hel, waar de oudvaders en alle rechtvaardigen van het Oude
Verbond het heil verbeidden. De Heer heeft er den aartsvader Adam bij de hand
genomen en opgericht, ten teken dat het gevallen menselijke geslacht in werkelijkheid
was verlost, en duivel en dood hun macht hadden verloren.
De overwinning van Christus over duivel en dood wordt de onze door de sacramenten
der Kerk. Daardoor heiligt de Heer de uitverkorenen tot zijn eigen maat (vgl. Eph.
4, 13), opdat zij eens zullen delen in de volheid van zijn verheffing. Op Witte
Donderdag hebben wij overwogen hoe wij door het heilig maal der Eucharistie deel
hebben aan Christus' Pascha, aan zijn lijden en zijn heerlijkheid. Op het Paasfeest
overwegen wij voornamelijk het doopsel, waarin wij immers, gelijk de Apostel zegt,
met Christus worden begraven en met Hem verrijzen (Col. 2, 12). Daarom is het
Paasfeest steeds opnieuw de blijde herinnering aan ons doopsel. Daarom ook heeft
men vanouds met voorliefde het doopsel toegediend in de heilige Paasnacht, en noemt
de liturgie van de Paasweek de glorie van Christus' Pasen in één adem met het geluk
van hen, die in het doopsel door Hem zijn verlicht en zich met Hem hebben bekleed.
De profetieën van het Pascha des Heren worden tegelijkertijd op het doopsel toegepast;
de doortocht door de Rode Zee betekent zowel de bevrijding uit het slavenhuis der
zonde, welke ons door het Paaslam Christus werd verdiend, als het heilige water,
waardoor wij voor de eerste maal aan deze verlossing deelachtig werden.

Gebeden voor de heilige paasnacht
Dankgebed
Het lang verbeide uur is aangebroken; gekomen is het licht van de nacht die wij zo
lang hebben verwacht. Wat is er groter of beter dan de kracht van den Heer bij zijn
verrijzenis te prijzen? Want Hij heeft de kluisters van de onderwereld verbroken en
heden voor ons de kostelijke vaan van zijn verrijzenis geheven; Hij is teruggekeerd,
en heeft voor het oog der verbaasde sterren den mens, die door des vijands nijd ten
val was gekomen, omhooggevoerd. O geheimzinnige en vererenswaardige uitwisseling
van deze nacht (waarin God
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tot de gevallenen is afgedaald om de gevallenen tot God te voeren)! O eeuwige
weldaad van de heilige Moeder Kerk! Zij wil niet bezitten om te verderven, maar
verlangt te vinden om te verlossen. Gelijk Maria jubelde bij het hoogheilige baren,
zo jubelt de Kerk bij de aanblik van de geboorte harer kinderen. De zalige bron, die
welde uit de zijde des Heren, heeft de massa der zonden in zich opgenomen, opdat
het eeuwige Leven zelf op het heilig altaar zou strekken tot levensvoedsel van hen
die werden herboren.

Gebed tot Christus, het licht der wereld
Nu weten wij dat Christus, het Licht van het eeuwige Licht, ook in waarheid het licht
der wereld is. Moge Hij ook ons licht zijn, het licht in onze lampen waarmede wij
den Bruidegom wachten, die plotseling zal komen, midden in de nacht, gelijk Hij
ook nu in de nacht heerlijk en lichtend uit het graf is opgestaan. In dat licht zal Hij
reeds bij ons zijn, terwijl wij wachten op zijn lichamelijke wederkomst.
In de kerken zien wij vandaag den verrezen Heer verbeeld door het licht
van de paaskaars, de lichtzuil die de Joden bij het Paasfeest der
voorafbeelding voorging naar de Rode Zee, gelijk Hij de dopelingen van
deze dag en ons allen is voorgegaan naar de doopvont der wedergeboorte.
Christus, onze verlossing, die eenmaal deze nacht verlicht hebt door uw machtige
verrijzenis, wij smeken U in deze nacht, waarin Gij zelf levend zijt verrezen uit de
doden, den levenden vergeving van hun zonden en den doden rust te geven.
Verhoor ons, nimmer dovend licht, Heer onze God, Licht van het enige Licht; Gij
die de bron zijt van het licht; zelf licht en maker van het licht, dat Gij hebt geschapen
en ontstoken; Gij, licht van uw engelen, van de Tronen, Heerschappijen,
Vorstendommen, Machten en van alle geestelijke wezens welke Gij hebt geschapen;
Gij, het licht van uw heiligen. Mogen onze zielen uw lampen zijn, voor U brandend
en door U ontstoken. Mogen zij lichten van waarheid, branden van liefde, uw glans
verspreiden en niet doven, branden en nimmer tot as vergaan. En gelijk wij door de
lichten welke wij in uw heiligdom hebben ontstoken, de nacht verdrijven, zo verdrijf
ook Gij de duisternis uit ons hart. Laat ons uwe woning zijn, welke van U licht
ontvangt en in U licht geeft. Laat ons onverzwakt licht geven en U altijd vereren;
laat ons in U worden ontstoken en nimmer doven. Amen.

Gebed voor hen die de paasplechtigheid niet konden bijwonen
Wij bidden U, eeuwige Vader, almachtige God, voor hen die door omstandigheden
weerhouden werden de Paasplechtigheid mede te vieren. Laat hen, nu zij in de vreugde
der aanwezigen niet delen, deel
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hebben aan de verdiensten der heiligen, opdat zoals het lijden van uw eniggeboren
Zoon, onzen Heer, zich tot aller heil heeft voltrokken, deze jaarlijkse plechtigheid
den aanwezigen heerlijkheid verlene en den afwezigen vergiffenis.
God, in wiens tegenwoordigheid verkeren zij die hier afwezig zijn, en die nabij
zijt aan hen die verre toeven, geef dat uw dienaren, wier noden en ziekten de zorg
der Kerk bij U aanbeveelt, de gaven en geneesmiddelen uwer goedheid mogen
genieten. Want U alleen komt alle eer en heerlijkheid toe in de eeuwen der eeuwen.
Gebeden bij de hernieuwing der doopbeloften, bladz. 390-392.

Overwegingen voor het paasfeest en voor de paastijd
EERSTE OVERWEGING: OVER DE VREUGDE VAN HET PAASFEEST (toegeschreven aan
den heiligen Joannes Chrysostomus) - Wie vroom en Godminnend is, laat hij genieten
van deze schone en stralende plechtigheid. Wie een toegewijde dienaar is, laat hij
vol vreugde binnengaan in de vreugde van zijn Heer. Wie zich heeft afgetobd in
vasten, laat hij nu zijn beloning in ontvangst nemen. Wie vanaf het eerste uur heeft
gearbeid, hij ontvange vandaag het hem toekomende loon. Wie na het derde uur is
gekomen, ook hij viere feest vol dankbaarheid. Wie na het zesde uur kwam, laat hij
niet aarzelen, want hij zal geen schade lijden. Wie eerst op het negende uur is
genaderd, laat hij toetreden zonder weifeling. Ja zelfs, wie eerst ter elfder ure is
gekomen, laat hij niet bang zijn wegens zijn traagheid, want in zijn mildheid aanvaardt
de Meester den laatste zowel als den eerste: Hij geeft rust zowel aan hem die op het
elfde uur is gekomen, als aan hem die vanaf het eerste uur heeft gearbeid. Aan den
trage betoont Hij zijn ontferming. en aan den eerstgekomene wijdt Hij zijn zorgen.
Den een geeft Hij diens loon, den ander schenkt Hij om niet. Hij aanvaardt de werken,
en verheugt zich over de goede wil. Hij eert de daad, en het goede voornemen prijst
Hij.
Zijt gij allen nog niet ingegaan tot de vreugde van onzen Heer? Eersten en laatsten,
neemt uw loon in ontvangst. Rijken en armen, verheugt u met elkander. Strengen en
lichtzinnigen, viert deze dag. Gij die gevast hebt en gij die niet gevast hebt, verblijdt
u vandaag. De tafel is zwaar van spijzen, komt allen er van genieten. Er is offervlees
in overvloed, laat niemand hongerig heengaan. Komt allen genieten van het feestmaal
des geloofs; komt allen genieten van de rijkdom der goedertierenheid. Niemand klage
over zijn armoede, want voor allen is het koninkrijk verschenen. Niemand jammere
over zijn fouten, want vergeving is opgebloeid uit het graf. Niemand zij bevreesd
voor de dood, want vrijgemaakt heeft ons de dood van den Verlosser. Hij heeft hem
vernietigd, toen Hij door hem werd vastgehouden. Hij heeft de Hades geplunderd,
toen Hij in de Hades is afge-
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daald. Hij heeft hem verbitterd toen hij proefde van zijn vlees. Isaias heeft dit
voorspeld en uitgeroepen: De Hades werd verbitterd, toen hij in de onderwereld met
U samentrof. Hij werd verbitterd, want hij werd krachteloos gemaakt. Hij werd
verbitterd, want hij werd bespot. Hij werd verbitterd, want hij werd ter dood gebracht.
Hij werd verbitterd, want hij werd teniet gedaan. Hij werd verbitterd, want hij werd
met boeien gekluisterd. Hij kreeg een lichaam in handen, en bevond zich tegenover
God. Hij kreeg aarde, en bevond zich tegenover de hemel.
Waar is, dood, uw prikkel? Waar, o Hades, uw prooi? Christus is opgestaan, en
gij zijt terneer geworpen. Christus is opgestaan, en de demonen zijn gevallen. Christus
is opgestaan, en de engelen verheugen zich. Christus is opgestaan, en leven heerst
alom. Christus is opgestaan, en geen dode is meer in het graf. Want Christus, toen
Hij opstond uit de doden, is de eersteling geworden van wie ontslapen zijn. Hem zij
heerlijkheid en kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen.
TWEEDE OVERWEGING: OVER CHRISTUS, DEN TWEEDEN ADAM (bewaard bij de
geschriften van den heiligen Epiphanius) - Toen Christus in de onderwereld was
afgedaald, nam Hij Adam bij de hand, richtte hem op en zeide: ‘Word wakker, gij
die daar slaapt, sta op uit de doden, en de Christus zal over u lichten. Ik ben uw God,
die om uwentwil uw zoon ben geworden; om uwentwil en om wille van allen die uit
u worden geboren. Sta op uit de doden, want Ik ben het leven van wie gestorven zijn.
Sta op, werk van mijn handen; sta op, mijn beeltenis die naar mijn aanschijn zijt
geschapen. Sta op en laat ons van hier gaan, want gij zijt in Mij en Ik ben in u. Om
uwentwil ben Ik, uw God, uw zoon geworden. Om uwentwil heb Ik, de Heer, de
gedaante van uw dienstbaarheid aangenomen. Om uwentwil ben Ik, die in het hoogst
der hemelen woon, op de aarde en zelfs onder de aarde afgedaald. Om wille van u,
die uit de hof werd verdreven, ben Ik in de hof aan de Joden overgeleverd en
gekruisigd. Zie op mijn gelaat het speeksel, dat Ik om uwentwil heb ontvangen om
u de adem der onschuld te hergeven. Zie de slagen op mijn wangen, die Ik verduurde
om uw geschonden gelaat te herstellen naar mijn gelijkenis. Zie de geselstriemen op
mijn rug, die Ik ontving om de lasten uwer zonden van uw rug af te nemen. Zie de
wonden van de nagelen waarmede Ik werd gehecht aan het hout, waarnaar gij eenmaal
de hand hebt uitgestrekt.
Sta op, en laat ons van hier gaan, van de droefheid naar de vreugde, uit de slavernij
naar de vrijheid, uit de kerker naar het hemelse Jerusalem, uit de boeien naar de
bevrijding, uit de gevangenschap naar de geneugten van het paradijs, van de aarde
naar de hemel. Want daartoe ben Ik gestorven, daartoe ben Ik opgestaan, om als
Koning te heersen over levenden en doden. Mijn hemelse Vader ziet verlangend uit
naar het schaap dat verloren ging. De negen en negentig engelen - want dezen worden
door de schapen verbeeld - zien uit
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naar hun énen mededienaar Adam: wanneer hij zal opstaan en tot God zal wederkeren.
De eeuwige tenten zijn versierd, de schatten van alle goed staan open. Het goed, dat
geen oog gezien heeft en geen oor gehoord, dat in geen mensenhart is opgekomen,
verbeidt den mens.’
DERDE OVERWEGING: OVER HET OFFER DAT WIJ DEN HEER MOETEN BRENGEN (van
den heiligen Gregorius van Nazianze) - Gisteren werd het Lam geslacht en werden
de deurposten bestreken. Egypte beweende zijn eerstgeborenen, maar aan ons is de
verderfengel voorbijgegaan; want het teken bracht hem schrik zowel als eerbied;
door het kostbaar bloed zijn wij beschermd geworden. Vandaag zijn wij geheel en
al aan Egypte, aan den despoot Pharao en de lastige opzieners ontkomen; van leem
en tegelbakken zijn wij bevrijd. Niemand kan ons meer hinderen voor onzen Heer
en God het feest van de uittocht te vieren, niet langer met het oude zuurdeeg van
zonde en boosheid, maar met de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid,
vrij van het zuurdeeg van Egypte en goddeloosheid.
Gisteren werd ik met Christus gekruisigd, vandaag word ik met Hem verheerlijkt.
Gisteren werd ik met Hem ter dood gebracht, vandaag word ik met Hem ten leven
gewekt. Gisteren werd ik met Hem begraven, vandaag verrijs ik met Hem. Komt,
laat ons offers brengen voor Hem, die voor ons geleden heeft en is opgestaan. Laten
wij onszelf offeren, Gods kostbaarste en eigenste bezit. Laat ons den afgebeelde zijn
beeltenis reiken; laten wij onze waardigheid erkennen, eer brengen aan ons Oerbeeld;
laat ons de betekenis van deze geheimnisvolle viering beseffen, en begrijpen waarvoor
Christus gestorven is. Laat ons gelijk worden aan Christus, zoals Christus aan ons
gelijk is geworden. Laat ons goden worden om zijnentwil, daar Hij mens is geworden
om wille van ons. Hij heeft aangenomen wat gering was om het betere te geven; Hij
is arm geworden om ons door zijn armoede rijk te maken. Hij heeft de gestalte van
een slaaf aangenomen, opdat wij de vrijheid zouden verkrijgen. Hij daalde op aarde
neder, opdat wij verheven zouden worwen. Hij duldde de bekoring, opdat wij zouden
zegevieren. Hij liet Zich onteren om ons te verheerlijken. Hij is gestorven om te
redden, ten hemel gevaren om hen die door val van zonde nederlagen, tot Zich te
trekken. Alles moet men geven, alles offeren aan Hem die Zichzelf als losgeld voor
ons heeft weggeschonken. Geen gave echter is waardevoller dan als iemand zichzelf
geeft, dit is: als hij inzicht zoekt te winnen in het geheim, en om wille van Christus
alles geworden is wat Hij geworden is om wille van ons.
VIERDE OVERWEGING: DAT PASEN ‘VOORBIJGANG’ BETEKENT (naar den H. Bernardus)
- Het is niet zo, dat de Heer door zijn verrijzenis is teruggekeerd tot het leven zoals
Hij dat vóór zijn kruisdood had geleid. Zijn opstanding is een geheel andere dan die
van Lazarus. Want van de verrijzenis des Heren geldt in de eerste plaats, wat
geschreven staat over de nieuwe orde
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van het heil: ‘Zie, alles is nieuw geworden’ (2 Cor. 5, 17; vgl. Openb. 21, 5). De
verblijfplaats van Jesus, niet alleen van zijn Godheid maar ook van zijn verheerlijkte
mensheid, welke onafscheidelijk met zijn Godheid verbonden blijft, is niet langer
de aarde, maar de hemel. Daarheen is Hij ons voorgegaan, dat is de verblijfplaats
welke Hem in zijn heerlijkheid past. En daarom, omdat Hij niet in zijn oude staat
naar de aarde is teruggekeerd, maar met zijn verheerlijkt lichaam heeft bezit genomen
van de hemel, noemen wij zijn verrijzenis niet een terugkomst, maar een Pasen, een
voorbijgang of doortocht.
Toen de Heer zeide dat Hij na zijn verrijzenis de zijnen zou voorgaan naar Galilea,
bedoelde Hij daarmede de nieuwe verblijfplaats van zijn verheerlijkte mensheid: de
hemel. Want door het Pascha is de hemel ook onze verblijfplaats geworden. Zij die
de genade Gods hebben ontvangen, zijn niet alleen rechtens, maar reeds in beginsel
burgers van het hemelrijk. Wij leven echter nog op deze aarde. Weliswaar zijn wij
verlost; onze verheerlijking wacht echter nog op de jongste dag, als de Heer de
toepassing van het verlossingswerk zal afsluiten. Daarom is het Paasfeest dat wij
hier op aarde vieren, hoe werkelijk ook, nog ten dele een voorafbeelding van het
eeuwige Pasen van de verheerlijking aller verlosten, als de nieuwheid van Christus'
heerlijkheid zich zal uitstrekken tot geheel de schepping en er een nieuwe hemel zal
zijn en een nieuwe aarde.
Nu wij het Paasfeest nog in onze ballingschap vieren, moeten wij daarom trachten
volgens de heerlijkheid van dit Paasfeest te leven. Wij zijn nog op aarde, maar reeds
moeten wij met ons hart in het Galilea des hemels verwijlen, waar Christus ons in
voorgegaan. Ook wij moeten het Pasen in ons verwerkelijken: de voorbijgang tot
een beter leven, dat ons reeds in beginsel geschonken is en dat met Gods genade
steeds meer bezit van ons kan nemen. Hiertoe vermaant ons de Apostel, als hij zegt:
‘Daar gij met Christus verrezen zijt, zoekt de dingen van boven waar Christus zetelt
aan Gods rechterhand; weest bedacht op de dingen van boven, niet op de dingen van
deze aarde. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Als Christus, uw leven, zal verschijnen, dan zult ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid’ (Col. 3, 1-4).

Getijden op paaszondag
De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

EEN engel des Heren * daalde van de ANGELUS autem Domini * descendit
hemel, en nader tredend wentelde hij de de caelo, et accedens revolvit lapidem, et
steen weg en zette zich daarop neder,
sedebat super eum, alleluja, alleluja.
alleluja, alleluja.
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De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Et ecce terraemotus * factus est 2 ANT. En zie, * er ontstond een hevige
magnus: Angelus enim Domini descendit aardbeving; want een engel des Heren
de caelo, alleluja.
daalde van de hemel, alleluja.
3 ANT. Erat autem * aspectus ejus sicut 3 ANT. Zijn gelaat nu * was als de
fulgur, vestimenta autem ejus sicut nix, bliksem, en zijn klederen waren als
alleluja, alleluja.
sneeuw, alleluja, alleluja.
4 ANT. Prae timore autem ejus * exterriti 4 ANT. Uit vrees voor hem * sidderden
sunt custodes, et facti sunt velut mortui, de wachters, en zij werden als doden,
alleluja.
alleluja.
5 ANT. Respondens autem Angelus, * 5 ANT. De engel nu antwoordde * en
dixit mulieribus: Nolite timere: scio enim sprak tot de vrouwen: Vreest niet; want
quod Jesum quaeritis, alleluja.
ik weet dat gij Jesus zoekt, alleluja.
De getijden van Pasen hebben, evenals die van de laatste dagen der Goede Week,
een meer primitieve structuur bewaard. De korte les, de lofzang en het daarop
volgende vers worden in de Lauden en Vespers niet gezegd. In plaats daarvan volgt
in de Lauden, onmiddellijk na de psalmzang:
Haec dies, * quam fecit Dominus:
exsultemus, et laetemur in ea.

Dit is de dag * die de Heer heeft gemaakt;
laten wij jubelen en ons in hem
verblijden.

ANT. Et valde mane * una sabbatorum ANT. En zeer vroeg * op de eerste dag
veniunt ad monumentum, orto jam sole, der week kwamen zij bij het graf, toen de
alleluja.
zon juist was opgegaan, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui hodierna die per
Unigenitum tuum aeternitatis nobis
aditum devicta morte reserasti: vota
nostra, quae praeveniendo aspiras, etiam
adjuvando prosequere. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die heden voor
ons de toegang tot de eeuwigheid hebt
ontsloten door uw Eniggeborene die de
dood heeft overwonnen; begeleid met uw
bijstand de verlangens, die Gij door uw
genade in ons opwekt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

.
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. Zegenen wij den Heer, alleluja,
alleluja. . Gode zij dank, alleluja,
alleluja.

. Benedicamus Domino, alleluja,
alleluja. . Deo gratias, alleluja, alleluja.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Op deze wijze worden de Lauden besloten tot en met Zaterdag na Pasen.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

EEN engel des Heren * daalde van de ANGELUS autem Domini * descendit
hemel, en nader tredend wentelde hij de de caelo, et accedens revolvit lapidem, et
steen weg en zette zich daarop neder,
sedebat super eum, alleluja, alleluja.
alleluja, alleluja.

Psalm 109
Wij bezingen Christus als den waren hogepriester volgens de orde van
Melchisedech, die eens en voor altijd het heiligdom des hemels is
binnengetreden en ons door zijn eigen bloed heeft verlost.
De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
neder aan mijn rechterhand,

Dixit Dominus Domino meo: * ‘Sede a
dextris meis,

Totdat ik uw vijanden leg * als een
rustbank voor uw voeten’.

Donec ponam inimicos tuos * scabellum
pedum tuorum’.

De Heer strekt uw machtige scepter uit
van Sion: * ‘Heers te midden uwer
vijanden.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum
tuorum.

U zij de heerschappij ten dage van uw Tecum principium in die virtutis tuae in
macht in de luister van uw heiligheid; * splendoribus sanctorum: * ex utero ante
uit mijn schoot heb Ik U verwekt vóór de luciferum genui te’. morgenster’. De Heer heeft gezworen en het zal Hem Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum
eeuwigheid naar de wijze van
ordinem Melchisedech’.
Melchisedech’.
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De Heer is aan uw rechterhand; * op de Dominus a dextris tuis, * confregit in die
dag van zijn toorn zal Hij de koningen irae suae reges.
verpletteren
Hij zal de volkeren richten, hun
ondergang voltrekken, * hun hoofden
verpletteren over geheel de aarde.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
* conquassabit capita in terra multorum.
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De torrente in via bibet: * propterea
exaltabit caput.

Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg,
* en daarom het hoofd fier verheffen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Angelus autem Domini descendit ANT. Een engel des Heren daalde van de
de caelo, et accedens revolvit lapidem, et hemel, en nadertredend wentelde hij de
sedebat super eum, alleluja, alleluja.
steen weg en zette zich daarop neder,
alleluja, alleluja.
2 ANT. Et ecce terraemotus * factus est 2 ANT. En zie, * er ontstond een hevige
magnus: Angelus enim Domini descendit aardbeving: want een engel des Heren
de caelo, alleluja.
daalde van de hemel, alleluja.

Psalm 110
Waarlijk, hoe groot zijn de werken des Heren; Hij heeft zijn volk verlost.
Confitebor tibi, Domine, in toto corde
meo, * in consilio justorum et
congregatione.

Ik wil U loven, Heer, uit geheel mijn hart,
* in de raad en in de bijeenkomst der
vromen.

Magna opera Domini, * exquisita in
omnes voluntates ejus.

Groot zijn de werken des Heren, *
geordend naar zijn welbehagen.

Confessio et magnificentia opus ejus, * Majesteit en luister is zijn doen, * en zijn
et justitia ejus manet in saeculum saeculi. rechtvaardigheid blijft in de eeuwen der
eeuwen.
Memoriam fecit mirabibilium suorum, Voor zijn wonderdaden heeft Hij een
misericors et miserator Dominus: * escam gedachtenis ingesteld, de barmhartige en
dedit timentibus se.
genadige Heer: * Hij gaf voedsel aan hen
die Hem vrezen.
Memor erit in saeculum testamenti sui: * In eeuwigheid blijft Hij zijn verbond
virtutem operum suorum annuntiabit
indachtig; * de kracht van zijn werken
populo suo:
heeft Hij doen kennen aan zijn volk,
Ut det illis hereditatem gentium; * opera Door hun het erfdeel der heidenen te
manuum ejus veritas et judicium.
schenken; * de werken zijner handen zijn
trouw en gerechtig.
Fidelia omnia mandata ejus: confirmata Onwrikbaar zijn al zijn geboden,
in saeculum saeculi, * facta in veritate et vastgesteld voor altijd en eeuwig, *
aequitate.
gevestigd op waarheid en recht.
Redemptionem misit populo suo, *
Hij heeft zijn volk verlossing gezonden,
mandavit in aeternum testamentum suum. * zijn verbond voor eeuwig bevestigd.
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Heilig en vreeswekkend is zijn
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Naam; * het begin der wijsheid is de
vreze des Heren.

men ejus: * initium sapientiae timor
Domini.

Waarlijk wijs zijn zij die haar betrachten. Intellectus bonus omnibus facientibus
* Zijn lof blijft voor altijd en eeuwig.
eum. * Laudatio ejus manet in saeculum
saeculi.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. En zie, er ontstond een hevige
aardbeving; want een engel des Heren
daalde van de hemel, alleluja.

ANT. Et ecce terraemotus factus est
magnus: Angelus enim Domini descendit
de caelo, alleluja.

3 ANT. Zijn gelaat nu * was als de
bliksem, en zijn klederen waren als
sneeuw, alleluja, alleluja.

3 ANT. Erat autem * aspectus ejus sicut
fulgur, vestimenta autem ejus sicut nix,
alleluja, alleluja.

Psalm 111
In het duister van de Paasnacht is ons het ware Licht opgegaan.
Gelukkig de man die den Heer vreest, * Beatus vir, qui timet Dominum, * in
en zijn geboden van harte bemint.
mandatis ejus volet nimis.
Zijn kroost zal machtig zijn op aarde; * Potens in terra erit semen ejus: *
het geslacht der vromen zal worden
generatio rectorum benedicetur.
gezegend.
Roem en rijkdom zijn in zijn huis, * en
zijn gerechtigheid blijft voor altijd en
eeuwig.

Gloria et divitiae in domo ejus, * et
justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Voor de vromen is een Licht opgegaan
in het duister: * Hij die barmhartig is,
genadig en rechtvaardig.

Exortum est in tenebris lumen rectis: *
misericors et miserator et justus.

Gelukkig de mens die zich ontfermt en
te leen geeft, en zijn woorden wikt met
omzichtigheid, * want in eeuwigheid zal
hij niet wankelen.

Jucundus homo qui miseretur et
commodat, disponet sermones suos in
judicio: * quia in aeternum non
commovebitur.

In herinnering voor eeuwig blijft de
In memoria aeterna erit justus, * ab
vrome, * voor geen kwade tijding zal hij auditione mala non timebit.
vrezen.
Zijn hart is gerust, in vertrouwen op den Paratum cor ejus sperare in Domino,
Heer; zijn hart is onverstoorbaar, * het confirmatum est cor ejus: * non
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zal niet wankelen, totdat hij zijn vijanden commovebitur donec despiciat inimicos
aan zijn voeten ziet.
suos.
Mild deelt hij uit aan de armen, zijn
Dispersit, dedit pauperibus: justitia ejus
gerechtigheid blijft voor altijd en eeuwig, manet in saeculum saeculi, * cornu ejus
* zijn kracht verheft zich in heerlijkheid. exaltabitur in gloria.
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Peccator videbit et irascetur, dentibus suis De zondaar ziet het vol afgunst; hij knarst
fremet et tabescet: * desiderium
op de tanden, terwijl de nijd hem verteert;
peccatorum peribit.
* maar de hoop der bozen zal vergaan.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Erat autem aspectus ejus sicut
ANT. Zijn gelaat nu was als de bliksem,
fulgur, vestimenta autem ejus sicut nix, en zijn klederen waren als sneeuw,
alleluja, alleluja.
alleluja, alleluja.
4 ANT. Prae timore autem ejus * exterriti 4 ANT. Uit vrees voor hem * sidderden
sunt custodes, et facti sunt velut mortui, de wachters, en zij werden als doden,
alleluja.
alleluja.

Psalm 112
Wie is als onze Heer, die nu als God en Mens in het hoogste des hemels
troont. De armen en verworpenen heeft Hij met Zich van de aarde tot de
hemel verheven.
Laudate, pueri, Dominum: * laudate
nomen Domini.

Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de
Naam des Heren.

Sit nomen Domini benedictum * ex hoc De Naam des Heren zij gezegend * van
nunc et usque in saeculum.
nu af tot in eeuwigheid.
A solis ortu usque ad occasum * laudabile Van de opgang der zon tot haar
nomen Domini.
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.
Excelsus super omnes gentes Dominus, Verheven boven alle volken is de Heer,
* et super caelos gloria ejus.
* en boven de hemelen zijn heerlijkheid.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in Wie is gelijk den Heer onzen God, die in
altis habitat, * et humilia respicit in caelo den hoge woont, * en nederziet op wat
et in terra?
gering is in de hemel en op aarde?
Suscitans a terra inopem, * et de stercore Die den behoeftige opricht uit het stof, *
erigens pauperem,
opbeurt uit het slijk den arme,
Ut collocet eum cum principibus, * cum Om hem een plaats te geven bij de
principibus populi sui;
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Qui habitare facit sterilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.

Die de onvruchtbare doet wonen in haar
huis * als een blijde moeder van kinderen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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ANT. Prae timore autem ejus exterriti sunt ANT. Uit vrees voor hem sidderden de
custodes, et facti sunt velut mortui,
wachters, en zij werden als doden,
alleluja.
alleluja.
5 ANT. Respondens autem

5 ANT. De engel nu antwoord-
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de * en sprak tot de vrouwen: Vreest niet; Angelus, * dixit mulieribus: Nolite
want ik weet, dat gij Jesus zoekt, alleluja. timere: scio enim quod Jesum quaeritis,
alleluja.

Psalm 113
De wonderen, welke God wrocht toen Hij Israël uit het slavenhuis leidde,
waren slechts voorafbeeldingen van het Pasen des Heren.
Toen Israël uit Egypte toog, * het huis
van Jacob uit een volk van barbaren,

In exitu Israël de Aegypto, * domus Jacob
de populo barbaro,

Toen werd Judea Gods heiligdom, *
Israël zijn rijksgebied.

Facta est Judaea sanctificatio ejus, *
Israël potestas ejus.

De zee zag het en vluchtte, * de Jordaan Mare vidit, et fugit: * Jordanis conversus
deinsde terug in zijn loop.
est retrorsum.
De bergen sprongen op als rammen, * en Montes exsultaverunt ut arietes, * et
de heuvelen als lammeren.
colles sicut agni ovium.
Wat is er, zee, dat gij vlucht; * en gij,
Jordaan, dat gij terugdeinst in uw loop;

Quid est tibi, mare, quod fugisti: * et tu,
Jordanis, quia conversus es retrorsum;

Gij, bergen, dat gij opspringt als rammen, Montes, exsultastis sicut arietes, * et
* en gij, heuvelen, als lammeren?
colles, sicut agni ovium?
De aarde beefde voor het aanschijn des A facie Domini mota est terra, * a facie
Heren, * voor het aanschijn van den God Dei Jacob,
van Jacob,
Die de rots veranderde in een waterplas, Qui convertit petram in stagna aquarum,
* het gesteente in een waterbron. * et rupem in fontes aquarum. Niet aan ons, Heer, niet aan ons, * maar Non nobis, Domine, non nobis, * sed
geef eer aan uw Naam,
nomini tuo da gloriam,
Om uw ontferming en uw getrouwheid; Super misericordia tua et veritate tua: *
* opdat de heidenen niet kunnen zeggen: nequando dicant gentes: ‘Ubi est Deus
‘Waar is hun God?’
eorum?’
Onze God is in de hemel; * Hij doet al
wat Hem behaagt.

Deus autem noster in caelo: * omnia
quaecumque voluit, fecit.

Maar de afgoden der heidenen zijn zilver Simulacra gentium argentum et aurum, *
en goud, * het werk van mensenhanden. opera manuum hominum.
Zij hebben een mond, maar

Os habent, et non loquen-
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tur: * oculos habent, et non videbunt;

kunnen niet spreken; * zij hebben ogen,
maar kunnen niet zien.

Aures habent, et non audient: * nares
habent, et non odorabunt;

Zij hebben oren, maar kunnen niet horen;
* zij hebben een neus, maar kunnen niet
ruiken.

Manus habent, et non palpabunt: pedes
habent, et non ambulabunt: * non
clamabunt in gutture suo.

Zij hebben handen, maar kunnen niet
tasten; zij hebben voeten, maar zij kunnen
niet gaan; * zij geven geen geluid met
hun keel.

Similes illis fiant qui faciunt ea, * et
omnes qui confidunt in eis. -

Gelijk aan hen mogen worden die hen
maken, * en allen die op hen vertrouwen.
-

Domus Israël speravit in Domino: *
adjutor eorum et protector eorum est.

Maar het huis van Israël vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Domus Aaron speravit in Domino: *
adjutor eorum et protector eorum est.

Het huis van Aäron vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Qui timent Dominum, speraverunt in
Domino: * adjutor eorum et protector
eorum est.

Die den Heer vrezen, vertrouwen op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Dominus memor fuit nostri, * et benedixit Daarom is de Heer onzer indachtig * en
nobis.
geeft Hij ons zijn zegen.
Benedixit domui Israël, * benedixit domui Hij zegent het huis van Israël; * Hij
Aaron.
zegent het huis van Aäron.
Benedixit omnibus, qui timent Dominum, Hij zegent allen die den Heer vrezen, *
* pusillis cum majoribus.
zowel kleinen als groten.
Adjiciat Dominus super vos, * super vos Nog rijker zegen schenke u de Heer, *
et super filios vestros.
aan u en uw kinderen.
Benedicti vos a Domino, * qui fecit
caelum et terram.

Weest gezegend door den Heer, * die
hemel en aarde gemaakt heeft.

Caelum caeli Domino, * terram autem
dedit filiis hominum.

De hemelen behoren den Heer, * maar de
aarde gaf Hij aan de kinderen der mensen.

Non mortui laudabunt te, Domine, *
neque omnes, qui descendunt in
infernum.

Niet de doden zullen U loven, Heer, *
noch allen die nederdalen in het graf;

Sed nos qui vivimus, benedicimus
Domino * ex hoc nunc et usque in
saeculum.

Maar wij die leven, prijzen den Heer *
van nu af tot in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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ANT. De engel nu antwoordde en sprak ANT. Respondens autem Angelus, dixit
tot de vrouwen: Vreest niet; want ik weet, mulieribus: Nolite timere: scio enim quod
dat gij Jesus zoekt, alleluja.
Jesum quaeritis, alleluja.
In plaats van kapittel, lofzang en vers wordt gezegd:
Dit is de dag * die de Heer heeft gemaakt; Haec dies, * quam fecit Dominus:
laten wij jubelen en ons in hem
exsultemus, et laetemur in ea.
verblijden.
ANT. En opziende * zagen zij dat de steen ANT. Et respicientes * viderunt revolutum
was weggewenteld; deze nu was zeer
lapidem: erat quippe magnus valde,
groot, alleluja.
alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die heden voor
ons de toegang tot de eeuwigheid hebt
ontsloten door uw Eniggeborene die de
dood heeft overwonnen; begeleid met uw
bijstand de verlangens, die Gij door uw
genade in ons opwekt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui hodierna die per
Unigenitum tuum aeternitatis nobis
aditum devicta morte reserasti: vota
nostra, quae praeveniendo aspiras, etiam
adjuvando prosequere. Per eundem
Dominum nostrum.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.

.

. Zegenen wij den Heer, alleluja,
alleluja . Gode zij dank, alleluja,
alleluja.

. Benedicamus Domino, alleluja,
alleluja. . Deo gratias, alleluja, alleluja.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Regina caeli, bladz. 201.
¶ De COMPLETEN worden op Paaszondag en de volgende dagen (tot en met Vrijdag
voor Beloken Pasen) als volgt gebeden. Alleen na de psalmen wordt als antifoon
gebeden: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Hierop volgt onmiddellijk de lofzang
Nunc dimittis, waarna de antifoon Haec dies, als boven in de Lauden en de Vespers.
Tot slot het gebruikelijke gebed en de zegen.
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Gebeden voor het paasfeest en gedurende de paastijd
Met voorliefde bidden wij in deze heilige tijd psalm 117, waaraan de
meeste gezangen der Paasliturgie zijn ontleend (bladz. 140). Wij bezingen
daarin de hoeksteen Christus, de steen door de bouwlieden verworpen,
maar door zijn verheffing de hoeksteen geworden. Het Paasfeest is de dag
welke de Heer heeft gemaakt; Christus zelf is de nimmer ondergaande zon
welke de dag der Verlossing, dit is de nieuwe en eeuwige tijd van het heil,
blijft verlichten.

Dankgebeden
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U, heilige en almachtige
God, dankzeggen en vol toewijding loven, roemrijke Vader, Oorzaak en Maker van
alles. Want, ofschoon Christus Jesus, uw Zoon, een Heer is vol majesteit, heeft Hij
Zich gewaardigd de kruisdood te ondergaan om wille van de bevrijding van het
mensdom. Abraham heeft Hem voorafgebeeld in zijn zoon, het volk van Moses heeft
Hem beduid in het slachten van het lam zonder vlek. Hij is het, van wien de profeten
hebben gezongen, dat Hij aller zonden zou dragen en aller schuld zou delgen. Hier
ligt dat Paaslam, door het bloed van Christus geadeld, waarover het gelovige volk
jubelt in opperste godsvrucht. O mysterie vol genade! O onuitsprekelijk geheim van
goddelijk gunstbetoon! O boven alle plechtigheden te vieren plechtigheid! Om slaven
vrij te kopen, gaf Hij Zich aan stervelingen prijs om Zich te doen doden. O waarlijk
zalige dood, die de banden des doods heeft ontbonden! Dat nu de vorst der
onderwereld wete dat hij is verpletterd; en dat wij ons verheugen, nu wij uit onze
diepe val zijn opgericht en tot het hemelse rijk zijn omhooggestegen.
Het eerste gedeelte van het volgende dankgebed, dat ontleend is aan de
oude Gallicaanse liturgie, herinnert ons aan de grote dankzegging welke
de diaken in de Paasnacht zingt bij het ontsteken van de Paaskaars.
Goed is het en recht, dat wij U dankzeggen, heilige Vader, almachtige eeuwige God,
door Jesus Christus uw Zoon onzen Heer; want Gij hebt gewild, dat Hij voor ons
allen ten offer zou worden overgeleverd. O wonderlijk gunstbetoon uwer goedheid
jegens ons! O onuitsprekelijke liefde, dat Gij om slaven vrij te kopen uw Zoon hebt
overgeleverd! O zeker noodzakelijke zonde van Adam, die door Christus' dood is
uitgewist! O gelukkig te prijzen schuld, welke verdiende zodanig en zo groot een
Verlosser te hebben! Want nimmer zouden wij kunnen weten hoe groot uw goedheid
en liefde is jegens ons, als ons dit niet zou blijken uit de dood van uw enigen en
eeuwigen Zoon, onzen Heer en God Jesus Christus. De goedheid uwer liefde overwint
de boosheid des duivels; want waar een overvloed van zonde was, daar was nog
groter overvloed
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aan genade, en meer nog dan de afgunstige vijand ons had ontnomen, heeft uw
barmhartigheid ons weergegeven. Hij misgunde ons het paradijs, en Gij hebt ons de
hemel gegeven. Hij bracht ons de tijdelijke dood, Gij hebt ons het eeuwige leven
geschonken. Daarom, in overmaat van blijdschap, verheugt zich de gehele wereld.

Gebeden tot God den Vader
Weliswaar moet ons hart te allen tijde met vrome dankbaarheid tot God zijn gericht;
maar nu in het bijzonder moet onze geest nog brandender zijn, onze hoop nog vuriger,
en moet onze blijdschap, gevoed door de herdenking van het geheimenis, uitbreken
in hemelse jubel. Nu moge het hart in liefde naderen tot den Heer, alle traagheid
afleggen en opspringen uit de vernedering van zijn aards bedrijf om zijn Heer na te
volgen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, het begin van de heerlijkheid, de
aanvang van het heil en het leven. Moge de wereld op deze dag haar Schepper
erkennen, en de mens begrijpen dat hij op deze dag werd verlost. Dat de hemelen
zich verheugen en de aarde juiche; nu lere de onderwereld dat zij de macht over de
doden heeft verloren; nu mogen de levenden leren hoe de weg des doods te ontgaan.
Op dit hoogtij van de verrijzenis van uw Zoon vragen wij uw onschatbare goedheid,
eeuwige Vader - want die goedheid hebben wij leren kennen in Christus, in wien Gij
ons zo groot een rijkdom hebt willen geven -, dat Gij ons door zijn lijden en
opstanding van slaven tot aangenomen kinderen wilt maken. Door Hem smeken wij
U, Heer: bewaar ons veilig en onverlet voor alle aanval des vijands, opdat wij uw
Heiligen Geest nimmer bedroeven, maar Hem altijd tot voorspreker hebben; en opdat
wij, altijd bedacht op werken van barmhartigheid en ootmoed, van Hem eens de
hemelse rijkdom mogen ontvangen.
God, die gewild hebt dat voor het heil der wereld het enige offer van het Pascha zou
worden gebracht, verhoor genadig onze smeekbeden: dat onze Hogepriester die voor
ons ten beste spreekt, ons met U moge verzoenen door de mensheid welke Hij met
ons gemeen heeft, en ons onze zonden vergeve door zijn Godheid waarin Hij gelijk
is aan U.
Heilige Heer, verlichting en waarachtig heil voor hen die geloven, verlicht ons hart
met de luister van de verrijzenis des Heren, opdat wij, door het belijden uwer
Drievuldigheid en door het kennen uwer Eenheid, kinderen des lichts mogen zijn,
ledematen van Christus en de tempel van den Heiligen Geest.
God, Gij hebt de komst van uw Zoon, onzen Heer Jesus
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Christus, willen aankondigen door koren van engelen, en door hun lofzang hebt Gij
ons getoond dat deze komst tot uwe heerlijkheid was en tot vrede op aarde aan de
mensen van goede wil. Verleen, dat op dit feest van de verrijzenis des Heren deze
aan de aarde hergeven vrede sterker worde, en door een ware broederliefde worde
vernieuwd en bestendigd.
Heel de aarde zinge U, o Heer, het nieuwe lied; want door het bloed van uw Zoon,
onzen Heer Jesus Christus, hebt Gij geheel de wereld vrijgekocht, opdat wij, na met
Hem begraven te zijn in zijn dood, ons in eeuwige jubel met Hem zouden verheugen.

Gebeden tot den verrezen Heer
God, die de vreugde hebt doen horen van de morgen uwer heilige verrijzenis, toen
Gij, wederkerend uit de onderwereld, de in duister verzonken wereld met blijdschap
hebt vervuld; wij vragen uw onuitsprekelijk machtige Majesteit, dat Gij, zoals Gij
toen door uw heilige opstanding de schaar der apostelen hebt verblijd, zo ook nu
uwe Kerk, die met uitgestrekte handen uw ontferming afroept, met de glans van uw
hemels licht wilt verlichten.
Geheel de schepping die van U het zijn ontving, zingt uw lof, Heer, nu Gij uit de
onderwereld opstaat tot heerlijkheid. Ook wij, kleinen en groten al bijeen, prijzen U
en bidden: dat wij, die op deze feestdag van U de zekerheid onzer opstanding
ontvangen, met alle heiligen mogen verrijzen tot eeuwige glorie.
Christus, wij zijn met U begraven ten dode, opdat wij door het geloof in uw opstanding
met U zouden verrijzen. Reinig ons in uw bloed van onze zonden; en gelijk Gij ons
eens door het water des doopsels hebt schoongewassen, zo houd niet op ons te
zuiveren door de ontferming uwer liefde.
Christus die, opgestaan uit de doden, niet meer zult sterven, geef dat geen dood van
zonde ons verder overheerse; opdat wij, die in bereidheid van geloof het geheim van
uw verrijzenis vieren, van de verdoemende heerschappij des doods bevrijd worden.
Heer Jesus Christus, hen die in U geloven neemt Gij aan door uw verlossing en Gij
verheerlijkt hen door hen te verheffen. Bevrijd daarom uw volk van de boeien van
ongerechtigheid en zonden; verrijk hun hart door de gave uwer waarheid en wijsheid;
opdat, zoals Gij met uw heiligen heerst in de heerlijkheid des hemels, ook in ons uw
heil en zegen mogen blijven.
Bewaar in vrede, Heer, hen die Gij met de stroom van uw vergoten bloed hebt
vrijgekocht. Bevrijd van ergernis hen voor wie Gij aan het kruis hebt gehangen.
Bewerk door uw genade dat zij, die
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Gij den Vader tot aangenomen kinderen hebt verworven, het werk uwer liefde waardig
zijn; opdat wij allen die de triomf van uw verrijzenis vieren, op de dag des oordeels
mogen verrijzen om de kroon der heerlijkheid te ontvangen, en geplaatst worden
onder de schapen aan uw rechterhand. Amen.
Zoon van God, Heiland, die gekomen zijt om ons te verlossen, die het in Adam
verminkte beeld van God hernieuwd hebt, doordat Gij ons lichaam hebt aangenomen
en in uw mensheid het menselijke geslacht hebt gered; vertroost ons door de troost
van de opstanding der doden. Geef in uw goedheid de zaligheid aan uw dienaren op
de dag, dat Gij zult wederkomen.

Strofen van den heiligen Joannes van Damascus
Gedurende de heilige Paasnacht wordt in de kerken van het Oosten welke
de Byzantijnse ritus volgen, de Kanon van den heiligen Joannes van
Damascus gezongen, waaraan de volgende strofen zijn ontleend.
Dag der verrijzenis! Laat ons verlicht worden, volken! Het Pasen des Heren, Pasen!
Want uit de dood tot het leven, en van de aarde naar de hemel heeft Christus God
ons uitgeleid, die het zegelied zingen: Christus is opgestaan uit de doden.
Dat de hemelen zich verheugen, de aarde juiche, geheel de schepping, zichtbaar en
onzichtbaar, jubele van vreugde; want Christus is opgestaan, de blijdschap aller
eeuwen.
Nu is al vervuld van licht, hemel en aarde en onderwereld; viere daarom geheel de
schepping de opstanding van Christus, in wie zij is gegrondvest.
Gisteren werd ik met U begraven, Christus, heden word ik met U, die verrijst, ten
leven gewekt; gisteren werd ik met U gekruisigd; Gij, verheerlijk mij met U,
Verlosser, in uw koninkrijk.
Als een eenjarig lam is de ons gezegende kroon, Christus, uit eigen wil voor allen
ter dood gebracht, het reinigende Paaslam; en uit het graf is Hij ons weder opgelicht,
de schone Zon der gerechtigheid.
De Godsvader David danste voor de ark der schaduwing; Gij, heilig volk van God,
nu wij der voorbeelden vervulling aanschouwen, laat ons blij zijn in God, want
opgestaan is Christus, de almachtige.
Zonder de zegels te verbreken, Christus, zijt Gij opgestaan uit het graf - Gij die het
slot der Maagd niet hebt verlet bij uw geboorte - en hebt ons de poorten van het
paradijs geopend.
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Wij vieren het sterven van de dood, de vernietiging van den Hades, het begin van
een ander, van het nieuwe leven; en jubelend bezingen wij den Bewerker, den enig
gezegenden God der vaderen en bovenal verheerlijkt.
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Waarlijk heilig en hoogfeestelijk is deze stralende nacht des heils, de boodschapper
van de lichtende dag der opstanding, waarin het tijdeloze Licht in vorm van lichaam
uit het graf voor allen is opgegaan.
Deze is de geroemde en heilige dag, der sabbatten enige koning en heerser, der
feesten feest, en plechtigheid der plechtigheden, waarop wij Christus prijzen tot in
eeuwigheid.
Word verlicht, word verlicht, nieuw Jerusalem, want de heerlijkheid des Heren is
over u opgegaan. Jubel nu en verheug u, Sion; en gij, reine Godsmoeder, verblijd u
over de opstanding van uw Kind.
O uw goddelijke, o uw lieve, o uw allerzoetste stem. Want onbedrieglijk hebt Gij
beloofd met ons te zijn tot het einde van de tijd der wereld, Christus. Wij, gelovigen,
verheugen ons, nu wij deze stem als anker hebben onzer hoop.
O Pascha, groot en allerheiligst, Christus, Wijsheid, Woord en Kracht van God,
geef ons nog volmaakter aan U deel te hebben op de avondloze dag van uw koninkrijk.
Wij bezingen, Christus, uw heilbrengend lijden, en loven uw verrijzenis.
Die het kruis hebt verduurd en de dood hebt vernietigd en zijt opgestaan uit de
doden, geef vrede aan ons leven, Heer, Gij alleen almachtig.
Die de onderwereld hebt geplunderd en den mens door uw verrijzenis hebt doen
verrijzen, Christus, maak ons waardig met zuiver hart U te loven en te verheerlijken.
Het heilig Paaslam is ons heden getoond, het nieuwe, heilige Paaslam; het Paaslam
vol geheimenis; het Paaslam eerbiedwaardigst; het Paaslam, Christus de Verlosser;
het Paaslam zonder smet; het grote Paaslam, het Paaslam der gelovigen; het Paaslam
dat ons de poorten van het paradijs ontsluit; het Paaslam dat alle gelovigen heiligt.
De balsemdragende vrouwen, vroeg in de morgen tredend bij het graf van Die het
leven schenkt, vonden een engel op de steen gezeten; en haar toesprekend zeide hij:
Wat zoekt gij den levende onder de doden? Wat beweent gij den Onbederfelijke, als
was Hij aan het bederf onderworpen? Gaat heen, en verkondigt het zijn leerlingen.
Pasen het zalige, Pasen des Heren, Pasen, het Pasen eerbiedwaardigst is ons opgegaan.
Pasen, laat ons elkaar vol vreugde omhelzen. O Pasen, verlossing van leed; want uit
het graf als uit een bruidsvertrek oplichtend, heeft Christus heden de vrouwen met
blijdschap vervuld, zeggende: Verkondigt het aan de apostelen.
En geheel de Paastijd weerklinken de kerken in het Oosten van de
jubelzang, welke het Alleluja der Oosterse christenen is:
Christus is opgestaan uit de
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doden; door de dood heeft Hij de dood vertreden, en hun die in het graf waren, het
leven geschonken.

Getijden op beloken pasen
Op ZATERDAG VOOR BELOKEN PASEN kan men de VESPERS bidden zoals op de
volgende Zondag, bladz. 789, maar met de psalmen van Zaterdag, bladz. 217.
In de COMPLETEN wordt de lofprijzing van de lofzang tot het feest van de Hemelvaart
des Heren gebeden zoals is aangegeven op bladz. 228.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Joan. 5, 4
VEELGELIEFDEN, al wat uit God is
geboren, overwint de wereld; en deze is
de overwinning, waardoor de wereld
wordt ten onder gebracht: ons geloof. .
Gode zij dank.

CARISSIMI: Omne quod natum est ex
Deo, vincit mundum: et haec est victoria,
quae vincit mundum, fides nostra. . Deo
gratias.

Morgenlofzang
Nu straalt de lichte dageraad,
de hemel dreunt van lofgezang,
de aarde juicht en jubileert,
hoe kreunt de hel en klaagt van spijt,

Aurora lucis rutilat,
caelum laudibus intonat,
mundus exsultans jubilat,
gemens infernus ululat:
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Nu deze Koning allersterkst
de boeien van de dood verbreekt,
de kracht der hel met voeten treedt,
ellendigen van hun doem verlost.

Cum Rex ille fortissimus,
mortis confractis viribus,
pede conculcans tartara,
solvit a poena miseros.

Hij, die met sluitsteen en met wacht
van krijgers angstig werd bewaakt,
verrijst in heerlijke triomf
als overwinnaar uit het graf.

Ille, qui clausus lapide
custoditur sub milite,
triumphans pompa nobili,
victor surgit de funere.
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Solutis jam gemitibus
et inferni doloribus,
quia surrexit Dominus,
resplendens clamat Angelus.

Nu vallen alle klachten stil
en heeft de pijn des doods een eind;
want onze Heer is opgestaan,
een stralende engel roept het luid.

Quaesumus, Auctor omnium,
in hoc Paschali gaudio,
ab omni mortis impetu
tuum defende populum.

Wij vragen, Schepper van 't heelal,
dat Gij in deze hoogtijvreugd
voor alle dreigingen des doods
uw kudde en volk beschermen wilt.

Gloria tibi, Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Heer, zij heerlijkheid, die uit
het dodenrijk zijt opgestaan,
met Vader en den Heil'gen Geest,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. In resurrectione tua, Christe, alleluja.
. Caeli et terra laetentur, alleluja.

. In uwe verrijzenis, Christus, alleluja.
. Verheugen zich hemel en aarde,
alleluja.

ANT. Cum esset sero * die illa una
sabbatorum, et fores essent clausae, ubi
erant discipuli congregati in unum, stetit
Jesus in medio, et dixit eis: Pax vobis,
alleluja.

ANT. Toen het avond was * op die dag,
de eerste dag der week, en de deuren van
de plaats, waar de leerlingen tezamen
waren vergaderd, gesloten waren, stond
Jesus in hun midden, en zeide tot hen:
Vrede zij u, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui paschalia festa
peregimus, haec, te largiente, moribus et
vita teneamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij die de
Paasfeesten hebben gevierd, hieraan door
uw mildheid in handel en wandel trouw
blijven. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.
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Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 189. (Zij
worden gezongen op de melodie van de eerste psalm van de Vespers op gewone
Zondagen.)
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Joan. 5, 4
VEELGELIEFDEN, al wat uit God is
geboren, overwint de wereld; en deze is
de overwinning, waardoor de wereld
wordt ten onder gebracht; ons geloof. .
Gode zij dank.

CARISSIMI: Omne quod natum est ex
Deo, vincit mundum: et haec est victoria,
quae vincit mundum, fides nostra. . Deo
gratias.

Lofzang
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Ad regias Agni dapes) met melodie
op bladz. 1528.
Het feestmaal beidend van het Lam,
in glans van witte klederen,
na 't trekken door de Rode Zee,
laat zingen ons Christus den Vorst,

Ad coenam Agni providi,
et stolis albis candidi,
post transitum Maris Rubri
Christo canamus Principi:

Wiens heilig vlees in stervensnood
geheven was op 't kruisaltaar;
door van zijn rozerode bloed
te proeven leven wij in God.

Cujus corpus sanctissimum,
in ara crucis torridum,
cruore ejus roseo
gustando vivimus Deo.

Beveiligd op het Pascha-uur
tegen den engel des verderfs,
zijn wij van 't allerzwaarste juk
en Pharao's geweld bevrijd.

Protecti Paschae vespere
a devastante angelo,
erepti de durissimo
Pharaonis imperio.

Nu is ons Pascha Christus zelf,
Hij is ons het geslachte Lam,
als zuiver ongedesemd brood
bracht Hij zijn vlees ter offerand.

Jam Pascha nostrum Christus est,
qui immolatus Agnus est,
sinceritatis azyma
caro ejus oblata est.

O waarlijk waardig offerdier,
waardoor de hel verbrijzeld werd,
het volk uit slavernij verlost
en 't loon des levens werd hersteld.

O vere digna hostia,
per quam fracta sunt tartara,
redempta plebs captivata,
reddita vitae praemia.

Christus verrijst uit 't grafgewelf,
keert in triomf uit d'afgrond weer,

Consurgit Christus tumulo,
victor redit de barathro,
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tyrannum trudens vinculo,
et paradisum reserans.

sleept den tyran in boeien mee,
en opent ons het paradijs.

Quaesumus, Auctor omnium,
in hoc Paschali gaudio,
ab omni mortis impetu
tuum defende populum.

Wij vragen, Schepper van 't heelal,
dat Gij in deze hoogtijvreugd
voor alle dreigingen des doods
uw kudde en volk beschermen wilt.

Gloria tibi, Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Heer, zij heerlijkheid, die uit
het dodenrijk zijt opgestaan,
met Vader en den Heil'gen Geest,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Mane nobiscum, Domine, alleluja. . . Blijf bij ons, Heer, alleluja.
Quoniam advesperascit, alleluja.
het wordt avond, alleluja.

. Want

ANT. Post dies octo * januis clausis
ANT. Na acht dagen, * terwijl de deuren
ingressus Dominus dixit eis: Pax vobis, gesloten waren, trad de Heer binnen en
alleluja, alleluja.
zeide hun: Vrede zij u, alleluja, alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui paschalia festa
peregimus, haec, te largiente, moribus et
vita teneamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij die de
Paasfeesten hebben gevierd, hieraan door
uw mildheid in handel en wandel trouw
blijven. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Gedurende de week na Beloken Pasen, tot en met de Lauden van Zaterdag, kan
men de Lauden en de Vespers bidden zoals op Beloken Pasen, maar met de psalmen
van de betreffende weekdag.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Getijden op de tweede zondag na pasen
Op ZATERDAG VOOR DE TWEEDE ZONDAG NA PASEN kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 792, maar met de psalmen van Zaterdag, bladz.
217.
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De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Petr. 2, 21-22
VEELGELIEFDEN, Christus heeft voor
ons geleden, en heeft u een voorbeeld
nagelaten, opdat gij zijn voetstappen
zoudt volgen. Want zonde heeft Hij niet
bedreven, noch werd bedrog gevonden
in zijn mond. . Gode zij dank.

CARISSIMI: Christus passus est pro
nobis, vobis relinquens exemplum, ut
sequamini vestigia ejus. Qui peccatum
non fecit, nec inventus est dolus in ore
ejus. . Deo gratias.

Lofzang Aurora lucis rutilat met het volgende vers, bladz. 788.
ANT. Ik ben de Herder der schapen; * Ik
ben de weg, de waarheid en het leven; Ik
ben de goede Herder, en Ik ken mijn
schapen, en de mijnen kennen Mij,
alleluja, alleluja.

ANT. Ego sum pastor ovium: * ego sum
via, veritas et vita: ego sum pastor bonus,
et cognosco oves meas, et cognoscunt me
meae, alleluja, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die in de
vernedering van uw Zoon de gevallen
wereld hebt opgericht, verleen aan uw
gelovigen een altijddurende blijdschap;
opdat Gij hen, die Gij aan het ongeluk
van de eeuwige dood hebt ontrukt, de
eeuwige vreugden doet smaken. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui in Filii tui humilitate
jacentem mundum erexisti: fidelibus tuis
perpetuam concede laetitiam; ut, quos
perpetuae mortis eripuisti casibus, gaudiis
facias perfrui sempiternis. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.
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Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater, Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.
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Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Petr. 2, 21-22
CARISSIMI: Christus passus est pro
nobis, vobis relinquens exemplum, ut
sequamini vestigia ejus. Qui peccatum
non fecit, nec inventus est dolus in ore
ejus. . Deo gratias.

VEELGELIEFDEN, Christus heeft voor
ons geleden, en heeft u een voorbeeld
nagelaten, opdat gij zijn voetstappen
zoudt volgen. Want zonde heeft Hij niet
bedreven, noch werd bedrog gevonden
in zijn mond. . Gode zij dank.

Lofzang Ad coenam Agni providi met het volgende vers, bladz. 790.
ANT. Ego sum pastor bonus, * qui pasco ANT. Ik ben de goede Herder; * Ik weid
oves meas, et pro ovibus meis pono
mijn schapen, en geef voor mijn schapen
animam meam, alleluja.
mijn leven, alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui in Filii tui humilitate
jacentem mundum erexisti: fidelibus tuis
perpetuam concede laetitiam; ut, quos
perpetuae mortis eripuisti casibus, gaudiis
facias perfrui sempiternis. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die in de
vernedering van uw Zoon de gevallen
wereld hebt opgericht, verleen uw
gelovigen een altijddurende blijdschap;
opdat Gij hen, die Gij aan het ongeluk
van de eeuwige dood hebt ontrukt, de
eeuwige vreugden doet smaken. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder Gods: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Tot en met de Lauden van de volgende Zaterdag kan men de Lauden en de Vespers
bidden zoals op de tweede Zondag na Pasen, maar met de psalmen van de betreffende
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zijn echter van het BESCHERMFEEST VAN DEN HEILIGEN JOSEPH, bladz. 1196.
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Getijden op de derde zondag na pasen
Op ZATERDAG VOOR DE DERDE ZONDAG NA PASEN kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 795, maar met de psalmen van Zaterdag, bladz.
217.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Petr. 2, 11
VEELGELIEFDEN, ik smeek u, dat gij
u, als vreemdelingen en pelgrims,
onthoudt van de begeerten des vleses, die
strijd voeren tegen de ziel. . Gode zij
dank.

CARISSIMI: Obsecro vos tamquam
advenas et peregrinos abstinere vos a
carnalibus desideriis, quae militant
adversus carnem. . Deo gratias.

Lofzang Aurora lucis rutilat met het volgende vers, bladz. 788.
ANT. Een korte tijd, * en gij zult Mij niet
meer zien, zegt de Heer; en wederom een
korte tijd, en gij zult Mij wederzien, want
Ik ga tot den Vader, alleluja, alleluja.

ANT. Modicum, * et non videbitis me,
dicit Dominus: iterum modicum, et
videbitis me: quia vado ad Patrem,
alleluja, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die aan de
dwalenden het licht van uwe waarheid
toont, opdat zij zouden kunnen terugkeren
tot de weg der gerechtigheid; geef alleen
die de christelijke leer belijden, datgene
te verfoeien wat met die naam strijdig is,

Oremus. - Deus, qui errantibus, ut in viam
possint redire justitiae, veritatis tuae
lumen ostendis: da cunctis qui christiana
professione censentur, et illa respuere,
quae huic inimica sunt nomini; et ea quae
sunt apta, sectari. Per Dominum.
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en naar hetgeen er mee overeenkomt te
streven. Door onzen Heer.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz 189.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel 1 Petr. 2, 11
CARISSIMI: Obsecro vos tamquam
advenas et peregrinos abstinere vos a
carnalibus desideriis, quae militant
adversus carnem. . Deo gratias.

VEELGELIEFDEN, ik smeek u, dat gij
u, als vreemdelingen en pelgrims,
onthoudt van de begeerten des vleses, die
strijd voeren tegen de ziel. . Gode zij
dank.

Lofzang Ad coenam Agni providi met het volgende vers, bladz. 790.
ANT. Amen dico vobis, * quia plorabitis
et flebitis vos: mundus autem gaudebit,
vos vero contristabimini, sed tristitia
vestra convertetur in gaudium, alleluja.

ANT. Voorwaar Ik zeg u, * dat gij zult
jammeren en wenen; maar de wereld zal
zich verblijden. Wel zult gij bedroefd
zijn, maar uw droefheid zal verkeren in
vreugde, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui errantibus, ut in viam
possint redire justitiae, veritatis tuae
lumen ostendis: da cunctis qui christiana
professione censentur, et illa respuere,
quae huic inimica sunt nomini; et ea quae
sunt apta, sectari. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die aan de
dwalenden het licht van uwe waarheid
toont, opdat zij zouden kunnen terugkeren
tot de weg der gerechtigheid; geef allen
die de christelijke leer belijden, datgene
te verfoeien wat met die naam strijdig is,
en naar hetgeen er mee overeenkomt te
streven. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.
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Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder Gods: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Tot en met de Lauden van de volgende Zaterdag kan men de
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Lauden en de Vespers bidden zoals op de derde Zondag na Pasen, maar met de
psalmen van de betreffende weekdag.

Getijden op de vierde zondag na pasen
Op ZATERDAG VOOR DE VIERDE ZONDAG NA PASEN kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 797, maar met de psalmen van Zaterdag, bladz.
217.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel Jac. 1, 17
VEELGELIEFDEN, iedere zeer goede
gave en iedere volmaakte gift is van
boven, afdalend van den Vader van het
licht, bij wien geen verandering is of
schaduw van onbestendigheid. . Gode
zij dank.

CARISSIMI: Omne datum optimum, et
omne donum perfectum desursum est,
descendens a Patre luminum, apud quem
non est transmutatio, nec vicissitudinis
obumbratio. . Deo gratias.

Lofzang Aurora lucis rutilat met het volgende vers, bladz. 788.
ANT. Ik ga tot Hem * die Mij gezonden ANT. Vado ad eum * qui misit me: et
heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar nemo ex vobis interrogat me: Quo vadis?
gaat Gij heen? alleluja, alleluja.
alleluja, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Laat ons bidden. - God, die de harten der
gelovigen één van wil doet zijn, geef aan
uw volken dat zij liefhebben wat Gij
beveelt en verlangen wat Gij belooft;
opdat te midden van de wisselvalligheden
der wereld onze harten standvastig daar
verwijlen, waar de waarachtige vreugden
zijn. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui fidelium mentes
unius efficis voluntatis: da populis tuis id
amare quod praecipis, id desiderare quod
promittis; ut inter mundanas varietates
ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt
gaudia. Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel Jac. 1, 17
CARISSIMI: Omne datum optimum, et
omne donum perfectum desursum est,
descendens a Patre luminum, apud quem
non est transmutatio, nec vicissitudinis
obumbratio. . Deo gratias.

VEELGELIEFDEN, iedere zeer goede
gave en iedere volmaakte gift is van
boven, afdalend van den Vader van het
licht, bij wien geen verandering is of
schaduw van onbestendigheid. . Gode
zij dank.

Lofzang Ad coenam Agni providi met het volgende vers, bladz. 790.
ANT. Vado ad eum * qui misit me: sed
quia haec locutus sum vobis, tristitia
implevit cor vestrum, alleluja.

ANT. Ik ga tot Hem * die Mij gezonden
heeft; maar omdat Ik dit tot u heb gezegd,
is uw hart vervuld van droefheid, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui fidelium mentes
unius efficis voluntatis: da populis tuis id
amare quod praecipis, id desiderare quod
promittis; ut inter mundanas varietates
ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt
gaudia. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die de harten der
gelovigen één van wil doet zijn, geef aan
uw volken dat zij liefhebben wat Gij
beveelt en verlangen wat Gij belooft;
opdat te midden van de wisselvalligheden
der wereld onze harten standvastig daar
verwijlen, waar de waarachtige vreugden
zijn. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.
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Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder Gods: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Tot en met de Lauden van de volgende Zaterdag kan men de
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Lauden en de Vespers bidden zoals op de vierde Zondag na Pasen, maar met de
psalmen van de betreffende weekdag.

Getijden op de vijfde zondag na pasen
Op ZATERDAG VOOR DE VIJFDE ZONDAG NA PASEN kan men de VESPERS bidden
zoals op de volgende Zondag, bladz. 799, maar met de psalmen van Zaterdag, bladz.
217.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel Jac. 1, 22-24
VEELGELIEFDEN, weest volbrengers
van het woord, en niet slechts
aanhoorders; want gij zoudt uzelf
misleiden. Immers, indien iemand het
woord aanhoort, maar het niet volbrengt,
dan gelijkt hij op een man die zijn eigen
gelaat in een spiegel beziet; want hij
beziet zichzelf en gaat heen, en is
aanstonds vergeten hoe hij er uitzag. .
Gode zij dank.

CARISSIMI: Estote factores verbi, et non
auditores tantum: fallentes vosmetipsos.
Quia, si quis auditor est verbi, et non
factor: hic comparabitur viro consideranti
vultum nativitatis suae in speculo:
consideravit enim se, et abiit, et statim
oblitus est, qualis fuerit. . Deo gratias.

Lofzang Aurora lucis rutilat met het volgende vers, bladz. 788.
ANT. Tot nu toe * hebt gij niets gevraagd ANT. Usque modo * non petistis
in mijn naam; vraagt en gij zult
quidquam in nomine meo: petite, et
verkrijgen, alleluja.
accipietis. alleluja.
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Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, van wien alle
goed voortkomt, verleen ons op ons
smeken: dat wij onder uw ingeving
bedacht zijn op wat goed is, en het onder
uw leiding volbrengen. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, a quo bona cuncta
procedunt, largire supplicibus tuis: ut
cogitemus, te inspirante, quae recta sunt;
et, te gubernante, eadem faciamus. Per
Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

ANT. Alleluja.

ANT. Alleluja.

Onder deze éne antifoon bidt men de vijf psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

ANT. Alleluja, alleluja, alleluja.

Kapittel Jac. 1, 22-24
CARISSIMI: Estote factores verbi, et non
auditores tantum: fallentes vosmetipsos.
Quia, si quis auditor est verbi, et non
factor: hic comparabitur viro consideranti
vultum nativitatis suae in speculo:
consideravit enim se, et abiit, et statim
oblitus est, qualis fuerit. . Deo gratias.

VEELGELIEFDEN, weest volbrengers
van het woord, en niet slechts
toehoorders; want gij zoudt uzelf
misleiden. Immers, indien iemand het
woord aanhoort, maar het niet volbrengt,
dan gelijkt hij op een man die zijn eigen
gelaat in een spiegel beziet; want hij
beziet zichzelf en gaat heen, en is
aanstonds vergeten hoe hij er uitzag. .
Gode zij dank.

Lofzang Ad coenam Agni providi met het volgende vers, bladz. 790.
ANT. Petite, * et accipietis, ut gaudium
vestrum sit plenum: ipse enim Pater amat
vos, quia vos me amastis, et credidistis,
alleluja.

ANT. Vraagt * en gij zult verkrijgen,
opdat uw vreugde volkomen zij; want de
Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij
bemind hebt en in Mij hebt geloofd,
alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, a quo bona cuncta
procedunt, largire supplicibus tuis: ut
cogitemus, te inspirante, quae recta sunt;
et, te gubernante, eadem faciamus. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - God, van wien alle
goed voortkomt, verleen ons op ons
smeken: dat wij onder uw ingeving
bedacht zijn op wat goed is, en het onder
uw leiding volbrengen. Door onzen Heer.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men: Regina caeli, bladz. 201.
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¶ Tot en met de Lauden van de volgende Woensdag kan men de Lauden en de Vespers
bidden zoals op de vijfde Zondag na Pasen, maar met de psalmen van de betreffende
weekdagen.

De litanie op 25 april en de drie kruisdagen
De processie onder het zingen van de grote litanie op 25 April werd te Rome
ingevoerd om een christelijke plechtigheid in de plaats te stellen van een heidense
omgang, welke op die dag gehouden werd ter ere van den heidensen god Robigo,
aan wien de bescherming van het koren werd toegeschreven De Kerk doet ons vragen
dat God zijn volk zal beschermen, en in het bijzonder dat Hij wasdom moge schenken
aan de vruchten der aarde welke ons voor de instandhouding van het lichaam zijn
gegeven.
Eenzelfde plechtigheid kende de oude Franse Kerk op de drie dagen welke aan
het feest van 's Heren Hemelvaart voorafgaan. Later werd de viering van deze
‘Kruisdagen’ door de gehele Kerk overgenomen.
In de grote litanie, ten onrechte wel eens de litanie van alle heiligen genoemd,
vragen wij God ons, de wereld en de Kerk te willen beschermen, op voorspraak van
de heiligen en krachtens de verdiensten van Christus' heilswerk. Het is een vrome
gewoonte de litanie op deze dagen te bidden ook als wij niet bij de processie of bij
het gemeenschappelijk gebed in de kerk tegenwoordig kunnen zijn.
De grote litanie vindt men op bladz. 1411. Een gebed voor de vruchten der aarde,
bladz. 1463.
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De hemelvaart des Heren
Door het feest van de hemelvaart van Christus, veertig dagen na het feest van zijn
verrijzenis, vieren wij andermaal de heerlijkheid van de verheffing des Heren.
Aanvankelijk was dit feest niet van het Paasfeest onderscheiden en vierde men op
Paaszondag eveneens het opklimmen van Christus in heerlijkheid. Ook heeft men
de viering van dit geheim doen samenvallen met die van het Pinksterfeest. Reeds de
heilige Augustinus echter spreekt over de dag van Hemelvaart als over een algemeen
verspreide viering. En het is terecht, dat wij ook dit heilsgeheim afzonderlijk
herdenken; niet zozeer om wille van de berekening dat de Heer veertig dagen na zijn
verrijzenis uit het graf ten hemel is gestegen, maar wel omdat het geheim van Pasen
en dus van onze verlossing vandaag een nieuwe volheid draagt.
De grens tussen dood en leven is weggevallen. Deze waarheid werd ons reeds door
het Paasmysterie openbaar; vandaag echter, nu de Heer des levens blijvend bezit
neemt van zijn troon aan Gods rechterhand, worden wij er nog dieper van
doordrongen. We weten het: voor wie in Christus zijn, is er geen dood meer in de
eigenlijke zin. Ook al sterven zij, zij zijn in vrede, en hun lichaam zal in de
heerlijkheid van Christus' verheven mensheid opstaan op de jongste dag.
Vandaag overwegen wij bovendien, hoe ook de grenzen tussen hemel en aarde
zijn vervaagd. Met de volledige mensheid van zijn aardse lichaam en zijn mensenziel
treedt de Zoon van God tot verbazing der engelen de hemel binnen. Eens zullen de
verlosten Hem daar, eveneens met hun verheerlijkte lichamen, volgen. Vandaag
reeds wordt de hemel voor deze verheerlijkte mensheid van Gods kinderen in
gereedheid gebracht. De Zoon van God heeft hen bij Zich ingelijfd en in de persoon
van den Mensenzoon zetelen zij reeds bij de troon des Vaders.
Wij overwegen nog, hoe de Heer ons vóór zijn hemelvaart beloofd heeft ons niet
als wezen te zullen achterlaten. En wij weten dat Hij daarbij doelde op de Moeder
welke Hij ons in de Kerk heeft geschonken. Op het Pinksterfeest zullen wij haar
grootheid overwegen: hoe Hij door den Geest in de Kerk onder ons is gebleven. Geen
droefheid wil het afscheid van 's Heren
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hemelvaart daarom in ons wekken. Want reeds is de Kerk, verholen nog, aanwezig;
zij werd geboren uit Christus' zijdewonde op het kruis. De oude voorstellingen van
het feestgeheim van deze dag doen ons dit begrijpen, als zij te midden van de
leerlingen op de Olijfberg de Moeder Gods afbeelden. De Moeder des Heren, het
symbool immers en de volheid der Kerk, houdt de armen biddend uitgestrekt en kijkt
rustig voor zich uit, als wordt zij niet gedeerd door de verwondering der apostelen,
die naar de hemel wijzen.
Een laatste geheim leren ons de engelen, die tot de apostelen spreken: ‘Zo zal Hij
wederkomen’. De wake der Kerk, welke begon met de verwondering der leerlingen
op de Olijfberg, zal worden afgesloten door de wederkomst des Heren, evenals
vandaag vergezeld door de koren der engelen en zetelend op de wolken des hemels.
EERSTE OVERWEGING - De aardse zending van Christus eindigt zoals zij begonnen
is: met kreten van vreugde in de hemel en op aarde (Ps. 95, 11). Op deze dag, evenals
in de heilige nacht toen de Verlosser onder ons nederdaalde, bezingen de hemelse
machten de glorie van God in den hoge, en geheel de aarde verheerlijkt Hem die, uit
liefde voor de mensen, zowel onze natuur heeft willen delen als ons deelgenoot heeft
willen maken van zijn heerlijkheid.
Vandaag is het geheim van de menswording voltooid, het mysterie van God die
afdaalde tot de mensen en van den mens die opstijgt tot God. Want zie hoe de mens
- vervolgd door de boosheid van zijn vijand, vervallen tot de laagste trap van slavernij
en een pelgrim op alle wegen gedurende duizendtallen van jaren - op deze dag zijn
oorspronkelijke woning, het paradijs, weer binnentreedt en wederkeert in het hemelse
vaderland. Hij dien de verleider had doen vallen, wordt door den Verlosser weder
opgericht; hij dien de boze had geketend in zonde, wordt door Christus in genade
bevrijd, zoals de Apostel zegt: ‘Waar de zonde overvloedig is geweest, daar is de
genade in nog groter overvloed’ (Rom. 5, 20). En welk een overvloed is het: de dood
is veranderd in leven, straf in beloning, beproeving in rust, vernedering in verheffing.
(Maximus van Turijn) Hoe zouden wij niet juichen van vreugde: onze Heer is ten
hemel ingegaan, maar heeft de aarde niet verlaten. Wij, mensen op aarde, zijn in het
vervolg onafscheidelijk verenigd met de hemel; want de menselijke natuur, die reeds
geheiligd was door den Heiligen Geest toen deze in de Maagd Maria nederdaalde,
is vandaag gebracht tot in het hoogst van de hemelen. De nederdaling van den Heiligen
Geest op het Pinksterfeest zal deze uitwisseling tussen hemel en aarde bevestigen;
en deze zal duren tot op de dag, dat het Lam zal wederkomen om te oordelen over
levenden en doden, en om alles wat er heilig is op aarde voor eeuwig te bestendigen
in het hemelse Jerusalem. En dit zal de tweede en laatste hemelvaart zijn.
TWEEDE OVERWEGING - Steeds opnieuw overwegen wij in de liturgie van 's Heren
hemel-
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vaart, dat Christus, toen Hij ten hemel steeg, onze gevangenschap gevankelijk met
Zich heeft gevoerd (Ps. 67, 19; Eph. 4, 8). Deze gevangenschap is onze zondigheid,
de onderhorigheid aan den boze en de vijandschap met God; deze gevangenschap is
ook de dood. welke immers het loon der zonde is.
Zo zwak en onstandvastig zijn wij echter en zo weinig geven wij acht op Gods
genade, dat wij telkens opnieuw vrijwillig tot onze gevangenschap terugkeren. Daarom
laat de Kerk ons vandaag bidden, dat wij door de genade van dit feest zouden leren
hoe wij met onze geest in de hemel moeten verwijlen, waarheen de Heer ons reeds
is voorgegaan. Laat ons ook luisteren naar den heiligen Augustinus die ons hetzelfde
vermaant.
Nu onze Heer vandaag ten hemel is opgestegen, laat met Hem ook ons hart
daarheen opstijgen. Want gelijk Hij, hoewel opgestegen, niet van ons is heengegaan,
zo ook zijn wij reeds rechtens bij Hem in den hoge, ofschoon nog niet aan ons lichaam
werd voltrokken wat ons werd beloofd. Hij die om wille van ons uit de hemel is
nedergedaald, misgunt ons de hemel niet, maar schijnt ons veeleer toe te roepen:
weest mijn ledematen, als gij wilt opgaan ten hemel. Laat ons daarom naar het hart
met Christus opstijgen, opdat wij, als de dag der belofte zal zijn aangebroken, Hem
ook met het lichaam mogen volgen. Hoe zullen wij nu naar het hart met Christus
opstijgen? Laten wij Hem klimmend volgen, en wel door middel van onze ondeugden
en hartstochten. Als wij ons immers beijveren deze te overwinnen en ons er aan
gewennen ze onder de voet te houden, vervaardigen wij een trede waarlangs wij
hoger kunnen stijgen. Als zij onder ons blijven, zullen zij ons helpen hogerop te
gaan. Zo maken wij ons uit onze misslagen een trap, zodra wij ze overwinnen. Zo
zullen wij leren de dingen van boven te smaken, waar onze Heer in heerlijkheid is
gezeten (Col. 3, 1).

Getijden op het feest van 's Heren hemelvaart
De EERSTE VESPERS zijn gelijk aan de Vespers op de feestdag, bladz. 806, behalve
de antifoon bij de lofzang Magnificat.
In de COMPLETEN wordt, tot en met de Vrijdag voor Pinksteren, de lofprijzing van
de lofzang als volgt veranderd:
Jesu, tibi sit gloria,
qui victor in caelum redis,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij eer, die in
triomf ten hemel wederkeert,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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1 ANT.

1 ANT.

MANNEN van Galilea, * wat staat gij op VIRI Galilaei, * quid aspicitis in caelum?
te zien naar de hemel? Deze Jesus, die Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in
van u ten hemel is opgenomen, zal aldus caelum, sic veniet, alleluja.
wederkomen, alleluja.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. En toen zij * Hem ten hemel
zagen gaan, zeiden zij, alleluja.

2 ANT. Cumque intuerentur * in caelum
euntem illum, dixerunt, alleluja.

3 ANT. Hij hief zijn handen op, zegende 3 ANT. Elevatis manibus, * benedixit eis,
hen en voer ten hemel, alleluja.
et ferebatur in caelum, alleluja.
4 ANT. Verheerlijkt den Koning der
koningen, * en zingt God een lofzang,
alleluja.

4 ANT. Exaltate Regem regum, * et
hymnum dicite Deo, alleluja.

5 ANT. Terwijl zij toezagen, * werd Hij 5 ANT. Videntibus illis, * elevatus est, et
opgenomen, en een wolk nam Hem op in nubes suscepit eum in caelum, alleluja.
de hemel, alleluja.

Kapittel Hand. 1, 4-5
En toen Hij met hen at, beval Hij hun niet
weg te gaan van Jerusalem, maar de
belofte des Vaders af te wachten, die gij
(zo sprak Hij) uit mijn mond hebt
vernomen; want Joannes heeft gedoopt
met water, gij echter zult gedoopt worden
met den Heiligen Geest, binnen enkele
dagen. . Gode zij dank.

Et convescens, praecepit eis ab
Jerosolymis ne discederent, sed
exspectarent promissionem Patris, quam
audistis (inquit) per os meum: quia
Joannes quidem baptizavit aqua, vos
autem baptizabimini Spiritu Sancto non
post multos hos dies. . Deo gratias.

Lofzang
In plaats van de lofzang Jesu nostra redemptio, welke in de getijdenboeken
zowel voor Lauden als Vespers wordt aangegeven, kunnen wij de volgende
lofzang van de Metten bidden.
Eeuwige Koning allerhoogst,
Verlosser der gelovigen,
door wien de dood ten onder gaat
en de genade triomfeert,

Aeterne Rex altissime,
Redemptor et fidelium,
quo mors soluta deperit,
datur triumphus gratiae:
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Opstijgend naar de rechterstoel
aan 's Vaders rechterhand, ontvangt
Gij aller dingen heerschappij,
die U op aarde bleef ontzegd;

Scandens tribunal dexterae
Patris: potestas omnium
collata Jesu caelitus,
quae non erat humanitus:
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Ut trina rerum machina,
caelestium, terrestrium,
et inferorum condita,
flectat genu jam subdita.

Zodat het drievormige bestel,
in hemel als op aard en in
de onderwereld, buige nu
de knie in onderworpenheid.

Tremunt videntes angeli
versam vicem mortalium:
culpat caro, purgat caro,
regnat Deus Dei caro.
Tu esto nostrum gaudium,
manens olympo praeditum:
mundi regis qui fabricam,
mundana vincens gaudia.

De engelen zien sidderend
hoe 't lot der mensen is gekeerd:
het vlees misdoet, het vlees is heil,
en God heerst in het vlees van, God.
Wees onze blijdschap, die voortaan
aan 't hoofd gesteld der hemelen,
over t bestel der wereld heerst
en al haar ijdelheid verwint.

Hinc te precantes, quaesumus,
ignosce culpis omnibus,
et corda sursum subleva
ad te superna gratia,

Daarom U biddend, vragen wij,
vergeef ons aller zondenschuld,
hef onze harten naar omhoog
tot U, in hemelse gena;

Ut, cum repente coeperis
clarere nube judicis,
poenas repellas debitas,
reddas coronas perditas.

Opdat, wanneer als Rechter Gij
in wolkenglans ons plots verschijnt,
Gij kwijtscheldt de verdiende straf
en de verbeurde kroon hergeeft.

Gloria tibi, Domine,
qui scandis super sidera,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die opstijgt boven 't sterrenlicht,
met Vader en met Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Dominus in caelo, alleluja. . Paravit . In de hemel heeft de Heer, alleluja. .
sedem suam, alleluja.
Zijn troon gevestigd, alleluja.
ANT. Ascendo ad Patrem meum, * et
ANT. Ik stijg op tot mijn Vader * en tot
Patrem vestrum: Deum meum, et Deum uw Vader; tot mijn God en tot uw God,
vestrum, alleluja.
alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui hodierna die
Unigenitum tuum, Redempto-

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij, die geloven dat
uw Eniggeborene, onze Verlosser,
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heden ten hemel is opgeklommen, ook
zelf met onze geest in de hemel
verblijven. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

rem nostrum, ad caelos ascendisse
credimus; ipsi quoque mente in
caelestibus habitemus. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

MANNEN van Galilea, * wat staat gij op VIRI Galilaei, * quid aspicitis in caelum?
te zien naar de hemel? Deze Jesus, die Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in
van u ten hemel is opgenomen, zal aldus caelum, sic veniet, alleluja.
wederkomen, alleluja.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. En toen zij * Hem ten hemel
zagen gaan, zeiden zij, alleluja.

2 ANT. Cumque intuerentur * in caelum
euntem illum, dixerunt, alleluja.

3 ANT. Hij hief zijn handen op, * zegende 3 ANT. Elevatis manibus, * benedixit eis,
hen en voer ten hemel, alleluja.
et ferebatur in caelum, alleluja.
4 ANT. Verheerlijkt den Koning der
koningen, * en zingt God een lofzang,
alleluja.

4 ANT. Exaltate Regem regum, * et
hymnum dicite Deo, alleluja.

5 ANT. Terwijl zij toezagen, * werd Hij 5 ANT. Videntibus illis, * elevatus est, et
opgenomen, en een wolk nam Hem op in nubes suscepit eum in caelum, alleluja.
de hemel, alleluja.

Psalm 116
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken;

Laudate Dominum, omnes gentes: *
laudate eum, omnes populi;
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Want bevestigd is over ons zijn
Quoniam confirmata est super nos
ontferming, * en de trouw des Heren blijft misericordia ejus: * et veritas Domini
in eeuwigheid.
manet in aeternum.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Terwijl zij toezagen, werd Hij
ANT. Videntibus illis, elevatus est, et
opgenomen, en een wolk nam Hem op in nubes suscepit eum in caelum, alleluja.
de hemel, alleluja.
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Kapittel Hand. 1, 1-2
Primum quidem sermonem feci de
omnibus, o Theophile, quae coepit Jesus
facere et docere usque in diem, qua
praecipiens apostolis per Spiritum
Sanctum, quos elegit, assumptus est. .
Deo gratias.

Mijn eerste boek heb ik geschreven,
Theophilus, over al hetgeen Jesus heeft
gedaan en geleerd van den beginne tot op
de dag dat Hij, na door den Heiligen
Geest aan de apostelen, die Hij had
uitgekozen, zijn bevelen te hebben
gegeven, werd opgenomen. . Gode zij
dank.

Lofzang
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Salutis humanae Sator) met melodie
op bladz. 1529.
Jesu, nostra redemptio,
amor et desiderium,
Deus Creator omnium,
homo in fine temporum:

Jesus, die onze Heiland zijt,
liefde en al wat het hart verlangt,
God en de Schepper van 't heelal,
mens ook, aan 't einde van de tijd;

Quae te vicit clementia,
ut ferres nostra crimina,
crudelem mortem patiens,
ut nos a morte tolleres!

Wat mildheid heeft U overreed
te dragen onze zondenlast,
een wrede dood te ondergaan,
dat wij de dood werden ontrukt!

Inferni claustra penetrans,
tuos captivos redimens,
victor triumpho nobili
ad dextram Patris residens.

Ingegaan tot het diepst der hel,
hebt G'uw gevangenen verlost,
en zit als overwinnaar nu
in uw triomf aan Vaders zij.

Ipsa te cogat pietas,
ut mala nostra superes
parcendo, et voti compotes
nos tuo vultu saties.

Diezelfde liefde dringe U
te overwinnen al ons kwaad
door uw ontferming, en met uw
aanschouwing te verzaden ons.

Tu esto nostrum gaudium,
qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria
per cuncta semper saecula.

Wees Gij voor immer onze vreugd,
die eens ons hemels loon zult zijn;
in U zij onze heerlijkheid
door alle eeuwen en altijd.

Amen.

Amen.

. Ascendit Deus in jubilatione, alleluja.
. Et Dominus in voce tubae, alleluja.

. God steeg op onder gejubel, alleluja.
. En de Heer onder bazuingeschal,
alleluja.
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ANT. O Rex gloriae, * Domine virtutum, ANT. O Koning der heerlijkheid, * Heer
qui triumphator hodie super omnes
der heirscharen, die heden als
overwinnaar naar
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het hoogst der hemelen zijt
caelos ascendisti, ne derelinquas nos
opgeklommen, laat ons niet als wezen orphanos: sed mitte promissum Patris in
achter, maar zend ons den Beloofde des nos, Spiritum veritatis, alleluja.
Vaders, den Geest der waarheid, alleluja.
In de EERSTE VESPERS:
ANT. Vader, * Ik heb uw Naam
geopenbaard aan de mensen die Gij Mij
hebt geschonken; nu dan bid Ik voor hen,
niet voor de wereld; want Ik kom tot U,
alleluja.

ANT. Pater, * manifestavi nomen tuum
hominibus quos dedisti mihi: nunc autem
pro eis rogo, non pro mundo, quia ad te
venio, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij, die geloven dat
uw Eniggeborene, onze Verlosser, heden
ten hemel is opgeklommen, ook zelf met
onze geest in de hemel verblijven. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui hodierna die
Unigenitum tuum, Redemptorem
nostrum, ad caelos ascendisse credimus;
ipsi quoque mente in caelestibus
habitemus. Per eundem Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Op de weekdagen tussen het feest van 's Heren Hemelvaart en Pinksteren kan
men de Lauden en Vespers bidden zoals op het feest van de Hemelvaart des Heren.
- Voor de Zondag onder het octaaf zie bladz. 815.

Twee psalmen over het geheim van 's Heren hemelvaart
Psalm 46 Omnes gentes, plaudite manibus
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Toen de psalmendichter de lof zong van God na een overwinning van
Israël, voorspelde hij de heerlijkheid des Heren na de voltooiing van het
heilswerk: het opstijgen van Christus onder de jubel en het bazuingeschal
der juichende engelkoren. Steeds heeft de Kerk deze psalm van Christus'
hemelvaart verstaan, aldus haar stem voegend bij die der hemelse geesten.
Alle gij volken, klapt in de handen; * juicht voor God met geroep van vreugde. Want
verheven is de Heer en vreeswekkend, * een grote Koning over geheel de aarde.
Hij heeft de volken aan ons onderworpen, * de heidenen onder onze voeten.
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Hij heeft voor ons het erfdeel uitgekozen; * de heerlijkheid van Jacob, dien Hij
liefhad. - God stijgt op onder gejuich, * de Heer bij het schallen der bazuin.
Zingt lof aan onzen God, zingt lof; * zingt lof aan onzen Koning, zingt lof.
Want God is de Koning van geheel de aarde; * zingt Hem een kunstig loflied.
God regeert onder de volken; * God is gezeten op zijn heilige troon.
De vorsten der volken zijn bijeengekomen tot het volk van den God van Abraham;
* want aan God behoren de groten der aarde; Hij alleen is hoog verheven.
Eer aan den Vader.

Psalm 67. Exsurgat Deus
Deze psalm heeft de Kerk steeds verstaan met betrekking tot het
heilsgeheim; met voorliefde zingt zij hem op het feest van 's Heren
hemelvaart en op het Pinksterfeest. De letterlijke zin veronderstelt het
gebruik van deze psalm bij een processie, mogelijk een processie met de
Verbondsark, zoals wij uit de eerste verzen zouden kunnen besluiten. De
psalm bezingt de wondervolle tocht door de woestijn, de overwinning van
het beloofde land en de uitverkiezing van Sion als Gods heiligdom; vandaar
beschermt de Heer zijn volk en daar komen zijn getrouwen, zowel Joden
als heidenen, Hem huldigen. - Het beloofde land is ons de hemel waar
Christus door zijn overwinning is binnengetreden, de gevangenschap van
onze zondigheid met Zich voerend. Ook de Kerk is het beloofde land,
want zij is de eerste verwerkelijking en de belofte van de hemelse
heerlijkheid. In haar staat het heiligdom van de Sion reeds opgericht,
waarheen ook de heidenen optrekken om mede de glorie des Heren te
bezingen.
Dat God nu opsta, en zijn vijanden verstrooid worden, * en die Hem haten, vluchten
voor zijn aangezicht.
Zoals rook verdwijnt, zo mogen zij verdwijnen; * zoals was versmelt voor het
vuur, zo vergaan de zondaars voor Gods aangezicht.
Maar dat de gerechtigen een feestmaal houden en juichen voor Gods aanschijn, *
en zich verblijden vol vreugde. Zingt God ter eer en zingt een loflied voor zijn Naam;
* baant een weg voor Hem die opvaart naar het Westen; zijn Naam is: de Heer.
Juicht voor zijn aanschijn; * zij echter zullen beven voor zijn aangezicht, voor den
vader der wezen en der weduwen wreker.
God troont in zijn heiligdom, * God, die eensgezinden in zijn huis doet wonen,
Die gevangenen uitleidt met kracht; * maar de weerspannigen verblijven in het
graf. - God, toen Gij zijt uitgetogen aan het hoofd van uw volk, * toen Gij zijt
voortgeschreden door de wildernis,
Beefde de aarde en dropen de hemelen voor het aanschijn van den God van de
Sinaï, * voor het aanschijn van den God van Israël.
Milde regen hebt Gij, God, aan uw erfgebied gegeven; * het was uitgeput, maar
Gij hebt het gesterkt.
Uw kudde neemt het tot haar woning; * Gij hebt het in uw goedheid, God, bereid
voor den arme.
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de lippen der heilboden, * die velen zijn in aantal:
‘De koningen der legers vluchten en vluchten, * en aan de bekoorlijke vrouw des
huizes valt toe de buit te verdelen.
Als gij gaat rusten te midden van uw erfgebied, zult gij zijn als duiven met zilveren
vleugels, * met slagpennen in gulden glans.
Want de Heer des hemels heeft er de koningen uiteengedreven als vlokken sneeuw
op de Selmon.’ - * Een gebergte Gods is het gebergte van Basan.
Een berg met vele toppen is het gebergte van Basan; * waarom ziet gij vol afgunst,
veeltoppig gebergte,
Naar de berg (Sion) die God Zich tot woning begeerde? * Want de Heer wil er
wonen voor immer.
De strijdwagens van God zijn tienduizend, duizend maal duizenden; * op hen trekt
Gij op naar uw heiligdom als naar de Sinaï.
Gij zijt opgestegen ten hoge en hebt de gevangenschap gevangen met U
meegevoerd; * Gij hebt de mensen tot geschenk ontvangen,
Zelfs hen die niet geloofden * dat de Heer God daar zijn woning had gevestigd. Gezegend zij de Heer te allen tijde; * de God van ons heil schenke ons een
voorspoedige doortocht.
Onze God is een God die redding schenkt, * en bij den Heer is uitkomst uit de
dood. Waarlijk, God zal de hoofden zijner vijanden verbrijzelen, * de ruige schedel
van wie wandelen in ongerechtigheid.
De Heer zelf heeft gesproken: ‘Ik zal hen terugvoeren uit Basan, * Ik zal hen
terugvoeren uit de diepten der zee;
Zodat uw voeten waden in hun bloed, * de tong uwer honden haar deel krijge van
de vijanden.’ Wij zien uw opgang, God, * de opgang van mijn God, van mijnen Koning die
woont in het heiligdom.
Voorop gaan de vorsten met de snarenspelers, * te midden van jonkvrouwen met
tamboerijnen.
‘Looft God den Heer in uw koren, * gij die zijt voortgekomen uit de bronnen van
Israël.’
Daar treedt Benjamin aan, de jongste, * in verrukking van geest.
De vorsten van Juda en hun leiders, * de vorsten van Zabulon, de vorsten van
Nephtali. Gebied, o God, uw macht; * bevestig, God, wat Gij in ons hebt bewerkt.
Om wille van uw tempel in Jerusalem * brengen U de koningen hun gaven.
Bedreig het monster in het riet, de bende der stieren met de kalveren der volken,
* die zoeken uit te sluiten wie als zilver zijn beproefd.1)

1) De zin van dit vers schijnt de volgende: Bedwing, Heer, Egypte (het monster dat loert in het
riet van de Nijl) en de overige machtige leiders der vijanden, die uw uitverkoren volk zoeken
te vernietigen. Reeds in het volgende vers lezen wij, dat ook deze heidenen zich tot God
zullen bekeren.
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Verstrooi de volken die belust zijn op oorlog; gezanten komen tot U uit Egypte, *
Ethiopië strekt de handen uit tot God. Koninkrijken der aarde, zingt voor God, * stemt voor den Heer een loflied aan,
Een loflied voor God, die opstijgt naar het hoogste des hemels, * naar de kant van
het Oosten.
Hoort, Hij laat weerklinken zijn machtige stem. Geeft glorie aan God; * over Israël
is zijn heerlijkheid en zijn kracht in de wolken.
Wonderbaar is God in zijn heiligdom; de God van Israël geeft kracht en sterkte
aan zijn volk. * Gezegend zij God.
Eer aan den Vader.

Gebeden tot den verheerlijkten Heer
God die, om de wonderen uwer majesteit te verkondigen, na uw verrijzenis uit de
doden vandaag in het bijzijn der apostelen ten hemel zijt gestegen, verleen ons in
uw goedheid alle hulp; opdat volgens uw belofte Gij altijd bij ons moogt zijn op
aarde, en wij bij U leven in de hemel.
Heer onze God, wonderbaar in den hoge, die boven de hoogste hemelen zijt
opgestegen naar het Oosten en tussen de dienende koren der engelen de trofee van
uw lichaam hebt geplaatst, terwijl de hemelse machten U tegemoet kwamen; leg in
ons hart het verlangen om omhoog te stijgen, opdat ook wij in uw gevolg gelovig
daarheen streven, waar wij weten dat Gij heerst aan de rechterhand des Vaders.
Sta ons genadig bij, Christus Heer, nu wij het feest van uw hemelvaart vieren, en
toon ons uw ontferming; neem, nu Gij ons zwakke vlees met U ten hemel hebt
verheven om het te verheerlijken, de verwording van de oude schuld van ons weg,
en hergeef ons de waardigheid van het oorspronkelijke leven, opdat wij door geloof
daarheen met U mogen opstijgen, waarheen Gij, naar wij geloven, vandaag waarachtig
zijt opgevaren.
Heer, God der machten, Gij zijt opgestegen naar de hemel der hemelen en hebt
onze gevangenschap als buit met U meegevoerd, opdat Gij het menselijk geslacht,
dat Gij door uw dood had verlost en door uw verrijzenis ten leven had gewekt, door
uw hemelvaart zoudt verheerlijken en verrijken met uw belofte. Geef aan uw Kerk
in voorspoedige tocht tot U te gaan en van dag tot dag voortgang te maken, opdat
zij aan uw Majesteit wedergeve wat Gij haar door zo groot een kracht hebt verleend.
Moge zij met uw hulp den vijand overwinnen en de vrijheid verwerven, en moge uw
heerlijkheid haar triomf bekronen.
Wie vermag uw kracht uit te spreken, Heer, of al uw lof te vermelden? Toen Gij
tot het
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menselijke zijt afgedaald, hebt Gij het hemelse niet verlaten. En toen Gij tot de hemel
zijt wedergekeerd, hebt Gij het menselijke niet afgelegd. Niet zó hebt Gij Uzelf met
vlees bekleed, dat Gij hebt opgehouden te zijn met den Vader; en niet zó zijt Gij door
uw hemelvaart weggenomen, dat Gij niet langer met den mens zoudt zijn. Luister
naar het gebed van uw volk, barmhartige God, opdat op deze dag van uw hemelvaart,
gelijk U heerlijkheid is geschonken in den hoge, ons genade worde gegeven op aarde.
Heer, Koning der glorie, toen alle spreuken der profeten waren vervuld, hebt Gij, bij
het openen der eeuwige poorten, plaats genomen op uw zetel aan de rechterhand van
den Vader; en zo hebt Gij door weder te keren vanwaar uw Godheid nimmer was
heengegaan, aan het menselijke geslacht de toegang des hemels geopend. Geef, dat
onze geest daarheen gericht moge zijn vanwaar ons verlossing is gekomen; dat wij
niet langer gevangen worden gehouden door aardse begeerte, nu wij belijden dat Gij
heerst in de hemel. Laat U, waar Gij gezeten zijt op de troon uwer majesteit, verzoenen
door ons ootmoedig gebed; vervul de levenden met uw gaven, en vertroost de zielen
van hen die ontslapen zijn.
Christus, God, toen Gij zijt opgestegen ten hemel, hebt Gij uw lichamelijke
tegenwoordigheid aan de leerlingen ontnomen. Geef ons, nu wij U niet langer kunnen
aanschouwen in het vlees, U in de geest te beminnen en in geloof uit te zien naar
uwe wederkomst ten oordeel. Schep in ons een nieuw hart en een rechte geest; en
verleen dat wij, die het feest van uw hemelvaart vieren, den door U beloofden Heiligen
Geest mogen ontvangen.
Onze Heiland en Heer, toen Gij ten hemel zijt opgestegen, hebt Gij U gewaardigd
voor de ogen uwer leerlingen te verschijnen in uw heerlijkheid, en hebt Gij beloofd
dat Gij op dezelfde wijze uit de hemel zoudt wederkeren ten oordeel. Maak dat wij
op deze dag het feest van uw hemelvaart rein van hart en met toewijding vieren,
opdat wij in ons leven steeds opwaarts streven en zover komen, dat wij U zonder
schaamte kunnen aanzien als Gij ten oordeel komt. Amen.

Gebeden en lofzangen uit de liturgische boeken der oosterse kerken
Op de dag van uw hemelvaart, Christus God, schenk vreugde aan uw schepselen,
die juichen over uw opgaan ten hemel, en bewaar uw kudde onder de vleugelen van
uw kruis. De engelen verheugen zich, de apostelen jubelen, de mensen op aarde
zingen U lof om wille van uw hemelvaart.
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De natuur van Adam, vernederd tot het diepste der aarde, hebt Gij, God, vernieuwd
en heden, boven alle heerschappij en macht, met U verheven. Omdat Gij haar liefhadt,
hebt Gij haar niet verworpen; omdat Gij U over haar ontfermdet, hebt Gij haar met
U verenigd; omdat Gij haar had aangenomen, hebt Gij met haar geleden; omdat Gij,
hoewel niet aan lijden onderhevig, met haar leedt, hebt Gij haar verheerlijkt. De
hemelgeesten riepen: ‘Wie is Hij, deze schone man? En niet een mens alleen, maar
God en mens, ons verschijnend in beide naturen?’ Vandaar riepen andere engelen,
in wit gewaad vliegend boven de leerlingen: ‘Mannen van Galilea, Hij die van u
heenging, deze Jesus, Mens en God, zal als Godmens wederkomen, de rechter van
levenden en doden; Hij die den gelovigen vergiffenis van zonden schenkt en zijn
grote ontferming’.
De Heer steeg op ten hemel om de wereld den Vertrooster te zenden. De hemelen
bereidden zijn troon, de wolken baanden zijn pad. De engelen verwonderen zich een
mens boven zich te zien. De Vader neemt Hem op, die van eeuwigheid rust in zijn
schoot. En de Heilige Geest beveelt al zijn engelen: ‘Opent wijd de poorten, gij
vorsten; alle volken klapt in de handen, want Christus is opgestegen tot waar Hij was
van tevoren’. Nu wij op de heilige berg uw verheffing aanschouwen, Christus, glans
van de glorie des Vaders, verheerlijken wij de stralende schoonheid van uw
aangezicht. Wij aanbidden uw lijden, wij eren uw verrijzenis en verheerlijken uw
glorievolle hemelvaart. Ontferm U over ons.
God steeg op onder luide jubel, de Heer onder het schallen der bazuin, om weer op
te heffen het gevallen beeld van Adam, en den Geest te zenden, den Trooster, tot
heiliging onzer zielen.
De aarde viert feest en jubelt, de hemel is vol blijdschap, om de hemelvaart van den
Maker der schepping, die, voor allen zichtbaar, heeft verenigd wat gescheiden was,
door de kracht van zijn wil.
Nadat Gij ons heil had voltooid en het aardse met de hemel verbonden, zijt Gij
opgestegen in heerlijkheid, Christus onze God. Nochtans werd Gij niet van ons
gescheiden, maar blijft met ons verenigd en roept tot wie U liefhebben: Ik ben met
u, en niemand kan u weerstaan.
Verheven boven de engelen werd onze natuur, die eertijds was gevallen, en geplaatst
op een goddelijke troon onbegrijpelijk voor het inzicht der mensen. Komt, laat ons
een feestlied zingen en roepen: looft den Heer, zijne werken, en verheft Hem in alle
eeuwigheid.
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Loflied op de wederkomst des Heren uit de Syrische liturgie
Ontsteekt uw lampen, broeders, want zie, de Bruidegom nadert en reeds is Hij daar.
In het paradijs der zalige geesten geeft Hij den rechtvaardigen een plaats op de dag
der vergelding.
Hij doet hen nederzitten op tronen van licht, en zij zullen Hem prijzen op hun
citers. Bij zijn nadering, als Hij zal komen, zullen zich verblijden allen die Hem
hebben verwacht en op zijn Naam hebben gehoopt.
Zie, de Bruidegom is nabij, zie, reeds is Hij daar; welzalig hij die zich met Hem
heeft bekleed.
Hij vlecht een krans van luister voor de gerechtigen, die op zijn Naam en in zijn
heil hun hoop hebben gesteld.
Als de eerstgeborene is Hij ter helle neergedaald, om de doden op te wekken uit
hun graf.
Toen de rechtvaardigen in de onderwereld zijn luister aanschouwden, verlangden
zij den Zoon van den barmhartigsten Vader tegemoet te gaan.
Hun smarten en beproevingen zijn voorbijgegaan, toen zij hun Heer zagen hangen
aan het hout.
Hij gaf ons het leven om wille van zijn ontferming, en heeft onze sterfelijkheid
met de engelen verenigd.
De dood legde den mensen zijn lagen, maar Hij is in zijn goedheid gekomen om
ons daarvan te bevrijden.
U zij lof, Gij, Heer der engelen, wiens komst de bedroefde bewoners der
onderwereld heeft verblijd.
Want toen is de nacht gevlucht en vergaan, en is zijn licht verschenen aan de
schepping.
Hij is nedergedaald uit den hoge en heeft ons gered; Hij is weer opgestegen, en
zie, weer is Hij gezeten aan de rechterhand des Vaders.
Bij zijn wederkomst verlangen Hem tegemoet te gaan wie naar Hem hebben
uitgezien, en op zijn Naam hebben vertrouwd.
Hij is binnengegaan in de onderwereld en heeft haar overstraald met zijn licht; en
de duisternis heeft Hij van de doden afgewenteld.
Door de vrucht welke hij at, is Adam gedood; maar de vrucht die nederdaalde uit
den hoge, heeft ons gered.
Hij die de doden opwekt, verbrijzelt de graven; Hij openbaarde ons het teken van
zijn grote dag.
Zie, deze dag der opstanding nadert en is reeds nabij; gelukkig wie hem verbeiden.
Groot is de dag, op welke Hij zal komen; wanneer al wat verborgen is, zal worden
geopenbaard.
Die slapen in het stof, zullen op de dag der verrijzenis zijn stem vernemen, en
uitgaan om Hem te ontmoeten.
De mens zal verrijzen en zich verbazen, en heengaan naar de plaats die rijk is aan
alle goed.
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Gebed van kardinaal Newman
Mijn Heer, ik volg U naar de hemel; nu Gij opstijgt, gaan mijn hart en mijn geest
met U mee. Nooit was er een overwinning als deze. Als een klein kind zijt Gij
verschenen te Bethlehem in menselijk vlees. Dit vlees, genomen uit de gezegende
Maagd, bestond niet voordat Gij het vormdet tot een lichaam; het was een nieuw
werk uwer handen. Ook uw ziel was geheel nieuw, geschapen door uw almacht op
het ogenblik dat Gij zijt binnengetreden in haar heilige schoot. Deze zuivere ziel en
dit zuivere lichaam, waarmee Gij U zelf hebt bekleed, hadden hun oorsprong op
aarde en bevonden zich nimmer op een andere plaats. Dit nu is uw overwinning: dat
de aarde (in uw lichaam) opstijgt ten hemel. Ik aanschouw U terwijl Gij omhoogvaart.
Ik aanschouw de gestalte die hing aan het kruis, deze doorboorde handen en voeten,
deze doorstoken zijde; zij stijgen op naar de hemel. De engelen zijn vol jubel; de
duizendtallen van zalige geesten, die het heerlijke uitspansel bevolken, wijken als
water vaneen om U doorgang te verlenen. De levende vloer van Gods paleizen wordt
in tweeën gespleten, en de cherubim met hun vlammende zwaarden, die het bastion
des hemels vormen tegen den gevallen mens, deinzen terug en wijken uiteen, opdat
Gij zoudt kunnen binnengaan, en uw heiligen na U.

Getijden op zondag onder het octaaf van 's Heren hemelvaart
De LAUDEN kan men bidden zoals op het feest van de Hemelvaart des Heren, bladz.
803.

De vespers
Tot aan het Kapittel zijn de Vespers gelijk aan die op het feest van de Hemelvaart
des Heren, bladz. 806.

Kapittel 1 Petr. 4, 7-8
CARISSIMI: Estote prudentes, et vigilate
in orationibus. Ante omnia autem mutuam
in vobismetipsis caritatem continuam
habentes, quia caritas operit multitudinem
peccatorum. . Deo gratias.

VEELGELIEFDEN, weest verstandig,
en blijft waakzaam in het gebed. Vóór
alles echter moet gij een duurzame liefde
hebben voor elkander, want de liefde
bedekt een menigte van zonden. . Gode
zij dank.

Lofzang Jesu, nostra redemptio, bladz. 807.
. Dominus in caelo, alleluja. . Paravit . In de hemel heeft de Heer, alleluja. .
sedem suam, alleluja.
Zijn troon gevestigd, alleluja.
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ANT. Dit heb Ik u voorzegd, * opdat gij, ANT. Haec locutus sum * vobis, ut cum
wanneer het uur daarvan gekomen is, u venerit hora eorum, reminiscamini, quia
zult herinneren, dat Ik het u gezegd heb, ego dixi vobis, alleluja.
alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, maak dat wij U steeds met een
toegewijde wil onderdanig zijn, en uw
Majesteit met een oprecht hart dienen.
Door onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus:
fac nos tibi semper et devotam gerere
voluntatem; et majestati tuae sincero
corde servire. Per Dominum.

Ter GEDACHTENIS van het feest van de Hemelvaart des Heren:
ANT. Vader, * Ik heb uw Naam
geopenbaard aan de mensen die Gij Mij
hebt geschonken; nu dan bid Ik voor hen,
niet voor de wereld; want Ik kom tot U,
alleluja.

ANT. Pater, * manifestavi nomen tuum
hominibus quos dedisti mihi: nunc autem
pro eis rogo, non pro mundo, quia ad te
venio, alleluja.

. God steeg op onder gejubel, alleluja.
. En de Heer onder bazuingeschal,
alleluja.

. Ascendit Deus in jubilatione, alleluja.
. Et Dominus in voce tubae, alleluja.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij, die geloven dat
uw Eniggeborene, onze Verlosser, heden
ten hemel is opgeklommen, ook zelf met
onze geest in de hemel verblijven. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui hodierna die
Unigenitum tuum, Redemptorem
nostrum, ad caelos ascendisse credimus;
ipsi quoque mente in caelestibus
habitemus. Per eundem Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Regina caeli, bladz. 201.
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Het heilig pinksterfeest
Evenals op het Pasen van de uittocht na vijftig dagen de afkondiging der wet op de
Sinaï volgde, zo volgt ook na het Pasen der Verrijzenis op de vijftigste dag het
nieuw-testamentische Pinksterfeest. Wat op de Sinaï werd voorafgebeeld, is vandaag
in vervulling gegaan. De genade heeft de plaats ingenomen van de onvolkomenheid
der oude wet. Waar toen duisternis was, is nu licht en kennis. Waar vrees was, is nu
liefde. In plaats van de band der wet, maar al te vaak een aanleiding tot zonde, is de
vrijheid gekomen van de kinderen Gods. Werd op de Sinaï onder grote tekenen het
Oude Verbond bekrachtigd, onder even grote tekenen wordt heden in de opperzaal
het Nieuwe Verbond der Kerk bevestigd.
Vandaag heeft de Heer den Heiligen Geest gezonden, den Trooster dien Hij
herhaaldelijk aan zijn apostelen had beloofd, gelijk wij in de evangelielezingen van
de laatste Zondagen hebben vernomen. Vol van den Heiligen Geest zijn de leerlingen
uit de opperzaal getreden en hebben vrijmoedig en met grote wijsheid gesproken
over de grote daden des Heren en over het heil, dat Hij in zijn Kerk voor geheel de
wereld heeft bereid.
Wat is deze nieuwe wet van liefde en vrijheid, dit nieuwe verbond van de genade
om wille van Christus' bloed, dit vol zijn van den Heiligen Geest anders dan het
geheim der Kerk, de Bruid die de Heer ons tot Moeder heeft gegeven opdat wij niet
als wezen zouden achterblijven? Wij vieren vandaag niet het geboortefeest der Kerk.
Zij werd immers geboren op de Goede Vrijdag, toen zij, als een nieuwe Eva, ontstond
uit de zijdewonde van den tweeden Adam aan het kruis. Vandaag echter is de Kerk
openbaar geworden; zij is uit de opperzaal naar buiten getreden omdat de Heilige
Geest den apostelen gegeven heeft haar te herkennen. Vandaag hebben de apostelen
geweten dat in het geheim der Kerk Christus in ons midden blijft, dat de Kerk de
volheid van zijn heil bevat, dat zij als de gemeente der gelovigen die door dit
heilsbestel met Christus verbonden zijn, het mystieke lichaam des Heren is.
Zo is Pinksteren dus het feest van de Kerk. Het is echter ook het

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

818
feest van den Heiligen Geest. Toch zijn dit niet twee verschillende feesten; het is
slechts één feest. Want het geheim der Kerk is in de orde van Gods heil wonderbaar
met de zending van den Geest verweven. Het leven van de Kerk is de zending van
den Geest. De volheid van het mystieke Christuslichaam der Kerk immers bestaat
hierin, dat zij in Christus met den Vader verbonden is. En hoe zou zij in Christus en
met den Vader kunnen zijn, als de Geest die uit Beider liefde van eeuwigheid
voortkomt, ook niet het leven gaf aan haar liefde? De apostelen hebben den Geest
eerst leren kennen op de Pinksterdag, toen hun het mysterie der Kerk werd
geopenbaard, dat geen ander is dan de blijvende tegenwoordigheid en de blijvende
verwerkelijking van het heilswerk des Heren. Dezelfde Geest die met Christus was
en bij zijn doopsel in de gedaante van een duif boven Hem zweefde, is ook met de
Kerk; niet alsof de Kerk niet het geheim van de drie goddelijke Personen zou dragen,
maar omdat de heiligheid welke de Kerk in haar sacramenten, haar prediking en de
volheid van haar heiliging bezit, reeds door Christus en de apostelen bijzonder aan
de werkzame tegenwoordigheid van den Geest van liefde en heiligheid werd
toegerekend. Terecht noemen wij daarom in de geloofsbetijdenis den Heiligen Geest
en de Kerk in één adem, omdat wij in de Kerk den Heiligen Geest hebben leren
kennen en wij door de Kerk deel hebben aan zijn komst. Tezamen noemt hen ook
de apostel Joannes, als hij het heimwee der gelovigen naar Christus' wederkomst
beschrijft: ‘En de Geest en de Bruid zeiden: Kom’ (Openb. 22, 17). En in de
vertroosting, den Heiligen Geest, dien de Heer ons beloofde, zien wij eveneens de
Bruid van Christus, de Moeder-Kerk.
Wat van het geheim der Kerk met betrekking tot den Heiligen Geest werd gezegd,
is ook waar van iederen gelovige die door de gave der genade ‘deelachtig’ is geworden
‘aan de goddelijke natuur’ (2 Petr. 1, 4). Zozeer is de verloste mens met Christus
verenigd, dat hij op geheimzinnige wijze deel heeft aan Christus' Godheid,
Godgelijkend is geworden; dat de genade hem in staat stelt God met een
bovennatuurlijke liefde te beminnen en Hem eenmaal te aanschouwen gelijk Hij is
(1 Jo. 3, 2); en dat hij den hemelsen Vader mag toespreken met diens eigen Naam
(Rom. 8, 15; Gal. 4, 6). Want als de mensen deel hebben aan Christus' heil, met Hem
zijn verrezen, worden zij niet alleen Gods kinderen genoemd, maar zijn zij het ook
(1 Jo. 3, 1). Zo innig is deze verbondenheid met God, dat Christus zelf haar een
inwoning heeft genoemd (Jo. 14, 23). Wederom is het de Heilige Geest, aan wien
de goddelijke werking welke ons tot zulk een heerlijkheid in staat stelt, in het
bijzonder wordt toegerekend. Hem noemt de Apostel den bewerker onzer heiliging
en van onze aanneming tot kinderen Gods (Rom. 8, 9 en 14), het onderpand van onze
vrijheid (2 Cor. 3, 17), den leraar van de verborgenheden Gods (1 Cor. 2, 10), den
sterker (Eph. 3, 16): Hij doet ons Christus belijden (1 Cor. 12, 3); ja. Hij bidt voor
ons als onze woorden tekort schieten (Rom. 8, 26). Hoewel de drie goddelijke
Personen in de rechtvaardigen hun verblijf hebben genomen (Jo. 14, 23), wordt den
Heiligen Geest
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het werk hunner heiliging zo uitdrukkelijk toegeschreven, dat de Apostel over zijn
inwoning spreekt (1 Cor. 3, 16), en enkele vaders en latere theologen hebben gemeend
dat de Heilige Geest inderdaad op een meer bijzondere wijze in de rechtvaardigen
verblijft.
Door de geheimen van het Paasfeest was ons het heil in Christus reeds geopenbaard.
Vandaag leren wij met de apostelen, voor zover wij dit op aarde kunnen verstaan,
op welke wijze ons dit heil wordt medegedeeld. Als wij daarom vandaag vragen om
de vrucht van het Pinksterfeest, dan bidden wij den Heiligen Geest tot ons te komen,
met de rijkdom van zijn zeven gaven en werkend in ons de vruchten, welke de Apostel
heeft genoemd (Gal. 5, 22-23); opdat wij worden, gelijk de heilige Gregorius van
Nazianze zegt; een muziekinstrument, getokkeld door den Geest, dat zingt van Gods
glorie en macht.
Op het Pinksterfeest overwegen wij ten slotte, hoe door de uitstorting van den Geest
de openbaring van Gods Drievuldigheid is afgesloten. In de Oosterse kerken vormt
deze gedachte een belangrijk motief van de liturgie van het feest; Pinksteren is er
een dag van dankbare vreugde, omdat op die dag aan de Kerk de aanbidding van dit
mysterie werd geopenbaard. De Latijnse Kerk heeft deze viering naar de volgende
Zondag verschoven.

Gebeden van voorbereiding op het pinksterfeest
Het is een vrome gewoonte zich door gebed op het Pinksterfeest voor te
bereiden, gelijk de apostelen deden, toen zij de dagen na de hemelvaart
des Heren biddend in de opperzaal doorbrachten en wachtten op de komst
van den Heiligen Geest. Deze negendaagse oefening (novene) wordt door
vele gelovigen onderhouden.
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur
van uw liefde.
. Zend uw Geest uit, en zij zullen herschapen worden.
. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Laat ons bidden. God, die de harten der gelovigen door de verlichting van den Heiligen
Geest hebt onderwezen; geef ons in dien Geest oprecht wijs te zijn, en ons altijd over
zijn vertroosting te verblijden. Door Christus onzen Heer. Amen.

Gebed van den heiligen Laurentius Justinianus
Geef, o minnaar der mensen, dat wij er op bedacht mogen zijn de eenheid des geestes
te bewaren in de band des vredes, op dezelfde wijze als, naar wij weten, de apostelen
hebben gehandeld. Want één van hart hebben zij op dezelfde plaats bij elkaar gezeten,
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in zichtbare gedaante te ontvangen. Ook wij zitten wachtend neder en smeken

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

820
met brandend verlangen en in zuiver gebed uw liefdevolle ontferming om tot ons te
komen en het juk onzer gevangenschap van ons weg te nemen. Geef de verdienste
van de deugd, een zalig sterven en het eeuwige loon in het hemelrijk, waar Gij met
den Vader en zijn enigen Zoon als overwinnaar heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Overwegingen voor de pinksterweek
EERSTE OVERWEGING: OVER DE AFKONDIGING VAN DE NIEUWE WET (van den
heiligen Leo den Grote) - Sinds de Heer boven het hoogst der hemelen is opgestegen
om zijn plaats in te nemen aan de rechterhand des Vaders, is ons heden de tiende
dag, de vijftigste sinds zijn verrijzenis, aangebroken. Grote geheimen bevat hij van
het Oude en het Nieuwe Verbond; mysteriën, welke ons allerduidelijkst openbaren,
dat de genade werd voorafgebeeld door de wet, en dat de wet in de genade haar
vervulling heeft gevonden.
Op de vijftigste dag na de slachting van het lam is eertijds aan het Joodse volk,
toen het van de Egyptenaren was bevrijd, op de berg Sinaï de wet gegeven. Zo ook
daalde na het lijden van Christus, waardoor het ware Lam Gods werd gedood, op de
vijftigste dag na zijn verrijzenis, de Heilige Geest neder op de apostelen en de schare
der gelovigen. Hieruit zal de opmerkzame christen gemakkelijk erkennen, dat het
begin van het Oude Testament een voorafbeelding van de aanvang van het Evangelie
is geweest, en dat het tweede Verbond door denzelfden Geest is ingesteld, door wien
het eerste werd gegrondvest. Sinds deze dag derhalve heeft de bazuinroep van de
verkondiging van het Evangelie weerklonken. Sinds deze dag heeft de dauw der
genade en de vloed van zegening alle woestenij en dorre grond bevrucht; want om
het aanschijn der aarde te vernieuwen ‘zweefde de Geest Gods over de wateren’.
Om de oude duisternis te verdrijven straalde een glans van nieuw licht; bij de
schittering van vurige tongen ontvingen wij het klare woord des Heren en zijn
brandende leer, waarin zich de kracht bevindt om te verlichten en met vuur in onze
ziel te branden, opdat het inzicht des geloofs wordt gewekt en de zonde wordt
verdelgd. Wij moeten ons verheugen ter ere van den Heiligen Geest, die geheel de
katholieke Kerk met zijn heiligheid vervult. Tot Hem komt de ziel die naar wijsheid
streeft; Hij ademt ons het geloven in, en leert ons alle wetten; Hij is de bron van de
liefde, het zegel der kuisheid en de oorsprong van alle deugd. Verheugen moeten
zich de harten der gelovigen, omdat over geheel de aarde aller tongen één zijn in de
belijdenis en de lofprijzing van den énen God, Vader, Zoon en Heiligen Geest.
Verheugen moeten zij zich, omdat deze verschijning van de vurige tongen, zowel
naar hun werking als in hun genadegaven, nog immer voortduurt. Want de Geest der
waarheid vervult zelf met zijn glanzend licht het huis zijner heerlijkheid. Daarom
zij er in zijn tempel, dit is in de
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Kerk en in ieder van ons, duisternis noch lauwheid.
TWEEDE OVERWEGING: OVER DE VOLTOOIING VAN HET VERLOSSINGSWERK (van
den heiligen Bernardus) - Met welk een liefde, Heer Jesus, zijt Gij met de mensen
omgegaan; hoe kwistig waart Gij met uw vele en goede gaven. Met welk een sterkte
hebt Gij smaad en bitterheid voor de mensen verduurd, zodat wij nu honing kunnen
puren uit de rots, en zodat nu olie druppelt uit de allerhardste steen: de harde steen
der veroordeling, de nog hardere der geseling, de hardste van de gruwelen des kruises.
Want bij dat alles bleef Hij stom als een lam voor zijn scheerder en deed Hij zijn
mond niet open.
Wij zien nu, hoe waarachtig het woord is van den psalmist: De Heer draagt zorg
voor mij. Om een slaaf vrij te kopen, spaart de Vader zijn Zoon niet. De Zoon geeft
Zichzelf vrijwillig prijs; Beiden zenden zij den Heiligen Geest, en deze Geest bidt
in eigen persoon voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
O harde, verharde, hardnekkige kinderen van Adam! Zulk een grote mildheid,
zulk een vlam en brand van liefde, zo groot een minnaar die voor waardeloze lompen
zo kostbaar een prijs betaalt, is zelfs niet in staat ons te ontroeren. Want niet met
vergankelijk goud of zilver heeft Hij ons vrijgekocht, maar met zijn kostbaar bloed
dat Hij kwistig heeft vergoten; in brede stromen immers vloeide het bloed door vijf
poorten uit Jesus' lichaam. Wat had Hij nog meer moeten doen? Blinden gaf Hij het
licht der ogen weer; verdwaalden bracht Hij op de rechte weg; schuldigen schonk
Hij verzoening; zondaars gaf Hij gerechtigheid; drie en dertig jaren is Hij op aarde
met de mensen omgegaan; Hij is voor de mensen gestorven, Hij, die sprak en de
cherubijnen waren er, de serafijnen en alle koren der engelen; Hij, in wiens macht
het staat alles te kunnen doen wanneer Hij het wil.
Wat zoekt Hij, die ons met zulk een zorg heeft gezocht, anders bij ons dan dat wij
zorgvuldig met onzen God zouden wandelen? Dit immers is de zorg van den Heiligen
Geest, die ons binnenste doorvorst, onze gedachten leest en onze bedoelingen kent.
Hij duldt niet het kleinste spiertje stro in een hart dat Hem toebehoort; onmiddellijk
verbrandt Hij het in het vuur van zijn scherpe blik. Die zachte, zoete Geest, Hij die
onze wil buigt, of liever: opricht en naar zijn wil doet neigen, opdat wij die wil juist
kunnen verstaan, vurig beminnen en ook werkelijk volbrengen.
DERDE OVERWEGING: OVER HET GESCHENK DAT WIJ IN DEN HEILIGEN GEEST HEBBEN
ONTVANGEN (van Charles de Condren) - Om niet zou de Zoon van God Zich met
onze mensheid hebben bekleed, om niet zou Hij zijn bloed hebben vergoten (want
het zou ons niet ten voordeel zijn geweest), als de Heilige Geest ons niet zou zijn
gegeven. Want zonder Hem zouden we niets kunnen doen wat ons tot heil strekt, en
zouden we de genaden, welke Jesus Christus voor ons heeft verdiend, niet hebben
kunnen ont-
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vangen. Het is de Heilige Geest die ze ons geeft; Hij doet ons binnentreden in de
genaden van Gods Zoon en al zijn mysteriën. Hoezeer zijn wij derhalve verplicht de
verhevenheid dezer gave te beschouwen, en te maken dat deze beschouwing ons
helpt haar waardiger te ontvangen.
Als iemand ons de geest van Aristoteles beloofde, of van Salomon of Adam, of van
iemand anders die uitblonk door zijn natuurlijke gaven, het zou ons zonder twijfel
een groot voordeel toeschijnen. En als hij nog verder zou gaan en ons de geest van
een engel zou willen geven, zodat wij met de mensen konden verkeren gelijk de
engelen dit doen, we zouden het zo groot een weldaad achten dat we er nooit
voldoende voor zouden kunnen danken. Welnu, God geeft ons niet de geest van een
zeldzame persoonlijkheid of van een engel, maar Hij geeft ons zijn eigen Geest; want
het is de derde Persoon van de Drievuldigheid, de Geest van den eeuwigen Vader
en de Geest van het Woord, welke ons wordt geschonken. Hij is ook de Geest van
den God-Mens, niet omdat Hij zou voortkomen uit de heilige mensheid van Jesus,
maar omdat Hij voortkomt van de Persoon, die deze heilige mensheid doet bestaan.
Daarom is de heilige Geest de Geest van Jesus; daarom geeft God ons, als Hij ons
zijn Geest geeft, den Geest van Jesus, zoals Hij gekruisigd werd, zoals Hij kind was,
zoals Hij is gestorven. Deze Geest, die ons is gegeven, is derhalve niet alleen een
Geest van macht en heerlijkheid, maar ook een Geest van versterving en vernedering.
Daarom moeten wij, als wij Hem in ons willen ontvangen, allereerst onszelf
verloochenen en ons geheel aan de leiding van dezen Geest overgeven; want zolang
wij uit onszelf leven, kunnen wij nimmer leven in de Geest van Jesus.
VIERDE OVERWEGING: OVER HET GEHEIM VAN DEN HEILIGEN GEEST IN DE KERK De Kerk is op de Pinksterdag niet geboren, want zij ontstond aan het kruis, toen zij
is ontsproten aan de zijdewonde van den Verlosser. Maar wel is zij eerst op deze dag
naar buiten getreden. Dit is niet geschied, omdat Christus het heil nog niet zou hebben
voltooid, maar omdat eerst de verlichting van den Heiligen Geest dit heil aan de
apostelen in volle omvang heeft doen kennen. Vandaag immers heeft de Geest hun
gegeven de geheimen van den mensgeworden Zoon van God te verstaan; vandaag
ook heeft Hij hun de kracht geschonken deze geheimen te prediken. Ook zij die naar
deze prediking luisteren, ontvangen den Geest; zij tenminste aan wie de Geest geeft
de verkondiging in geloof te aanvaarden. Zo ontvangen de gelovigen de wijsheid en
de wetenschap van het geloof uit de prediking der Kerk. Maar zij ontvangen deze
ook van den Geest, want Hij is het die doet prediken, en Hij is het die de kracht
schenkt het geloof aan te nemen.
De Heilige Geest schenkt ons niet alleen het inzicht in het heil door het geloof,
Hij maakt ons ook deelachtig aan het heil. De tekenen immers welke de Kerk op
Christus' bevel aan ons voltrekt (de afwassing met wa-
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ter, de oplegging der handen, het doen eten van de heilige gaven der Eucharistie, de
zalving met olie), delen ons het heil metterdaad mede door de kracht van den Heiligen
Geest. Ook op deze wijze is de Geest in de Kerk aanwezig; als de Kerk ons heiligt,
doet zij dit door de werking van den Heiligen Geest. ‘In ons allen is de Geest, dat
levende water hetwelk Christus schenkt aan hen die waarlijk in Hem geloven en Hem
beminnen’. (H. Ireneus) Dit zijn dus de redenen waarom wij de Kerk ‘heilig’ noemen:
omdat de Geest ons in haar het heil doet kennen en ons door haar aan dit heil
deelachtig maakt. Er is echter nog een derde heiligende werking van den Geest in
de Kerk te onderscheiden. Hij doet ons het heil niet alleen kennen en schenkt het ons
niet slechts, maar Hij geeft ons ook de kracht volgens dit heil te leven. Hij is in de
Kerk en daarom in alle uitverkorenen tegenwoordig om hen steeds meer te heiligen,
dit is: om hen aan de ontvangen volheid van heil steeds meer gelijkvormig te doen
zijn. Hij doet dit door de bediening der Kerk: door haar prediking en door haar
genadetekenen. Op ongeziene wijze werkt Hij deze heiliging bovendien in het
binnenste van de ziel, door influisteringen en uitnodigingen van duizenderlei aard,
welke slechts worden verstaan door wie zich gewillig aan zijn zachte leiding hebben
onderworpen. Ook dit stille leven ‘naar den Geest’ maakt deel uit van het leven der
Kerk, behoort tot de heiligheid der Kerk, en vindt in de instellingen der Kerk zijn
zekere steun en waarborg.
Als wij aldus het geheim van den Heiligen Geest in de Kerk hebben overwogen,
begrijpen wij waarom de volledige openbaring van het mysterie der Allerheiligste
Drievuldigheid eerst kon geschieden door de zending van den Geest op de Pinksterdag.
Het aanbiddelijk mysterie van Gods Drievuldigheid immers, dat de hoogste vreugde
en het opperste heiligdom der Kerk is, kon eerst worden getoond aan hen, wien het
gegeven is den Zoon te belijden en de rijkdom te erkennen, welke ons in den Geest
is geschonken. Tijdens het leven des Heren werd zelfs aan de apostelen het geheim
van den Geest in verholen bewoordingen aangeduid. Eerst door de uitstorting des
Geestes, toen Hij hen de geheimen des Heren deed verstaan, hebben zij het inzicht
ontvangen dat de Geest van God in hen en in geheel de Kerk werkzaam was. Door
de kracht van den Heiligen Geest belijden wij, dat Christus de Zoon des Vaders is,
dat wij door Hem zijn verlost, en dat de Geest ons in en door de Kerk aan deze
verlossing deelachtig maakt. Voor zulk een volheid van heil willen wij den
drievuldigen God in eeuwigheid danken.

Getijden op het heilig pinksterfeest
Op Zaterdag voor Pinksterzondag bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn
aan de Vespers op bladz. 826, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste
Vespers zijn aangegeven.
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De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

TOEN de dagen * van het Pinksterfeest CUM complerentur * dies Pentecostes,
waren aangebroken, waren allen tezamen erant omnes pariter in eodem loco,
op dezelfde plaats, alleluja.
alleluja.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. De Geest des Heren * heeft de
gehele aarde vervuld, alleluja.

2 ANT. Spiritus Domini * replevit orbem
terrarum, alleluja

3 ANT. Vervuld werden allen * van den 3 ANT. Repleti sunt omnes * Spiritu
Heiligen Geest, en zij begonnen te
Sancto, et coeperunt loqui, alleluja,
spreken, alleluja, alleluja.
alleluja.
4 ANT. Bronnen * en al wat beweegt in 4 ANT. Fontes, * et omnia quae moventur
het water, zingt God een loflied, alleluja. in aquis, hymnum dicite Deo, alleluja.
5 ANT. De apostelen * verkondigden in 5 ANT. Loquebantur * variis linguis
verschillende talen de grote daden van apostoli magnalia Dei, alleluja, alleluja.
God, alleluja, alleluja.

Kapittel Hand. 2, 1-2
Toen de dagen van het Pinksterfeest
waren aangebroken, waren alle leerlingen
tezamen op dezelfde plaats; en plotseling
ontstond uit de hemel het geluid als van
een hevige windvlaag, en vervulde het
gehele huis waar zij zich bevonden. .
Gode zij dank.

Cum complerentur dies Pentecostes, erant
omnes discipuli pariter in eodem loco; et
factus est repente de caelo sonus,
tamquam advenientis spiritus vehementis,
et replevit totam domum, ubi erant
sedentes. . Deo gratias.

Lofzang
Weer brengt een zaal'ge blijdschap ons
de kringloop van het jaar, de dag
waarop de Geest, de Paracleet,
de leerlingen heeft overstraald.

Beata nobis gaudia
anni reduxit orbita,
cum Spiritus Paraclitus
effulsit in discipulos.
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droeg de gedaante van een tong,
opdat zij rijk in woorden en
in liefde brandend zouden zijn.

Ignis vibrante lumine
linguae figuram detulit,
verbis ut essent proflui,
et caritate fervidi.
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Linguis loquuntur omnium:
turbae pavent gentilium,
musto madere deputant
quos Spiritus repleverat.

In aller tongen spreken zij;
de vele volken staan verbaasd;
en menen dat beneveld zijn
die met den Geest werden vervuld.

Patrata sunt haec mystice,
Paschae peracto tempore,
sacro dierum numero,
quo lege fit remissio.

Geheimnisvol is dit geschied
bij 't einde van de Paschatijd
en 't heilig tal der dagen, als
de wet vanouds verlossing schenkt.

Te nunc, Deus piissime,
vultu precamur cernuo:
illapsa nobis caelitus
largire dona Spiritus.

U heden, allerliefste God,
bidden wij met gebogen hoofd:
geef ons dit hemelse geschenk,
de gaven van den Heil'gen Geest.

Dudum sacrata pectora
tua replesti gratia:
dimitte nostra crimina,
et da quieta tempora.

Ons hart dat reeds geheiligd werd,
hebt Gij vervuld met uw gena;
vergeef ons onzer zonden schuld
en schenk een tijd van vrede en rust.

Gloria Patri Domino.
Natoque, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.

Den Vader, Heer, zij heerlijkheid,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
. Vervuld werden allen van den
alleluja. . Et coeperunt loqui, alleluja. Heiligen Geest, alleluja. . En zij
begonnen te spreken, alleluja.
ANT. Accipite * Spiritum Sanctum:
ANT. Ontvangt * den Heiligen Geest;
quorum remiseritis peccata, remittuntur wier zonden gij zult vergeven, hun zijn
eis, alleluja.
zij vergeven, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui hodierna die corda
fidelium Sancti Spiritus illustratione
docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta
sapere; et de ejus semper consolatione
gaudere. Per Dominum nostrum Jesum
Christum

Laat ons bidden. - God, die heden de
harten der gelovigen door de verlichting
van den Heiligen Geest hebt onderwezen;
geef ons in denzelfden Geest oprecht wijs
te zijn, en ons altijd in zijn vertroosting
te verblijden. Door onzen Heer
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Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
en heerst in de eenheid van dien Heiligen unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, per
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. omnia saecula saeculorum. . Amen.
. Amen.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

¶ Met bijzondere plechtigheid wordt vandaag in de klooster- en kapittelkerken het
uur van de TERTS gezongen, daar op dit uur immers (ongeveer negen uur in de
morgen) de Heilige Geest over de apostelen is nedergedaald. In plaats van de gewone
lofzang zingt men Veni Creator, zie bladz. 832; gedurende de eerste strofe knielt men
neer.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

TOEN de dagen * van het Pinksterfeest CUM complerentur * dies Pentecostes,
waren aangebroken, waren allen tezamen erant omnes pariter in eodem loco,
op dezelfde plaats, alleluja.
alleluja.

Psalm 109
Vandaag heeft de Heer de staf van zijn macht uit Sion gezonden; in den
Heiligen Geest is de Heer voortaan aan onze rechterzijde.
De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
neder aan mijn rechterhand,

Dixit Dominus Domino meo: * ‘Sede a
dextris meis,

Totdat ik uw vijanden leg * als een
rustbank voor uw voeten’.

Donec ponam inimicos tuos * scabellum
pedum tuorum’.

De Heer strekt uw machtige scepter uit
van Sion: * ‘Heers te midden uwer
vijanden.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum
tuorum.
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U zij de heerschappij ten dage van uw Tecum principium in die virtutis tuae in
macht in de luister van uw heiligheid; * splendoribus sanctorum; * ex utero ante
uit mijn schoot heb lk U verwekt vóór de luciferum genui te’. morgenster’. De Heer heeft gezworen en het zal Hem Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum
eeuwigheid naar de wijze van
ordinem Melchisedech’.
Melchisedech’.
De Heer is aan uw rechter-

Dominus a dextris tuis, *
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confregit in die irae suae reges.

hand; * op de dag van zijn toorn zal Hij
de koningen verpletteren.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas; Hij zal de volkeren richten, hun
* conquassabit capita in terra multorum. ondergang voltrekken, * hun hoofden
verpletteren over geheel de aarde.
De torrente in via bibet; * propterea
exaltabit caput.

Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg,
* en daarom het hoofd fier verheffen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Cum complerentur dies Pentecostes, ANT. Toen de dagen van het Pinksterfeest
erant omnes pariter in eodem loco,
waren aangebroken, waren allen tezamen
alleluja.
op dezelfde plaats, alleluja.
2 ANT. Spiritus Domini * replevit orbem 2 ANT. De Geest des Heren * heeft de
terrarum, alleluja.
gehele aarde vervuld, alleluja.

Psalm 110
De Geest schenke ons de vreze des Heren, welke het begin der wijsheid
is. Hij is het, die ons de heerlijkheid van Christus' heilswerk doet kennen.
Confitebor tibi, Domine, in toto corde
meo, * in consilio justorum et
congregatione.

Ik wil U loven, Heer, uit geheel mijn hart,
* in de raad en in de bijeenkomst der
vromen.

Magna opera Domini, * exquisita in
omnes voluntates ejus.

Groot zijn de werken des Heren, *
geordend naar zijn welbehagen.

Confessio et magnificentia opus ejus, * Majesteit en luister is zijn doen, * en zijn
et justitia ejus manet in saeculum saeculi. rechtvaardigheid blijft in de eeuwen der
eeuwen.
Memoriam fecit mirabilium suorum,
Voor zijn wonderdaden heeft Hij een
misericors et miserator Dominus: * escam gedachtenis ingesteld, de barmhartige en
dedit timentibus se.
genadige Heer: * Hij gaf voedsel aan hen
die Hem vrezen.
Memor erit in saeculum testamenti sui; * In eeuwigheid blijft Hij zijn verbond
virtutem operum suorum annuntiabit
indachtig; * de kracht van zijn werken
populo suo;
heeft Hij doen kennen aan zijn volk,
Ut det illis hereditatem gentium; * opera Door hun het erfdeel der heidenen te
manuum ejus veritas, et judicium.
schenken; * de werken zijner handen zijn
trouw en gerechtig.
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eeuwig, * gevestigd op waarheid en recht. lum saeculi, * facta in veritate et
aequitate.
Hij heeft zijn volk verlossing gezonden, Redemptionem misit populo suo, *
* zijn verbond voor eeuwig bevestigd. mandavit in aeternum testamentum suum.
Heilig en vreeswekkend is zijn Naam; * Sanctum et terribile nomen ejus; * initium
het begin der wijsheid is de vreze des
sapientiae timor Domini.
Heren.
Waarlijk wijs zijn zij die haar betrachten. Intellectus bonus omnibus facientibus
* Zijn lof blijft voor altijd en eeuwig.
eum. * Laudatio ejus manet in saeculum
saeculi.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. De Geest des Heren heeft de gehele ANT. Spiritus Domini replevit orbem
aarde vervuld, alleluja.
terrarum, alleluja.
3 ANT. Vervuld werden allen * van den 3 ANT. Repleti sunt omnes * Spiritu
Heiligen Geest, en zij begonnen te
Sancto, et coeperant loqui, alleluja,
spreken, alleluja, alleluja.
alleluja.

Psalm 111
In zijn Geest komt God de armen te hulp; door den Geest zal Gods
ontferming en gerechtigheid altijd onder ons blijven.
Gelukkig de man die den Heer vreest, * Beatus vir, qui timet Dominum, * in
en zijn geboden van harte bemint.
mandatis ejus volet nimis.
Zijn kroost zal machtig zijn op aarde; * Potens in terra erit semen ejus; *
het geslacht der vromen zal worden
generatio rectorum benedicetur.
gezegend.
Roem en rijkdom zijn in zijn huis, * en
zijn gerechtigheid blijft voor altijd en
eeuwig.

Gloria et divitiae in domo ejus, * et
justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Voor de vromen is een Licht opgegaan
in het duister: * Hij die barmhartig is,
genadig en rechtvaardig.

Exortum est in tenebris lumen rectis: *
misericors et miserator et justus.

Gelukkig de mens die zich ontfermt en
te leen geeft, en zijn woorden wikt met
omzichtigheid, * want in eeuwigheid zal
hij niet wankelen.

Jucundus homo qui miseretur et
commodat, disponet sermones suos in
judicio, * quia in aeternum non
commovebitur.
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In memoria aeterna erit justus, * ab
vrome, * voor geen kwade tijding zal hij auditione mala non timebit.
vrezen.
Zijn hart is gerust, in vertrouwen op den Paratum cor ejus sperare in Domino,
Heer; zijn hart is
confirmatum est
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cor ejus, * non commovebitur donec
despiciat inimicos suos.

onverstoorbaar, * het zal niet wankelen,
totdat hij zijn vijanden aan zijn voeten
ziet.

Dispersit, dedit pauperibus; justitia ejus Mild deelt hij uit aan de armen, zijn
manet in saeculum saeculi, * cornu ejus gerechtigheid blijft voor altijd en eeuwig,
exaltabitur in gloria.
* zijn kracht verheft zich in heerlijkheid.
Peccator videbit et irascetur, dentibus suis De zondaar ziet het vol afgunst; hij knarst
fremet et tabescet; * desiderium
op de tanden, terwijl de nijd hem verteert;
peccatorum peribit.
* maar de hoop der bozen zal vergaan.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto, ANT. Vervuld werden allen van den
et coeperunt loqui, alleluja, alleluja.
Heiligen Geest, en zij begonnen te
spreken, alleluja, alleluja.
4 ANT. Fontes, * et omnia quae moventur ANT. Bronnen * en al wat beweegt in het
in aquis, hymnum dicite Deo, alleluja. water, zingt God een loflied, alleluja.

Psalm 112
Wij zingen de heerlijkheid van God, die ons vandaag de volheid van het
nieuwe heil doet kennen.
Laudate pueri, Dominum; * laudate
nomen Domini.

Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de
Naam des Heren.

Sit nomen Domini benedictum * ex hoc De Naam des Heren zij gezegend * van
nunc et usque in saeculum.
nu af tot in eeuwigheid.
A solis ortu usque ad occasum * laudabile Van de opgang der zon tot haar
nomen Domini.
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.
Excelsus super omnes gentes Dominus, Verheven boven alle volken is de Heer,
* et super caelos gloria ejus.
* en boven de hemelen zijn heerlijkheid.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in Wie is gelijk den Heer onzen God, die in
altis habitat, * et humilia respicit in caelo den hoge woont, * en nederziet op wat
et in terra?
gering is in de hemel en op aarde?
Suscitans a terra inopem, * et de stercore Die den behoeftige opricht uit het stof, *
erigens pauperem,
beurt uit het slijk den arme,
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Ut collocet eum cum principibus, * cum Om hem een plaats te geven bij de
principibus populi sui;
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Qui habitare facit sterilem

Die de onvruchtbare doet wo-
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nen in haar huis * als een blijde moeder in domo, * matrem filiorum laetantem.
van kinderen.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Bronnen en al wat beweegt in het ANT. Fontes, et omnia quae moventur in
water, zingt God een loflied, alleluja.
aquis, hymnum dicite Deo, alleluja.
5 ANT. De apostelen * verkondigden in 5 ANT. Loquebantur * variis linguis
verschillende talen de grote daden van apostoli magnalia Dei, alleluja, alleluja.
God, alleluja, alleluja.
In de EERSTE VESPERS wordt de volgende psalm vervangen door psalm 116:
Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 806.

Psalm 113
Hoe heerlijk is God, wiens Drievuldigheid ons vandaag werd geopenbaard.
Hij is onze enige steun, en Hem prijzen wij in eeuwigheid.
Toen Israël uit Egypte toog, * het huis
van Jacob uit een volk van barbaren,

In exitu Israël de Aegypto, * domus Jacob
de populo barbaro,

Toen werd Judea Gods heiligdom, *
Israël zijn rijksgebied.

Facta est Judaea sanctificatio ejus, *
Israël potestas ejus.

De zee zag het en vluchtte, * de Jordaan Mare vidit et fugit, * Jordanis conversus
deinsde terug in zijn loop.
est retrorsum.
De bergen sprongen op als rammen, * en Montes exsultaverunt ut arietes, * et
de heuvelen als lammeren.
colles sicut agni ovium.
Wat is er, zee, dat gij vlucht; * en gij,
Jordaan, dat gij terugdeinst in uw loop;

Quid est tibi, mare, quod fugisti; * et tu,
Jordanis, quia conversus es retrorsum;

Gij, bergen, dat gij opspringt als rammen, Montes, exsultastis sicut arietes, * et
* en gij, heuvelen, als lammeren?
colles, sicut agni ovium?
De aarde beefde voor het aanschijn des A facie Domini mota est terra, * a facie
Heren, * voor het aanschijn van den God Dei Jacob,
van Jacob,
Die de rots veranderde in een waterplas, Qui convertit petram in stagna aquarum,
* het gesteente in een waterbron. * et rupem in fontes aquarum. Niet aan ons, Heer, niet aan ons, * maar Non nobis, Domine, non nobis, * sed
geef eer aan uw Naam,
nomini tuo da gloriam,
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* opdat de heidenequando di-
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cant gentes: ‘Ubi est Deus eorum?’

nen niet kunnen zeggen: ‘Waar is hun
God?’

Deus autem noster in caelo; * omnia
quaecumque voluit, fecit.

Onze God is in de hemel; * Hij doet al
wat Hem behaagt.

Simulacra gentium argentum et aurum, * Maar de afgoden der heidenen zijn zilver
opera manuum hominum.
en goud, * het werk van mensenhanden.
Os habent, et non loquentur; * oculos
habent, et non videbunt;

Zij hebben een mond, maar kunnen niet
spreken; * zij hebben ogen, maar kunnen
niet zien.

Aures habent, et non audient; * nares
habent, et non odorabunt;

Zij hebben oren, maar kunnen niet horen;
* zij hebben een neus, maar kunnen niet
ruiken.

Manus habent, et non palpabunt; pedes
habent, et non ambulabunt; * non
clamabunt in gutture suo.

Zij hebben handen, maar kunnen niet
tasten; zij hebben voeten, maar zij kunnen
niet gaan; * zij geven geen geluid met
hun keel.

Similes illis fiant qui faciunt ea, * et
omnes qui confidunt in eis. -

Gelijk aan hen mogen worden die hen
maken * en allen die op hen vertrouwen.
-

Domus Israël speravit in Domino; *
adjutor eorum et protector eorum est.

Maar het huis van Israël vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Domus Aaron speravit in Domino; *
adjutor eorum et protector eorum est.

Het huis van Aäron vertrouwt op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Qui timent Dominum, speraverunt in
Domino; * adjutor eorum et protector
eorum est.

Die den Heer vrezen, vertrouwen op den
Heer; * Hij is hun helper en hun
beschermer.

Dominus memor fuit nostri, * et benedixit Daarom is de Heer onzer indachtig * en
nobis.
geeft Hij ons zijn zegen.
Benedixit domui Israël, * benedixit domui Hij zegent het huis van Israël; * Hij
Aaron.
zegent het huis van Aäron.
Benedixit omnibus, qui timent Dominum, Hij zegent allen die den Heer vrezen, *
* pusillis cum majoribus.
zowel kleinen als groten.
Adjiciat Dominus super vos, * super vos Nog rijker zegen schenke u de Heer, *
et super filios vestros.
aan u en uw kinderen.
Benedicti vos a Domino, * qui fecit
caelum et terram.

Weest gezegend door den Heer * die
hemel en aarde gemaakt heeft.

Caelum caeli Domino, *

De hemelen behoren den Heer,
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* maar de aarde gaf Hij aan de kinderen terram autem dedit filiis hominum.
der mensen.
Niet de doden zullen U loven, Heer, *
noch allen die nederdalen in het graf;

Non mortui laudabunt te, Domine, *
neque omnes, qui descendunt in
infernum.

Maar wij die leven, prijzen den Heer *
van nu af tot in eeuwigheid.

Sed nos qui vivimus, benedicimus
Domino * ex hoc nunc et usque in
saeculum.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. De apostelen verkondigden in
verschillende talen de grote daden van
God, alleluja, alleluja.

ANT. Loquebantur variis linquis apostoli
magnalia Dei, alleluja, alleluja.

Kapittel Hand. 2, 1-2
Toen de dagen van het Pinksterfeest
waren aangebroken, waren alle leerlingen
tezamen op dezelfde plaats; en plotseling
ontstond uit de hemel het geluid als van
een hevige windvlaag, en vervulde het
gehele huis waar zij zich bevonden. .
Gode zij dank.

Cum complerentur dies Pentecostes, erant
omnes discipuli pariter in eodem loco; et
factus est repente de caelo sonus,
tamquam advenientis spiritus vehementis,
et replevit totam domum, ubi erant
sedentes. . Deo gratias.

Lofzang
¶ De gewijzigde tekst en melodie op bladz. 1530. De eerste strofe van deze lofzang
bidden of zingen wij geknield.
Kom tot ons, Geest die Schepper zijt,
bezoek de geesten van uw volk,
en vul met hemelse gena
de harten die Gij hebt gevormd.

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Gij die de Trooster wordt genoemd,
de gave van God allerhoogst,
wellende bron, vuur, liefdegloed,
en zachte zalving voor de ziel.

Qui Paraclitus diceris,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Die zevenvoud in gaven zijt,
wijsvinger van Gods rechterhand,
U heeft de Vader vast beloofd,
die kelen met uw woord verrijkt.

Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Ontsteek in onze zinnen 't licht,
stort uit de liefde in ons hart,
versterk de zwakheid van ons vlees
onafgebroken met uw kracht.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
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Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Verdrijf van ons den vijand ver,
geef durend uwen vrede ons;
met U als gids en leidsman doe
ons zo vermijden alle kwaad.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Geef ons dat wij, door U verlicht,
den Vader kennen en den Zoon,
en dat in U, hun beider Geest,
geloven wij te allen tijd.

Gloria Patri Domino,
Natoque, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula.

Den Vader, Heer, zij heerlijkheid,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Loquebantur variis linguis apostoli,
alleluja. . Magnalia Dei, alleluja.

. De apostelen verkondigden in
verschillende talen, alleluja. . De grote
daden van God, alleluja.

ANT. Hodie * completi sunt dies
Pentecostes, alleluja; hodie Spiritus
Sanctus in igne discipulis apparuit, et
tribuit eis charismatum dona; misit eos
in universum mundum praedicare et
testificari: Qui crediderit et baptizatus
fuerit, salvus erit, alleluja.

ANT. Heden * zijn de dagen van het
Pinksterfeest aangebroken, alleluja; heden
is de Heilige Geest in een vuur aan de
leerlingen verschenen en heeft hun de
gaven zijner genaden geschonken; Hij
zond hen uit over de gehele wereld om te
prediken en te getuigen: Wie gelooft en
gedoopt is, zal zalig worden, alleluja.

In de EERSTE VESPERS:
. Repleti sunt omnes Spiritu Sancto,
. Vervuld werden allen van den
alleluja. . Et coeperunt loqui, alleluja. Heiligen Geest, alleluja. . En zij
begonnen te spreken, alleluja.
ANT. Non vos relinquam * orphanos,
ANT. Ik zal u niet * als wezen achterlaten,
alleluja: vado et venio ad vos, alleluja: et alleluja; Ik ga heen, maar kom tot u,
gaudebit cor vestrum, alleluja.
alleluja; en uw hart zal zich verblijden,
alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui hodierna die corda
fidelium Sancti Spiritus illustratione
docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta
sapere; et de ejus semper con-

Laat ons bidden. - God, die heden de
harten der gelovigen door de verlichting
van den Heiligen Geest hebt onderwezen;
geef ons in denzelfden Geest oprecht wijs
te zijn, en
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ons altijd in zijn vertroosting te
verblijden. Door onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van dien Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

solatione gaudere. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus
Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Regina caeli, bladz. 201.
¶ Gedurende de Pinksterweek, tot en met de Lauden van Quatertemperzaterdag, kan
men de Lauden en de Vespers bidden zoals op Pinksterzondag.

Gebeden ter ere van den Heiligen Geest
Tot God den Vader
Almachtige eeuwige God, doe ons delen in de hemelse vreugden, en doe ons, die in
den Heiligen Geest zijn herboren, binnentreden in uw rijk; opdat uw nederige kudde
daar moge komen, waar de Herder haar in heerlijkheid is voorgegaan.
God, die door het geheim van het feest van deze dag uw Kerk onder alle volkeren
en natiën heiligt; stort over de gehele wereld de gaven uit van uw Heiligen Geest.
Doe, Heer, uw Geest in ons midden wonen, opdat Hij ons wasse met het zuivere
water der boetvaardigheid en ons aldus voor U bereide tot een levende offerande.
Dan zal geen boze lust de tempel van ons hart ontwijden, en zal ons aardse lichaam
ontkomen aan de straf van het eeuwige vuur.
Laat ons niet ophouden uw almacht in te roepen, onze God en Vader, opdat Gij
ons vervult met het geschenk van uw eniggeboren Zoon en ons verrijkt met de
onuitsprekelijke vreugde en het bezoek en de levendmaking van zijn Heiligen Geest.
Gij, die ons hebt geschapen en verlost door uw Zoon, vervolmaak ons door den
Heiligen Geest; niet alsof de werking van uw Drievuldigheid verschillend zou zijn
en zonder samenhang, maar opdat de ene Godheid van de onderscheiden Personen
heerlijker geopenbaard zou worden. Nu Gij, almachtige God, ons gegeven hebt U
aldus te belijden, toon den gelovigen het geschenk van uwe genade; vervul de duivelen
met schrik; wees vol goedheid voor hen die boet-
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vaardig tot U komen; wees lankmoedig jegens de zondaars; overtuig de ketters van
hun dwaling; bewaar de maagden; bescherm de weduwen; wees een toevlucht voor
de wezen, een wreker voor de verdrukten, een trooster voor wie bedroefd zijn en een
gids voor wie dwalen. Hij moge onze vertroosting zijn, in wien Gij met uw Zoon
onverbrekelijk zijt verbonden en die uw onmeetbare volheid is. De onbedwingbare
kracht uwer heiligen strekke ons tot een vast vertrouwen op uw leiding; nimmer
moge ons derhalve uw alvermogende bijstand ontbreken. Uw kracht sterke onze
zwakheid tegen den duivel, opdat zij in de strijd steeds de overwinning behale. Bezit
ons hart door uw wijsheid en bestier ons geweten, opdat wij behoedzaam worden in
onze besluiten, deugdzaam in werken, in spreken voorzichtig, en brandend van
onblusbare liefde.
Allerhoogste en onzegbare God, die - naar wij weten - niet luistert naar de stem van
onze mond, maar wel naar die van het hart; die let op onze geest en niet op onze
leeftijd; die niet met de lippen, maar met het hart gevreesd wilt worden; die ons in
liefdevolle vertroosting omhelst opdat wij niet ten onder zouden gaan, en die de
verlorenen zoekt en tezamenbrengt in de schaduw uwer vleugelen; zuiver ons hart
van de vlekken der zonden, opdat wij, van alle boosheid gereinigd en bevrijd van de
kolken dezer wereld, een woning mogen zijn van den Heiligen Geest.
In de volgende gebeden treft ons een motief, dat ook in de geschriften der
heilige vaders wordt gevonden. Evenals door de zonde van hoogmoed de
verwarring der talen en de verstrooiing is ontstaan, zo is door de genade
de veelheid van talen weder teniet gedaan op de Pinksterdag, en zijn de
mensen samengebracht tot de eenheid der Kerk.
Almachtige eeuwige God, die gewild hebt dat het Paasgeheim in een mysterie van
vijftig dagen zou worden vervat; geef dat de volkeren, die door de verscheidenheid
van talen werden verstrooid, door uw hemelse genade tot de éne belijdenis van uw
Naam worden gebracht.
Heer, die door de kracht van uw Geest de taal der oude trotse torenbouwers in
verwarring hebt gebracht, en omgekeerd aan uw jonge Kerk een wonderlijke rijkdom
van talen hebt ingestort, zodat wat eerst een teken van afkeuring was, een teken werd
van uw genade, en afbraak van ijdelheid de opbouw van het geloof; laat nu uw
beloofde Heilige Geest komen over de verzamelde leden van uw gezin. Hij verdrijve
uit ons de zucht naar allerhande kwaad, en vermeerdere in ons de verdienste van
heiligheid. Gij die zoveel gaven belooft, geef ons nu wat Gij hebt toegezegd. Moge
uw Kerk branden door dat vuur, waarin zij het ware geloof bezit en alle waarheid
heeft ontvangen. Hij schrijve aller namen in het boek des

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

836
hemels, en geve rust aan wie gestorven zijn; Hij, die in het éne goddelijke Wezen
altijd uw gelijke blijft. Amen.

Prosa van Notker den Stamelaar
De Sequentia Veni Sancte Spiritus heeft in het missaal de plaats ingenomen
van onderstaande zang, welke werd vervaardigd door den vromen monnik
Notker den Stamelaar.
De genade des Heiligen Geestes sta ons bij, opdat zij onze harten Hem make tot een
woning, en er verdrijve alle geestelijke boosheid.
Heilige Geest, licht van de mensen, verdrijf het gruwelijk duister onzer ziel.
Heilige minnaar steeds van gedachten vol inzicht, stort uwe zalving goedgunstig
over onze zinnen.
Gij die zuivert van alle boosheid, Geest, reinig het oog van onzen inwendigen
mens.
Opdat wij den hoogsten Vader kunnen aanschouwen, dien kunnen zien alleen de
ogen van een zuiver hart.
Gij hebt de profeten opgewekt om Christus' heerlijke lof vooruit te verkonden.
Gij hebt de apostelen gesterkt om de trofee van Christus over geheel de wereld te
dragen.
Toen door zijn Woord God heeft gemaakt het samenstel van hemel, aarde en zee,
hebt Gij, Geest, zwevend boven de wateren, uw macht uitgestrekt.
Om de wezens het leven te schenken, bevrucht Gij de wateren.
Door uw adem geef den mensen geestelijk te zijn.
De wereld, door talen en zeden verdeeld, hebt Gij weer één gemaakt, o Geest; de
knechten der beelden roept Gij terug tot de dienst van God.
O beste der meesters, wij bidden U daarom: verhoor ons genadig, Heilige Geest;
want zonder U - wij geloven het - zijn alle gebeden ijdel en Gods oren onwaardig.
Gij, die de heiligen aller eeuwen hebt onderwezen door de aandrang van uw wil,
en hun geest hebt omvat, Gij hebt heden de apostelen van Christus verrijkt met een
ongewoon en door de eeuwen ongehoord geschenk; en zo hebt Gij deze dag gemaakt
tot een dag vol heerlijkheid.

Aanroeping van den Heiligen Geest,
toegeschreven aan den heiligen Augustinus
Neem nu, Gij, liefde van het goddelijke Wezen, heilige band tussen den almachtigen
Vader en den allerzaligsten Zoon, almachtige Voorspreker en Geest, Trooster vol
liefde van wie bedroefd zijn, neem nu met macht uw intrek diep in mijn hart. Woon
in de donkere hoeken van dat verwaarloosde huis en verblijd het met uw stralend
licht. Bevrucht de grond van mijn hart, zo lang reeds triest en verdord, met uw
overvloedige dauw. Laat uw heilzame
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vlammen binnendringen diep in mijn gevoelloos hart. Laat het licht van uw heilige
vuurgloed geheel mijn lichaam en geest overstralen.
Drenk mij met de stroom van uw verrukking, opdat ik geen lust meer heb te proeven
van de giftige zoetheid der wereld. Oordeel mij, Heer, en beslecht mijn zaak voor
een onheilig volk; leer mij uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God. Ik geloof,
dat Gij iederen mens bij wien Gij uw intrek neemt, tot een woning maakt van den
Vader en den Zoon. Zalig hij die U tot gast mag hebben, want door U nemen Vader
en Zoon bij hem hun verblijf. Kom dus, milde trooster der treurende ziel, die op het
juiste ogenblik bescherming biedt en hulp in de nood. Kom, Gij die reinigt van zonden
en alle wonden heelt. Kom, Gij die de sterkte zijt der zwakken, en de gevallenen
doet opstaan. Kom, leraar der nederigen, die de hoogmoedigen ten onder brengt.
Kom, liefdevolle vader der wezen, zachte steun der weduwen. Kom, hoop der armen,
verkwikker van hen die bezwijken. Kom, gesternte der zeevarenden, haven na
schipbreuk. Kom, enig sieraad aller levenden, enige hoop van wie sterven. Kom,
allerheiligste Geest, kom en ontferm U mijner; maak mij gereed U te ontvangen en
daal dan genadig in mij neder, zodat mijn geringheid aan uw grootheid behaagt, mijn
machteloosheid aan uw kracht, alles naar de maat van uw grote erbarming; door
Jesus Christus mijn Heiland, die met den Vader in de eenheid met U leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed tot den Heiligen Geest van den heiligen Petrus Damiani
Heilige Geest, almachtige God, één in wezen met den Vader en den Zoon en even
eeuwig, uit Beiden voortkomend op onuitsprekelijke wijze, gewaardig U neder te
dalen in mijn hart en er met uw wonderbare luister de duisternis van mijn boosheid
te verdrijven. Gelijk een maagdenschoot door uw tussenkomst het Woord Gods kon
ontvangen, zo sta mij bij met uw genade, opdat ik mijn Heiland in mijn geest kan
dragen. Gij immers, Heer, zijt der geesten licht, der harten kracht en der zielen leven.
Gij hebt U medegedeeld aan de heilige apostelen, opdat zij de geheimen van de
verlossing der mensen volledig zouden kennen en de regel des geloofs zouden
prediken volgens de strikte grenzen der waarheid. Gij hebt den heiligen martelaren
de vrijmoedigheid gegeven om de vorsten der wereld niet te vrezen en de meest
uitgezochte pijnen standvastig en geduldig te doorstaan. Gij hebt gesproken door de
profeten; Gij hebt in de aartsvaders de fundamenten gelegd van het geloof. Gij hebt
allen heiligen het willen en het kunnen gegeven, en bloei van allerhande
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deugden waardoor zij zijn opgegaan naar de hemel.
Hoe zal ik dan, onzalige zondaar, zonder U behouden kunnen blijven, ik die zonder
uw hulp zelfs niet weet wat ik vragen moet? Ja, Heer, als Gij U terugtrekt, leeft mijn
ziel niet meer. Zoals het lichaam sterft wanneer de ziel wegkwijnt, zo moet de ziel
terstond uitdoven als Gij heengaat. Maar als uw kracht tot mijn geest komt door uw
verborgen genade, dan gevoel ik, Heer, hoe hij terstond wordt gesterkt. Trekt Gij U
echter terug, gedwongen door mijn zonden, dan wordt mijn onzalige ziel aanstonds
dor en stom en bouwvallig, en is zelfs onmachtig zich ijverig toe te leggen op het
gebed. Daal dus in mij neer, eeuwige Levendmaker, en ontsteek in mijn ijskoude
borst de vlam uwer liefde. Laat water vloeien over mijn hoofd, en breek de stenen
hardheid van mijn gemoed. Vóór het ontstaan der wereld immers hebt Gij gezweefd
boven het water, en ook nu daalt Gij om de zielen te reinigen neder in de levengevende
wateren van de doopvont. Kom derhalve tot mij met het water van het berouw, en
geef mij tranen tot drank in overvloed. Wee mij, ellendige zondaar; dagelijks doe ik
talloze dingen waarom ik schreien moest, maar schreien kan ik niet. Laat daarom de
dauw van uw genade in mij druppelen, Heer, opdat mijn van uw levensbron verstoken
en verdorde ziel onder uw aandrang weer begint te groenen. Zie, Heer, ik zet mijn
hart volledig voor U open; ik ontvouw U de geheimen van mijn hart, en snak er naar
dat Gij U gewaardigt tot mij in te gaan. Het oog van het lichaam heeft zijn licht, de
zichtbare zon; maar mijn binnenste ziet uit naar U, die het licht zijt van de zielen.
Verlicht mij, Gij die den blindgeborene het licht der ogen hebt gegeven. Gij die
Lazarus hebt opgewekt, maak mij levend. Onzalige ziel, gij zijt het leven van het
lichaam, en ligt zelf dood terneer. Gij zijt dood voor uzelf en leeft voor een ander;
terwijl gij zelf in het donker vertoeft, geeft gij licht aan wat buiten u is. Kom dan,
bid ik U, Geest van waarheid, en drijf met sterke arm alle duisternis van dwaling uit
mij weg. Vonnis wie mij schaden wil, en bevecht wie mij belagen. Grijp wapenen
en schild, sta op om mij te helpen. Gij, zuiveraar en levengever, Geest, almachtige
eeuwige God, een verterend vuur zijt Gij. Gij zijt de Geest die vonnist, Gij zijt de
Geest die schroeit. Grijp mijn ziel aan, wis met uw krachtige gloed alle roest van
schuld en ondeugd af, en verjaag den bozen geest, uw vijand, uit al mijn zinnen. Dat
God opsta en zijn vijanden heenvluchten, en allen die Hem haten, vlieden voor zijn
aangezicht. Zoals rook vervliegt, zo mogen zij vervliegen; als was voor het vuur, zo
mogen de zondaars vergaan voor het aangezicht van God.
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Kom, gezegende Geest der waarheid, treed binnen en doorvors geheel mijn binnenste.
Neem alles weg wat is aangetast, en maak mij vol van uw reinheid. Geef mij te
sterven aan mijzelf, om voor U te leven. Dood in mij alle haarden van vleselijke lust,
brand mij rein van alle ondeugd, en maak mij der wereld afgestorven. Kom, Geest
van zegening, en doortrek alle schuilhoeken van mijn binnenste met uw zoetheid.
Laat mijn ziel wegkwijnen van verlangen naar uw komst, door U worden vernieuwd
en van U hemelse kracht ontvangen. Moge mijn ziel de rijke zegening ontvangen
van uw genade, Heer; laat haar zich te goed doen aan uw onuitsprekelijke zoetheid,
opdat zij in staat zij U rijke gaven te offeren. Verlicht mij, licht der waarheid, ontsteek
en zuiver mij. Gij immers zijt de gever der genaden, de bewerker der heiligheid en
de vergiffenis van alle zonden. Onophoudelijk doet Gij de engelen in liefde tot U
ontvlammen; door de brand uwer liefde staan de cherubim en seraphim in
overgelijkelijke gloed. Bind mij geheel aan U, o Heer, neem mij geheel in bezit, laat
mij in geen enkel opzicht buiten U staan; maar leef Gij alleen in mij, laat mij voor
U alleen leven; Gij, enig ware God, die leeft en in heerlijkheid zijt in de volmaakte
Drievuldigheid door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Bonaventura om de zeven gaven van den Heiligen
Geest
De zeven gaven van den Heiligen Geest noemt de profeet Isaias, waar hij
zegt: ‘En rusten zal op Hem de Geest des Heren: de geest van wijsheid en
verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en godsvrucht;
en de geest van de vreze des Heren zal Hem vervullen’ (Is. 11, 2-3). Deze
gaven, welke wij in de genade van God ontvangen, zijn wel te
onderscheiden van de deugden; zij zijn veeleer de vaardigheden welke
ons in staat stellen gemakkelijk en vlug aan de inspraken Gods te
beantwoorden en de deugden te beoefenen.
Wij bidden den liefdevollen Vader, door U, zijn eniggeboren Zoon, die voor ons zijt
mens geworden, zijt gekruisigd en verheerlijkt, dat Hij ons uit zijn schatkamer zende
den Geest van zevenvormige genade, die op U in alle volheid heeft gerust: den Geest
van wijsheid, opdat wij de vrucht van de boom des levens genieten, Uzelven namelijk,
vol levendmakende zoetheid; de gave van verstand, opdat het inzicht van onze geest
worde verlicht; de gave van raad, opdat wij de rechte weg bewandelen in het voetspoor
uwer schreden; de gave van sterkte, opdat wij het geweld van de aandringende
vijanden kunnen doen verslappen; de gave van kennis, opdat wij, om goed van kwaad
te kunnen onderscheiden, vervuld worden met de schittering uwer heilige lering; de
gave van liefde, opdat wij vol zullen zijn van
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ontferming; de gave van vreze, opdat wij wijken van alle kwaad en bedwongen
worden door eerbied voor uw eeuwige Majesteit. Gij hebt gewild, dat wij dit in het
heilige gebed, dat Gij ons leerdet, zouden vragen; dit vragen wij nu dan ook om wille
van uw kruis en tot eer van uw allerheiligste Naam, aan welke met den Vader en den
Heiligen Geest alle eer zij en heerlijkheid, dankzegging, luister en heerschappij, door
alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van kardinaal Newman tot den Heiligen Geest, den gever van het
leven
Ik aanbid U, mijn Heer en God, eeuwige Voorspreker, in eeuwigheid gelijk aan den
Vader en den Zoon. Ik aanbid U als het leven van al wat leven heeft. Door U wordt
het samenstel van geheel de stoffelijke wereld in stand gehouden, blijft zij op haar
plaats, en beweegt zij zich volgens de orde en betrekking van haar onderscheiden
delen. Door U werd de aarde in haar tegenwoordige toestand gebracht, en rijpte zij
in zes dagen tot een woonplaats voor de mensen. Door U gedijen en komen tot
voltooing alle bomen, kruiden en vruchten. Door U volgt de lente op de winter en
maakt zij alle dingen nieuw. Dit wonderbare en schone, dit onweerstaanbare uitbreken
tot nieuw leven, ondanks alle belemmeringen, deze ontzagwekkende overwinning
van de natuur, wat is het anders dan het werk van uw heerlijke tegenwoordigheid!
Door U leven dag aan dag de vele soorten redeloze dieren; dat zij ademen, het is
dank zij U. Gij zijt het leven van geheel de schepping, o eeuwige Vertrooster. En als
dit waar is van de redeloze en stoffelijke wereld, hoeveel meer waar is het van de
wereld der geesten! Door U, almachtige Heer, lofzingen U de engelen en heiligen
in de hemel. Door U verkrijgen onze eigen dode zielen het leven om U te dienen.
Uit U is iedere goede gedachte en begeerte, ieder goed verlangen, iedere goede
inspanning, ieder goed resultaat. Door U worden zondaars omgevormd tot heiligen.
Van U ontvangt de Kerk nieuwheid en kracht; door U gaan kampioenen hun weg,
en worden martelaren tot hun zegekroon gebracht. Door U komen nieuwe landen tot
het geloof, worden nieuwe uitingen en uitdrukkingen gegeven aan de oude
apostolische belijdenis. Ik prijs en aanbid U, mijn souvereine Heer en God, Heilige
Geest.

Strofen uit de Griekse liturgische boeken
Alle gaven schenkt de Heilige Geest; Hij bevrucht de profetieën, wijdt de priesters,
onderricht ongeletterden in wijsheid, maakt vissers tot leraren van goddelijke
wetenschap; geheel het samenstel der Kerk is door Hem inge-
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richt. Gij, Vertrooster, die hetzelfde wezen en dezelfde troon bezit als de Vader en
de Zoon, eer zij aan U.
Wij hebben het waarachtige Licht gezien, wij hebben den hemelsen Geest ontvangen
en het ware geloof gevonden, toen wij de heilige Drievuldigheid aanbaden; want Zij
heeft ons gered.
Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, die alomtegenwoordig zijt en het al
vervult, schat van alle goed en Meester van het leven, kom en neem uw intrek in ons;
reinig ons van alle smet en, in uw goedheid, red onze zielen.
Christus, onze waarachtige God, die na de schoot des Vaders verlaten te hebben
geheel onze menselijke natuur heeft aangenomen en haar heeft vergoddelijkt, is weer
ten hemel gestegen om plaats te nemen aan de rechterhand van zijn God en Vader
Vandaar heeft Hij den goddelijken en heiligen Geest, gelijk in wezen, macht, majesteit
en eeuwigheid, tot zijn heilige leerlingen en apostelen gezonden en heeft hen door
Hem verlicht, gelijk Hij hen tot lichten stelde over geheel de wereld. Daarom bidden
wij, dat Hij door de voorbeden van zijn allerzuiverste en vlekkeloze Moeder, van de
heilige, roemrijke en gelukzalige apostelen, die God hebben gepredikt en vervuld
waren van den Heiligen Geest, en op voorspraak van alle heiligen, ons barmhartigheid
bewijze en zalig make door zijn goedheid. Amen.

Gebeden uit de vespers op het pinksterfeest volgens de byzantijnse
ritus
Ter ere van het geheim der Allerheiligste Drievuldigheid dat ons op het
Pinksterfeest volledig werd geopenbaard, worden in de kerken waar de
Byzantijnse ritus wordt gevolgd, in de avonddienst van deze dag enkele
lange gebeden gevoegd, welke knielend worden verricht, en daarom de
gebeden der kniebuiging worden genoemd.
Tot God den Vader
Alzuivere, onbevlekte, eeuwige, onzichtbare, onvatbare, ondoorgrondelijke,
onveranderlijke, onovertrefbare, onmetelijke, lankmoedige Heer, Gij, die alleen
onsterfelijkheid bezit en woont in het ontoegankelijke licht; die de hemel, de aarde
en de zee hebt geschapen, en alle schepselen die zich daarin bevinden; die nog vóórdat
men tot U bidt, het gevraagde reeds verleent; wij bidden Uen wij roepen U aan,
liefdevolle Meester, Vader van onzen Heer en God Jesus Christus, onzen Zaligmaker.
Want Hij is om wille van ons, mensen, en om ons heil uit de hemelen neergedaald
en heeft het vlees aangenomen door den Heiligen Geest en uit Maria, de altijd maagd
gebleven roemrijke Moeder Gods. Eerst onderwees Hij door woorden, en later, toen
Hij zijn verlos-
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singbrengend lijden onderging, gaf Hij ons, zijn nederigen, zondigen en onwaardigen
dienaren, door zijn daden een voorbeeld, en leerde ons met gebogen hoofd en gebogen
knieën gebeden aan U op te dragen voor onze eigen zonden en voor de zonden van
het gehele volk.
Verhoor ons derhalve, barmhartige en liefdevolle God, op welke dag wij U ook
aanroepen, in het bijzonder echter op deze Pinksterdag, waarop onze Heer Jesus
Christus, nadat Hij ten hemel was opgestegen en plaats had genomen aan de
rechterhand van zijn God en Vader, tot zijn heilige leerlingen en apostelen den
Heiligen Geest heeft gezonden. Op ieder van hen daalde Hij neder, en allen werden
vervuld van zijn onuitputtelijke genade; en zij verkondigden in vreemde talen uw
grote daden en profeteerden.
Verhoor op deze dag onze gebeden en wees ons, die arm en schuldig zijn,
gedachtig. Zie hoe onze zielen zich in gevangenschap bevinden, en laat uw eigen
medelijden voor ons ten beste spreken. Neem ons in barmhartigheid aan, die voor U
neervallen en U de woorden toeroepen: ‘Wij hebben gezondigd’. Op U zijn wij vanuit
de moederschoot geworpen, van de moederschoot af zijt Gij onze God. Maar omdat
onze dagen in lichtzinnigheid zijn weggevloeid, hebt Gij ons uw hulp onttrokken en
missen wij elke verdediging. Toch roepen wij vol vertrouwen op uw barmhartigheid
U toe: Wees niet langer de zonden gedachtig, die wij in onze jeugd en in
onbezonnenheid hebben bedreven, en reinig ons van onze verborgen zonden. Verstoot
ons niet in onze ouderdom. Wanneer onze krachten ons gaan verlaten, verlaat Gij
ons dan niet. Geef, dat wij, alvorens tot de aarde terug te keren, ons bekeren tot U,
en sla uw ogen op ons vol goedertierenheid en genade. Meet onze overtredingen met
de maat van uw barmhartigheid en stel de afgrond van uw ontfermingen tegenover
de menigte van onze tekortkomingen. Zie, Heer, vanuit uw hoge en heilige hemel
neer op uw volk, dat voor U staat en dat uw rijke barmhartigheid ontvangt. Zie ons
vol goedheid aan. Verlos ons van de onderdrukking des duivels. Beveilig ons leven
door uw heilige en goddelijke geboden. Stel uw volk onder de bescherming van een
trouwen bewaarengel. Voer ons allen binnen in uw koninkrijk. Schenk allen
vergiffenis die op U vertrouwen, en scheld hun en ons de zonden kwijt; zuiver ons
door de kracht van uw Heiligen Geest, en vernietig de strikken waarmee de vijand
ons zoekt te belagen.
Tot God den Zoon
Heer Jesus Christus, onze God, die uw vrede aan de mensen hebt gegeven, Gij schenkt
uw gelovigen nog tijdens dit leven voortdurend de gave van den Heiligen
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Geest als een overvreemdbaar erfdeel. Heden echter hebt Gij op duidelijker wijze
uw leerlingen en apostelen deze genade gezonden en hun lippen hebt Gij met vurige
tongen gewapend, zodat wij en geheel het menselijke geslacht de goddelijke leer in
onze eigen taal hebben gehoord en door het licht van den Geest zijn verlicht. Daardoor
ook zijn wij uit de duisternis der dwaling bevrijd, werden wij door zichtbare tongen
van vuur en met bovennatuurlijke kracht in het geloof in U onderwezen, en zijn wij
verlicht om U te erkennen als God, tezamen met den Vader en den Heiligen Geest,
één God, één Kracht, één Macht.
Gij nu, afglans van den Vader, onveranderlijk en onbeweeglijk evenbeeld van zijn
wezen en natuur, bron van verlossing en genade, open ook mijn zondige lippen en
leer mij, hoe en waarvoor ik moet bidden. Gij immers kent de grote menigte mijner
zonden, maar uw barmhartigheid zal hun onmetelijkheid overwinnen. Want zie, vol
vrees sta ik voor U, en ik werp de wanhoop van mijn ziel in de zee van uw
ontfermingen. Leid Gij mijn leven, die de gehele schepping door uw onuitsprekelijke
wijsheid en macht bestuurt. Gij, stille haven voor wie door stormen worden overvallen,
toon mij de weg die ik gaan moet. Geef mijn gedachten de geest van uw wijsheid,
mijn dwaze zinnen de geest van verstand, en wil mijn daden met de geest van uw
heilige vrees overschaduwen. Vernieuw de rechtschapen geest in mijn binnenste en
houd door uw besturenden Geest mijn afdwalende gedachten in het rechte spoor,
opdat ik door uw goeden Geest geleid tot hetgeen in waarheid nuttig is, iedere dag
uw geboden volbrenge en altijd het oordeel voor ogen moge houden, dat Gij bij uw
heerlijke wederkomst over onze daden zult spreken. Laat niet toe, dat ik door de
vergankelijke genoegens der wereld misleid worde, maar maak mij sterk om naar de
vreugde der toekomstige rijkdommen te streven. Want Gij hebt gezegd, Heer, dat
een ieder al wat hij zal vragen in uw Naam, met zekerheid zal verkrijgen van uw
God en Vader, die van eeuwigheid is gelijk Gij zelf.
Daarom smeek ook ik, zondaar, uw goedertierenheid, op deze dag van de komst
van den Heiligen Geest: Geef mij hetgeen ik gevraagd heb, tot heil van mijn ziel. Ja
Heer, goede en milde Schenker van alle weldaden, die in overvloeiende mate geeft
hetgeen wij U vragen, Gij zijt vol medelijden en ontferming; want ofschoon Gij
zonder zonde waart, zijt Gij deelgenoot geworden van ons vlees. In medelijdende
liefde buigt Gij U tot hen, die voor U de knieën buigen, en Gij zijt verzoening
geworden voor onze zonden. Zend dan, Heer, uw barmhartigheid over uw volk.
Verhoor ons vanuit uw heilige hemel. Heilig ons door de
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verlossende kracht van uw arm. Bedek ons onder de beschutting van uw vleugelen
en wil het werk uwer handen niet veronachtzamen. Tegen U alleen zondigen wij,
maar U alleen ook dienen wij. Ons hart is niet in staat een vreemden god te aanbidden,
noch kunnen wij. Heer, onze handen uitstrekken naar een anderen god. Vergeef ons
wat wij misdeden, en neem de gebeden aan, die wij, voor U neergeknield, tot U
richten. Strek over ons allen uw helpende hand uit, en aanvaard hel gebed van allen
als een aangenaam reukoffer, dat opstijgt voor uw algoede troon.
Eeuwig stromende bron van leven en licht, scheppende Kracht, van eeuwigheid gelijk
aan den Vader; Gij die geheel het heilsbestel om wille van de verlossing der
stervelingen op heerlijke wijze hebt vervuld, Christus onze God, Gij hebt de
onverbreekbare boeien des doods en de kluisters van de hel verbrijzeld en de menigte
der boze geesten onder uw voeten vertreden. Gij hebt Uzelf als een vlekkeloos
slachtoffer voor ons opgedragen, uw zuiver lichaam, heilig en onberoerd door de
zonde, overleverend als offerande, en door deze ontzagwekkende en onuitsprekelijke
priesterlijke daad hebt Gij ons het eeuwig leven geschonken. Gij zijt in de onderwereld
neergedaald en hebt daar de eeuwige grendels vergruizeld, en hun die in de diepte
gezeten waren, hebt Gij de weg naar boven gewezen. Den aartsbozen draak van de
afgrond hebt Gij met goddelijk wijze list gevangen; Gij hebt hem met de ketens der
onderwereld vastgebonden in de hel en door uw grenzenloze kracht opgesloten in
onuitblusbaar vuur en in de diepste duisternis.
Roemrijke wijsheid des Vaders, die U voor de bedreigden een machtige helper
toont, en allen verlicht die in de duisternis en de schaduw des doods zijn gezeten;
Gij, Heer der eeuwige heerlijkheid en geliefde Zoon van den allerhoogsten Vader,
eeuwig licht van het eeuwige licht, Zon der gerechtigheid, verhoor onze gebeden en
geef de eeuwige rust aan de zielen van uw dienaren, die vóór ons ontslapen zijn,
onze vaders en broeders en overige bloedverwanten en alle huisgenoten des geloofs,
die wij heden gedenken; want Gij bezit macht over alles en Gij houdt in uw hand de
grenzen der aarde.
Almachtige Meester, God der vaderen en Heer van ontferming, Schepper van het
sterfelijke en onsterfelijke geslacht en van geheel het mensdom dat ontstaat en weer
te gronde gaat, Bewerker van leven en van dood, van het leven hier op aarde en van
de overgang naar het hiernamaals; Gij, die een ieder zijn jaren van leven toemeet en
het tijdstip van de dood bepaalt, die binnenvoert in het dodenrijk en weer daaruit
geleidt, die zwakheid bindt
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tot kracht en ontbindt wat krachtig is, die het tegenwoordige nuttig inricht en het
toekomstige heilzaam regelt, en hen die gewond zijn door de prikkel des doods weer
opwekt door de hoop op de wederopstanding; Gij, Gebieder van het heelal, God onze
Redder, hoop van allen die zich waar ter wereld ook bevinden, al waren zij verre op
zee; Gij hebt ons op deze laatste, grote en heilzame Pinksterdag het geheim van de
heilige, wezenlijk éne, gelijkelijk eeuwige, ondeelbare en onvermengde
Drievuldigheid geopenbaard. Gij hebt uw heiligen en levenwekkenden Geest, die
verscheen in de gedaante van vurige tongen, over uw heilige apostelen uitgestort.
Zo hebt Gij hen tot verkondigers gemaakt van ons heilig geloof, en tot belijders en
herauten aangesteld van de ware kennis van God. Gewaardig U op dit hoogverheven
en heilzame feest ons smeken om verzoening voor hen die in de onderwereld
vertoeven te aanvaarden, Gij, die ons ook gegronde hoop geeft, dat Gij den stervenden
verzachting van hun lijden en troost zult overzenden. Verhoor de gebeden van ons
die, arm en ellendig als wij zijn, tot U smeken, en doe de zielen van uw dienaren die
ons zijn voorgegaan, rusten in het eeuwig groenende oord van licht en van
verkwikking, waar alle smart, alle droefheid en jammer verdwijnt. Doe hun zielen
wonen te midden der rechtvaardigen en schenk hun genadig vrede en verkwikking.
Want niet de doden zullen U prijzen, Heer, noch zullen zij, die in de onderwereld
zijn, de moed hebben U lof te brengen; maar wij, levenden, verheerlijken U en smeken
tot U, en wij brengen U onze smeekbeden en offers voor het heil van hun zielen.

Zondag na pinksteren
Feest van de allerheiligste drievuldigheid
Op het Pinksterfeest hebben wij de volledige openbaring betreffende de Allerheiligste
Drievuldigheid ontvangen. Terecht vieren wij daarom op de volgende Zondag een
feest om deze openbaring te eren; niet alsof wij voornamelijk deze dag God in zijn
Drievuldigheid zouden aanbidden - want de lof van Vader, Zoon en Geest is de eerste
taak van ieder christelijk gebed -, maar opdat wij God zouden danken dat Hij ons in
zijn goedheid dit meest wezenlijke mysterie van zijn Wezen wilde doen kennen.
Drie Personen in één Godheid; dit is de God dien de Heer ons verkondigd heeft.
Niet tot den God der wijsgeren leert Hij ons bidden, tot den onbewogen Albeweger
of de enig-onveroorzaakte
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Oorzaak of het Wezen dat bestaat uit Zichzelf. Wij buigen de knieën voor den Vader,
den Zoon en den Heiligen Geest. Want de biddende christen nadert niet tot God in
menselijke wijsheid, maar hem is gegeven God te aanbidden in het onpeilbare mysterie
van zijn Drievuldigheid, een niet door mensen uit te spreken rijkdom en eeuwigheid
van almacht, waarheid en liefde. En de glans der Godheid, welke zich weerspiegelt
in de Kerk der verlosten, is de afstraling van juist dit binnengoddelijke leven, dat op
mystieke wijze wordt herhaald in iederen herboren mens, die gedoopt werd in het
huiveringwekkend mysterie van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest.
Dwaalleraren hebben de Kerk gedwongen dit onzegbare geheim uit te drukken in
mensen-woorden. En dit was goed, omdat juist in dit centrale punt van de
heilsprediking de rechtgelovigheid geen onzekerheid of weifeling mocht dulden.
Maar ook voor deze allesbeheersende waarheid van de christelijke leer geldt, dat de
theoloog die alle bespiegelingen en conciliebesluiten bestudeerde, daarom nog niet
vromer is dan de ongeleerde die door de woorden van het kruisteken zijn geloof in
Gods Drievuldigheid belijdt. Ook de grootste theoloog heeft in dit geheim niet kunnen
binnendringen; maar wij allen kunnen, zoals de heilige Hilarius van Poitiers schreef,
‘door een eenvoudig geloof vinden wat wij moeten doen: den Vader te aanbidden,
en tezamen met Hem den Zoon te eren, en vol te zijn van den Heiligen Geest’.
OVERWEGING OVER DE EENHEID DER KERK, WELKE DE VRUCHT IS VAN DE WERKING
DER HEILIGE DRIEVULDIGHEID (van den heiligen Fulgentius van Ruspe) - Om de
geestelijke eenheid der Kerk, welke zich voltrekt door de liefde, bidden wij nimmer
op gepaster tijd en wijze dan wanneer door het lichaam van Christus (dit is: door de
Kerk) in het sacrament van brood en kelk het Lichaam en Bloed zelf van Christus
wordt geofferd; ‘want wij zijn één brood en, hoewel velen, één lichaam, omdat wij
allen deel hebben aan het éne brood’ (1 Cor. 10, 16). En daarom bidden wij, dat door
dezelfde genade waardoor de Kerk het lichaam van Christus is geworden, alle
ledematen, in het ongeschonden organisme der liefde, in de eenheid van dit lichaam
volharden.
Terecht vragen wij, dat dit in ons moge geschieden door de gave van den Geest,
die de enige Geest is van den Vader en den Zoon; want de heilige en natuurlijke
eenheid, gelijkheid en liefde van de Drievuldigheid, die alleen de enige en ware God
is, heiligt wie zij tot kinderen aanneemt door hun eensgezind te maken. In deze éne
zelfstandigheid der Drievuldigheid immers is de eenheid in de oorsprong (de Vader),
de gelijkheid in de voortkomst van den Zoon, en de vereniging van deze eenheid en
gelijkheid in de liefde (van den Heiligen Geest). Geen verdeeldheid kent deze eenheid,
geen verscheidenheid kent deze gelijkheid, geen verveling is in deze liefde. Niet de
minste onenigheid of wrijving is hier mogelijk; want de gelijkheid is vol liefde en
eenheid, de eenheid is vol gelijkheid en liefde, en de liefde is vol eenheid en
gelijkheid. Zo is de Drievuldigheid naar haar wezen en zonder ver-
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andering in volmaakte rust. Door de gemeenschap van den Heiligen Geest - als wij
ons aldus mogen uitdrukken - wordt de éne liefde getoond van Vader en Zoon. Want
waarlijk, de éne Geest van Vader en Zoon bewerkt in hen aan wie Hij de genade van
het goddelijke kindschap verleent, wat Hij reeds heeft bewerkt in hen van wie in de
Handelingen der Apostelen geschreven staat dat zij dien Geest hadden ontvangen:
‘De menigte der gelovigen had slechts één hart en één ziel’ (Hand. 4, 32). En de
Apostel zegt, dat deze geestelijke eenheid met zorg moet worden bewaard door de
band des vredes: ‘Ik, de gevangene voor de zaak des Heren, ik bid u dat gij u gedraagt
overeenkomstig uw roeping; dat gij elkander in liefde verdraagt met alle
ootmoedigheid, zachtheid en geduld; dat gij u beijvert de eenheid des geestes te
bewaren door de band des vredes; één lichaam en één Geest’ (Eph. 4, 1-4).
God heeft slechts behagen in de offers der Kerk, in de offers welke Hem in
geestelijke eenheid worden gebracht; door die eenheid namelijk, waar de waarheid
des geloofs geen enkele verdeeldheid in de Drievuldigheid belijdt, en waar de
ongeschokte vrede een broederlijke eensgezindheid verzekert in de liefde.

Getijden op het feest der allerheiligste drievuldigheid
Op Zaterdag voor Drievuldigheids-Zondag bidt men de EERSTE VESPERS, welke
gelijk zijn aan de Vespers op bladz. 851, behalve de veranderingen die daar voor de
Eerste Vespers zijn aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

GLORIA tibi, Trinitas * aequalis, una EER zij U. Drievuldigheid, * volmaakt
Deitas, et ante omnia saecula, et nunc et gelijk, één Godheid, vóór alle eeuwen,
in perpetuum.
nu en voor immer.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Laus et perennis gloria * Deo
2 ANT. Lof en eeuwige eer * zij God den
Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, in Vader en den Zoon en den Heiligen
saeculorum saecula.
Vertrooster, in der eeuwen eeuwigheid.
3 ANT. Gloria laudis * resonet in ore
3 ANT. Lofprijzing weerklinke * uit aller
omnium, Patri, genitaeque Proli, Spiritui mond voor den Vader en den eniggeboren
Sancto pariter resultet laude perenni.
Zoon; insgelijks voor den Heiligen Geest
weerklinke eeuwige lof.
4 ANT. Laus Deo Patri, * parilique Proli, 4 ANT. Lof weerklinke voor God den
et tibi,
Vader * en voor den
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Zoon, Hem gelijk, en voor U, Heilige
Geest, in gedurige geestdrift, uit onze
mond door alle eeuwigheid.

Sancte, studio perenni, Spiritus, nostro
resonet ab ore, omne per aevum.

5 ANT. Uit wien * en door wien en in
wien alles bestaat; Hem zij eer in
eeuwigheid.

5 ANT. EX quo omnia, * per quem omnia,
in quo omnia: ipsi gloria in saecula.

Kapittel Rom. 11, 33
O diepte van de rijkdommen der wijsheid
en kennis van God; hoe ondoorgrondelijk
zijn zijne oordelen, en hoe onnaspeurlijk
zijn wegen. . Gode zij dank.

O altitudo divitiarum sapientiae et
scientiae Dei: quam incomprehensibilia
sunt judicia ejus, et investigabiles viae
ejus! . Deo gratias.

Lofzang
Gij, Eenheid in Drievuldigheid,
die 't wereldrond in macht beheerst,
aanhoor het lied van lof, dat wij
U zingen nu wij zijn ontwaakt.

Tu, Trinitatis Unitas,
orbem potenter quae regis,
attende laudum cantica,
quae excubantes psallimus.

Reeds rijst de held're morgenster,
die 't naad'ren kondigt van de dag;
het nachtelijke duister wijkt;
omstrale ons uw heilig licht.

Ortus refulget Lucifer,
sparsamque lucem nuntiat:
cadit caligo noctium:
lux sancta nos illuminet.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
met onzen Trooster, Heil'gen Geest,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Amen.

Amen.

. Laat ons prijzen den Vader en den
Zoon met den Heiligen Geest. . Laat
ons Hem loven en verheffen in
eeuwigheid.

. Benedicamus Patrem et Filium cum
Sancto Spiritu. . Laudemus et
superexaltemus eum in saecula.

ANT. Geprezen zij * de heilige en
ongedeelde Drievuldigheid, die alles heeft
geschapen en bestuurt, nu en altijd, en in
de ongemeten eeuwen der eeuwen.

ANT. Benedicta sit * sancta creatrix et
gubernatrix omnium, sancta et individua
Trinitas, nunc et semper, et per infinita
saecula saeculorum.
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Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachti-

Oremus. - Omnipotens
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sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis
in confessione verae fidei, aeternae
Trinitatis gloriam agnoscere, et in
potentia majestatis adorare Unitatem:
quaesumus; ut, ejusdem fidei firmitate,
ab omnibus semper muniamur adversis.
Per Dominum nostrum.

ge, eeuwige God, die uw dienaren hebt
verleend in de belijdenis van het ware
geloof de heerlijkheid der eeuwige
Drievuldigheid te erkennen en in de
macht van haar majesteit de Eenheid te
aanbidden; wij vragen U, dat wij door
standvastigheid in dit geloof steeds voor
alle onheil beveiligd blijven. Door onzen
Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De geloofsbelijdenis van den heiligen Athanasius
In de PRIME wordt aan de laatste psalm de zogenaamde geloofsbelijdenis van den
heiligen Athanasius toegevoegd.
De volgende geloofsbelijdenis ‘Quicumque’ werd eertijds aan den heiligen
kerkleraar Athanasius toegeschreven. Tegenwoordig meent men, dat zij
van Latijnse oorsprong is. Enkelen hebben den heiligen Ambrosius als
schrijver genoemd; ten minste is de tekst uit de vijfde of zesde eeuw. De
geloofsbelijdenis bevat een duidelijke en uitvoerige uiteenzetting van de
katholieke leer betreffende het geheim der Allerheiligste Drievuldigheid,
zoals deze leer door den heiligen Athanasius en tal van andere kerkleraren
in de strijd tegen de dwalingen werd verdedigd en verklaard.
Alwie zalig wil worden, moet vóór alles het katholieke geloof aanhangen.
Zo iemand dit niet geheel en ongeschonden bewaard heeft, hij zal zonder twijfel
voor eeuwig verloren gaan. Dit nu is het katholieke geloof: dat wij één God in de
Drievuldigheid, en de Drievuldigheid in de Eenheid aanbidden;
Weliswaar de Personen onderscheidend, maar de zelfstandigheid niet scheidend.
Een ander toch is de Persoon van den Vader, een ander die van den Zoon, een ander
die van den Heiligen Geest.
Maar van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest is één de Godheid, gelijk
de glorie en gelijkelijk eeuwig de majesteit. Gelijk de Vader is, zó is de Zoon, zó is
de Heilige Geest.
Ongeschapen is de Vader, ongeschapen is de Zoon, ongeschapen is de Heilige
Geest.
Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest.
Eeuwig is de Vader, eeuwig is de Zoon, eeuwig is de Heilige Geest.
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Toch zijn er niet drie eeuwigen, maar één eeuwige.
Eveneens zijn er niet drie ongeschapenen, noch drie onmetelijken, maar één
ongeschapene en één onmetelijke. Op dezelfde wijze is almach-
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tig de Vader, almachtig de Zoon, almachtig de Heilige Geest.
En toch zijn er niet drie almachtigen, maar één almachtige.
Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God; En toch zijn er niet drie
goden, maar is er slechts één God.
Zo is de Vader Heer, de Zoon Heer, de Heilige Geest Heer; En toch zijn er niet
drie heren, maar is er slechts één Heer. Want zoals wij krachtens de christelijke leer
iedere Persoon als God en Heer moeten belijden, zo verbiedt ons de katholieke
godsdienst drie goden of heren te erkennen. De Vader is door niemand gemaakt,
geschapen noch voortgebracht.
De Zoon is alleen van den Vader, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.
De Heilige Geest is uit den Vader en den Zoon, niet gemaakt of geschapen of
voortgebracht, maar voortkomend. Eén Vader dus, geen drie Vaders; één Zoon, geen
drie Zonen; één Heilige Geest, geen drie Heilige Geesten.
En in deze Drievuldigheid is geen vroeger of later, geen meer of minder, maar alle
drie Personen zijn met elkander even eeuwig en even gelijk. Zodat in alles, gelijk
boven reeds gezegd is, de Eenheid in de Drievuldigheid, en de Drievuldigheid in de
Eenheid moet worden aanbeden.
Wie derhalve zalig wil worden, denke aldus over de Drievuldigheid.
Doch noodzakelijk is voor het eeuwig heil, dat men ook de menswording van
onzen Heer Jesus Christus oprecht gelove.
Dit dan is het ware geloof, dat wij geloven en belijden, dat onze Heer Jesus Christus
de Zoon is van God, God en mens.
God uit de zelfstandigheid des Vaders, vóór eeuwigheid voortgekomen; en mens
uit de zelfstandigheid der moeder, geboren in de tijd.
Volkomen God en volkomen mens, bestaande uit een redelijke ziel en een menselijk
lichaam.
Gelijk aan den Vader naar zijn Godheid, minder dan de Vader naar zijn mensheid.
Die, hoewel God en mens, toch niet twee is, maar één Christus.
Eén evenwel, niet door omzetting der Godheid in het vlees, maar door de opneming
van de mensheid in God. Volstrekt één, niet door vermenging der naturen, maar door
eenheid van Persoon. Want gelijk de redelijke ziel en het lichaam één mens is, zo is
God en mens één Christus. Die geleden heeft voor ons heil, nedergedaald is ter helle,
op de derde dag verrezen uit de doden;
Hij is opgeklommen ten hemel, zit aan de rechterhand van God den almachtigen
Vader; vanwaar Hij zal komen om te oordelen over levenden en doden;
Bij wiens komst alle mensen met hun lichamen zullen moeten verrijzen, en
rekenschap
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geven van hun eigen daden. En wie het goede hebben gedaan, zullen ingaan tot het
eeuwige leven; doch wie kwaad hebben bedreven, in het eeuwige vuur.
Dit is het katholieke geloof; wie dit niet getrouw en vast zal hebben geloofd, kan
niet zalig worden.
Eer aan den Vader.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

GLORIA tibi, Trinitas * aequalis, una EER zij U, Drievuldigheid, * volmaakt
Deitas, et ante omnia saecula, et nunc et gelijk, één Godheid, vóór alle eeuwen,
in perpetuum.
nu en voor immer.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
In de EERSTE VESPERS de eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189, als
vijfde psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 806.
2 ANT. Laus et perennis gloria * Deo
2 ANT. Lof en eeuwige eer * zij God den
Patri, et Filio, Sancto simul Paraclito, in Vader en den Zoon en den Heiligen
saeculorum saecula.
Vertrooster, in der eeuwen eeuwigheid.
3 ANT. Gloria laudis * resonet in ore
3 ANT. Lofprijzing weerklinke * uit aller
omnium, Patri, genitaeque Proli, Spiritui mond voor den Vader en den eniggeboren
Sancto pariter resultet laude perenni.
Zoon; insgelijks voor den Heiligen Geest
weerklinke eeuwige lof.
4 ANT. Laus Deo Patri, * parilique Proli, 4 ANT. Lof weerklinke voor God den
et tibi, Sancte, studio perenni, Spiritus, Vader * en voor den Zoon, Hem gelijk,
nostro resonet ab ore, omne per aevum. en voor U, Heilige Geest, in gedurige
geestdrift, uit onze mond door alle
eeuwigheid.
5 ANT. EX quo omnia, * per quem omnia, 5 ANT. Uit wien * en door wien en in
in quo omnia: ipsi gloria in saecula.
wien alles bestaat; Hem zij eer in
eeuwigheid.

Kapittel Rom. 11, 33
O altitudo divitiarum sapientiae et
O diepte van de rijkdommen der wijsheid
scientiae Dei: quam incomprehensibilia en kennis van God; hoe ondoorgrondelijk
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ejus! . Deo gratias.

zijn zijne oordelen, en hoe onnaspeurlijk
zijn wegen. . Gode zij dank.
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Avondlofzang
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Jam sol recedit igneus) met melodie
op bladz. 1531.
O zalig licht, Drievuldigheid
en oerbeginlijke Enigheid,
reeds taant en daalt de vuren zon;
stort Gij uw licht in ons gemoed.

O lux, beata Trinitas
et principalis Unitas:
jam sol recedit igneus,
infunde lumen cordibus.

U bidden wij des ochtends vroeg,
U 's avonds laat met lofgezang,
U moge ons smekelingenlied
eens loven alle eeuwen door.

Te mane laudum carmine,
te deprecemur vespere:
te nostra supplex gloria
per cuncta laudet saecula.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
met onzen Trooster, Heil'gen Geest,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Amen.

Amen.

. Geprezen zijt Gij, Heer, in het
. Benedictus es, Domine, in firmamento
uitspansel des hemels. . Lofwaardig en caeli. . Et laudabilis et gloriosus in
heerlijk in eeuwigheid.
saecula.
ANT. U God * Vader ongeboren, U Zoon
eniggeboren, U Heilige Geest den
Vertrooster, heilige en ongedeelde
Drievuldigheid, belijden, loven en prijzen
wij met geheel ons hart en onze mond; U
zij eer in eeuwigheid.

ANT. Te Deum * Patrem ingenitum, te
Filium unigenitum, te Spiritum Sanctum
Paraclitum, sanctam et individuam
Trinitatem, toto corde et ore confitemur,
laudamus atque benedicimus: tibi gloria
in saecula.

In de EERSTE VESPERS:
. Loven wij den Vader en den Zoon en . Benedicamus Patrem et Filium cum
den Heiligen Geest. . Laat ons Hem
Sancto Spiritu. . Laudemus et
prijzen en verheffen in eeuwigheid.
superexaltemus eum in saecula.
ANT. Dank zij U, * o God, dank zij U,
waarachtige en enige Drievuldigheid,
enige en opperste Godheid, heilige en
enige Eenheid.

ANT. Gratias tibi, * Deus, gratias tibi,
vera et una Trinitas, una et summa Deitas,
sancta et una Unitas.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
God, die uw dienaren hebt verleend in de qui dedisti famulis tuis in confesbe-
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sione verae fidei, aeternae Trinitatis
gloriam agnoscere, et in potentia
majestatis adorare Unitatem: quaesumus;
ut, ejusdem fidei firmitate, ab omnibus
semper muniamur adversis. Per Dominum
nostrum.

lijdenis van het ware geloof de
heerlijkheid der eeuwige Drievuldigheid
te erkennen en in de macht van haar
majesteit de Eenheid te aanbidden; wij
vragen U, dat wij door standvastigheid in
dit geloof steeds voor alle onheil
beveiligd blijven. Door onzen Heer.

In de Vespers op Zondag volgt hier de gedachtenis van de EERSTE ZONDAG NA
PINKSTEREN:
ANT. Nolite judicare, * ut non judicemini: ANT. Oordeelt niet, * opdat gij niet
in quo enim judicio judicaveritis,
geoordeeld wordt: want volgens het
judicabimini, dicit Dominus.
oordeel waarmede gij zult oordelen, zult
gij zelf worden geoordeeld, zegt de Heer.
. Dirigatur, Domine, oratio mea.
Sicut incensum in conspectu tuo.

.

. Mijn gebed stijge op, o Heer.
wierook voor uw aangezicht.

. Als

Oremus. - Deus, in te sperantium
fortitudo, adesto propitius invocationibus
nostris: et, quia sine te nihil potest
mortalis infirmitas, praesta auxilium
gratiae tuae; ut, in exsequendis mandatis
tuis, et voluntate tibi et actione
placeamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, sterkte van wie
op U hopen, verhoor goedgunstig ons
smeken; en daar de zwakheid van de
sterfelijke natuur zonder U niets vermag,
schenk ons de bijstand van uw genade,
opdat wij U in het naleven van uw
geboden door wil en daad behagen. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve, Regina, bladz.
202.

Gebeden ter ere van de allerheiligste drievuldigheid
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God, door wiens genade wij de Drievuldigheid in Personen en de Eenheid van de
goddelijke zelfstandigheid belijden; verleen genadig dat wij, die door dit pantser des
geloofs worden beschermd, van alle onheil worden bevrijd. Geef, vragen wij,
almachtige God, dat wij die het éne Wezen van de heilige Drievuldigheid belijden,
gelijk wij nu onder uw leiding wandelen door het geloof, zo eens door U worden
opgenomen en geleid tot de aanschouwing.
God, die ons geleerd hebt

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

854
in uw Drievuldigheid zonder vermenging en in het éne Wezen uwer Majesteit zonder
verdeling te geloven; geef op ons bidden, dat op dit fundament der katholieke leer
het gebouw van heilige deugden in ons worde opgetrokken.
God, die ons het geheim van de heilige Drievuldigheid hebt geopenbaard; verleen,
vragen wij, dat wij, die reeds leven uit het geloof, door vermeerdering van goede
werken daarin mogen groeien. Door Christus onzen Heer. Amen.

Gebed uit de liturgie van patriarch Severus van Antiochië
Wie is in staat uw macht te ontvouwen, of wie kan uw lof verhalen? Gij toch zijt
waarlijk heilig, God de Vader en oorsprong van het heelal; en Hij die uit U voortkomt,
de Zoon, U gelijk in eeuwigheid en wijsheid, op wonderbare wijze uit uw Wezen
buiten de tijd voortgekomen, met uw Godheid alle eer overwaardig; en de Heilige
Geest die levend maakt en alles tot volmaaktheid voert, gelijkelijk zonder begin en
tijd voortkomend. Alle machten des hemels verheerlijken U, en uw eniggeboren
Zoon, en uw Heiligen Geest, één God in drie Personen. Wie kan de diepte van uw
liefde jegens de mensen doorvorsen? Toen wij schuldig waren door de overtreding
van uw gebod, hebt Gij gewild dat God het Woord, uw eniggeboren Zoon en de glans
van uw heerlijkheid, de bewerker zou zijn van ons heil. Door uw welgevallen en uit
eigen wil heeft Hij dit werk des heils voor ons ondernomen, en is mens geworden
uit de heilige Moeder Gods en altijd Maagd Maria, die geheiligd was door de komst
van den Heiligen Geest. Hij is ontvangen, geboren, en in alles aan ons gelijk
geworden, naar lichaam, ziel en geest; geheel de mensheid heeft Hij aangenomen,
en ons door zijn volledig heilsbestel de opgang naar de hemel gebaand.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Alles wat ik doe, o Heer, doet Gij; niets ben ik of kan ik voor uw aangezicht. Dat ik
besta, het komt van U; en zonder U kan ik niets volvoeren. Ik offer aan U op,
goedertierenste Vader van barmhartigheid, en vertrouw aan U toe wat reeds van U
is. Ik geef mij aan U over, nietswaardig als ik ben, en ik erken mijn ondankbaarheid
voor alle gaven, welke Gij mij hebt verleend. U zij lof, U zij glorie, U zij dankzegging,
allerzaligste Vader, eeuwige Majesteit, die mij door uw oneindige macht uit het niet
hebt geschapen. U loof ik, U verheerlijk ik, U zeg ik dank, allerzaligste Zoon, afglans
des Vaders, die mij door uw eeuwige wijsheid van de dood hebt bevrijd. U zegen ik,
U heilig ik, U aanbid ik, zaligste en milde Geest, die mij door uw gezegende liefde
en goedheid uit de zonde tot de
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genade hebt geroepen, uit de verbanning naar het vaderland, uit de ellende tot de
rust, uit het leed tot het genot van liefelijkste en overheerlijke zoetheid. Deze weldaad
schenke ons Jesus Christus, de Zoon van de Maagd Maria, die met den Vader en den
Heiligen Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Verzuchtingen van de heilige Catharina van Siëna
O eeuwige Drievuldigheid, Godheid, goddelijke natuur die zo groot een waarde aan
het bloed van uw Zoon hebt geschonken. Gij zijt een zee zonder bodem, heilige
Drievuldigheid; hoe meer ik mij er in verzink, des te meer vind ik U; en hoe meer
ik U vind, des te meer zoek ik U nog. Van U kan men nimmer zeggen: het is genoeg.
De ziel die zich in uw diepten verzadigt, verlangt naar U zonder ophouden; want
altijd blijft zij hongerig naar U, eeuwige Drievuldigheid, altijd verlangt zij het licht
in uw licht te aanschouwen. Gelijk het hert smacht naar het levende water uit de
bronnen, zo verlangt mijn ziel uit te gaan uit de donkere kerker van het lichaam om
U in waarheid te zien. Hoelang nog zal uw aanschijn voor mijn ogen verborgen
blijven, eeuwige Drievuldigheid, vuur en afgrond van liefde? Verdrijf daarom nog
heden de wolk van mijn lichamelijkheid. De kennis die Gij mij in uw Waarheid van
Uzelf hebt gegeven, doet mij hevig verlangen de last van mijn vlees af te leggen, en
mijn leven te geven voor de heerlijkheid en eer van uw Naam. Want reeds heb ik
gesmaakt en geschouwd, in het licht dat uw licht aan mijn inzicht heeft geschonken,
de afgrond van uw eeuwige Drievuldigheid en de schoonheid der schepping. Toen
ik mijzelf in U bezag, heb ik gezien dat ik uw beeltenis ben, en dat Gij mij uw eigen
kracht hebt gegeven, eeuwige Vader. In mijn verstand immers bezit ik de wijsheid,
welke is uw enige Zoon; en bovendien gaaft Gij mij den Heiligen Geest, die uit U
en uw Zoon voortkomt, en die mijn wil in staat stelt U te beminnen. Gij, eeuwige
Drievuldigheid, zijt mijn Schepper, en ik ben uw schepsel. Ik heb erkend, door het
herstel dat Gij mij hebt bereid in het bloed van uw Zoon, dat Gij verliefd zijt op de
schoonheid uwer schepping. O afgrond, eeuwige Godheid, bodemloze oceaan, wat
hebt Gij mij meer kunnen geven dan Uzelven. Gij zijt het vuur dat altijd brandt en
nimmer wordt geblust. Gij zijt het vuur dat alle ijs smelten doet en alles verlicht;
door zijn schijnsel hebt Gij mij uw waarheid leren kennen.

Gebed van zuster Elisabeth van de heilige drievuldigheid
O mijn God, Drievuldigheid die ik aanbid, help mij mijzelf geheel te vergeten om
mij
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te vestigen in U, onbewogen en rustig alsof mijn ziel reeds in de eeuwigheid was.
Niets moge mijn vrede verstoren, niets moge mij doen heengaan uit U, o mijn
onveranderlijke; maar dat iedere minuut mij meevoere, verder in de diepte van uw
mysterie. Maak mijn ziel vredig, maak er uw hemel van, uw geliefde woning en de
plaats van uw rust; en moge ik U daar nooit alleen laten, maar er verblijven geheel
en al, in aandachtig geloof, stil aanbiddend, geheel overgegeven aan uw scheppende
werking.
Mijn Christus, mijn geliefde, uit liefde tot mij gekruisigd, ik zou de bruid willen
zijn van uw Hart, ik zou U willen overdekken met glorie, ik zou U willen liefhebben
tot stervens toe. Maar ik voel mijn onmacht, en ik vraag U daarom mij te bekleden
met Uzelf, mijn ziel gelijkvormig te maken aan alle roerselen van de uwe, mij te
overstromen, mij geheel in U op te nemen, Uzelf in plaats te stellen van mij, opdat
mijn leven niet anders zij dan de uitstraling van uw leven. Woon in mij als Aanbidder,
als Eerhersteller, als Verlosser. Eeuwig Woord, Woord van mijn God, ik wil mijn
leven doorbrengen met naar U te luisteren, alleen nog maar nederzitten om door U
te worden onderricht. Door alle nachten, door alle leegten, door alle onmacht heen
wil ik strak mijn blik gericht houden op U, en blijven in uw grote klaarte. O mijn
zon, die ik zozeer bemin, houd mij in uw verblindende stralen gevangen, opdat ik
nimmer moge heengaan uit uw licht. O verterend vuur, Geest van liefde, kom in mij,
opdat in zekere zin de menswording van het Woord zich in mij herhale. Moge ik
voor Hem als een nieuwe mensheid zijn, waarin Hij geheel zijn mysterie kan
vernieuwen. Moogt Gij, Vader, U dan nederbuigen tot uw arm, klein schepsel en
daarin niets anders zien dan uw welbeminden Zoon, in wien Gij uw welbehagen
hebt.
O, mijn Drie, mijn alles, mijn zaligheid, eindeloze eenzaamheid, onmetelijkheid
waarin ik mij verlies, ik geef mij ten prooi aan U over. Begraaf U in mij, opdat ik
mij begrave in U; totdat ik in uw licht de afgrond van uw grootheden aanschouwe.
Amen.

Strofen uit de Oktoichos
In de Oktoïchos, het boek van de acht tonen, dat de wisselende gezangen
van de Byzantijnse ritus bevat voor de steeds herhaalde cyclus van acht
weken, vinden wij voor het nachtofficie van de Zondagen telkens een
Kanon ter ere van de Heilige Drievuldigheid aangegeven. In deze strofen,
welke voor het merendeel door Metrophanes werden gedicht, vindt men
de traditionele bespiegelingen, waarin de Oosterse theologen dit geheim
hebben overwogen. Zo treffen ons in de eerste vier volgende strofen de
zinspelingen op de plaatsen uit het Oude Testament, welke de heilige
vaders graag als voorafbeeldingen van Gods Drievuldigheid hebben
beschouwd.
Abraham, wonend in den vreemde, mocht ter vooraf-
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beelding ontvangen den énen Heer in drie Personen, hem verschijnend in gedaanten
van mannen.
Aan Abraham verscheen oudtijds de God in drie Personen bij de eik van Mamre,
uit ontferming zijn gastvriendschap vergeldend in het loon van Isaac; Hem zingen
wij nu lof, als den God onzer vaderen.
Toen Isaias U aanschouwde, geprezen door stemmen die het driemaalheilig zongen,
en zittend op de troon in den hoge, heeft Hij van de éne Oergoddelijkheid erkend het
driepersoonlijke Wezen.
In van de éne Heerschappij het driepersoonlijk Wezen werd Daniël ingewijd, toen
hij Christus aanschouwde als den Rechter die tot den Vader ging, terwijl de Geest
het visioen hem toonde.
Gij, die naar uw beeld en gelijkenis mij hebt gevormd, oergoddelijke, alscheppende
Drievuldigheid en Eenheid onvermengd, geef inzicht mij en licht om met kracht uw
heilige, goede en volmaakte wil te volvoeren.
Door ons de zee van uw ontferming, Heer, te tonen, hebt Gij uw Zoon tot onze
nietswaardigheid gezonden en deze in de luister van haar aanvang weer hersteld.
Geef mij ook inzicht nu door uw Heiligen Geest.
Verhef onze geest en ons inzicht tot U, Allerhoogste, en verlicht met reine stralen
ons, o Vader, Woord en Trooster, Gij die woont in het ontoegankelijke licht, Zon
der heerlijkheid en Meester van het licht, om altijd U te loven, den énen God in drie
Personen.
De onstoffelijke en hemelse koren hebt Gij aangesteld, de spiegels uwer
schoonheid, om U, Drievuldigheid en Eenheid niet te scheiden, zonder ophouden te
prijzen. Ontvang nu ook, hoewel uit mond van leem gevormd, onze lofzang. Gij, éne
Heerschappij in drievoudig schijnsel, één Goddelijkheid in straling van drie zonnen,
neem aan in uwe goedheid hen die U bezingen; bevrijd hen van hun zonden en van
lasten van bekoring; en in uw liefde haast U aan uw Kerken vrede te geven en eenheid.

Lofzang toegeschreven aan den heiligen Simeon Bar Saba
U, Heer, zij lof, die ons in het begin in vrijheid hebt geschapen.
U, Heer, zij lof, die ons uw levend beeld en gelijkenis hebt genoemd.
U, Heer, zij lof, die ons met vrijheid en verstand hebt gesierd.
U, gerechte Vader, zij lof, die ons in uw liefde als kinderen hebt willen bezitten.
U, heilige Zoon, zij lof, die ons lichaam hebt aangenomen en U er mee hebt bekleed
om ons te verlossen.
U, Geest des levens, zij lof, die ons met uw gaven hebt verrijkt.
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U, Heer, zij lof, die ons uit de dwaling der afgodsbeelden hebt vergaderd.
U, Heer, zij lof, die ons tot de kennis van uw Godheid hebt gevoerd.
U, Heer, zij lof, die ons als geestelijke vaten voor uw dienst hebt toebereid.
U, Heer, zij lof, die ons nodigt tot de heerlijke woning des hemels.
U, Heer, zij lof, die ons betreffende de koren der hemelingen hebt onderwezen.
U, Heer, zij lof, die ons waardig hebt gemaakt U met de engelen te loven.
Uit geheel onze mond zij U lof, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Uit de hoogten en uit de diepten zij lof aan de Drievuldigheid.
In de hemel der geesten en op de aarde der stoffelijke wezens zij U lof.
Van eeuwigheid tot eeuwigheid, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lofzang uit de getijden der maronieten
U zij lof, Vader verborgen en onnaspeurlijk; U ook worde lof gebracht, eniggeboren
en niet te begrijpen Zoon; U zij verheerlijking, heilige, niet te verklaren Geest;
ondeelbare en niet de doorvorsen Drievuldigheid.
De Vader brengt voort, en de Zoon wordt uit zijn schoot geboren, en uit Vader en
Zoon komt voort de Heilige Geest. De Vader is de Schepper, die de wereld uit het
niet heeft gevormd; de Zoon is de Maker, die alles met zijn Vader heeft gemaakt; de
Heilige Geest is de Paracleet, die alles bezegelt, en door wien al wat was en zijn zal
en bestaat, tot zijn volmaaktheid wordt gebracht.
De Vader is het verstand, de Zoon het Woord, de Geest de stem: drie namen, maar
slechts één wil en éne macht. Dit is het geloof der heilige Kerk, die onderwezen is
door heiliging uit de hemel.
De heilige, de heilige, en driemaal worde Hij genoemd de heilige, de éne God, die
zij verheerlijkt in de hemel en op aarde.
Andere gebeden ter ere van de Allerheiligste Drievuldigheid vindt men op bladz. 496
vlg.
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Donderdag na Drievuldigheidszondag
Feest van het allerheiligste sacrament
Op Witte Donderdag hebben wij overwogen hoe in de Eucharistie het Pascha des
Heren onder ons tegenwoordig blijft: hoe in de Eucharistie het geslachte Lam, dat
in de hemel wordt aanbeden door de liturgie van engelen en oudsten, in ons midden
is; hoe wij mogen eten van zijn Vlees en drinken van zijn Bloed, ten eeuwigen leven.
Zo is de feestzaal van het hemels rijk, waarover Christus in de parabel spreekt, reeds
op aarde werkelijkheid geworden; niet alleen voorafbeelding van de toekomstige
heerlijkheid, maar tegelijkertijd haar eerste verwerkelijking. Want deze feestzaal is
ook de heilige Kerk, en het gastmaal is ook de dis welke in het midden der Kerk staat
aangerecht. Langs alle wegen en binnenpaden komen de verlosten de Kerk binnen
om zich te voeden met het Lichaam en Bloed des Heren.
De eerbied voor de heilige Gaven van Christus' Lichaam en Bloed heeft de liturgie
der Kerk gedurende de middeleeuwen met tal van vormen verrijkt. De heilige Hostie
wordt bewaard en aanbeden; want hier is Christus zelf. De heilige Gedaante wordt
bewierookt en in processie rondgedragen; want de aanbidding en lofzangen der
christenen, die knielen voor het heilig Sacrament, gelden hetzelfde Lam, dat in de
hemel aanbeden wordt door de nimmer eindigende jubel van engelen en heiligen.
De vroomheid der christenen heeft deze feestdag uitgekozen om het altaar van het
heilig Sacrament met zomerbloemen te sieren en meer dan anders de lof te zingen
van Christus' tegenwoordigheid, de heerlijkheid te prijzen van het eucharistisch offer
en van het heilig maal. Want als wij vandaag nederknielen voor de heilige Hostie,
of in blijde ommegang de sacramentele tegenwoordigheid des Heren belijden,
overwegen wij toch allereerst, dat Hij onder ons tegenwoordig wilde blijven om te
dienen tot spijs en drank. Niet onder de gedaante van een kostbaar sieraad
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immers vinden wij Christus op het altaar in onze kerken, maar als voedsel, als het
Brood des hemels waarvan de psalmist reeds had gesproken. Wij kunnen aanbidden,
omdat wij zijn uitgenodigd te eten en te drinken. Wij kunnen in Christus' nabijheid
verblijven, omdat Hij ons heeft gezegd dat wij alleen door Hem te eten kunnen leven
in eeuwigheid.
EERSTE OVERWEGING: OVER DE WOORDEN ‘MIJN VLEES IS WAARLIJK SPIJS EN MIJN
BLOED IS WAARLIJK DRANK’ (van Joannes Tauler) - De Heer zeide: ‘Mijn vlees is
waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank; en wie Mij eet, blijft in Mij, en Ik in
hem’ (Jo. 6, 55-56). Hoe treft ons hier de diepe en grenzenloze nederigheid van onzen
Heer. Hij zwijgt over wat het grootst is, en noemt slechts het kleinste. Want het
grootst is zijn aanbiddelijke Godheid, en Hij spreekt over vlees en bloed, hoewel de
Godheid en zijn heilige ziel beiden even werkelijk tegenwoordig zijn als zijn vlees
en bloed.
De onbegrijpelijke overdaad van zijn liefde blijkt op heerlijke wijze hieruit, dat
het Hem niet voldoende is geweest onze broeder te worden en onze ellendige,
zwakkeen bedorven natuur aan te nemen. Hij heeft Zichzelf tot mens gemaakt, opdat
de mens God zou worden. Maar zelfs dit was Hem niet genoeg; Hij heeft ons voedsel
willen worden. Daarom zegt de heilige Augustinus: ‘Geen volk is zo groot als het
christenvolk; aan geen volk is zijn god zo nabij, als de onze het is aan ons’. Wij eten
onzen God. Welk een bewonderenswaardige en onzegbare liefde is er nodig geweest
om dit wonder uit te denken. Deze liefde gaat alle zinnen te boven; deze liefde zou
het hart van alle mensen moeten verwonden, zozeer is de liefde van Jesus jegens ons
boven alles verheven. Welnu, geen stoffelijk ding is den mens zo nabij en innig
verbonden als de drank en het voedsel dat hij tot zich neemt door zijn mond. En juist
daarom, om zich zo dicht en innig mogelijk met ons te verenigen, heeft Hij dit
heerlijke middel gevonden. Want het lichamelijke voedsel dat wij tot ons nemen,
gaat over in ons lichaam en wordt tot ons lichaam en bloed. Maar terwijl het
lichamelijke voedsel wordt omgezet in ons vlees, wordt daarentegen hij die waardig
van dit aanbiddelijke voedsel eet, veranderd in dit voedsel. Daarom kon de Heer tot
den heiligen Augustinus zeggen: ‘Ik word niet veranderd in u, maar gij wordt
veranderd in Mij’. En de heilige Bernardus zeide: ‘Als wij God nuttigen, worden wij
genuttigd door Hem; Hij neemt ons in Zich op’.
TWEEDE OVERWEGING: DE EUCHARISTIE, GEHEIM DES GELOOFS (van Jean Olier) Het is ongelofelijk, zoveel wonderen als in dit verheven geheim zijn verborgen. Het
is bij uitstek een mysterie des geloofs, het meest verhulde van allen. Wie zou uit
zichzelf kunnen bedenken, dat de Zoon van God er in verborgen is, met die luister
van majesteit waarover de wereld zich eens zal verbazen? Wie zou kunnen bedenken,
dat de engelen Hem onder deze gedaanten aanbidden gelijk Hij in de

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

861
hemel is? Wie zou kunnen bedenken, dat de Zoon van den eeuwigen Vader er in
verblijft met de geest van zijn goddelijke geheimen, om deze geest aan de mensen
mede te delen en de genade er van in aller harten uit te storten? Wie zou geloofd
hebben, dat dit brood het voedsel van alle heiligen des hemels is, het brood waarmede
de engelen zich nimmer voldoende kunnen verzadigen?
O wonder van de macht van mijn God! O wonder van zijn heerlijkheid! Welk een
voldoening gevoel ik, als ik deze wonderen beschouw. Als men de vruchten kent,
welke worden bewerkt door iets wat zo nederig van aanzien is, hoe kan men dan
nalaten, o mijn God, U aanstonds te loven, U te verheerlijken, en te belijden dat Gij
alleen er de bewerker van zijt. Ga voort, Heer, uw wonderen te werken door zo
verhulde middelen, omdat deze wonderen zozeer uw heerlijkheid openbaren.
DERDE OVERWEGING: OVER CHRISTUS' LIEFDE IN DE EUCHARISTIE (van den heiligen
Alfonsus-Maria van Liguori) - De profeet Isaias verlangde, dat men de vondsten van
liefde, welke God heeft uitgedacht om Zich door de mensen te doen beminnen, aan
allen bekend zou maken. Wie had ooit op de gedachte kunnen komen, indien de Heer
het niet in werkelijkheid had gedaan, dat het vleesgeworden Woord Zichzelf om
onze spijs te worden tegenwoordig zou stellen onder de gedaante van brood? Toen
Jesus zijn voornemen bekend maakte aan de mensen dit geheim na te laten, konden
zelfs de leerlingen het niet van zich verkrijgen daaraan geloof te hechten. Zij
verwijderden zich van Hem en zeiden: ‘Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven?
Dit woord is hard, en wie kan het aanhoren?’ Maar wat in de gedachten van mensen
met kon opkomen, wat zij niet konden geloven, de liefde des Heren heeft het
uitgedacht, heeft het gedaan.
Met welk een verlangen haakt Jesus Christus er naar, Zich in de communie met onze
zielen te verenigen. ‘Met groot verlangen heb Ik verlangd dit Pascha met u te eten.’
Zo sprak Hij in de nacht waarin Hij dit geheim van liefde heeft ingesteld. Om ook
bij ons het verlangen levendig te maken Hem in de communie te ontvangen, wekt
Hij ons niet alleen daartoe op door zijn herhaalde uitnodiging. Niet alleen zegt Hij:
‘Komt, eet van mijn brood, drinkt van de wijn die ik U gemengd heb’, maar Hij legt
het ons daarenboven op als een gebod: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam’. Nog meer:
opdat wij Hem toch maar zouden ontvangen, lokt Hij ons aan door de belofte van
het paradijs: ‘Wie mijn vlees eet, heeft het eeuwige leven; wie dit brood eet, zal leven
in eeuwigheid’. Ja, Hij bedreigt ons met de hel, Hij dreigt ons te zullen uitsluiten van
de hemel, indien wij weigeren Hem te ontvangen. ‘Indien gij het vlees van den Zoon
des mensen niet eet, zult gij het leven in u niet hebben.’ Die uitnodigingen, die
beloften, die bedreigingen, zij komen alle voort uit het grote verlangen dat Hij heeft,
in dit geheim door ons te worden ontvangen.
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Getijden ter ere van het allerheiligste sacrament
Op Woensdag voor Sacramentsdag bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn
aan de Vespers op bladz. 864, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste
Vespers zijn aangegeven.
¶ In de COMPLETEN bidt men, gedurende geheel het octaaf, de lofprijzing aan het
einde van de lofzang zoals op het Kerstfeest en op de feesten van de heilige Moeder
Gods.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

DE WIJSHEID * heeft zich een huis
SAPIENTIA * aedificavit sibi domum,
gebouwd; zij mengde de wijn en rechtte miscuit vinum et posuit mensam, alleluja.
de maaltijd aan, alleluja.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Met de spijs der engelen * hebt 2 ANT. Angelorum esca * nutrivisti
Gij uw volk gevoed, en hun brood uit de populum tuum, et panem de caelo
hemel gegeven, alleluja.
praestitisti eis, alleluja.
3 ANT. Vet is het brood * van Christus, 3 ANT. Pinguis est panis * Christi, et
en het verschaft den koningen vreugde, praebebit delicias regibus, alleluja.
alleluja.
4 ANT. Heilige priesters * zullen God
wierook en broden offeren, alleluja.

4 ANT. Sacerdotes sancti * incensum et
panes offerunt Deo, alleluja.

5 ANT. Aan hem die overwint * zal Ik het 5 ANT. Vincenti dabo * manna
verborgen manna geven, en een nieuwe absconditum, et nomen novum, alleluja.
naam, alleluja.

Kapittel 1 Cor. 11, 23-24
Broeders: ik heb van den Heer ontvangen,
hetgeen ik u ook heb overgeleverd, dat
de Heer Jesus in de nacht toen Hij werd
verraden, brood nam, een dankgebed
sprak, het brak en zeide: Neemt en eet;

Fratres: Ego enim accepi a Domino, quod
et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus,
in qua nocte tradebatur, accepit panem,
et gratias agens fregit, et dixit: Accipite
et manducate: hoc est corpus meum, quod
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dit is mijn lichaam dat voor u zal worden pro vobis tradetur: hoc facite in meam
overgeleverd; doet dit tot Mijner
commemorationem. . Deo gratias.
gedachtenis. . Gode zij dank.
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Lofzang van den heiligen Thomas van Aquino
¶ De tekst met melodie vindt men op bladz. 1539.
Verbum supernum prodiens,
nec Patris linquens dexteram,
ad opus suum exiens,
venit ad vitae vesperam.

Het Woord dat uit den hoge daalt
en nimmer wijkt van 's Vaders zij,
kwam, tot zijn arbeid uitgegaan,
aan d'avond van zijn levensdag.

In mortem a discipulo
suis tradendus aemulis,
prius in vitae ferculo
se tradidit discipulis.

Ter dood door wie zijn leerling was
verraden aan zijn vijanden,
gaf eerst Hij als het levensbrood
Zichzelf aan de apostelkring.

Quibus sub bina specie
carnem dedit et sanguinem;
ut duplicis substantiae
totum cibaret hominem.

Hun onder tweeërlei gedaant'
schonk Hij zijn lichaam en zijn bloed;
dat heel de mens zou zijn gevoed
naar dubbele zelfstandigheid.

Se nascens dedit socium,
convescens in edulium,
se moriens in pretium,
se regnans dat in praemium.

Geboren gaf Hij tot gezel
Zichzelf, en bij het maal tot spijs,
tot losgeld bij het sterven, en
in gloriegeeft Hij Zich ten loon.

O salutaris hostia,
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia;
da robur, fer auxilium.

O offergave van ons heil,
die ons de hemelpoort ontsluit;
aan wie de vijand onderdrukt
geef uwe kracht en breng uw hulp.

Uni trinoque Domino,
sit sempiterna gloria:
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

Den enen en drievoud'gen Heer
zij ongemeten heerlijkheid;
Hij moge 't leven zonder eind
ons geven eens in 't vaderland.

Amen.

Amen.

. Posuit fines tuos pacem, alleluja.
Et adipe frumenti satiat te, alleluja.

.

. Hij schonk vrede aan uw gebied,
alleluja. . En verzadigde u met bloem
van tarwe, alleluja.

ANT. Ego sum * panis vivus, qui de caelo ANT. Ik ben * het levend brood dat uit de
descendi: si quis manducaverit ex hoc hemel is nedergedaald; als iemand eet
pane, vivet in aeternum, alleluja.
van dit brood, zal hij leven in eeuwigheid,
alleluja.
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Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ons in dit
bewonderenswaardig Sacrament de
gedachtenis van uw lijden hebt nagelaten;
geef ons, vragen wij, de heilige geheimen
van uw Lichaam en Bloed zo te vereren,
dat wij de vrucht van uw verlossing
gedurig in ons mogen ervaren. Gij die
leeft en heerst.

Oremus. - Deus, qui nobis sub
Sacramento mirabili passionis tuae
memoriam reliquisti: tribue, quaesumus;
ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra
mysteria venerari, ut redemptionis tuae
fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui
vivis et regnas.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

CHRISTUS de Heer, * priester in
eeuwigheid naar de wijze van
Melchisedech, heeft brood en wijn
geofferd.

SACERDOS in aeternum * Christus
Dominus secundum ordinem
Melchisedech, panem et vinum obtulit.

Psalm 109: Dixit Dominus Domino meo, bladz. 189.
Vandaag overwegen wij in deze psalm voornamelijk, hoe David Christus
voorzegde als den eeuwigen hogepriester.
2 ANT. De barmhartige Heer * gaf
voedsel aan hen die Hem vrezen, ter
gedachtenis aan zijn wonderdaden.

2 ANT. Miserator Dominus * escam dedit
timentibus se in memoriam suorum
mirabilium.

Psalm 110: Confitebor tibi, Domine, bladz. 190.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Het manna des Heren waarvan de psalmist sprak, is het maal, waarin wij
den Heer zelf eten tot gedachtenis en deelneming aan al de grote daden
van zijn heilswerk.
3 ANT. De kelk des heils * zal ik heffen, 3 ANT. Calicem salutaris * accipiam, et
en brengen een offer van lof.
sacrificabo hostiam laudis.

Psalm 115
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel Credidi, propter quod locutus sum: * ego
diep ben ik vernederd’;
autem humiliatus sum nimis.
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mens is te vertrouwen’.

Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo
mendax.
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Quid retribuam Domino, * pro omnibus, Wat zal ik den Heer wedergeven * voor
quae retribuit mihi?
al wat Hij mij heeft geschonken?
Calicem salutaris accipiam: * et nomen De kelk des heils zal ik heffen * en de
Domini invocabo.
Naam des Heren aanroepen,
Vota mea Domino reddam coram omni
populo ejus: * pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum ejus:

Mijn geloften aan den Heer volbrengen
ten aanschouwen van geheel zijn volk. *
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood
van zijn heiligen.

O Domine, quia ego servus tuus: * ego
servus tuus, et filius ancillae tuae.

Heer, ik ben slechts uw dienaar, * ik ben
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd.

Dirupisti vincula mea: tibi sacrificabo
hostiam laudis, * et nomen Domini
invocabo.

Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
daarom breng ik U een offer van lof * en
zal ik de Naam des Heren aanroepen,

Vota mea Domino reddam in conspectu Mijn geloften aan den Heer volbrengen
omnis populi ejus: * in atriis domus
ten aanschouwen van geheel zijn volk, *
Domini, in medio tui, Jerusalem.
in de voorhoven van het huis des Heren;
in uw midden, Jerusalem.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Calicem salutaris accipiam, et
sacrificabo hostiam laudis.

ANT. De kelk des heils zal ik heffen, en
brengen een offer van lof.

4 ANT. Sicut novellae olivarum *
Ecclesiae filii sint in circuitu mensae
Domini.

4 ANT. Als loten van olijven * mogen de
kinderen der Kerk rondom de dis des
Heren staan.

Psalm 127
De talrijke kinderen der Kerk staan rond de dis geschaard om te eten van
het heilige Brood. Zo is de Eucharistie het zegel van de liefde-eenheid der
Kerk.
Beati omnes, qui timent Dominum, * qui Gelukkig allen die den Heer vrezen, * die
ambulant in viis ejus.
wandelen op zijn wegen.
Labores manuum tuarum quia
Want gij zult eten van de arbeid uwer
manducabis: * beatus es, et bene tibi erit. handen, * gelukkig zult gij zijn en het zal
u welgaan;
Uxor tua sicut vitis abundans * in
lateribus domus tuae.

Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare
wijnstok * aan de zijden van uw huis;
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circuitu mensae tuae.

Uw kinderen als loten van olijven *
rondom uw dis.
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Zie, zo wordt de mens gezegend * die den Ecce sic benedicetur homo, * qui timet
Heer vreest.
Dominum.
De Heer zegene u uit Sion, * opdat gij
Jerusalems heil moogt aanschouwen al
de dagen uws levens,

Benedicat tibi Dominus ex Sion: * et
videas bona Jerusalem omnibus diebus
vitae tuae.

En de kinderen van uw kinderen moogt Et videas filios filiorum tuorum, * pacem
zien. * Vrede zij over Israël.
super Israël.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Als loten van olijven mogen de
kinderen der Kerk rondom de dis des
Heren staan.

ANT. Sicut novellae olivarum Ecclesiae
filii sint in circuitu mensae Domini.

5 ANT. Die vrede schenkt * aan de
5 ANT. Qui pacem * ponit fines Ecclesiae,
grenzen der Kerk, Hij, de Heer, verzadigt frumenti adipe satiat nos Dominus.
ons met bloem van tarwe.

Psalm 147
Geheel het Jerusalem der Kerk love den Heer, die haar voedt en die haar
vrede schenkt.
Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.

Lauda, Jerusalem, Dominum. * lauda
Deum tuum, Sion.

Want sterk maakte Hij de grendels uwer Quoniam confortavit seras portarum
poorten, * en zegende uw kinderen in uw tuarum: * benedixit filiis tuis in te.
midden.
Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe
frumenti satiat te.

Hij zendt zijn bevel naar de aarde; *
haastig snelt zijn woord.

Qui emittit eloquium suum terrae: *
velociter currit sermo ejus.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel Qui dat nivem sicut lanam: * nebulam
strooit Hij uit als as.
sicut cinerem spargit.
Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan Mittit crystallum suam sicut buccellas: *
zijn koude verdragen?
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten; Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
* doet waaien zijn wind, en de wateren * flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
stromen.
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* zijn bevelen en zijn recht aan Israël. justitias et judicia sua Israël.
Aldus heeft Hij geen enkel volk

Non fecit taliter omni na-
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tioni: * et judicia sua non manifestavit
eis.

gedaan, * en hun zijn wetten niet doen
kennen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Qui pacem ponit fines Ecclesiae,
frumenti adipe satiat nos Dominus.

ANT. Die vrede schenkt aan de grenzen
der Kerk, Hij, de Heer, verzadigt ons met
bloem van tarwe.

Kapittel 1 Cor. 11, 23-24
Fratres: Ego enim accepi a Domino, quod
et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus,
in qua nocte tradebatur, accepit panem,
et gratias agens fregit, et dixit: Accipite
et manducate: hoc est corpus meum, quod
pro vobis tradetur: hoc facite in meam
commemorationem. . Deo gratias.

Broeders: ik heb van den Heer ontvangen,
hetgeen ik u ook heb overgeleverd, dat
de Heer Jesus in de nacht toen Hij werd
verraden, brood nam, een dankgebed
sprak, het brak en zeide: Neemt en eet;
dit is mijn lichaam dat voor u zal worden
overgeleverd; doet dit tot Mijner
gedachtenis. . Gode zij dank.

Lofzang van den heiligen Thomas van Aquino
¶ Tekst met melodie op bladz. 1534.
Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Zing, mijn tong, van 't glorievolle
lichaam het geheimenis,
van het bloed ook, edel, kostbaar,
dat ter wereld losprijs eens
Hij, de vrucht van eed'le schoot en
Vorst der volkeren, vergoot.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

Ons gegeven, ons geboren
uit de ongerepte Maagd,
en verkerend op de aarde,
strooiend daar het zaad van 't woord,
sloot Hij 't einde van zijn omgang
met een wond're schikking af.
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In supremae nocte coenae,
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

In de laatste nacht ten maaltijd
liggend met de broed'ren saam,
als de wet geheel vervuld is
door de spijzen van de wet,
geeft ten spijze aan het twaalftal
Hij Zichzelf met eigen hand.

Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit;

't Woord in 't vlees maakt brood
waarachtig
door zijn woord tot eigen vlees;

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

868

zuiv're wijn wordt bloed van Christus;
schiet het zintuig al te kort,
om het eerlijk hart te sterken
is alleen 't geloof genoeg.

fitque sanguis Christi merum:
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Indien het heilig Sacrament ter verering is uitgesteld, zingt men de volgende strofe
geknield.
Zo groot een geheim derhalve
laat ons eren diep geneigd;
moge 't oude voorschrift wijken
voor de nieuwe eredienst;
geve het geloof het toewicht
dat den zinnen hier ontbreekt.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Hem die Vader, Hem die Zoon is,
Hun zij lof en jubelzang,
heil en eerbewijs en macht ook,
Hun zij alle zegening;
Hem die uit Hen beiden voortkomt
zij gelijke heerlijkheid.

Genitori, Genitoque
laus en jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

Amen.

Amen.

. Brood uit de hemel hebt Gij hun
. Panem de caelo praestitisti eis,
gegeven, alleluja. . Dat alle zoetheid in alleluja. . Omne delectamentum in se
zich bevat, alleluja.
habentem, alleluja.
ANT. O heilig gastmaal, * waarin Christus
wordt genuttigd, de gedachtenis aan zijn
lijden gevierd, de ziel met genade gevuld,
en ons het onderpand der toekomstige
heerlijkheid wordt geschonken, alleluja.

ANT. O sacrum convivium, * in quo
Christus sumitur; recolitur memoria
passionis ejus; mens impletur gratia; et
futurae gloriae nobis pignus datur,
alleluja.

In de EERSTE VESPERS:
ANT. O hoe zacht is, * Heer, uw geest,
die, om uw goedertierenheid jegens uw
kinderen te tonen, door allerzoetst brood
dat Gij uit de hemel reikt, de hongerigen
met goederen vervult, maar de verwende
rijken ledig wegzendt.

ANT. O quam suavis est, * Domine,
spiritus tuus, qui, ut dulcedinem tuam in
filios demonstrares, pane suavissimo de
caelo praestito, esurientes reples bonis,
fastidiosos divites dimittens inanes.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ons in dit
bewonderenswaardig

Oremus. - Deus, qui nobis sub
Sacramento mira-
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bili passionis tuae memoriam reliquisti:
tribue, quaesumus; ita nos Corporis et
Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tuae fructum in nobis jugiter
sentiamus. Qui vivis et regnas.

Sacrament de gedachtenis van uw lijden
hebt nagelaten; geef ons, vragen wij, de
heilige geheimen van uw Lichaam en
Bloed zo te vereren, dat wij de vrucht van
uw verlossing gedurig in ons mogen
ervaren. Gij die leeft en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve, Regina, bladz.
202.
¶ Gedurende het octaaf, tot en met de Lauden van Donderdag voor het feest van het
Heilig Hart van Jesus, kan men de Lauden en de Vespers bidden zoals op het feest.
De VESPERS OP ZONDAG ONDER HET OCTAAF bidt men tot het Kapittel zoals op het
feest van het Allerheiligste Sacrament: van het Kapittel als volgt:

Kapittel 1 Jo. 3, 13-14
Carissimi: Nolite mirari, si odit vos
mundus. Nos scimus, quoniam translati
sumus de morte ad vitam, quoniam
diligimus fratres. . Deo gratias.

Veelgeliefden, verwondert u niet, als de
wereld u haat. Wij weten, dat wij zijn
overgebracht van de dood naar het leven,
omdat wij onze broeders beminnen. .
Gode zij dank.

Lofzang Pange lingua gloriosi, bladz. 1534.
. Cibavit illos ex adipe frumenti,
alleluja. . Et de petra, meile saturavit
eos, alleluja.

. Hij heeft hen gespijzigd met de bloem
van tarwe, alleluja. . En met honing uit
de rots heeft Hij hen verzadigd, alleluja.

ANT. Exi cito * in plateas et vicos
civitatis: et pauperes ac debiles, caecos
et claudos compelle intrare, ut impleatur
domus mea, alleluja.

ANT. Ga terstond * naar de pleinen en
straten der stad, en dwing armen en
gebrekkigen, blinden en kreupelen binnen
te gaan, opdat mijn huis vol worde,
alleluja.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Sancti nominis tui, Domine,
timorem pariter et amorem fac nos

Laat ons bidden. - Laat ons, Heer,
voortdurend uw heilige Naam vrezen en
liefhebben;
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want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan habere perpetuum: quia numquam tua
hen, die Gij in uw liefde bevestigt. Door gubernatione destituis, quos in soliditate
onzen Heer.
tuae dilectionis instituis. Per Dominum.
Ter GEDACHTENIS VAN HET OCTAAF de antifoon O quam suavis est, het vers Panem
de caelo, en het gebed Deus qui nobis, bladz. 868.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve Regina, bladz. 202.

Gebeden ter ere van het allerheiligste sacrament
Vele gebeden ter ere van het Allerheiligste Sacrament op bladz. 950 vlg.
Een aantal gezangen op bladz. 1534 vlg.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

871

Vrijdag na de octaafdag van het heilig sacramentsfeest
Feest van het allerheiligst hart van Jesus
Na de viering van de grote mysteries onzer verlossing, vieren wij in een afzonderlijk
feest het geheim van Christus' liefde welke ons heil heeft bewerkt. Want niet als een
ongenaakbare Godheid heeft Hij zijn volk verlost; Hij is mens geworden zoals wij,
heeft voor ons geleden en is voor ons gestorven; als Godmens zit Hij aan de
rechterhand des Vaders, is Hij ons voedsel in de Eucharistie, is Hij de zoete Gast,
de liefdevolle Bruidegom der christenziel. De begenadigde mystieken der
middeleeuwen en in later tijd de heilige Joannes Eudes en de heilige Margareta-Maria
Alacoque, aan wie Christus zelf de bedoelingen dezer godsvrucht openbaarde, hebben
deze peilloze liefde van den Verlosser bezongen als de liefde van zijn allerheiligst
Hart. In het symbool van het menselijke Hart van den godmenselijken Verlosser
beschouwen wij de overmaat van liefde waarmede Christus ons heeft liefgehad en
nog altijd liefheeft. En terecht eren wij deze liefde onder de naam van Jesus'
allerheiligst Hart. Want rustend aan dit Hart heeft de beminde leerling bij het
avondmaal Christus' liefde begrepen; en dit Hart is het, dat na de dood werd
doorstoken tot een nimmer drogende bron van heiliging en vergeving. Dit Hart des
Heren vereren wij als het symbool van zijn menselijke liefde, waarin Gods
ongeschapen liefde ons openbaar is geworden; vandaar dat wij zowel over het
menselijke Hart van Christus als over zijn goddelijk Hart spreken, en zo dezelfde
woorden en uitdrukkingen gebruiken, welke de rechtgelovige theologie voor het
noemen van de handelingen en eigenschappen van Christus' godmenselijke Persoon
heeft geijkt.
De godsvrucht tot het allerheiligst Hart des Heren is in de Kerk algemeen verbreid
in een tijd, toen van de ene kant de kleinmoedigheid van dwaalleraren in Christus
alleen den rechtvaardigen Rechter durfde te zien, en van de andere kant de verkilling
der wijsbegeerte Hem dreigde te mistekenen tot een zedenmeester.
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In die tijd heeft Gods Voorzienigheid deze vorm van godsvrucht in de Kerk doen
opbloeien om de christenen aldus terug te voeren tot de overweging van de mysteriën
van Christus' liefde. Door onze lofprijzing van Jesus' allerheiligst Hart eren wij geheel
de volheid van zijn heilswerk. Voornamelijk echter aanbidden wij Christus in de
uiterste liefde welke Hij ons toonde in zijn lijden en dood. Met de heiligen overwegen
wij, hoe uit zijn doorstoken Hart water en bloed zijn gevloeid tot onze heiliging, en
hoe aldus dit Hart het teken is geworden van de volheid onzer verlossing. Dit water
en dit bloed verzinnebeelden immers de Kerk, aan wie het water der wedergeboorte
werd toevertrouwd en die ons voedt met het Lichaam en Bloed des Heren. De heilige
Bernardus overweegt, hoe door de zichtbare wonde van Jesus' Hart ons de onzichtbare
wonde van zijn liefde werd geopenbaard. En de heilige Bernardinus van Siëna voegt
hieraan toe, dat dit geschiedde opdat wij zouden begrijpen hoe, evenals het Hart des
Heren, nu ook de tempel der eeuwige zaligheid voor ons openstaat. Dit Hart werd
geopend, zo schrijft dezelfde heilige, opdat wij met onze zwakke liefde zouden
binnengaan, waar Hij met zijn onzegbare liefde tot ons is gekomen.
Dit is de diepe zin van de gebeden der mystieken welke ons doen vragen dat wij
in Jesus' allerheiligst Hart zouden mogen wonen, dat wij daar een toevlucht zouden
vinden. Want dit Hart leert ons de eerbied voor de geheimen zijner liefde; en het
leert ons tegelijkertijd dat wij zijn liefde slechts eer kunnen brengen door de
voortdurende groei van onze schamele wederliefde.
OVERWEGING (naar Columba Marmion) - Als wij de liefde van onzen goddelijken
Verlosser beschouwen, zullen wij bevinden dat Hij ook in deze deugd ons meest
volmaakte voorbeeld is. Zowel met zijn eeuwige goddelijke liefde als met zijn
menselijke liefde heeft Hij zijn Vader bemind tot het uiterste. Hij toonde ons deze
liefde, toen Hij na het avondmaal heenging naar de hof om daar zijn vrijwillig lijden
te beginnen, en getuigde dat Hij dit deed opdat de wereld zou weten dat Hij den
Vader liefhad (Jo. 14, 31).
Eenzelfde liefde brandde in Jesus' Hart ten opzichte van de mensen. Overwegen wij,
hoe Hij medelijden had met het volk dat Hem drie dagen gevolgd was en van
uitputting dreigde te bezwijken. Overwegen wij hoe Hij tranen stortte bij het graf
van zijn vriend Lazarus, hoe Hij treurde over het lot van de stad Jerusalem en over
de verstoktheid der Joden. Ook hier was de menselijke liefde van zijn Hart de uiting
van zijn eeuwige goddelijke liefde. Geheel zijn leven was één grote liefdedaad van
zijn godmenselijke Persoon. Opdat wij dit zouden begrijpen, eindigde het met de
opperste liefdedaad van den Vriend die zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Op deze liefde van Jesus' Hart kunnen wij slechts het antwoord geven van onze
onvolmaakte liefde. Zo is het goddelijke Hart van den Verlosser onze leermeester:
het leert ons steeds dieper door te dringen in de mysteriën van het heils-
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werk waardoor het ons zijn liefde heeft getoond. En als op deze wijze een afglans
van deze liefde in ons eigen hart is gewekt, zullen wij gesterkt worden door de genade
welke Christus' liefde ons verdiende om onze eigen liefde steeds meer in daden om
te zetten. Wij zullen leren onze liefde ongerept te bewaren te midden der bekoringen;
wij zullen door boete en versterving steeds meer aan Christus gelijk willen worden;
de smarten van het lijdende Hart van den Zaligmaker zullen de onze worden, en de
vreugden van dat Hart zullen wij overeenkomstig onze maat leren smaken. Zo wordt
het Hart van Jesus onze zoetheid, onze kracht, een leerschool in het geheim van Gods
oneindige liefde.

Getijden ter ere van het allerheiligst hart van Jesus
De eerste vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

SUAVI jugo tuo * dominare, Domine, in DOOR uw zoete juk, * o Heer, heers te
medio inimicorum tuorum.
midden uwer vijanden.
Psalm 109: Dixit Dominus Domino meo, bladz. 189.
2 ANT. Misericors * et miserator
Dominus: escam dedit timentibus se.

2 ANT. Barmhartig * en genadig is de
Heer; Hij geeft voedsel aan wie Hem
vrezen.

Psalm 110: Confitebor tibi, Domine, bladz. 190.
3 ANT. Exortum est * in tenebris lumen 3 ANT. Voor de vromen * is een Licht
rectis; misericors et miserator Dominus. opgegaan in het duister: de Heer van
genade en ontferming.
Psalm 111: Beatus vir qui timet Dominum, bladz. 192.
4 ANT. Quid retribuam Domino * pro
omnibus quae retribuit mihi?

4 ANT. Wat zal ik den Heer wedergeven
* voor al wat Hij mij heeft geschonken?

Psalm 115: Credidi propter quod locutus sum, bladz. 864.
5 ANT. Apud Dominum * propitiatio est, 5 ANT. Bij den Heer * is ontferming, en
et copiosa apud eum redemptio.
overvloedig is zijn verlossing.
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Psalm 129: De profundis clamavi ad te Domine, bladz. 550.

Kapittel Eph. 3, 8-9
Fratres; Mihi omnium sanctorum minimo Broeders: mij, den geringste van alle
data est gratia haec, in gentibus
heiligen, is deze genadegave geschonken:
aan de heide-
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nen de blijde boodschap te brengen van
de onnaspeurlijke rijkdommen van
Christus, en aan allen te doen weten,
welke de bedeling is van het geheim dat
van eeuwigheid in God was verborgen.
. Gode zij dank.

evangelizare investigabiles divitias
Christi; et illuminare omnes, quae sit
dispensatio sacramenti absconditi a
saeculis in Deo. . Deo gratias.

Lofzang En ut superba criminum, bladz. 880.
. Neemt uw juk op u, en leert van Mij. . Tollite jugum meum super vos et
. Dat Ik zachtmoedig ben en nederig discite a me. . Quia mitis sum et humilis
van Harte.
Corde.
ANT. Een vuur * ben Ik komen brengen ANT. Ignem * veni mittere in terram, et
op aarde; en wat wil Ik anders dan dat het quid volo nisi ut accendatur?
worde ontstoken?
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die U in uw
ontferming gewaardigt ons in het Hart
van uw Zoon, dat gewond werd door onze
zonden, oneindige schatten van liefde te
schenken; verleen, vragen wij, dat wij die
Het in liefdevolle toewijding vereren, Het
tevens een waardig eerherstel mogen
aanbieden. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus qui nobis in Corde Filii
tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos
dilectionis thesauros misericorditer largiri
dignaris: concede, quaesumus; ut illi
devotum pietatis nostrae praestantes
obsequium, dignae quoque satisfactionis
exhibeamus officium. Per eundem
Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve Regina, bladz. 202.
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¶ De laatste strofe van de lofzang der COMPLETEN wordt gedurende geheel het octaaf
als volgt gebeden:
U, Jesus, zij de eer, die uit
uw Hart genade stromen doet,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui Corde fundis gratiam,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.
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De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

UNUS militum * lancea latus ejus
EEN der soldaten * opende met een lans
aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. zijn zijde, en aanstonds vloeide er bloed
en water uit.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Stans Jesus * clamabat, dicens:
Si quis sitit, veniat ad me, et bibat.

2 ANT. Jesus stond * en riep uit: Als
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen
en drinken.

3 ANT. In caritate perpetua * dilexit nos 3 ANT. Met eeuwige liefde * heeft God
Deus; ideo, exaltatus a terra, attraxit nos ons bemind; daarom heeft Hij, toen Hij
ad Cor suum, miserans.
van de aarde was verheven, ons in zijn
ontferming getrokken tot zijn Hart.
4 ANT. Venite ad me * omnes qui
4 ANT. Komt tot Mij, * allen die belast
laboratis et onerati estis, et ego reficiam zijt en beladen, en Ik zal u verkwikken.
vos.
5 ANT. Fili, * praebe mihi cor tuum, et
oculi tui custodiant vias meas.

5 ANT. Mijn zoon, * geef mij uw hart; en
laat uw ogen mijne wegen bewaren.

Kapittel Eph. 3, 8-9
Fratres: Mihi omnium sanctorum minimo
data est gratia haec, in gentibus
evangelizare investigabiles divitias
Christi; et illuminare omnes, quae sit
dispensatio sacramenti absconditi a
saeculis in Deo. . Deo gratias.

Broeders: mij, den geringste van alle
heiligen, is deze genadegave geschonken:
aan de heidenen de blijde boodschap te
brengen van de onnaspeurlijke
rijkdommen van Christus, en aan allen te
doen weten, welke de bedeling is van het
geheim, dat van eeuwigheid in God was
verborgen. . Gode zij dank.
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Lofzang
Cor, arca legem continens
non servitutis veteris,
sed gratiae, sed veniae,
sed et misericordiae.

O Hart, ark die de wet bevat,
niet van de oude slavernij,
maar van genade en van heil,
de wet van uw ontferming ook.

Cor sanctuarium novi
intemeratum foederis,

O Hart, Gij van het nieuw verbond
het ongeschonden heiligdom,
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een heil'ger tempel dan weleer,
en voorhang nieuw en ongescheurd.

templum vetusto sanctius,
velumque scisso utilius.

De liefde heeft gewild dat U
zou openen een wrede stoot,
opdat wij eren zo de wond
van liefde die onzichtbaar is.

Te vulneratum caritas
ictu patenti voluit,
amoris invisibilis
ut veneremur vulnera.

Dit zinnebeeld van liefde leert
hoe Christus, lijdend bloedig en
onbloedig, dubb'le offerand
als hogepriester heeft gebracht.

Hoc sub amoris symbolo
passus cruenta et mystica,
utrumque sacrificium
Christus sacerdos obtulit.

Wie zal die zozeer minde niet
beminnen; wie die werd verlost,
zal liefde weig'ren, en dit Hart
niet kiezen als zijn eeuw'ge woon?

Quis non amantem redamet?
Quis non redemptus diligat,
et Corde in isto seligat
aeterna tabernacula?

U, Heer, zij heerlijkheid die uit
uw Hart genade stromen doet,
met Vaderen den Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Gloria tibi, Domine,
qui Corde fundis gratiam,
cum Patre et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Gij zult water putten in vreugde.
Uit de bronnen van den Verlosser.

.

. Haurietis aquas in gaudio.
fontibus Salvatoris.

. De

ANT. Dit is geschied * opdat de
ANT. Facta sunt * enim haec, ut Scriptura
Schriftuur zou vervuld worden, die zegt: impleretur quae dicit: Videbunt in quem
Zij zullen opzien tot Hem dien zij hebben transfixerunt.
doorstoken.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die U in uw
ontferming gewaardigt ons in het Hart
van uw Zoon, dat gewond werd door onze
zonden, oneindige schatten van liefde te
schenken; verleen, vragen wij, dat wij die
Het in liefdevolle toewijding vereren, Het
tevens een waardig eerherstel mogen
aanbieden. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui nobis in Corde Filii
tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos
dilectionis thesauros misericorditer largiri
dignaris: concede, quaesumus; ut illi
devotum pietatis nostrae praestantes
obsequium, dignae quoque satisfactionis
exhibeamus officium. Per eundem
Dominum nostrum.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Terecht zijn voor het feest van Jesus' heilig Hart dezelfde Vesperpsalmen
gekozen, welke boven voor het feest van het heilig Sacrament werden
verklaard. In de Eucharistie immers heeft Christus ons het herinneringsmaal
aan het heilswerk zijner liefde nagelaten, ja Zichzelf, met geheel de volheid
van zijn liefdevol Hart.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

UNUS militum * lancea latus ejus
EEN der soldaten * opende met een lans
aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. zijn zijde, en aanstonds vloeide er bloed
en water uit.
Psalm 109: Dixit Dominus Domino meo, bladz. 189.
2 ANT. Stans Jesus * clamabat, dicens:
Si quis sitit, veniat ad me, et bibat.

2 ANT. Jesus stond * en riep uit: Als
iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen
en drinken.

Psalm 110: Confitebor tibi Domine, bladz. 190.
3 ANT. In caritate perpetua * dilexit nos 3 ANT. Met eeuwige liefde * heeft God
Deus; ideo, exaltatus a terra, attraxit nos ons bemind; daarom heeft Hij, toen Hij
ad Cor suum, miserans.
van de aarde was verheven, ons in zijn
ontferming getrokken tot zijn Hart.

Psalm 115
Credidi, propter quod locutus sum: * ego Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel
autem humiliatus sum nimis.
diep ben ik vernederd’;
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Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mendax.
mens is te vertrouwen’.
Quid retribuam Domino, * pro omnibus, Wat zal ik den Heer wedergeven * voor
quae retribuit mihi?
al wat Hij mij heeft geschonken?
Calicem salutaris accipiam: * et nomen De kelk des heils zal ik heffen * en de
Domini invocabo.
Naam des Heren aanroepen,
Vota mea Domino reddam coram omni
populo ejus: * pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum ejus:

Mijn geloften aan den Heer volbrengen
ten aanschouwen van geheel zijn volk. *
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood
van zijn heiligen.
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Heer, ik ben slechts uw dienaar, * ik ben O Domine, quia ego servus tuus: * ego
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd. servus tuus, et filius ancillae tuae.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
Ditupisti vincula mea: tibi sacrificabo
daarom breng ik U een offer van lof * en hostiam laudis, * et nomen Domini
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
invocabo.
Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam in conspectu
ten aanschouwen van geheel zijn volk, * omnis populi ejus: * in atriis domus
in de voorhoven van het huis des Heren; Domini, in medio tui, Jerusalem.
in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Met eeuwige liefde heeft God ons ANT. In caritate perpetua dilexit nos
bemind; daarom heeft Hij, toen Hij van Deus; ideo, exaltatus a terra, attraxit nos
de aarde was verheven, ons in zijn
ad Cor suum, miserans.
ontferming getrokken tot zijn Hart.
4 ANT. Komt tot Mij, * allen die belast 4 ANT. Venite ad me * omnes qui
zijt en beladen, en Ik zal u verkwikken. laboratis et onerati estis, et ego reficiam
vos.

Psalm 127
Gelukkig allen die den Heer vrezen, * die Beati omnes, qui timent Dominum, * qui
wandelen op zijn wegen.
ambulant in viis ejus.
Want gij zult eten van de arbeid uwer
Labores manuum tuarum quia
handen, * gelukkig zult gij zijn en het zal manducabis: * beatus es, et bene tibi erit.
u welgaan;
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare
wijnstok * aan de zijden van uw huis;

Uxor tua sicut vitis abundans, * in
lateribus domus tuae.

Uw kinderen als loten van olijven *
rondom uw dis.

Filii tui sicut novellae olivarum, * in
circuitu mensae tuae.

Zie, zo wordt de mens gezegend * die den Ecce sic benedicetur homo, * qui timet
Heer vreest.
Dominum.
De Heer zegene u uit Sion, * opdat gij
Jerusalems heil moogt aanschouwen al
de dagen uws levens,

Benedicat tibi Dominus ex Sion: * et
videas bona Jerusalem omnibus diebus
vitae tuae.

En de kinderen van uw kinderen moogt Et videas filios filiorum tuorum, * pacem
zien. * Vrede zij over Israël.
super Israël.
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Gloria Patri.
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ANT. Venite ad me omnes qui laboratis
et onerati estis, et ego reficiam vos.

ANT. Komt tot Mij, allen die belast zijt
en beladen, en Ik zal u verkwikken.

5 ANT. Fili, * praebe mihi cor tuum, et
oculi tui custodiant vias meas.

5 ANT. Mijn zoon, * geef mij uw hart; en
laat uw ogen mijne wegen bewaren.

Psalm 147
Lauda, Jerusalem, Dominum: * lauda
Deum tuum, Sion.

Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.

Quoniam confortavit seras portarum
tuarum: * benedixit filiis tuis in te.

Want sterk maakte Hij de grendels uwer
poorten, * en zegende uw kinderen in uw
midden.

Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe
frumenti satiat te.

Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui emittit eloquium suum terrae: *
velociter currit sermo ejus.

Hij zendt zijn bevel naar de aarde; *
haastig snelt zijn woord.

Qui dat nivem sicut lanam: * nebulam
sicut cinerem spargit.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel
strooit Hij uit als as.

Mittit crystallum suam sicut buccellas: * Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? zijn koude verdragen?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten;
* flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
* doet waaien zijn wind, en de wateren
stromen.
Qui annuntiat verbum suum Jacob: *
justitias et judicia sua Israël.

Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob,
* zijn bevelen en zijn recht aan Israël.

Non fecit taliter omni nationi: * et judicia Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan,
sua non manifestavit eis.
* en hun zijn wetten niet doen kennen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Fili, praebe mihi cor tuum, et oculi ANT. Mijn zoon, geef mij uw hart; en laat
tui custodiant vias meas.
uw ogen mijne wegen bewaren.
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Kapittel Eph. 3, 8-9
Fratres: Mihi omnium sanctorum minimo
data est gratia haec, in gentibus
evangelizare investigabiles divitias
Christi; et illuminare omnes, quae sit dis-

Broeders: mij, den geringste van alle
heiligen, is deze genadegave geschonken:
aan de heidenen de blijde boodschap te
brengen van de onnaspeurlijke
rijkdommen van Christus,
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en aan allen te doen weten, welke de
bedeling is van het geheim dat van
eeuwigheid in God was verborgen. .
Gode zij dank.

pensatio sacramenti absconditi a saeculis
in Deo. . Deo gratias.

Lofzang
¶ Tekst met melodie op bladz. 1545.
Zie, hoe 't hoogmoedig roversrot
En ut superba criminum
van onze zonden, zie hoe wreed
et saeva nostrorum cohors
het heeft Gods schuldloos Hart gewond, Cor sauciavit innocens
merentis haud tale Dei!
dat waarlijk anders had verdiend!
De speer, die trilde in 's krijgers hand,
heeft onze zonde 't wit getoond,
en 't ijzer van die wrede punt
heeft onze misdaad scherp gewet.

Vibrantis hastam militis
peccata nostra dirigunt,
ferrumque dirae cuspidis
mortale crimen acuit.

Geboren uit 't verscheurde Hart,
verschijnt de Kerk als Christus' Bruid;
zij is de zijpoort van de ark,
tot heil van 't volk daar aangebracht.

Ex Corde scisso Ecclesia,
Christo jugata, nascitur:
hoc ostium arcae in latere est
genti ad salutem positum.

Hier vloeit genade eindeloos
als zevenvoudige rivier,
opdat wij ons bevuilde kleed
hier wassen in het bloed van 't Lam.

Ex hoc perennis gratia,
ceu septiformis fluvius,
stolas ut illic sordidas
lavemus Agni in sanguine.

Wat schande, weer te gaan in 't kwaad
dat 't heilig Hart zijn wonde sloeg;
laat liever ons in 't eigen hart
doen branden zulk een liefdegloed.

Turpe est redire ad crimina,
quae Cor beatum lacerent:
sed aemulemur cordibus
flammas amoris indices.

U, Jesus, zij de eer, die uit
uw Hart genade stromen doet,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui Corde fundis gratiam,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Gij zult water putten in vreugde.
Uit de bronnen van den Verlosser.

.

. Haurietis aquas in gaudio.
fontibus Salvatoris.

. De
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ANT. Ad Jesum autem * cum venissent,
ut viderunt eum jam mortuum, non
fregerunt ejus crura, sed unus militum
lancea latus ejus aperuit, et continuo
exivit sanguis et aqua.

ANT. Toen zij nu bij Jesus * waren
gekomen, en zagen dat Hij reeds
gestorven was, braken zij zijn beenderen
niet, maar één der soldaten opende met
een lans zijn zijde, en aanstonds vloeide
er bloed en water uit.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui nobis in Corde Filii
tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos
dilectionis thesauros misericorditer largiri
dignaris: concede, quaesumus; ut illi
devotum pietatis nostrae praestantes
obsequium, dignae quoque satisfactionis
exhibeamus officium. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die U in uw
ontferming gewaardigt ons in het Hart
van uw Zoon, dat gewond werd door onze
zonden, oneindige schatten van liefde te
schenken; verleen, vragen wij, dat wij die
Het in liefdevolle toewijding vereren, Het
tevens een waardig eerherstel mogen
aanbieden. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve, Regina, bladz.
202.
¶ Gedurende het octaaf, tot en met de Vespers van Vrijdag voor de vierde Zondag
na Pinksteren, kan men de Lauden en de Vespers bidden zoals op het feest.
De VESPERS OP ZONDAG ONDER HET OCTAAF bidt men tot het Kapittel zoals op het
feest van het Allerheiligst Hart van Jesus; van het Kapittel als volgt:

Kapittel 1 Petr. 5, 6-7
Carissimi, humiliamini sub potenti manu Veelgeliefden, buigt u in ootmoed onder
Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis: de machtige hand van God, opdat Hij u
omnem sollicitudinem vestram
verheffe ten dage der bezoeking. Werpt
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projicientes in eum, quoniam ipsi cura est al uw zorgen op Hem, want Hij draagt
de vobis. . Deo gratias.
zorg voor u. . Gode zij dank.
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Lofzang En ut superba criminum, bladz. 880.
. De barmhartige Heer heeft een
. Memoriam fecit mirabilium suorum
gedachtenis ingesteld van zijn wondere miserator Dominus. . Escam dedit
daden. . Hij geeft voedsel aan hen die timentibus se.
Hem vrezen.
ANT. Welke vrouw, * die tien drachmen
bezit en één drachme verliest, ontsteekt
niet de lamp, veegt haar huis en zoekt
zorgvuldig tot zij ze vindt?

ANT. Quae mulier * habens drachmas
decem, et si perdiderit drachmam unam,
nonne accendit lucernam et everrit
domum et quaerit diligenter donec
inveniat?

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, beschermer van
wie op U hopen, zonder wien niets
waarde heeft of heilig is, vermeerder
jegens ons uw ontferming; opdat wij
onder uw hoede en leiding de aardse
goederen zó gebruiken, dat wij de
eeuwige niet verliezen. Door onzen Heer.

Oremus. - Protector in te sperantium,
Deus, sine quo nihil est validum, nihil
sanctum: multiplica super nos
misericordiam tuam; ut, te rectore, te
duce, sic transeamus per bona temporalia,
ut non amittamus aeterna. Per Dominum.

Ter GEDACHTENIS VAN HET OCTAAF de antifoon Ignem veni mittere, het vers
Tollite jugum en het gebed Deus qui nobis in Corde, bladz. 874.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve Regina, bladz. 202.

Gebeden ter ere van het allerheiligst hart van Jesus
Vele gebeden ter ere van het Allerheiligst Hart van Jesus op bladz. 966 vlg.
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Getijden op de zondagen na Pinksteren
Indien de getijden van de Zondag niet door een feest worden verdrongen (zie kalender
op bladz. 36) kan men op de Zondagen na Pinksteren de LAUDEN bidden, zoals op
bladz. 106 voor de gewone Zondagen is aangegeven.
Indien niet de Eerste of Tweede Vespers van een feestdag worden gebeden (zie
kalender op bladz. 36) zijn de VESPERS op al deze Zondagen zoals op bladz. 187,
behalve de antifoon bij de lofzang Magnificat en het gebed, welke hieronder volgen.
¶ In de Vespers van een feest wordt de samentreffende Zondag herdacht, doordat na
het gebed een van de volgende antifonen wordt gevoegd met het vers:
. Dirigatur, Domine, oratio mea.
Sicut incensum in conspectu tuo.

.

. Mijn gebed stijge op, o Heer.
wierook voor uw aangezicht.

. Als

Na dit vers het gebed van de betreffende Zondag.

Vespers op de vierde zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Praeceptor, * per totam ANT. BIJ MAGN. Meester, * wij hebben
noctem laborantes nihil cepimus: in verbo de gehele nacht gearbeid en niets
autem tuo laxabo rete.
gevangen; op uw woord echter zal ik het
net uitwerpen.
Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine:
ut et mundi cursus pacifice nobis tuo
ordine dirigatur; et Ecclesia tua tranquilla
devotione laetetur. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, dat de loop der wereld door uw
bestel vreedzaam voor ons geleid worde,
en dat uw Kerk U ongestoord en in
blijdschap diene. Door onzen Heer.

Vespers op de vijfde zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Si offers * munus tuum
ad altare et recordatus fueris quia frater
tuus habet aliquid adversus te, relinque
ibi munus tuum ante altare et vade prius
reconciliari fratri tuo, et tunc veniens
offeres munus tuum, alleluja.

ANT. BIJ MAGN. Als gij uw offergave *
naar het altaar brengt, en u herinnert dat
uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw
offergave daar voor het altaar en ga u
eerst met uw broeder verzoenen; en kom
dan terug om uw gave ten offer te
brengen, alleluja.

Oremus. - Deus, qui dili-

Laat ons bidden. - God, die
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onzichtbare goederen hebt bereid voor
wie U liefhebben, stort een vurige liefde
tot U in onze harten; opdat wij U in alles
en boven alles beminnen, en zo deel
mogen hebben aan uw beloften, die alle
verlangen te boven gaan. Door onzen
Heer.

gentibus te bona invisibilia praeparasti:
infunde cordibus nostris tui amoris
affectum; ut te in omnibus, et super omnia
diligentes, promissiones tuas, quae omne
desiderium superant, consequamur. Per
Dominum.

Vespers op de zesde zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Ik heb medelijden * met
de schare; want zie, zij zijn reeds drie
dagen bij Mij en hebben niets te eten; als
Ik hen ongevoed heenzend, zullen zij
onderweg bezwijken, alleluja.

AD MAGN. ANT. Misereor * super
turbam, quia ecce jam triduo sustinent me
nec habent quod manducent, et, si
dimisero eos jejunos, deficient in via,
alleluja.

Laat ons bidden. - God der heerscharen,
wien al het volmaakte eigen is, plant in
ons hart de liefde tot uw Naam en geef
ons te wassen in godsvrucht; opdat Gij
wat goed is, moogt voeden, en in
onverzwakte vaderliefde wat gevoed is
bewaren. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus virtutum, cujus est totum
quod est optimum: insere pectoribus
nostris amorem tui nominis, et praesta in
nobis religionis augmentum; ut, quae sunt
bona, nutrias, ac pietatis studio, quae sunt
nutrita, custodias. Per Dominum.

Vespers op de zevende zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Een goede boom * kan
geen slechte vruchten dragen, en een
slechte boom kan geen goede vruchten
dragen. Elke boom die geen goede
vruchten draagt, zal worden omgehouwen
en in het vuur geworpen, alleluja.

AD MAGN. ANT. Non potest arbor bona
* fructus malos facere, nec arbor mala
fructus bonos facere. Omnis arbor, quae
non facit fructum bonum, excidetur, et in
ignem mittetur, alleluja.

Laat ons bidden. - God, wiens
voorzienigheid niet faalt in haar
schikkingen; wij bidden U ootmoedig, al
wat schaadt van ons af te wenden, en ons
al wat voordelig is te geven. Door onzen
Heer.

Oremus. - Deus, cujus providentia in sui
dispositione non fallitur: te supplices
exoramus; ut noxia cuncta submoveas, et
omnia nobis profutura concedas. Per
Dominum.
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Vespers op de achtste zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Quid faciam, * quia
dominus meus aufert a me villicationem?
Fodere non valeo, mendicare erubesco.
Scio quid faciam, ut, cum amotus fuero
a villicatione, recipiant me in domos suas.

ANT. BIJ MAGN. Wat zal ik doen, * nu
mijn meester mij het rentmeesterschap
ontneemt? Spitten kan ik niet, en te
bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik
doen zal, opdat zij, wanneer mij het
rentmeesterschap zal zijn ontnomen, mij
ontvangen in hun woningen.

Oremus. - Largire nobis, quaesumus,
Domine, semper spiritum cogitandi quae
recta sunt, propitius et agendi: ut, qui sine
te esse non possumus, secundum te vivere
valeamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Schenk ons in uw
goedheid, vragen wij, Heer, de gezindheid
om steeds te bedenken wat goed is en het
te volbrengen; opdat wij, die zonder U
niet kunnen bestaan, in staat zijn volgens
U te leven. Door onzen Heer.

Vespers op de negende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Scriptum est enim: *
Quia domus mea domus orationis est
cunctis gentibus: vos autem fecistis illam
speluncam latronum. Et erat quotidie
docens in templo.

ANT. BIJ MAGN. Want er staat
geschreven: * Mijn huis is een huis des
gebeds voor alle volkeren; gij echter hebt
er een rovershol van gemaakt. En
dagelijks leraarde Hij in de tempel.

Oremus. - Pateant aures misericordiae
tuae, Domine, precibus supplicantium:
et, ut petentibus desiderata concedas; fac
eos, quae tibi sunt placita, postulare. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Open de oren uwer
ontferming, Heer, voor de gebeden van
hen die U smeken; en, opdat Gij hun kunt
schenken wat zij verlangen, maak dat zij
vragen wat U behaagt. Door onzen Heer.

Vespers op de tiende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Descendit * hic
justificatus in domum suam ab illo: quia
omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui
se humiliat exaltabitur.

ANT. BIJ MAGN. Deze ging
gerechtvaardigd naar huis * in
tegenstelling tot den ander; want al wie
zich verheft zal worden vernederd, maar
wie zich vernedert zal worden verheven.
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Laat ons bidden. - God, die uw almacht
vooral openbaart door te sparen en U te
ontfermen, schenk ons nog meer uw
barmhartigheid; opdat Gij ons, die streven
naar wat Gij hebt beloofd, aan de hemelse
goederen deelachtig doet zijn. Door onzen
Heer.

Oremus. - Deus, qui omnipotentiam tuam
parcendo maxime et miserando
manifestas: multiplica super nos
misericordiam tuam; ut ad tua promissa
currentes, caelestium bonorum facias esse
consortes. Per Dominum.

Vespers op de elfde zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Hij heeft alles
AD MAGN. ANT. Bene omnia fecit: * et
welgedaan: * doven heeft Hij doen horen surdos fecit audire et mutos loqui.
en stommen doen spreken.
Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die in de overvloed van uw liefde
aan hen die U bidden meer geeft dan zij
verdienen of vragen; stort over ons uit uw
ontferming, om te vergeven wat ons
geweten vervult met vrees, en ons te
schenken wat ons gebed niet durft te
vragen. Door onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui abundantia pietatis tuae, et merita
supplicum excedis et vota: effunde super
nos misericordiam tuam; ut dimittas quae
conscientia metuit, et adjicias quod oratio
non praesumit. Per Dominum.

Vespers op de twaalfde zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Zeker man * daalde af
van Jerusalem naar Jericho en viel in
handen van rovers, die hem uitschudden
en hem wonden toebrachten; zij gingen
heen, en lieten hem halfdood liggen.

AD MAGN. ANT. Homo quidam *
descendebat ab Jerusalem in Jericho et
incidit in latrones, qui etiam
despoliaverunt eum et, plagis impositis,
abierunt, semivivo relicto.

Laat ons bidden. - Almachtige en
barmhartige God, uit wiens genade het
voortkomt dat uw gelovigen U waardig
en loffelijk dienen; geef ons, vragen wij,
dat wij zonder vallen heensnellen naar
uw beloften. Door onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens et misericors
Deus, de cujus munere venit, ut tibi a
fidelibus tuis digne et laudabiliter
serviatur: tribue, quaesumus, nobis; ut ad
promissiones tuas sine offensione
curramus. Per Dominum.
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Vespers op de dertiende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Unus autem * ex illis,
ut vidit quod mundatus est, regressus est
cum magna voce magnificans Deum,
alleluja.

ANT. BIJ MAGN. En een van hen * keerde
terug, toen hij zag dat hij gereinigd was,
en verheerlijkte God met luide stem,
alleluja.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
da nobis fidei, spei et caritatis
augmentum: et, ut mereamur assequi
quod promittis, fac nos amare quod
praecipis. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, geef ons vermeerdering van geloof,
hoop en liefde; en doe ons beminnen wat
Gij beveelt, opdat wij verdienen te
verkrijgen wat Gij belooft. Door onzen
Heer.

Vespers op de veertiende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Quaerite primum *
regnum Dei et justitiam ejus, et haec
omnia adjicientur vobis, alleluja.

ANT. BIJ MAGN. Zoekt eerst * het rijk van
God en zijn gerechtigheid; en dit alles zal
u worden gegeven als toegift, alleluja.

Oremus. - Custodi, Domine, Ecclesiam
tuam propitiatione perpetua: et quia sine
te labitur humana mortalitas; tuis semper
auxiliis et abstrahatur a noxiis, et ad
salutaria dirigatur. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Bewaar, vragen wij,
Heer, uw Kerk in altijddurende
ontferming; en daar zonder U de
menselijke zwakheid bezwijkt, zo houde
uw hulp haar altijd ver van wat
schadelijk, en geleide haar tot wat
heilzaam is. Door onzen Heer.

Vespers op de vijftiende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Propheta magnus *
surrexit in nobis, et quia Deus visitavit
plebem suam.

ANT. BIJ MAGN. Een groot profeet * is
onder ons opgestaan, en God heeft zijn
volk bezocht.

Oremus. - Ecclesiam tuam, Domine,
miseratio continuata mundet et muniat:
et quia sine te non potest salva consistere;
tuo semper munere gubernetur. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Uw voortdurende
ontferming, Heer, moge uw Kerk reinigen
en sterken; en daar zij zonder U niet
ongedeerd kan standhouden, worde zij
altijd door uw genade geleid. Door onzen
Heer.
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Vespers op de zestiende zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Als gij genodigd zijt *
ter bruiloft, zet u dan neder op de laatste
plaats; dan zal de gastheer tot u zeggen:
Vriend, ga hoger op; en het zal u tot eer
strekken in het oog van de disgenoten,
alleluja.

AD MAGN. ANT. Cum vocatus fueris *
ad nuptias, recumbe in novissimo loco:
ut dicat tibi qui te invitavit: Amice,
ascende superius: et erit tibi gloria coram
simul discumbentibus, alleluja.

Laat ons bidden. - Moge uw genade,
vragen wij, Heer, ons altijd voorafgaan
en begeleiden, en ons geven dat wij
voortdurend geneigd zijn tot goede
werken. Door onzen Heer.

Oremus. - Tua nos, quaesumus, Domine,
gratia semper et praeveniat et sequatur:
ac bonis operibus jugiter praestet esse
intentos. Per Dominum.

Vespers op de zeventiende zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Wat dunkt u * van den
Christus? wiens zoon is Hij? En allen
zeiden tot Hem: van David. Jesus zeide
hun: Hoe dan noemt David Hem in de
geest Heer, waar hij zegt: De Heer zeide
tot mijnen Heer: Zit neder aan mijn
rechterhand?

AD MAGN. ANT. Quid vobis * videtur de
Christo? cujus filius est? Dicunt ei omnes:
David. Dicit eis Jesus: Quomodo David
in spiritu vocat eum Dominum, dicens:
Dixit Dominus Domino meo: Sede a
dextris meis?

Laat ons bidden. - Geef uw volk, vragen
wij, Heer, aan de besmetting van den
duivel te ontkomen en U, den enigen
God, met een zuiver hart te dienen. Door
onzen Heer.

Oremus. - Da, quaesumus, Domine,
populo tuo diabolica vitare contagia: et
te solum Deum pura mente sectari. Per
Dominum.

Vespers op de achttiende zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. De lamme nam het bed
op, * waarop hij had gelegen, en
verheerlijkte God; en al het volk dat het
zag, gaf lof aan God.

AD MAGN. ANT. Tulit ergo * paralyticus
lectum suum in quo jacebat, magnificans
Deum: et omnis plebs, ut vidit, dedit
laudem Deo.

Laat ons bidden. - Mogen onze harten Oremus. - Dirigat corda nostra,
geleid worden, vragen wij, Heer, door de quaesumus, Domine, tuae miserationis
werking

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

889

operatio: quia tibi sine te placere non
possumus. Per Dominum.

uwer ontferming; want zonder U kunnen
wij U niet behagen. Door onzen Heer.

Vespers op de negentiende zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Intravit autem rex, * ut
videret discumbentes, et vidit ibi
hominem non vestitum veste nuptiali, et
ait illi: Amice, quomodo huc intrasti, non
habens vestem nuptialem?

ANT. BIJ MAGN. De koning dan trad
binnen * om de aanzittenden te zien, en
zag er een zonder bruiloftskleed; en hij
zeide hem: Vriend, hoe zijt gij hier
binnengekomen zonder bruiloftskleed?

Oremus. - Omnipotens et misericors
Deus, universa nobis adversantia
propitiatus exclude: ut mente et corpore
pariter expediti, quae tua sunt, liberis
mentibus exsequamur. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige en
barmhartige God, verwijder goedgunstig
van ons alle onheil; opdat wij, zonder
hinder naar ziel of lichaam, ons met een
vrij gemoed aan uw dienst mogen wijden.
Door onzen Heer.

Vespers op de twintigste zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Cognovit autem pater,
* quia illa hora erat, in qua dixit Jesus:
Filius tuus vivit: et credidit ipse, et domus
ejus tota.

ANT. BIJ MAGN. De vader nu begreep, *
dat dit het uur was waarop Jesus gezegd
had: Uw zoon leeft; en hij geloofde, hij
en geheel zijn gezin.

Oremus. - Largire, quaesumus, Domine,
fidelibus tuis indulgentiam placatus et
pacem: ut pariter ab omnibus mundentur
offensis, et secura tibi mente deserviant.
Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
Heer, aan uw gelovigen genadig
vergiffenis en vrede; opdat zij van alle
zonden worden gezuiverd en U tevens
met een onbekommerd gemoed dienen.
Door onzen Heer.

Vespers op de een en twintigste zondag na Pinksteren
AD MAGN. ANT. Serve nequam, * omne
debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me:
nonne ergo oportuit et te misereri
conservi

ANT. BIJ MAGN. Boze dienaar, * alle
schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat
gij mij gesmeekt hebt; moest dan ook gij
geen medelijden hebben met uw
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mededienaar, zoals ik medelijden heb
gehad met u? alleluja.

tui, sicut et ego tui misertus sum? alleluja.

Laat ons bidden. - In vaderlijke goedheid,
vragen wij, Heer, bewaar voortdurend uw
onderhorigheid; opdat zij onder uw
bescherming vrij blijve van alle onheil,
en door goede werken aan uw Naam zij
toegewijd. Door onzen Heer.

Oremus. - Familiam tuam, quaesumus,
Domine, continua pietate custodi: ut a
cunctis adversitatibus te protegente sit
libera, et in bonis actibus tuo nomini sit
devota. Per Dominum.

Vespers op de twee en twintigste zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Geeft daarom * aan den AD MAGN. ANT. Reddite ergo * quae sunt
keizer wat des keizers is, en aan God wat Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo,
God toekomt, alleluja.
alleluja.
Laat ons bidden. - God, onze toevlucht
en onze kracht, verhoor de vrome
gebeden van uw Kerk, Gij, die zelf de
vroomheid verwekt; en geef dat wij
werkelijk verkrijgen wat wij vol geloof
vragen. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, refugium nostrum et
virtus: adesto piis Ecclesiae tuae precibus,
auctor ipse pietatis, et praesta; ut quod
fideliter petimus, efficaciter
consequamur. Per Dominum.

Vespers op de drie en twintigste zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Jesus nu wendde Zich AD MAGN. ANT. At Jesus conversus, *
om, * en toen Hij haar zag, zeide Hij: Heb et videns eam, dixit: Confide, filia; fides
goede moed, dochter; uw geloof heeft u tua te salvam fecit, alleluja.
behouden, alleluja.
Laat ons bidden. - Vergeef, vragen wij,
Heer, de misslagen van uw volk; opdat
wij van de banden der zonde, waarmede
wij onszelf in onze zwakheid hebben
gebonden, door uw goedheid worden
bevrijd. Door onzen Heer.

Oremus. - Absolve, quaesumus, Domine,
tuorum delicta populorum: ut a
peccatorum nexibus, quae pro nostra
fragilitate contraximus, tua benignitate
liberemur. Per Dominum.
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ANT. BIJ MAGN. Heer, * als Gij wilt kunt AD MAGN. ANT. Domine, * si vis, potes
Gij mij reinigen; en
me mun-
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dare: et ait Jesus: Volo, mundare.

Jesus sprak: Ik wil, word gereinigd.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
infirmitatem nostram propitius respice:
atque ad protegendum nos dexteram tuae
majestatis extende. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, zie genadig neer op onze zwakheid;
en strek de rechterhand van uw Majesteit
uit om ons te beschermen. Door onzen
Heer.

Vespers op de vierde (overgebleven) zondag na de verschijning des Heren
AD MAGN. ANT. Domine, * salva nos,
perimus; impera, et fac, Deus,
tranquillitatem.

ANT. BIJ MAGN. Heer, * red ons, wij
vergaan; geef uw bevel, God, en maak
dat het rustig zij.

Oremus. - Deus, qui nos, in tantis
periculis constitutos, pro humana scis
fragilitate non posse subsistere: da nobis
salutem mentis et corporis; ut ea, quae
pro peccatis nostris patimur, te adjuvante,
vincamus. Per Dominum.

Laat ons bidden. - God, die weet dat wij,
ten gevolge van onze menselijke
zwakheid, te midden van zo grote gevaren
geen stand kunnen houden, geef ons de
gezondheid naar ziel en lichaam; opdat
wij datgene wat wij om onze zonden te
lijden hebben, met uw hulp overwinnen.
Door onzen Heer.

Vespers op de vijfde (overgebleven) zondag na de verschijning des Heren
AD MAGN. ANT. Colligite * primum
zizania, et alligate ea in fasciculos ad
comburendum: triticum autem congregate
in horreum meum, dicit Dominus.

ANT. BIJ MAGN. Verzamelt * eerst het
onkruid, en bindt het tot bundels om het
te verbranden; maar brengt de tarwe
bijeen in mijn voorraadschuur, zegt de
Heer.

Oremus. - Familiam tuam, quaesumus,
Domine, continua pietate custodi: ut, quae
in sola spe gratiae caelestis innititur, tua
semper protectione muniatur. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Waak, vragen wij,
Heer, met onafgebroken vaderlijke zorg
over uw onderhorigheid; opdat zij, daar
zij alleen steun vindt in de hoop op
hemelse genade, steeds door uw
bescherming worde behoed. Door onzen
Heer.
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Vespers op de zesde (overgebleven) zondag na de verschijning des Heren
ANT. BIJ MAGN. Het rijk der hemelen *
is gelijk aan een zuurdeeg, dat door een
vrouw wordt genomen en vermengd
onder drie maten meel, totdat dit geheel
is gegist.

AD MAGN. ANT. Simile est * regnum
caelorum fermento, quod acceptum
mulier abscondit in farinae satis tribus,
donec fermentatum est totum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat wij steeds bedacht
zijn op de dingen des geestes, en door
woord en daad volbrengen wat U behaagt.
Door onzen Heer.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut semper rationabilia
meditantes, quae tibi sunt placita, et dictis
exsequamur et factis. Per Dominum.

Vespers op de laatste zondag na Pinksteren
ANT. BIJ MAGN. Voorwaar, Ik zeg u: *
Dit geslacht zal niet voorbijgaan, voordat
alles geschied is; hemel en aarde zullen
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen
niet voorbijgaan, zegt de Heer.

AD MAGN. ANT. Amen dico vobis: * quia
non praeteribit generatio haec, donec
omnia fiant: caelum et terra transibunt,
verba autem mea non transibunt, dicit
Dominus.

Laat ons bidden. - Wek op, vragen wij,
Heer, de wil van uw gelovigen; opdat zij
de vrucht van het goddelijk heilswerk met
grotere ijver nastreven, en zo van uw
vaderlijke goedheid nog krachtiger
geneesmiddelen ontvangen. Door onzen
Heer.

Oremus. - Excita, quaesumus, Domine,
tuorum fidelium voluntates: ut divini
operis fructum propensius exsequentes,
pietatis tuae remedia majora percipiant.
Per Dominum.

3 mei en 14 september
De feesten van het heilig Kruis des Heren
Op 3 Mei vieren wij, in navolging van het oude Franse kerkgebruik, de VINDING
VAN HET HEILIG KRUIS DES HEREN. Zoals zijn naam aangeeft, is dit feest ontstaan
uit de herdenking van het feit, dat in tegenwoordigheid van de heilige Helena en van
den heiligen bisschop Macarius van Jerusalem nabij Golgotha het Kruishout werd
gevonden en door het wonder van een dodenopwekking (vgl. het gebed van Mis,
Lauden en Vespers) als het ware Kruis des Heren herkend. In het Oosten viert men
de
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Vinding en de Verheffing van het Kruis op 14 September, welk feest waarschijnlijk
mede de verjaardag is van de consecratie der basilieken, welke keizer Konstantijn
en zijn moeder, de heilige Helena, te Jerusalem ter ere van het heilig Graf en Christus'
verrijzenis hebben laten bouwen. Ook in de Westerse Kerk heeft het feest in
September de naam van de VERHEFFING VAN HET HEILIG KRUIS behouden. De
herdenking van de eerste Kruisverheffing door bisschop Macarius heeft men op die
dag verbonden met die van de terugvoering der Kruisreliek door keizer Heraclius
(7e eeuw), nadat zij jaren lang in het bezit der Perzen was geweest.
Evenals Witte Donderdag wordt gevolgd door het feest van het heilig Sacrament,
zo herdenken wij na Goede Vrijdag nogmaals de weldaden van Christus' Kruis. Het
schandhout, dat wij barrevoets vereerden bij de viering van 's Heren lijden, is tevens
het glorieteken van zijn blijvende zegepraal. Nu is het niet alleen de bebloede galg
op de rots van Calvarië welke wij vereren. De jubelende Kerk heeft het Kruis gesierd
met edelstenen en de palmtakken der overwinning, en blijde eren wij het als de
legervaan van onzen triomferenden Koning.
OVERWEGING (van den heiligen Cyrillus van Jerusalem) - Weliswaar is voor de
katholieke Kerk ieder geheim van Christus een reden tot roem, maar de hoogste roem
vindt zij toch in het Kruis. Daarom zegt Paulus: ‘Het zij verre van mij te roemen,
tenzij op het Kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was een groot wonder toen de Heer
den blindgeborene genas. Maar wat is één blinde ten opzichte van alle blinden der
gehele wereld? Wat betekent Lazarus naast allen die dagelijks sterven? Wat de
vijfduizend gespijzigden tegenover hen, die over de gehele wereld hongeren naar de
ware kennis? Maar de overwinningskrans van het Kruis heeft allen die geestelijk
blind waren het gezicht geschonken, allen die door de zonden waren gestorven het
leven, de gehele wereld bevrijding en verlossing gebracht. Nimmer was er zulk een
reden tot vreugde, want nimmer was er zulk een zege. Daarom schamen wij ons niet
voor het Kruis, maar roemen wij er op. De leer van het Kruis moge den Joden een
ergernis en den heidenen een dwaasheid zijn, ons is zij verlossing; dwaasheid is zij
voor hen die verloren gaan, maar voor de verlosten is zij Gods kracht (1 Cor. 1, 18.
23).
Naar bewijzen voor de heerlijkheid des Kruises behoeven wij niet te vragen. Zijn
getuigen zijn de twaalf apostelen, zijn alle gelovigen over geheel de wereld. Reeds
het feit dat wij ondanks onze zwakheid tot Christus' Kerk gerekend willen worden,
is ons een bewijs voor de macht des Kruises. Wie toch heeft ons gedwongen daar
binnen te gaan? Welke soldaten, welke boeien of rechters hebben ons daar doen
binnen treden? Waarlijk, het is het heilbrengende zegeteken van Jesus, het Kruis,
dat ons in de Kerk heeft binnengeleid. Het Kruis heeft onbeschaafde volkeren
onderworpen en bedwongen. Heide-
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nen heeft het gebracht tot de kennis van den waren God. En allen die er het hoofd
voor hebben leren buigen, verwachten het bij Christus' wederkomst aan de hemel te
zien verschijnen.
Laat ons daarom blijde roemen in het Kruis, en den Heer aanbidden die voor ons
op het Kruis gestorven is.

Getijden op het feest van de vinding van het heilig Kruis
(3 Mei)
Op 2 Mei bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op bladz.
896, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

O GROOT werk van liefde: * de dood is O MAGNUM pietatis opus: * mors
gestorven, toen het Leven stierf aan het mortua tunc est, in ligno quando mortua
hout. (Alleluja.)
Vita fuit. (Alleluja.)
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Red ons, * Christus, Redder, door 2 ANT. Salva nos, * Christe Salvator, per
de kracht van uw Kruis; Gij die Petrus virtutem Crucis; qui salvasti Petrum in
gered hebt op de zee, ontferm U onzer. mari, miserere nobis. (Alleluja.)
(Alleluja.)
3 ANT. Zie het Kruis des Heren, * vlucht, 3 ANT. Ecce Crucem Domini, * fugite,
vijandige machten; want overwonnen
partes adversae, vicit leo de tribu Juda,
heeft de leeuw uit de stam Juda, de wortel radix David, alleluja.
van David, alleluja.
4 ANT. Wij nu moeten roemen * op het 4 ANT. Nos autem gloriari * oportet in
Kruis van onzen Heer Jesus Christus.
Cruce Domini nostri Jesu Christi.
(Alleluja.)
(Alleluja.)
5 ANT. Door het teken van het Kruis * 5 ANT. Per signum Crucis * de inimicis
verlos ons van onze vijanden, onze God. nostris libera nos, Deus noster. (Alleluja.)
(Alleluja.)
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Broeders: laat in u dezelfde gezindheid
zijn, die er was in Christus Jesus. Daar
Hij god-

Fratres: Hoc enim sentite in vobis, quod
et in Christo Jesu: qui, cum in forma
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Dei esset, non rapinam arbitratus est esse
se aequalem Deo: sed semetipsum
exinanivit, formam servi accipiens, in
similitudinem hominum factus, et habitu
inventus ut homo. . Deo gratias.

delijk was van wezen, heeft Hij het geen
roof geacht aan God gelijk te willen zijn;
maar toch heeft Hij Zichzelf vernietigd,
door het wezen aan te nemen van een
slaaf, door gelijk te worden aan de
mensen, en uiterlijk te zijn als een mens.
. Gode zij dank.

Lofzang van Venantius Fortunatus
Lustris sex qui jam peractis,
tempus implens corporis,
se volente, natus ad hoc,
passioni deditus,
Agnus in Crucis levatur
immolandus stipite.

Zesmaal vijf jaren voleindend
als zijns lichaams levenstijd,
geeft Hij vrij, daartoe geboren,
aan de passie Zich ten prijs,
wordt het Lam ter offerande
aan de kruisstam opgetild.

Hic acetum, fel, arundo,
sputa, clavi, lancea:
mite corpus perforatur,
sanguis, unda profluit:
terra, pontus, astra, mundus,
quo lavantur flumine!

Zie azijn en gal en rietstok,
speeksel, nagelen en lans;
teder lichaam wordt doorstoken,
bloed en water vloeit er uit;
aarde, zee, sterren en wereld,
welk een stortvloed wast hen rein!

Crux fidelis inter omnes
arbor una nobilis:
nulla silva talem profert
fronde, flore, germine:
dulce lignum, dulces clavos,
dulce pondus sustinet.

Kruis van het geloof, van alle
bomen edelste alleen;
nimmer bracht een woud gelijke
voort in bloesem, loof of vrucht;
lieflijk hout met nagels lieflijk,
beurend liefelijk gewicht.

Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa viscera,
et rigor lentescat ille,
quem dedit nativitas;
ut superni membra Regis
miti tendas stipite.

Neig uw takken, hoge boomstam,
maak uw vezels minder hard,
en maak minder straf die stugheid
welke u de afkomst gaf;
en de leên van 's hemels Koning
span ze uit op zachte stam.

Sola digna tu fuisti
ferre saecli pretium,
atque portum praeparare
nauta mundo naufrago:
quem sacer cruor perunxit,
fusus Agni corpore.

Gij alleen zijt waard bevonden
om te dragen 's werelds prijs,
en een haven te bereiden,
loods, der wereld in gevaar;
gij, die 't heilig bloed gezalfd heeft,
't lichaam van het Lam ontvloeid.
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Heerlijkheid en ere beide
zij den allerhoogsten God;
éne lofzang zij den Vader,
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Zoon en heil'gen Paracleet,
wien de lof zij en de sterkte
door der eeuwen eeuwigheid.

inclyto Paraclito:
cui laus est et potestas
per aeterna saecula.

Amen.

Amen.

. Wij aanbidden U, Christus, en loven
. Adoramus te, Christe, et benedicimus
U. (Alleluja.) . Omdat Gij door uw
tibi. (Alleluja.) . Quia per Crucem tuam
Kruis de wereld verlost hebt. (Alleluja.) redemisti mundum. (Alleluja.)
ANT. Boven alle cederhout * zijt gij
alleen verheven; aan u heeft het Leven
der wereld gehangen, heeft Christus
gezegepraald, en heeft de dood de dood
verwonnen in eeuwigheid. (Alleluja.)

ANT. Super omnia * ligna cedrorum tu
sola excelsior, in qua Vita mundi
pependit, in qua Christus triumphavit, et
mors mortem superavit in aeternum.
(Alleluja.)

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die bij de
glorierijke Vinding van het zaligmakend
Kruis de wonderen van uw lijden hebt
vernieuwd; geef dat wij door de prijs van
deze boom des levens de genade van het
eeuwige leven verwerven. Gij die leeft
en heerst.

Oremus. - Deus, qui in praeclara
salutiferae Crucis Inventione passionis
tuae miracula suscitasti: concede; ut,
vitalis ligni pretio, aeternae vitae suffragia
consequamur: Qui vivis et regnas.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.
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O GROOT werk van liefde: * de dood is O MAGNUM pietatis opus: * mors
gestorven, toen het Leven stierf aan het mortua tunc est, in ligno quando mortua
hout. (Alleluja.)
Vita fuit. (Alleluja.)
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Red ons, * Christus, Redder, door 2 ANT. Salva nos, * Christe Salvator, per
de kracht van uw Kruis; Gij die Petrus virtutem Crucis; qui salvasti Petrum in
gered hebt op de zee, ontferm U onzer. mari, miserere nobis. (Alleluja.)
(Alleluja.)
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3 ANT. Ecce Crucem Domini, * fugite,
partes adversae, vicit leo de tribu Juda,
radix David, alleluja.

3 ANT. Zie het Kruis des Heren, * vlucht,
vijandige machten; want overwonnen
heeft de leeuw uit de stam Juda, de wortel
van David, alleluja.

4 ANT. Nos autem gloriari * oportet in
Cruce Domini nostri Jesu Christi.
(Alleluja.)

4 ANT. Wij nu moeten roemen * op het
Kruis van onzen Heer Jesus Christus.
(Alleluja.)

5 ANT. Per signum Crucis * de inimicis 5 ANT. Door het teken van het Kruis *
nostris libera nos, Deus noster. (Alleluja.) verlos ons van onze vijanden, onze God.
(Alleluja).

Psalm 116
Laudate Dominum, omnes gentes: *
laudate eum, omnes populi:

Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken;

Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus: * et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming; * en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Per signum Crucis de inimicis
ANT. Door het teken van het Kruis verlos
nostris libera nos, Deus noster. (Alleluja.) ons van onze vijanden, onze God.
(Alleluja.)

Kapittel Phil. 2, 5-7
Fratres: Hoc enim sentite in vobis, quod
et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei
esset, non rapinam arbitratus est esse se
aequalem Deo; sed semetipsum
exinanivit, formam servi accipiens, in
similitudinem hominum factus, et habitu
inventus ut homo. . Deo gratias.

Broeders: laat in u dezelfde gezindheid
zijn, die er was in Christus Jesus. Daar
Hij goddelijk was van wezen, heeft Hij
het geen roof geacht aan God gelijk te
willen zijn; maar toch heeft Hij Zichzelf
vernietigd, door het wezen aan te nemen
van een slaaf, door gelijk te worden aan
de mensen, en uiterlijk te zijn als een
mens. . Gode zij dank.

Lofzang van Venantius Fortunatus
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¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst met melodie op bladz. 1526.
Vexilla Regis prodeunt:
fulget Crucis mysterium,
quo carne carnis Conditor
suspensus est patibulo.

De vaan des Konings treedt vooruit,
daar glanst het Kruisgeheimenis,
waarin de Schepper van het vlees
zelf in het vlees aan 't dwarshout hing.
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Vanhier ook wondgestoken door
de gruwelijke punt der lans
om ons te wassen van de schuld,
ontstroomde water Hem en bloed.

Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceae,
ut nos lavaret crimine,
manavit unda et sanguine.

Vervuld zijn nu de dingen die
David zong in gelovig lied,
zeggend: Onder de volkeren:
vanaf het hout regeert nu God.

Impleta sunt, quae concinit
David fideli carmine,
dicens: In nationibus
regnavit a ligno Deus.

Boom, edel schoon en luisterrijk,
met purper koninklijk gesierd,
verkoren met uw waarde stam
te raken aan zo heil'ge leên.

Arbor decora et fulgida,
ornata Regis purpura,
electa digno stipite
tam sancta membra tangere.

Welzalig, aan welks armen eens
Beata cujus brachiis
de losprijs van de wereld hing:
saecli pependit pretium,
weegschaal van 't lichaam werd hij dus, statera facta corporis,
praedamque tulit tartari.
de prooi ontnam hij aan de hel.
Gegroet, o Kruis, gij, een'ge hoop,
vermeerder in uw Paschavreugd1)
van goeden de rechtvaardigheid,
vergeef den zondaars hunne schuld.

O Crux, ave, spes unica,
paschale quae fers gaudium,1)
auge piis justitiam,
reisque dona veniam.

U God, hoogste Drievuldigheid,
verheffe prijzend alle geest;
en over wie door 't Kruisgeheim
Gij heiligt, heers in eeuwigheid.

Te, summa, Deus, Trinitas,
collaudet omnis spiritus:
quos per Crucis mysterium
salvas, rege per saecula.

Amen.

Amen.

. Dit teken van het Kruis zal aan de
hemel zijn. (Alleluja.) . Wanneer de
Heer ten oordeel komt. (Alleluja.)

. Hoc signum Crucis erit in caelo.
(Alleluja.) . Cum Dominus ad
judicandum venerit. (Alleluja.)

ANT. Het heilig Kruis heeft ondergaan * ANT. Crucem sanctam subiit, * qui
Hij die de hel heeft gebroken; Hij heeft infernum confregit: accinctus est potentia,
Zich omgord met kracht, en is verrezen surrexit die tertia, alleluja.
op de derde dag, alleluja.

1) Buiten de Paastijd luidt deze regel:
vermeerder op dit zegefeest

in hac triumphi gloria,

1) Buiten de Paastijd luidt deze regel:
vermeerder op dit zegefeest

in hac triumphi gloria,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

899
In de EERSTE VESPERS:
ANT. O Crux, * splendidior cunctis astris,
mundo celebris, hominibus multum
amabilis, sanctior universis: quae sola
fuisti digna portare talentum mundi: dulce
lignum, dulces clavos, dulcia ferens
pondera: salva praesentem catervam, in
tuis hodie laudibus congregatam.
(Alleluja.)

ANT. O Kruis, * schitterend boven alle
sterren, alom geroemd in de wereld, den
mensen beminnenswaardig ten zeerste,
en heilig boven al; dat alleen waardig is
geweest de losprijs der wereld te dragen;
liefelijk hout, liefelijke nagels, beurend
liefelijke last; wees tot heil aan deze
schare, die heden tot uw lofprijzing is
vergaderd. (Alleluja.)

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui in praeclara
salutiferae Crucis Inventione passionis
tuae miracula suscitasti: concede; ut,
vitalis ligni pretio, aeternae vitae suffragia
consequamur: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - God, die bij de
glorierijke Vinding van het zaligmakend
Kruis de wonderen van uw lijden hebt
vernieuwd; geef dat wij door de prijs van
deze boom des levens de genade van het
eeuwige leven verwerven. Gij die leeft
en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater noster.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God volgens
de tijd van het jaar, bladz. 200 vlg.

Getijden op het feest van de verheffing van het heilig Kruis
(14 September)
Op 13 September bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Eerste
Vespers van het feest van de Vinding van het Heilig Kruis, bladz. 896. Waar Alleluja
tussen haakjes is geplaatst, laat men dit echter achterwege; en men bidt het volgende
gebed:
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Oremus. - Deus, qui nos hodierna die Exaltationis sanctae Crucis annua solemnitate
laetificas: praesta, quaesumus; ut, cujus mysterium in terra cognovimus, ejus
redemptionis praemia in caelo mereamur. Per eundem Dominum nostrum.
Laat ons bidden. - God, die ons heden verblijdt door het jaarlijks feest van de
Verheffing van het heilig Kruis; geef, vragen wij, dat wij in de hemel de vruchten
ontvangen van de verlossing van Hem, wiens geheim wij op aarde hebben gekend.
Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.
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De LAUDEN op 14 September zijn eveneens gelijk aan die op 3 Mei, bladz. 894,
behalve bovenstaand gebed.
Bij het koorgebed vallen op 14 September de VESPERS van de Verheffing van het
Heilig Kruis weg voor de Eerste Vespers van het feest van Onze Lieve Vrouw van
Smarten, bladz. 1041. - Uit godsvrucht kan men echter de Vespers bidden ter ere
van het Heilig Kruis zoals op het feest van 3 Mei, bladz. 896 (maar zonder Alleluja,
waar dit tussen haakjes is geplaatst, en met bovenstaand gebed).

Gebeden ter ere van het heilig Kruis des Heren
Gebeden tot God den Vader
God, die de paal van het heilig Kruis, welke eertijds den bozen tot straf was, voor
den verlosten hebt veranderd in een teken van leven; geef aan uw volk dat het
beveiligd worde door de bijstand van Hem, met wiens zegeteken het gewapend is.
Moge het Kruis ons de grondslag zijn van het geloof, het anker van de hoop,
verdediging in tegenspoed en hulp in voorspoed; het strekke ons tot overwinning
over de vijanden; het sta in onze steden opgericht als wachter, op onze velden als
bescherming, als steun in onze huizen; opdat de Herder zijn kudde onverlet moge
bewaren door het teken, dat ons in de overwinning van het Lam tot heil is geworden.
Nu ik, almachtige Vader, het Kruis van uw veelgeliefden Zoon vereer, moge de
hemel openstaan, opdat mijn gebed tot U kan doordringen en uw ontferming op mij
nederdale. Want aan het Kruis, liefste Heer, werd het zo bijzondere offer voltrokken,
dat U als een zoete geur werd aangeboden, dat uw gerechtigheid jegens ons heeft
getemperd en voor ons gemoed vol zoetheid is. O slachtoffer niet te beschrijven, dat
de schuldbrief van de oude vloek heeft vernietigd en ons het zegel heeft ingedrukt
van eeuwige zegening. O offer van waarachtige verzoening en lof, dat de vijandschap
der oude overtreding ongedaan maakte en tussen hemel en aarde een verbond heeft
gesloten van eeuwige vriendschap. Door het roemrijke vaandel uwer macht, Heer,
red mij, armzalig schaapje uwer kudde, uit de muil van den wreden leeuw; door U
overwonnen en vertrapt, moge hij nimmer over mij zegevieren. Breng mij terug naar
uw liefelijk groenende weide, en verwerp geen dienstknecht voor wien Gij U
gewaardigd hebt uw Zoon over te leveren, die met U en den heiligen Geest leeft en
heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden tot Christus
God, die het lot van den mens die door het hout verloren ging, door het hout wederom
ten goede hebt gekeerd; wij vragen dat de kracht van dit
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overwinnend hout, dat door uw sterven en uw bloed is geadeld en waarvoor wij in
diepe godsvrucht onze hoofden buigen, al onze ondeugden in ons dode en ons
bescherme tegen alle tegenspoed.
Christus Heer, die de middelaar zijt tussen God en de mensen, door het bloed op uw
Kruis hebt Gij de vrede willen herstellen tussen al wat in de hemel en op aarde is.
Door deze zegevaan van uw passie heeft uwe liefde immers bewerkt wat in het begin
bij uw geboorte naar het vlees de engel had aangekondigd en wat geheel het hemels
heir had bezongen: Ere zij altijd aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de
mensen van goede wil. En bovendien heeft uw genade na de triomf van het Kruis
aan uw leerlingen geleerd en verleend, dat de mensen hen als uw dienaren mogen
herkennen, als zij jegens elkaar volmaakte vrede en eendracht zouden bewaren.
Verleen daarom, Heer, dat zij die het zegeteken des Kruises op hun voorhoofd dragen,
in zuivere en oprechte liefde met de broeders blijven verbonden; en gewaardig U
ons met een heilige kus voor altijd te verzoenen.

Groet van den heiligen Anselmus aan het levenbrengende kruis
Heilig kruis, gij herinnert ons aan het Kruis op hetwelk onze Heer Jesus Christus ons
door zijn dood heeft gered van de eeuwige dood, waarheen wij allen jammerlijk op
weg waren, en ons heeft opgewekt tot het eeuwige leven, dat wij door te zondigen
hadden verloren. Ik aanbid, vereer en verheerlijk in u het Kruis dat gij voorstelt, en
in dat Kruis wederom onzen barmhartigen Heer en hetgeen Hij in zijn goedheid door
dit Kruis heeft bewerkt. Gij zijt het beminnenswaardige Kruis, waarin ons heil, ons
leven en onze opstanding is gelegen. Gij zijt het kostbare hout, waardoor wij gered
en verlost zijn. Gij zijt het vererenswaardig teken, waardoor wij voor God zijn
gemerkt; het roemrijke Kruis, waarop alleen het ons past te roemen.
Want wij beschouwen u niet gelijk de dwaze en goddeloze beulen deden, toen zij
u voor het zachtmoedigste Lam hebben bereid, doch naar de wijsheid en de goddelijke
liefde, waarmee Hij u vrijwillig op de schouders nam. Want niets hadden zij kunnen
uitrichten, als Hij het in zijn wijsheid niet had toegelaten; en niets zou Hij hebben
verduurd, als Hij het in zijn ontferming niet zou hebben gewild. Zij kozen u om door
u hun goddeloze misdaad te volvoeren; Hij heeft u gekozen om door u het werk zijner
liefde te volbrengen. Zij kozen u om door u een rechtvaardige over te leveren aan
de dood; Hij om door u de zondaars aan de dood te ontrukken. Zij om het leven te
doden; Hij
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om de dood te doen sterven. Zij om den Verlosser ten val te brengen; Hij om ten val
gebrachten te verlossen. Zij om den Levengever te doden; Hij om den doden het
leven te geven. Zij uit verdwazing en wreedheid; Hij uit wijsheid en ontferming.
Daarom moeten wij u, bewonderenswaardig Kruis, niet beoordelen volgens de
bedoelingen van die wrede en dwaze beulen, doch naar hetgeen zijn barmhartige
wijsheid door u heeft bewerkt.
Hoe zal ik u dan prijzen; hoe u verheffen; met welke gevoelens tot u bidden; met
welk een blijdschap op u roemen? Door u is de hel van haar buit beroofd, de poort
der hel voor allen die door u verlost werden, afgesloten. Door u worden de duivels
met schrik vervuld, bedwongen, overwonnen en vertreden. Door u wordt de wereld
vernieuwd, wordt zij getooid met het licht der waarheid en de heerschappij der
gerechtigheid. Door u is de menselijke natuur gerechtvaardigd; zij was verworpen
en is gered; zij was in de slavernij der zonde en is uit de macht der onderwereld
bevrijd; zij was gestorven en is opgestaan ten leven. Door u wordt de zalige stad in
de hemel hersteld en tot volmaaktheid gebracht. Door u wilde God de Zoon aan den
Vader gehoorzaam zijn tot de dood; om uwentwil is Hij verheerlijkt en heeft Hij een
Naam ontvangen die boven alle namen is. Door u heeft Hij zijn troon bereid en zijn
rijk ingericht.
O Kruis, tot zo onuitsprekelijke weldaden uitverkoren, uw lof wordt niet zozeer
verkondigd door geest en tong van mensen of engelen, als wel door de werken die
door u tot stand werden gebracht. In u en door u is mijn heil en mijn leven. In u en
door u is geheel en al mijn goed; het zij mij verre op iets anders te roemen dan op u.
Want wat baat het mij ontvangen te worden en te worden geboren, te leven en al het
goede van dit leven te genieten, wanneer het slechts is om daarna af te dalen in het
rijk van de dood? Als het zo met mij stond, het zou mij beter geweest zijn niet te
worden ontvangen. In die toestand nu zou ik verkeren, als ik niet door u was verlost.
Met welke gevoelens zal ik derhalve op u roemen? Want niet alleen vind ik buiten
u niets waarop ik zou roemen, maar bovendien zou zonder u de troosteloze ellende
der hel voor eeuwig mijn deel zijn. Met welk een blijdschap moet ik niet jubelen om
u, door wie mij in plaats van de dienstbaarheid der onderwereld het erfrecht op het
rijk der hemelen gegeven is? Met welk een vreugde moet ik niet mijn dank betuigen
om u, zonder wie zelfs dit tijdelijke bestaan mij afschuw zou inboezemen, doch door
wie ik nu de verwachting bezit dat ik mij voor eeuwig in een heerlijk bestaan zal
verheugen? Want al is het waar,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

903
dat ik thans nog God dien in hoop en vreze, ik bezit niettemin de zekerheid dat ik al
dit goede door u zal bereiken, als ik door dank en liefde en door geheel mijn leven
mijn roem slechts stel in u.
Zo moogt gij dan geheel mijn roem uitmaken, en al mijn hoop zij op u gevestigd.
Dat mijn zonden door u worden gedelgd; dat mijn ziel door u aan het oude leven
afsterve, en worde opgewekt tot een nieuw leven van gerechtigheid. Evenals gij bij
het doopsel mij hebt gereinigd van de zonden waarin ik werd ontvangen en geboren,
reinig mij opnieuw, bid ik, van alles wat ik na mijn hergeboorte heb misdaan, opdat
ik door u moge komen tot de rijkdom waarvoor de mens geschapen is; door de genade
van onzen Heer Jesus Christus, die gezegend zij in eeuwigheid. Amen.

Gebeden uit de liturgische boeken der Syrische kerken
Met het teken van dit uw heilig Kruis, Heer, hebt Gij de aardbodem getekend, waarop
Gij de mensen naar alle windstreken hebt doen uitgaan. Uw Kruis is als een schild
en als een zuil, met grote kracht op deze aarde geplaatst. Uw Kruis is als een toren
en als een hoge muur; het moge uw schepping bewaren voor alle listen des duivels.
Uw Kruis is een bron van genade voor allen die er hun toevlucht zoeken; bevrijd hen
en red hen van den boze en zijn macht.
Uw Kruis, Verlosser, aanbidden de hemelingen en de mensen. Zij dragen het op
de handen en prijzen het, omdat het aan de schepping de vrede heeft gebracht.
Weerhoud oorlog en strijd, verzoen met elkaar de volken, die het in de éne Kerk
vereren, door dezelfde geloofsbelijdenis zijn grootheid aanbidden en met luide stem
roepen: Heilig, heilig, heilig zijt Gij, Heer, door uw Kruis; Gij hebt het menselijk
geslacht van zijn dwaalwegen verlost.
Door uw Kruis, Heer, bewaar uw Kerk; Gij Heiland, die ons door uw Kruis hebt
verlost. Door uw Kruis versterk haar fundamenten, bevestig en behoed hare kinderen.
Door uw Kruis overwin den verdrukker die haar voortdurend kwelt. Door uw Kruis
beschaam de duivelen en de boze mensen. Door uw Kruis geef aan de priesters
inwendige vrede; laat de heersers in liefde met elkaar verbonden zijn. Uw Kruis
voltooie in haar de grote, inwendige vrede. Dat door uw Kruis, Heer, de Kerk verheven
worde, en allen die haar haten, vernederd. Door uw Kruis, Heer, ontneem de
hoogmoed aan alle volken die zich bereiden ten oorlog. Door uw Kruis, Heer, moge
uw herder standvastig aan het hoofd zijner kudde staan. Door uw Kruis mogen alle
herders toenemen in elke wijsheid, en de schapen uwer kudde groeien in kracht. Door
uw Kruis mogen de
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priesters schitteren in den Geest die Gij ons hebt gezonden. Door het Kruis worde
de schuld der zonden kwijtgescholden in de kracht van het lichaam en het bloed, dat
om harentwil werd vergoten. In uw Kruis ook mogen uw dienaren de heilige geheimen
vieren. Door uw Kruis moge uw volk onwankelbaar staan en tegen alle kwaad worden
beschermd. Vermeerder door uw Kruis ons aardse voedsel en geef het in overvloed
aan wie U aanbidden. Geef door uw Kruis rust aan het lichaam, opdat het heil der
ziel er in wone. Dat door uw Kruis allen, die van de weg zijn afgedwaald, in vrede
tot de kinderen der Kerk wederkeren. Dat door uw Kruis alle afgestorvenen de
kwijtschelding van hun schuld verkrijgen. Bewaar ons, Heer, door uw Kruis. Door
uw Kruis, Heer, versterk ons. Door uw Kruis, Heer, bescherm ons. Uw Kruis, Heer,
zij een vesting voor allen die het aanbidden.

Strofen uit de feestgetijden volgens de Byzantijnse ritus
Komt, alle volkeren, laat ons aanbidden het gezegende hout, dat eeuwige gerechtigheid
bracht. Die door het hout den oervader Adam bedroog, is door het Kruis misleid; in
vreselijke val stort neder die zich met geweld had meester gemaakt van het maaksel
des Konings. Goddelijk bloed spoelt weg het vergif van de slang en doet wijken de
vloek van een rechtvaardige doem. Want door hout moest het hout worden genezen,
en door lijden van een onlijdelijke moest worden gedelgd het lijden van wie om het
hout werd gevloekt. U zij glorie, Christus Koning, om uw verheven heilsbestel,
waardoor Gij allen in goedheid en liefde hebt gered.
Wat Moses weleer in zichzelf heeft verbeeld, toen hij Amalek versloeg en verdreef;
wat David de zanger beval als uw voetbank te eren, uw kostbaar Kruis, o Christus
God, aanbidden wij zondaars vandaag met onwaardige lippen; wij zingen U lof, die
U gewaardigd hebt daaraan te worden gehecht, en roepen U toe, Heer, met den rover:
Geef ons te delen in uw koninkrijk.

1 juli
Feest van het kostbaar Bloed onzes Heren
De geheimen des Heren die wij vierden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag,
hebben wij andermaal herdacht door de feesten ter ere van het heilig Sacrament en
van het allerheiligst
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Hart van Jesus. Ook het feest van vandaag is zulk een verdubbeling. In het kostbaar
Bloed des Heren immers vereren wij zowel de smarten van zijn lijden als de triomf,
welke ons de verlossing heeft gebracht; het bloed dat Christus heeft vergoten bij de
doodsangst in de hof, bij de geseling in het rechthuis en aan het kruis, toen ten laatste
zelfs zijn hart is doorstoken, is gevloeid als onze losprijs. Het is vergoten, opdat wij
ons in die vloed rein zouden wassen.
De feestdag, welke tegenwoordig onveranderlijk op 1 Juli wordt gevierd, is
ingesteld door paus Pius IX uit dankbaarheid na zijn terugkeer te Rome in het jaar
1849.
OVERWEGING - Indien gij wilt begrijpen, welk een kracht er is gelegen in het Bloed
des Heren, zie dan naar de voorafbeelding er van: hoe de Joden bij de uittocht uit
Egypte behouden zijn gebleven door de besprenkeling met het bloed van het paaslam.
Toen immers de verderfengel van huis tot huis ging om de dood te brengen aan alle
eerstgeborenen, spaarde hij de woningen waarvan de deurposten met dit bloed waren
bestreken. Dit is niet geschied, zegt de heilige Joannes Chrysostomus, omdat het
bloed van een lam bij machte zou zijn een redelijk mens van de dood te bevrijden;
maar omdat dit bloed een voorafbeelding was van het heilig Bloed des Heren, waarin
aan alle mensen redding zou worden geboden. Indien nu de engel is geweken voor
het bloed dat slechts een voorafschaduwing was, hoeveel te meer zal dan de vijand
terugdeinzen, indien hij ziet, dat de verlosten zijn besprenkeld met het Bloed van
Christus.
Want dit is het Bloed, waardoor de wereld uit de macht van duivel, zonde en dood
is vrijgekocht. Christus heeft het bij zijn heilige Menswording aangenomen om het
te kunnen vergieten tot onze verlossing. Indien wij het slechts willen, schrijft de
heilige Augustinus, is het Bloed des Heren voor ons gegeven. Het is ons gegeven,
opdat wij daarin - gelijk van de heiligen geschreven is in het boek der Openbaring onze klederen, dit is het innerlijke van ons wezen, schoon zouden wassen. Wij hebben
de macht ontvangen ons dit Bloed, waardoor geheel het aardrijk werd gekocht, toe
te eigenen. Als wij het ons hebben toegeeigend, als wij ons door dit Bloed hebben
laten besprenkelen, zal de Vader in de hemel ons aanzien, zoals Hij zijn Zoon aan
het kruis heeft aangezien, en zal Hij ons doen delen in diens eeuwige verheerlijking.
Laat ons echter niet slechts de triomf en de eeuwige heerlijkheid van dit Bloed
overwegen, maar tevens bedenken in welk een groot lijden het voor ons is uitgestort.
Christus heeft het vergoten bij zijn doodsangst in de hof; Hij heeft het vergoten toen
Hij werd gegeseld en met doornen gekroond; het is gevloeid uit zijn handen en voeten,
toen Hij aan het kruis werd genageld; nadat alles was volbracht, is zelfs het laatste
bloed dat in zijn hart was achtergebleven, vergoten, toen de soldaat met een lans zijn
zijde doorstak. Geen schoonheid en geen gestalte is
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Hem gebleven. Hij heeft al zijn Bloed gegeven, zoals men druiven uitperst in een
wijnpers, tot de laatste druppel. Dit alles heeft Christus moeten lijden, om zó zijn
heerlijkheid binnen te gaan (Luc. 24, 26). De maat van het lijden van den
mensgeworden God zullen wij nimmer kunnen peilen; maar het geheim er van, dat
tevens het onbeschrijfelijke geheim van de boosheid der zonde is, moge het voorwerp
van onze voortdurende overweging zijn. En voortdurend ook mogen wij door ons
leven tonen te beseffen, door welk een prijs wij zijn vrijgekocht. ‘Laten wij ons
schamen, zegt de heilige Bernardus, onder het bloedende, met doornen gekroonde
Hoofd verwekelijkte ledematen te worden.’

Getijden op het feest van het kostbaar Bloed des Heren
De eerste vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

WIE is deze * die daar komt van Edom, QUIS est iste * qui venit de Edom tinctis
in purperen klederen van Bosra? Schoon vestibus de Bosra? iste formosus in stola
is Hij in zijn gewaad.
sua.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Ik ben het, * die gerechtigheid
spreek, en voorvechter ben tot redding.

2 ANT. Ego * qui loquor justitiam et
propugnator sum ad salvandum.

3 ANT. Hij was gekleed * in een gewaad, 3 ANT. Vestitus erat * veste aspersa
dat met Bloed was besprenkeld; en zijn sanguine, et vocatur nomen ejus Verbum
naam wordt genoemd het Woord van
Dei.
God.
4 ANT. Waarom toch * is uw gewaad zo 4 ANT. Quare ergo * rubrum est
rood, en zijn uw klederen als van die de indumentum tuum, et vestimenta tua sicut
wijnpers treden?
calcantium in torculari?
5 ANT. Alleen * heb Ik de wijnpers
5 ANT. Torcular * calcavi solus, et de
getreden, en uit de volkeren was niemand gentibus non est vir mecum.
met Mij.
Psalm 116: Laudate Dominum omnes gentes, bladz. 897.
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Kapittel Hebr. 9, 11-12
Broeders: Christus, optredend als
Hogepriester van de toekomende
goederen, is binnengegaan in het
heiligdom door de grotere en meer
volmaakte ta-

Fratres: Christus assistens Pontifex
futurorum bonorum, per amplius et
perfectius tabernaculum non manufactum,
id est, non
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hujus creationis: neque per sanguinem
hircorum aut vitulorum, sed per proprium
sanguinem introivit semel in Sancta,
aeterna redemptione inventa. . Deo
gratias.

bernakel, welke niet met handen gemaakt
is - dit is: welke niet tot deze schepping
behoort - niet door het bloed van bokken
of kalveren, doch door zijn eigen Bloed,
eens en voor altijd, daar Hij eeuwige
verlossing heeft verworven. . Gode zij
dank.

Lofzang
Festivis resonent compita vocibus,
cives laetitiam frontibus explicent,
taedis flammiferis ordine prodeant
instructi pueri et senes.

De pleinen mogen weerklinken van
feestgezang,
vol vreugde strale van 't volk nu het
aangezicht,
bij 't licht van vlammende fakkels ga
voorwaarts nu
de stoet van kind'ren en grijsaards.

Quem dura moriens Christus in arbore
fudit multiplici vulnere sanguinem,
nos facti memores dum colimus, decet
saltem fundere lacrimas.

Het Bloed, dat Christus bij 't sterven op
harde stam
uit zoveel striemen en wonden vergoten
heeft,
nu wij Het vierend herdenken, wel
mochten wij
ten minste tranen vergieten.

Humano generi pernicies gravis
Adami veteris crimine contigit:
Adami integritas et pietas novi
vitam reddidit omnibus.

Wat zware rampen ook eens aan het
mensdom heeft
gebracht de wandaad van Adam, den
eersten mens;
de nieuwe Adam, in onschuld en
goedheid, schenkt
aan alle mensen het leven.

Clamorem validum summus ab aethere
languentis Geniti si Pater audiit,
placari potius sanguine debuit,
et nobis veniam dare.

Indien de Vader, verheven in 't
hemelkoor,
de luide roep van zijn lijdenden Zoon
verstond;
nog eer laat Hij Zich verzoenen door 't
heilig Bloed,
en zal vergeving ons schenken.
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Hoc quicumque stolam sanguine proluit, Want wie zijn klederen wast in dit Bloed,
hij zal
abstergit maculas; et roseum decus,
van smetten zuiver zijn, en rozen
quo fiat similis protinus angelis
feestgewaad
et Regi placeat, capit
- dat hem geheel en al eng'len gelijk doet
zijn
en vriend des Konings - ontvangen.
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Niemand verlate nog in onstandvastigheid A recto instabilis tramite postmodum
se nullus retrahat, meta sed ultima
de rechte weg, waar het einddoel ooit
tangatur; tribuet nobile praemium
allen wacht,
qui cursum Deus adjuvat.
en edel loon zal door God ons beschoren
zijn,
die steunt op 't pad van ons leven.
Wees ons genadig dan, Vader die machtig
zijt,
en wie door 't Bloed van uw
Eniggeborene
Gij vrijkocht en door den algoeden Geest
verkwikt,
voer hen tot 't hoogste des hemels.

Nobis propitius sis, Genitor potens,
ut, quos unigenae sanguine Filii
emisti, et placido Flamine recreas,
caeli ad culmina transferas.

Amen.

Amen.

. Gij hebt ons vrijgekocht, Heer, met
uw Bloed. . En hebt ons voor onzen
God gemaakt tot een koninkrijk.

. Redemisti nos, Domine, in sanguine
tuo. . Et fecisti nos Deo nostro regnum.

ANT. Gij zijt toegetreden * tot de berg
Sion, tot de stad van den levenden God,
het hemels Jerusalem; en tot den
Middelaar van het nieuwe Verbond,
Jesus; en tot besprenkeling met Bloed,
dat luider spreekt dan dat van Abel.

ANT. Accessistis * ad Sion montem, et
civitatem Dei viventis, Jerusalem
caelestem, et Testamenti novi mediatorem
Jesum, et sanguinis aspersionem melius
loquentem quam Abel.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die uw eniggeboren Zoon hebt
aangesteld tot Verlosser der wereld, en
hebt willen verzoend worden door zijn
Bloed; geef, vragen wij, dat wij de
losprijs van ons heil met zulk een
plechtigheid vereren, en door zijn kracht
tegen het kwaad van dit aardse leven
zozeer worden beschermd, dat wij ons in
de hemel eeuwig over de vrucht er van
verheugen. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui unigenitum Filium tuum mundi
Redemptorem constituisti, ac ejus
Sanguine placari voluisti: concede,
quaesumus, salutis nostrae pretium
solemni cultu ita venerari, atque a
praesentis vitae malis ejus virtute defendi
in terris; ut fructu perpetuo laetemur in
caelis. Per eundem Dominum nostrum.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God: Salve Regina, bladz.
202.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

HI qui amicti sunt * stolis albis, qui sunt, ZIJ die gehuld zijn * in witte klederen,
et unde venerunt?
wie zijn zij, en waar vandaan zijn zij
gekomen?
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Hi sunt * qui venerunt de
2 ANT. Het zijn zij, * die gekomen zijn
tribulatione magna et laverunt stolas suas uit de grote beproeving, en die hun
in sanguine Agni.
klederen hebben gewassen in het Bloed
van het Lam.
3 ANT. Ideo sunt * ante thronum Dei et 3 ANT. Daarom staan zij * voor de troon
serviunt ei die ac nocte.
van God, en dienen zij Hem bij dag en
bij nacht.
4 ANT. Et ipsi vicerunt * draconem
propter sanguinem Agni et propter
testamentum Verbi sui.

4 ANT. Want zij hebben overwonnen *
de draak door het Bloed van het Lam en
door het verbond van zijn Woord.

5 ANT. Beati * qui lavant stolas suas in 5 ANT. Zalig zij * die hun klederen
sanguine Agni.
wassen in het Bloed van het Lam.

Kapittel Hebr. 9, 11-12
Fratres: Christus assistens Pontifex
Broeders: Christus, optredend als
futurorum bonorum, per amplius et
Hogepriester van de toekomende
perfectius tabernaculum non manufactum, goederen, is binnengegaan in het
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id est, non hujus creationis: neque per
sanguinem hircorum aut vitulorum, sed
per proprium sanguinem introivit semel
in Sancta, aeterna redemptione inventa.
. Deo gratias.

heiligdom door de grotere en meer
volmaakte tabernakel, welke niet met
handen gemaakt is - dit is: welke niet tot
deze schepping behoort - niet door het
bloed van bokken of kalveren, doch door
zijn eigen Bloed, eens en voor altijd, daar
Hij eeuwige verlossing heeft verworven.
. Gode zij dank.
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Lofzang
Gij, Christus' wonden, weest gegroet,
panden van liefde zonder maat,
waaruit gestaag en immerdoor
de stroom vloeit van het rode Bloed.

Salvete, Christi vulnera,
immensa amoris pignora,
quibus perennes rivuli
manant rubentis sanguinis.

In glans verwint gij 't sterrenheir,
rozen en balsem in uw geur,
in waarde kost'lijk diamant,
in zoetheid keur van honingraat.

Nitore stellas vincitis,
rosas odore et balsama,
pretio lapillos Indicos,
mellis favos dulcedine.

In u vindt onze geest de poort
van 't allerveiligst toevluchtsoord;
geen woeden en geen dreigen ooit
van vijand kan hier binnengaan.

Per vos patet gratissimum
nostris asylum mentibus;
non huc furor minantium
umquam penetrat hostium.

Hoe laat Zich Jesus geselen,
wanneer Hij naakt in 't rechthuis staat!
Hoe leken uit 't doorwonde vlees
alom de druppels van zijn Bloed.

Quot Jesus in praetorio
flagella nudus excipit!
Quot scissa pellis undique
stillat cruoris guttulas!

Hoe wordt dit edel hoofd, helaas,
gemarteld door de doornenkroon;
hoe boren nagels, wreed van punt,
door voeten en door handen heen.

Frontem venustam, proh dolor,
corona pungit spinea,
clavi retusa cuspide
pedes manusque perforant.

Wanneer in liefde Hij de geest
gegeven heeft uit vrije wil,
dan stoot de lans door zijne borst,
waar dubbel vocht naar buiten vloeit.

Postquam sed ille tradidit
amans volensque spiritum,
pectus feritur lancea,
geminusque liquor exsilit.

Opdat ons heil volkomen zij,
wordt in de kuip Hij leeggeperst
en spaart, Zichzelf niet achtend, Hij
geen druppel van zijn eigen Bloed.

Ut plena sit redemptio,
sub torculari stringitur;
suique Jesus immemor,
sibi nil reservat sanguinis.
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Venite, quotquot criminum
funesta labes inficit:
in hoc salutis balneo
qui se lavat, mundabitur.

Komt allen nader, wie de val
en zondig onheil heeft verstrikt;
gereinigd wordt alwie zichzelf
komt wassen in dit bad des heils.

Summi ad Parentis dexteram
sedenti habenda est gratia,
qui nos redemit sanguine,
Sanctoque firmat Spiritu.

Aan Hem die zit ter rechterhand
des hoogsten Vaders zij de eer,
die ons verlost heeft door zijn Bloed,
en door zijn Heil'gen Geest versterkt.

Amen.

Amen.

. Justificati in sanguine Christi. . Salvi . Gerechtvaardigd in het Bloed van
erimus ab ira per ipsum.
Christus. . Zullen wij door Hem
behouden blijven voor de gramschap.
ANT. Erit sanguis Agni * vobis in signum,
dicit Dominus; et videbo sanguinem, et
transibo vos nec erit in vobis plaga
disperdens.

ANT. Het Bloed van het Lam * zal u ten
teken zijn, zegt de Heer; want Ik zal het
Bloed zien en aan u voorbijgaan, en er
zal geen verdervende plaag zijn.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui unigenitum Filium tuum mundi
Redemptorem constituisti, ac ejus
Sanguine placari voluisti: concede,
quaesumus, salutis nostrae pretium
solemni cultu ita venerari, atque a
praesentis vitae malis ejus virtute defendi
in terris; ut fructu perpetuo laetemur in
caelis. Per eundem Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die uw eniggeboren Zoon hebt
aangesteld tot Verlosser der wereld, en
hebt willen verzoend worden door zijn
Bloed; geef, vragen wij, dat wij de
losprijs van ons heil met zulk een
plechtigheid vereren, en door zijn kracht
tegen het kwaad van dit aardse leven
zozeer worden beschermd, dat wij ons in
de hemel eeuwig over de vrucht er van
verheugen. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

¶ Op 1 Juli vallen de Vespers van het Kostbaar Bloed des Heren weg voor de
EERSTE VESPERS van het feest van Maria-Bezoek, bladz. 1016.
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GEBEDEN EN OEFENINGEN ter ere van het heilig Lijden des Heren, van de Vijf
Wonden en het Kostbaar Bloed op bladz. 991 vlg.

6 augustus
De gedaanteverandering des Heren
Dit eeuwenoude van oorsprong Oosterse feest werd pas in de vijftiende eeuw blijvend
in de Romeinse kalender gevoegd. Reeds vóór die tijd echter overwoog de Latijnse
Kerk jaarlijks het geheim van Christus' gedaanteverandering, als op
Quatertemperzaterdag in de Vasten en de daarop volgende Zondag de betreffende
passage uit het Evangelie werd gelezen.
Toen de apostelen Petrus, Joannes en Jacobus met den Heer op de berg waren (de
berg Thabor volgens de overlevering), stond Hij opeens voor hen in zijn heerlijkheid.
Sint Petrus, die het Mattheus verhaald zal hebben, weet geen woorden voor deze
glorie. Hij vindt slechts vergelijkingen: ‘Zijn gezicht straalde als de zon en zijn
klederen werden wit als sneeuw’ (Matth. 17, 2). In die luister openbaart Zich ook de
Vader. Er is een stem, en op het geluid van die stem, welke de Godheid van den Zoon
belijdt, vallen de drie met de handen voor de ogen ter aarde, versuft van ontroering
en vrees. Zij openen de ogen eerst als Christus - nu weer in zijn aardse gedaante hen heeft aangeraakt en hun zegt tot na zijn verheerlijking op de Paasdag hierover
te zwijgen.
Wij overwegen vandaag hoe de Heer in zijn Godmensheid de volheid van geheel
de openbaring is. Want Hij spreekt op de berg met de profeten Moses en Elias, die
het Oude Testament vertegenwoordigen, over de vervulling van het door hen
voorzegde heil; en Hij doet dit ten aanschouwen van de apostelen van het Nieuwe
Testament, die dit heil het eerst zullen verkondigen. De overtuiging van Petrus'
prediking steunt op de herinnering aan die dag. Neen, het zijn geen scherpzinnige
verzinselen welke de apostel volgt; hij is de ooggetuige geweest van Christus'
heerlijkheid: ‘Want Hij ontving eer en glorie van God den Vader, toen van de
hoogverheven Majesteit de stem over Hem nederdaalde’. ‘En zelf hebben wij deze
stem uit de hemel gehoord, toen wij met Hem op de berg waren,’ voegt de apostel
er aan toe, onmachtig aan zijn woorden nog meer kracht bij te zetten (2 Petr. 1,
16-19). Vervolgens overwegen wij, hoe in de openbaring van Christus' Godheid, als
in een voorafglans van zijn verheffing door het Paasgeheim, ook de verheerlijking
van zijn mensheid werd getoond. Zelfs de verheffing van onze mensheid wordt heden
openbaar, nu een van ons daar op de berg zozeer wordt verheerlijkt. In den
verheerlijkten Heer, dien wij vandaag aanbidden in het geheim van zijn
gedaanteverandering, zijn alle verlosten geadeld tot de onbegrijpelijke hoogte van
het Thaborlicht.
Sommige Griekse theologen hebben gemeend dat de apostelen den Heer die dag
in het ongeschapen licht van zijn hemelse heerlijkheid hebben aanschouwd; dat God
de lichamelijke ogen der
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begenadigden reeds op aarde zou willen verlichten om het eeuwige licht te schouwen.
De verrezenen zullen de aard van het Thaborlicht eerst begrijpen, als zij den
verheerlijkten Christus zullen zien in het rijk dat geen einde heeft. Maar ook voor
ons is de Thabor nu reeds het teken van de stille schouwing der goddelijke dingen,
het oerbeeld van de berg Moria, van de Carmel, van de opperzaal en van alle
bergtoppen en stille plaatsen waar de heiligen met God hebben verkeerd en ons
hebben geleerd hoe wij Hem kunnen vinden in de eenzaamheid van gebed en stille
overweging, op de Thabor van een retraite of korte geestelijke afzondering.
OVERWEGING (toegeschreven aan den heiligen Ephrem den Syriër) - De Heer voerde
zijn drie leerlingen op de berg om hun te tonen wie Hij is. Hij liet hun zien dat hij
niet Elias is, maar de God van Elias; niet een der profeten, maar Degene die de
profeten had gezonden. Hij toonde hun ook, dat Hij de Schepper is van hemel en
aarde en de Meester over leven en dood. Want Hij gebood de hemel, en deze liet
Elias afdalen; Hij gaf de aarde een teken, en deze liet Moses opstaan. De Vader zelf
sprak en zeide dat Christus zijn eeuwige geliefde Zoon is.
De Heer voerde zijn drie leerlingen op de berg om hun de heerlijkheid zijner
verheffing te tonen en hun te leren, dat Hij de beloofde Verlosser van Israël is; opdat
zij niet geërgerd zouden worden bij het zien van het vrijwillig lijden dat Hij voor ons
wilde ondergaan; opdat zij zouden begrijpen dat Hij werd gekruisigd uit eigen wil,
tot het heil der wereld.
Moses en Elias spraken met Hem. Zij hebben Hem gedankt dat zowel hun woorden
als die van hun medeprofeten door zijn komst in vervulling waren gegaan. Zij hebben
Hem aanbeden om wille van het heil dat Hij de wereld bracht, en om wille van de
vervulling der geheimen welke zij hadden voorafgebeeld. Den profeten en den
apostelen werd op deze berg vreugde bereid. De profeten verheugden zich omdat zij
zijn mensheid aanschouwden, welke zij tot dusver niet hadden gezien. De apostelen
verheugden zich, omdat zij de heerlijkheid van zijn Godheid zagen, welke zij nog
niet kenden, en de stem des Vaders hoorden die aangaande zijn Zoon getuigenis gaf.
Zo werd de berg het beeld van de Kerk; Jesus verenigde hier de beide Testamenten
welke de Kerk heeft ontvangen, en openbaarde dat Hij de Gever van beide is. Het
ene ontving zijn verhulde geheimen, het andere predikte de heerlijkheid zijner daden.
Laten ook wij nederknielen op deze berg en de heerlijkheid des Heren beschouwen.
Hij is ten volle God en ten volle mens; deze twee naturen zijn verenigd tot één
Persoon. Zonder van zijn Godheid te scheiden heeft Hij het vlees aangenomen, een
lichaam en een geschapen menselijke ziel. In alles - uitgezonderd in de zonde - is
Hij ons in de menselijke natuur gelijk geworden. Hij is tegelijkertijd aards en hemels,
tijdelijk en eeuwig, eindig en oneindig, tijdeloos en aan de tijd onder-
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worpen, geschapen en ongeschapen, lijdend en onlijdelijk, God en mens, in beide
opzichten volkomen, een in twee en twee in een.

Getijden op het feest van de gedaanteverandering des Heren
De EERSTE VESPERS op 5 Augustus zijn gelijk aan de Vespers op 6 Augustus, bladz.
916, behalve de antifoon bij Magnificat welke daar voor de Eerste Vespers is
aangegeven.
¶ In de COMPLETEN wordt op 5 en 6 Augustus de lofzang met de volgende lofprijzing
besloten:
Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die U den kleinen openbaart,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui te revelas parvulis,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

JESUS nam * Petrus en Jacobus en diens
broeder Joannes met Zich, en voerde hen
op een hoge berg alleen, en Hij werd voor
hun ogen van gedaante veranderd.

ASSUMPSIT Jesus * Petrum, et
Jacobum, et Joannem fratrem ejus, et
duxit eos in montem excelsum seorsum,
et transfiguratus est ante eos.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Zijn aangezicht * schitterde als
de zon, en zijn klederen werden wit als
sneeuw, alleluja.

2 ANT. Resplenduit * facies ejus sicut sol,
vestimenta autem ejus facta sunt alba
sicut nix, alleluja.

3 ANT. En zie, * hun verschenen Moses 3 ANT. Et ecce * apparuerunt eis Moyses
en Elias, die met Jesus spraken.
et Elias loquentes cum Jesu.
4 ANT. Petrus nu antwoordde * en zeide 4 ANT. Respondens autem Petrus * dixit
tot Jesus: Heer, het is ons goed hier te
ad Jesum: Domine, bonum est nos hic
zijn.
esse.
5 ANT. Terwijl hij nog sprak, * zie daar 5 ANT. Adhuc eo loquente, * ecce nubes
overschaduwde hen een lichtende wolk. lucida obumbravit eos.
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Wij verwachten den Zaligmaker, onzen Salvatorem exspectamus Dominum
Heer Jesus Christus,
nostrum Jesum
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Christum, qui reformabit corpus
die ons vernederd lichaam zal omvormen
humilitatis nostrae configuratum corpori en gelijk maken aan zijn verheerlijkt
claritatis suae. . Deo gratias.
lichaam. . Gode zij dank.

Lofzang
Amor Jesu dulcissime,
quando cor nostrum visitas
pellis mentis caliginem,
et nos reples dulcedine.

Mijn liefde, Jesus allerzoetst,
wanneer Gij ingaat tot ons hart,
verdrijft Gij 't duister van de geest
en maakt ons van uw zoetheid vol.

Quam felix est, quem satias!
consors paternae dexterae,
tu vere lumen patriae,
quod omnem sensum superat.

Hoe wel is 't hem dien Gij verzaadt,
die in de macht des Vaders deelt,
Gij waarlijk licht van 't vaderland,
dat alle zin te boven gaat.

Splendor paternae gloriae,
incomprehensa bonitas,
amoris tui copiam
da nobis per praesentiam.

Afglans van 's Vaders heerlijkheid,
o goedheid onbevattelijk,
geef van uw liefde d'overvloed
ons door uw tegenwoordigheid.

Gloria tibi, Domine,
qui apparuisti hodie,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die heden ons verschenen zijt,
met Vader en met Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Corona aurea super caput ejus. .
Expressa signo sanctitatis, gloriae et
honoris.

. Een gouden kroon prijkt op zijn hoofd.
. Met het teken van heiligheid,
heerlijkheid en eer.

ANT. Et ecce * vox de nube dicens: Hic ANT. En zie, * een stem uit de wolk
est Filius meus dilectus, in quo mihi
zeide: Deze is mijn veelgeliefde Zoon in
complacui; ipsum audite, alleluja.
wien Ik mijn welbehagen heb gesteld;
hoort naar Hem, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui fidei sacramenta in Laat ons bidden. - God, die bij de
Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione heerlijke Gedaanteverandering van uw
patrum testimonio
eniggeboren Zoon de geheimen van het
geloof door
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de getuigenis der vaderen hebt
bekrachtigd, en, door de stem die
weerklonk uit de lichtende wolk, onze
volmaakte aanneming tot uw kinderen op
wonderbare wijze hebt geopenbaard;
verleen goedgunstig, dat wij
mede-erfgenamen worden van den
Koning der glorie, en deelgenoten van
zijn heerlijkheid. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

roborasti, et adoptionem filiorum
perfectam, voce delapsa in nube lucida,
mirabiliter praesignasti: concede
propitius; ut ipsius Regis gloriae nos
coheredes efficias, et ejusdem gloriae
tribuas esse consortes. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

JESUS nam * Petrus en Jacobus en diens
broeder Joannes met Zich, en voerde hen
op een hoge berg alleen, en Hij werd voor
hun ogen van gedaante veranderd.

ASSUMPSIT Jesus * Petrum, et
Jacobum, et Joannem fratrem ejus, et
duxit eos in montem excelsum seorsum,
et transfiguratus est ante eos.

De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Zijn aangezicht * schitterde als
de zon, en zijn klederen werden wit als
sneeuw, alleluja.

2 ANT. Resplenduit * facies ejus sicut sol,
vestimenta autem ejus facta sunt alba
sicut nix, alleluja.

3 ANT. En zie, * hun verschenen Moses 3 ANT. Et ecce * apparuerunt eis Moyses
en Elias, die met Jesus spraken.
et Elias loquentes cum Jesu.
4 ANT. Petrus nu antwoordde * en zeide 4 ANT. Respondens autem Petrus * dixit
tot Jesus: Heer, het is ons goed hier te
ad Jesum: Domine, bonum est nos hic
zijn.
esse.
5 ANT. Terwijl hij nog sprak, * zie daar 5 ANT. Adhuc eo loquente, * ecce nubes
overschaduwde hen een lichtende wolk. lucida obumbravit eos.
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Psalm 116
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken;

Laudate Dominum, omnes gentes: *
laudate eum, omnes populi:
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Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus: * et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming; * en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Adhuc eo loquente, ecce nubes
lucida obumbravit eos.

ANT. Terwijl hij nog sprak, zie daar
overschaduwde hen een lichtende wolk.

Kapittel Phil. 3, 20-21
Salvatorem exspectamus Dominum
nostrum Jesum Christum, qui reformabit
corpus humilitatis nostrae configuratum
corpori claritatis suae. . Deo gratias.

Wij verwachten den Zaligmaker, onzen
Heer Jesus Christus, die ons vernederd
lichaam zal omvormen en gelijk maken
aan zijn verheerlijkt lichaam. . Gode zij
dank.

Lofzang van prudentius
Quicumque Christum quaeritis,
oculos in altum tollite:
illic licebit visere
signum perennis gloriae.

O allen gij, die Christus zoekt,
heft uwe ogen naar omhoog;
daar ziet gij heden opgericht
het teken van uw heerlijkheid.

Illustre quiddam cernimus,
quod nesciat finem pati,
sublime, celsum, interminum,
antiquius caelo et chao.

Daar schouwen wij het wonderlicht
dat eeuwig is en zonder eind,
verheven, hemels, tijdeloos,
vóór baaierd was en hemelsfeer.

Hic ille Rex est gentium
populique Rex Judaici,
promissus Abrahae patri
ejusque in aevum semini.

De Koning is 't der volkeren,
de Koning van het Joods geslacht,
beloofd aan vader Abraham
en aan zijn zaad in eeuwigheid.

Hunc et prophetis testibus,
iisdemque signatoribus,
testator et Pater jubet
audire nos et credere.

Ziet, hoe profeten wijzen en
getuigen zijn dat Hij het is;
de Vader zelf getuigt en maant
tot luist'ren ons en tot geloof.

Gloria tibi, Domine,
qui apparuisti hodie,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Aan U zij heerlijkheid, o Heer,
die heden ons verschenen zijt,
met Vaderen met Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Amen.

Amen.

. Gloriosus apparuisti in conspectu
. In heerlijkheid zijt Gij verschenen
Domini. . Propterea decorem induit te voor het aanschijn des Heren. . Daarom
Dominus.
heeft de Heer U met luister omkleed.
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ANT. En toen de leerlingen * dit hoorden,
vielen zij op hun aangezicht en waren
zeer ontsteld; maar Jesus kwam naar hen
toe, raakte hen aan en zeide hun: Staat op
en vreest niet, alleluja.

ANT. Et audientes * discipuli ceciderunt
in faciem suam et timuerunt valde; et
accessit Jesus, et tetigit eos dixitque eis:
Surgite et nolite timere, alleluja.

Op 5 Augustus in de EERSTE VESPERS:
ANT. Christus Jesus, * de afstraling van
den Vader en de afdruk van diens wezen,
die alles draagt door het woord van zijn
kracht, en reiniging van zonden bewerkt,
heeft heden op een hoge berg in
heerlijkheid willen verschijnen.

ANT. Christus Jesus * splendor Patris, et
figura substantiae ejus, portans omnia
verbo virtutis suae, purgationem
peccatorum faciens, in monte excelso
gloriosus apparere hodie dignatus est.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die bij de
heerlijke Gedaanteverandering van uw
eniggeboren Zoon de geheimen van het
geloof door de getuigenis der vaderen
hebt bekrachtigd, en, door de stem die
weerklonk uit de lichtende wolk, onze
volmaakte aanneming tot uw kinderen op
wonderbare wijze hebt geopenbaard;
verleen goedgunstig, dat wij
mede-erfgenamen worden van den
Koning der glorie, en deelgenoten van
zijn heerlijkheid. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui fidei sacramenta in
Unigeniti tui gloriosa Transfiguratione
patrum testimonio roborasti, et
adoptionem filiorum perfectam, voce
delapsa in nube lucida, mirabiliter
praesignasti: concede propitius; ut ipsius
Regis gloriae nos coheredes efficias, et
ejusdem gloriae tribuas esse consortes.
Per eundem Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve, Regina, bladz.
202.
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Gebeden op het feest van de gedaanteverandering des Heren
Verlicht, vragen wij, Heer, uw volk, en ontsteek hun hart voor immer met de gloed
uwer genade; opdat de heerlijkheid van den Verlosser der wereld, welke ons heden
is geopenbaard, door de glorievolle tussenkomst van het
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eeuwige licht aan onze geest steeds duidelijk zij, en dit inzicht in ons moge toenemen.
Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Lofzang uit de Armeense liturgie
U, die op de berg uw goddelijke macht hebt getoond, U verheerlijken wij, geestelijk
Licht.
Het onzegbare licht van de Godheid hebt Gij voorzichtig in uw schoot gedragen,
Maria, Moeder en Maagd; u verheerlijken en zegenen wij. De apostelen ontstellen
voor een lichtschijn van korte duur; maar gij hebt in voller rijkdom het vuur der
Godheid gedragen, Maria, Moeder en Maagd; u verheerlijken en zegenen wij.
De lichtende wolk was boven de apostelen uitgestrekt; maar in u is de Heilige
Geest, de kracht des Allerhoogsten, als een schaduw neergedaald, heilige Moeder
Gods; u verheerlijken en zegenen wij.
Christus, Zoon van God, geef dat wij met Petrus en de zonen van Zebedeus uw
goddelijke schouwing waardig zijn.
Boven de berg der aarde breng ons tot de geestelijke tabernakel, welke hoger is
dan de hemelen.
Heden verheugen zich de bergen Gods en gaan hun God en Schepper tegemoet,
en met de eeuwige bergen gaan de koren van apostelen en profeten.
Heden verheugt zich de bruid van den onsterfelijken Koning, het Sion in den hoge,
nu zij den hemelsen Bruidegom ziet in luister van licht in de heerlijkheid des Vaders.
Heden is de twijg uit de stam van Jesse op de berg Thabor in bloei geschoten;
Heden geeft hij zijn sap met geur van onsterfelijkheid, en maakt de leerlingen
dronken. U loven wij, in wezen gelijk aan den Vader, gekomen om de wereld te
verlossen.

Strofen uit de getijden der Griekse liturgie
Komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, naar het huis van onzen God, en de
heerlijkheid van zijn gedaanteverandering aanschouwen, de heerlijkheid van den
Eniggeborene des Vaders. Laat ons het licht ontsteken aan zijn Licht en, verheven
door den Geest, de wezensgelijke Drievuldigheid lofzingen tot in eeuwigheid.
Die oudtijds op de berg Sinaï in tekenen tot Moses sprak, en zeide: ‘Ik ben die ben’,
is heden op de berg Thabor voor zijn leerlingen van gedaante veranderd en heeft in
Zichzelf de door Hem aangenomen menselijke natuur verheerlijkt tot de
oorspronkelijke schoonheid van Gods beeld. Moses en Elias staan aan zijn zijde als
de getuigen van zulk een glorie; zij delen in zijn vreugde, en voorzeggen zijn
kruisdood en heilbrengende opstanding.
In het licht van de luister van uw aangezicht, Heer, zul-
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len wij voortgaan in eeuwigheid.
En de volgende strofen uit de Kanon van den heiligen Joannes van Damascus:
Nu is de nevel van de zwakke wet verdreven; nu is uw waarheid, Christus, openbaar.
Zo heeft Moses U beleden, toen hij op de Thabor uw Godheid aanschouwde.
Nu wordt vernomen wat nimmer werd gehoord: de Zoon zonder vader uit de Maagd
geboren, wordt in heerlijkheid door de stem des Vaders beleden als God en mens,
dezelfde tot in eeuwigheid.
Gij, vol van luister, zijt de Koning der koningen, de Heer van wie waar ook heersen,
de Vorst der heerlijkheid, die woont in het ontoegankelijke licht. Vol vrees roepen
de leerlingen uit: Kinderen, prijst Hem; priesters, zingt zijn lof; geheel het volk,
verhef den Christus in eeuwigheid.
De hemel eert zijn Meester, de aarde haar Koning, de onderwereld haar Gebieder.
Want bij U, Christus, staan de apostelen die op de aarde zijn, Elias de Thesbiet uit
de hemel, en Moses uit het dodenrijk. In samenzang zingen zij: Geheel het volk,
verhef den Christus in eeuwigheid.
Komt, volkeren, en gaat met mij op naar de heilige berg des hemels; daar zullen wij
in de geest verblijven, in de stad van den levenden God, en bewonderen de
onstoffelijke Godheid van den Vader en den Geest, die in den eniggeboren Zoon
haar weerglans vindt.
Gij hebt mij, Christus, het verlangen geschonken tot U te komen en mij omgevormd
door uw goddelijke liefde; brand mijn zonden uit met een onstoffelijk vuur en
gewaardig U mij te vervullen van uw zoetheid, opdat ik, Algoede, juichend uw
tweevoudige komst verheerlijke.
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Laatste zondag van october
Feest van Jesus Christus koning
Als wij in de geloofsbelijdenis getuigen dat Hij ‘door wien alles werd gemaakt’ de
ongeschapen eeuwige Zoon is, dan belijden wij dat Hij met den Vader het
onmiddellijke, opperste en onbeperkte gezag uitoefent over de gehele schepping.
Ook in meer eigenlijke zin echter noemen wij Christus den Koning der wereld. De
Zoon Gods immers, die door zijn menswording het goddelijke met het menselijke
heeft verenigd, die door zijn heilswerk den mens de hemel heeft binnengeleid, is
door den Vader, ook in zijn mensheid, verheerlijkt en verheven tot de troon aan de
rechterhand. Op het Paasfeest hebben wij dit geheim overwogen: hoe wij krachtens
deze verheffing den verheerlijkten Godmens als onzen Heer belijden. Vandaag
overwegen wij hoe de verheerlijkte Heer niet alleen Koning is, omdat Hij van
eeuwigheid met den Vader regeert, maar hoe Hij Koning der wereld is in de meest
eigenlijke zin, omdat Hij juist in de verheerlijking van zijn mensheid van den Vader
‘macht en heerlijkheid en koningschap’ heeft ontvangen (Dan. 7, 13-14). Hij is het,
die genoemd wordt de Heerser die uit Jacob zal voortkomen (Num. 24, 19). die door
den Vader is aangesteld tot Koning over zijn heilige berg Sion, die de volkeren tot
zijn erfdeel zal ontvangen en de grenzen der aarde tot zijn eigendom (Ps. 2, 6. 8).
‘Hij zal heersen van zee tot zee, en van de stroom tot aan de grenzen der aarde’ (Ps.
71, 8). Hij bezit in eigenlijke zin alle macht welke het koningschap toekomt. Het
Evangelie dat door de Kerk wordt gepredikt, is zijn wet. Dat Hij rechter is, heeft Hij
zelf verklaard: ‘De Vader immers oordeelt niemand, maar Hij heeft het oordeel geheel
aan den Zoon gegeven’ (Jo. 5, 22). Hij beloont en straft de mensen reeds tijdens hun
leven, en eens zal Hij als de Rechter der wereld op de wolken zetelen om ieder te
oordelen naar zijn daden.
Omdat zijn wet een geestelijke wet is van liefde en gerechtigheid, kon Hij voor
Pilatus verklaren, dat zijn rijk niet van deze wereld is. Dit betekent echter niet, dat
geheel de wereld en al het onze niet zijn eigendom zou zijn. ‘Want de macht over al
het geschapene, welke Hij van den Vader ontving, is zo volstrekt onbeperkt,
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dat alles van zijn wilsbeschikking afhankelijk is gemaakt. Toch heeft Hij, zolang Hij
op aarde leefde, er ten enen male van afgezien dit eigendomsrecht uit te oefenen. En,
gelijk Hij eens het bezit en beheer van menselijke goederen niet heeft geteld, zo liet
Hij deze toen en laat Hij deze ook nu nog aan hun eigenaars over’ (Encycl. van paus
Pius XI ‘Quas primas’). Tot allen strekt zich dit eigendomsrecht en dit koningschap
uit, niet alleen tot de mensen die Christus belijden. Het koningschap van Christus
staat boven ieder staatsgezag; Christus is de Koning van alle volkeren, van alle
huisgezinnen en van alle mensen.
Deze gedachte vinden wij overal in de liturgie terug; in nieuwere tijd werd zij
duidelijk uitgedrukt in de godsvrucht tot Jesus' heilig Hart. Om deze gedachte echter
nog dieper te doen doordringen heeft paus Pius XI een afzonderlijk feest ter ere van
Christus Koning ingesteld, opdat wij, wat in alle andere feesten van de geheimen
des Heren reeds is vervat, ernstiger zouden overwegen en belijden.
OVERWEGING (naar Jacques-Bénigne Bossuet) - Als wij onder geleide van de heilige
Schrift trachten door te dringen in het geheim van Christus' koningschap, bemerken
wij dat wij een dubbel koningschap moeten onderscheiden. Als God is Christus
Koning over alle schepselen die door Hem zijn gemaakt (Jo. 1, 3). Als mens is Hij
Koning krachtens de macht welke Hem door den Vader is verleend. Door de prijs
immers welke Hij voor haar verlossing betaalde, heeft hij een volkomen recht over
de wereld verworven. Het eerste koningschap bezit Hij van nature; het tweede, dat
Hij verdiende, heeft Hij ontvangen.
Het koningschap, dat den Heer eigen is krachtens de schepping, is vol majesteit.
In het tweede koningschap echter, dat Hij Zich verwierf door het verlossingswerk,
schijnt Hij zijn heerlijkheid te verbergen. Gelijk de heilige Augustinus zegt, is dit
het koningschap hetwelk Hij vestigde niet door zijn macht en zijn heerlijkheid, maar
door het nederbuigen waardoor de Koning der Engelen zich vernederde om de Koning
der mensen te worden: ‘geen verheffing betekende dit voor Hem, maar ontferming;
het is een teken van zijn barmhartigheid, niet een vermeerdering van zijn macht’. De
magiërs, die den Koning kwamen eren en aanbidden, vonden een arm kind. Enkele
malen wordt in het Evangelie de heerlijkheid van zijn koningschap betuigd: als de
Vader zijn stem doet horen op de Thabor en bij de doop in de Jordaan. Maar op het
kruis, als Hij door zijn vrijwillig lijden zijn koningschap over de wereld als mens
bevestigt, is Hij in de bitterste vernedering. De koningstitel welke boven zijn hoofd
aan de galg is bevestigd, bedoelden de Joden als een bespotting; zijn koningstroon
is het kruis, het begin van zijn regering een smadelijke dood.
Want de grond waarop het koningschap van den Godmens Christus berust, is zijn
verheffing door den Vader. Hij werd verheven, omdat Hij de wereld heeft vrijgekocht.
Hij heeft de wereld vrijgekocht door te worden gekruisigd. Hij werd ge-
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kruisigd, omdat men Hem heeft geminacht. En om dit mogelijk te maken, is Hij
onder ons verschenen als een nederige arme, als de minste onder de zijnen. Als wij
dus de getrouwe onderdanen van dezen Koning willen zijn, dan moeten wij Hem
navolgen in zijn armoede, zijn geduld en zijn nederigheid. Wij moeten overwegen,
dat zijn kroon een kroon van doornen was, zijn scepter een rietstaf en zijn troon het
kruis. Zijn wet welke wij in ons hart moeten prenten, zijn de zaligsprekingen op de
berg, zijn voorbeeld toen Hij de voeten der leerlingen wies, zijn uiterste nederigheid
in zijn heilig lijden.
Eerst als wij zo onzen Koning navolgen, zullen wij het zout der aarde zijn. Eerst
dan zullen wij mogen uitzien naar zijn wederkomst, als de heerlijkheid van zijn
koningschap voor allen openbaar zal worden en Hij zijn getrouwen zal verzamelen
tot het rijk zonder einde.

Getijden op het feest van Christus koning
De EERSTE VESPERS zijn gelijk aan de Tweede Vespers, bladz. 925, behalve hetgeen
daar afzonderijk voor de Eerste Vespers is aangegeven.
¶ In de COMPLETEN wordt op Zaterdag en Zondag de lofzang met de volgende
lofprijzing besloten:
Jesu, tibi sit gloria,
qui sceptra mundi temperas,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Jesus, zij de eer, die stiert
de scepters op het wereldrond,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

SUSCITABIT * Deus caeli regnum
quodcomminuet et consumet universa
regna, et ipsum stabit in aeternum.

VERWEKKEN zal * de God des hemels
een rijk, dat zal verbrijzelen en
vernietigen alle rijken; en zelf zal het
stand houden in eeuwigheid.
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De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Dedit ei Dominus * potestatem et 2 ANT. De Heer heeft Hem gegeven *
honorem et regnum; et omnes populi,
macht en eer en koningschap; en alle
tribus et linguae ipsi servient.
volken, stammen en talen zullen Hem
dienen.
3 ANT. Exibunt aquae vivae * de
Jerusalem; et erit

3 ANT. Levende wateren zullen uitgaan
* van Jerusalem; en de
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Heer zal Koning zijn over geheel de
aarde.

Dominus Rex super omnem terram.

4 ANT. Verheerlijkt zal Hij worden * tot 4 ANT. Magnificabitur * usque ad
aan de grenzen der aarde, en Hij zal vrede terminos terrae, et erit iste pax.
zijn.
5 ANT. Volk en rijk * dat U niet dient, 5 ANT. Gens et regnum * quod non
zal ten gronde gaan; en de volken zullen servierit tibi, peribit; et gentes solitudine
met verwoesting worden verdelgd.
vastabuntur.

Kapittel Col. 1, 12-13
Broeders: wij zeggen dank aan den
Vader, die ons waardig heeft gemaakt
deel te hebben aan het lot der heiligen in
het volle licht, die ons ontrukt heeft aan
de macht der duisternis, en ons heeft
overgebracht naar het rijk van zijn
beminden Zoon. . Gode zij dank.

Fratres: Gratias agimus Deo Patri, qui
dignos nos fecit in partem sortis
sanctorum in lumine, qui eripuit nos de
potestate tenebrarum, et transtulit in
regnum Filii dilectionis suae. . Deo
gratias.

Lofzang
Zijn roemrijk vaandel in triomf
Vexilla Christus inclyta
ontplooit ons Christus nu alom;
late triumphans explicat:
komt, volken, biddend rond Hem staan, gentes, adeste supplices,
Regique regum plaudite.
en juicht Hem toe, der vorsten Vorst.
Niet nederlaag, geweld of vrees
brachten de rijken aan zijn voet;
geheven aan de hoge stam
trok alles Hij door liefdekracht.

Non ille regna cladibus,
non vi metuque subdidit:
alto levatus stipite,
amore traxit omnia.

O driemaal zalig is de staat,
waar Christus wettig heerst, en waar
zijn wetten, wonderbaar aan d'aard
gegeven, men te volgen zoekt.

O ter beata civitas
cui rite Christus imperat,
quae jussa pergit exsequi
edicta mundo caelitus!

Daar brandt geen goddeloze krijg,
en vrede vestigt elk verbond;
daar heerst de zoete eendracht en
genieten burgers veiligheid.

Non arma flagrant impia,
pax usque firmat foedera,
arridet et concordia,
tutus stat ordo civicus.
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Daar stut de trouw de huwelijksband,
de jeugd groeit er in reinheid op,
de kuise drempels bloeien er
in tooi van huiselijke deugd.

Servat fides connubia,
juventa pubet integra,
pudica florent limina
domesticis virtutibus.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

925

Optata nobis splendeat
lux ista, Rex dulcissime;
te, pace adepta candida,
adoret orbis subditus.

Ontsteek voor ons, o liefste Vorst,
de glans van dit verlangde licht;
dat in des vredes zegen U
de aarde nederig aanbidt.

Jesu, tibi sit gloria,
quisceptra mundi temperas,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Jesus, zij de eer, die stiert
de scepters op het wereldrond,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Multiplicabitur ejus imperium.
pacis non erit finis.

. Et

. Vermeerderen zal zich zijn
heerschappij. . En aan de vrede zal geen
einde zijn.

ANT. Fecit nos Deo * et Patri suo regnum, ANT. Hij heeft ons gemaakt * voor God
primogenitus mortuorum, et Princeps
en zijn Vader tot een koningschap, Hij de
regum terrae, alleluja.
eerstgeborene uit de doden en de Vorst
van de koningen der aarde, alleluja.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui in dilecto Filio tuo, universorum
Rege, omnia instaurare voluisti: concede
propitius; ut cunctae familiae gentium,
peccati vulnere disgregatae, ejus
suavissimo subdantur imperio: Qui tecum
vivit et regnat.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die in uw beminden Zoon, den
Koning van het heelal, alles hebt willen
herstellen; verleen goedgunstig, dat alle
gemeenschappen der volken, die door de
wonde der zonde in verdeeldheid leven,
zich aan zijn zoetste heerschappij
onderwerpen. Die met U leeft en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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1 ANT.

1 ANT.

PACIFICUS * vocabitur, et thronus ejus VREDEBRENGER * zal Hij genoemd
erit firmissimus in perpetuum.
worden, en zijn troon zal zeer vast staan
in eeuwigheid.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Regnum ejus * regnum
sempiternum est, et

2 ANT. Zijn rijk * is een eeuwig rijk, en
alle koningen zullen
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Hem dienen en gehoorzamen.

omnes reges servient ei et oboedient.

3 ANT. Zie, de Man die opgaat * is zijn 3 ANT. Ecce Vir Oriens * nomen ejus:
naam; Hij zal zetelen en heersen en vrede sedebit et dominabitur, et loquetur pacem
verkondigen aan de volken.
gentibus.
4 ANT. De Heer * is onze rechter, de Heer 4 ANT. Dominus * judex noster, Dominus
is onze wetgever; de Heer is onze Koning, legifer noster: Dominus Rex noster, ipse
Hij zal ons redden.
salvabit nos.
5 ANT. Zie, Ik heb U gesteld * tot een 5 ANT. Ecce dedi te * in lucem gentium,
licht voor de volken, opdat Gij mijn heil ut sis salus mea usque ad extremum
zoudt zijn tot aan het einde der aarde.
terrae.

Psalm 116
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken;

Laudate Dominum, omnes gentes: *
laudate eum, omnes populi:

Want bevestigd is over ons zijn
Quoniam confirmata est super nos
ontferming; * en de trouw des Heren blijft misericordia ejus: * et veritas Domini
in eeuwigheid.
manet in aeternum.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Zie, Ik heb U gesteld tot een licht ANT. Ecce dedi te in lucem gentium, ut
voor de volken, opdat Gij mijn heil zoudt sis salus mea usque ad extremum terrae.
zijn tot aan het einde der aarde.

Kapittel Col. 1, 12-13
Broeders: wij zeggen dank aan God den
Vader, die ons waardig heeft gemaakt
deel te hebben aan het lot der heiligen in
het volle licht, die ons ontrukt heeft aan
de macht der duisternis, en ons heeft
overgebracht naar het rijk van zijn
beminden Zoon. . Gode zij dank.

Fratres: Gratias agimus Deo Patri, qui
dignos nos fecit in partem sortis
sanctorum in lumine, qui eripuit nos de
potestate tenebrarum, et transtulit in
regnum Filii dilectionis suae. . Deo
gratias.

Lofzang
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¶ Tekst met melodie op bladz. 1531.
U noemen wij der eeuwen Vorst,
U, Christus, Vorst der volken, U
van geesten en van harten ook
alleen den rechter noemen wij.

Te saeculorum Principem
te, Christe, Regem gentium,
te mentium, te cordium
unum fatemur arbitrum.
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Scelesta turba clamitat:
Regnare Christum nolumus:
te nos ovantes omnium
Regem supremum dicimus.

De schaar der goddelozen roept:
Wij willen Koning Christus niet;
maar juichend willen wij als Vorst
van het heelal belijden U.

O Christe, Princeps Pacifer,
mentes rebelles subjice,
tuoque amore devios
ovile in unum congrega.

O Christus, Koning, Vredevorst,
bedwing de geest die U weerstaat;
en in de ene schaapstal breng
die dolen door uw liefde saam.

Ad hoc cruenta ab arbore
pendes apertis brachiis,
diraque fossum cuspide
cor igne flagrans exhibes.

Hiertoe toch aan de boom vol bloed
hangt Gij, de armen wijd gestrekt,
en toont G'uw vurig brandend Hart,
dat werd met wrede lans doorboord.

Ad hoc in aris abderis
vini dapisque imagine,
fundens salutem filiis
transverberato pectore.

Hiertoe verbergt Gij op 't altaar
U onder beeld van wijn en spijs,
reikt Gij uit uw doorstoken borst
er aan uw kinderen het heil.

Te nationum praesides
honore tollant publico,
colant magistri, judices,
leges et artes exprimant.

Mogen der volkren heersers U
hun hulde brengen openbaar,
geleerden, rechters eren U,
U slechts verbeelden wet en kunst.

Submissa regum fulgeant
tibi dicata insignia:
mitique sceptro patriam
domosque subde civium.

Schenk luister aan de vorstentooi,
zo zij U need'rig is gewijd;
bestuur als vorst met zachte staf
der burgers vaderland en woon.

Jesu, tibi sit gloria,
qui sceptra mundi temperas,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Jesus, zij de eer, die stiert
de scepters op het wereldrond,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Multiplicabitur ejus imperium.
pacis ejus non erit finis.

. Et

ANT. Habet in vestimento * et in femore
suo scriptum: Rex regum, et Dominus
dominantium. Ipsi gloria et imperium, in
saecula saeculorum.

. Vermeerderen zal zich zijn
heerschappij. . En aan zijn vrede zal
geen einde zijn.
ANT. Hij draagt op zijn gewaad * en op
zijn dij geschreven: Koning der koningen
en Heer der heersers. Hem zij heerlijkheid
en macht in de eeuwen der eeuwen.
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In de EERSTE VESPERS:
. Mij is alle macht gegeven.
hemel en op aarde.

. In de

ANT. De Heer God * zal Hem de zetel
van zijn vader David geven; en Hij zal
Koning zijn in het huis van Jacob in
eeuwigheid, en zijn rijk zal geen einde
hebben, alleluja.

. Data est mihi omnis potestas.
caelo et in terra.

. In

ANT. Dabit illi * Dominus Deus sedem
David, patris ejus: et regnabit in domo
Jacob in aeternum, et regni ejus non erit
finis, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die in uw welbeminden Zoon, den
Koning van het heelal, alles hebt willen
herstellen; verleen goedgunstig, dat alle
gemeenschappen der volken, die door de
wonde der zonde in verdeeldheid leven,
zich aan zijn zoetste heerschappij
onderwerpen. Die met U leeft en heerst.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui in dilecto Filio tuo, universorum
Rege, omnia instaurare voluisti: concede
propitius; ut cunctae familiae gentium,
peccati vulnere disgregatae, ejus
suavissimo subdantur imperio: Qui tecum
vivit et regnat.

Op Zondag volgt hier de GEDACHTENIS van de samentreffende Zondag na
Pinksteren.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men ter ere van de heilige Moeder van God: Salve, Regina, bladz.
202.

Gebeden tot Christus koning
Psalm 71
De dichter bezingt het koningschap van Salomon, maar door de vervoering
van den Geest wordt zijn zang een profetie welke alleen in den waren
Vredevorst Christus in vervulling is gegaan. Hij toch alleen is de heilige
Wetgever die zal heersen in eeuwigheid. Van den Vader ontving Hij het
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koningschap over de wereld, waar men uit alle landen opgaat om Hem te
aanbidden en zijn rijk te verheerlijken.
God, geef uw rechtsmacht aan den Koning, * en uw gerechtigheid aan den Zoon van
den Koning,
Opdat Hij uw volk besture in rechtvaardigheid * en uw armen volgens recht.
Dat de bergen vrede brengen aan het volk, * en de heuvelen gerechtigheid.
Hij zal recht verschaffen aan de verdrukten van het volk, en redding brengen aan
de kinderen der ver-
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drukten, * maar vernedering voor den onderdrukker.
En Hij zal standhouden zolang als de zon, * en met de maan, van geslacht tot
geslacht.
Hij zal nederdalen als regen op een vacht * en als druppels die druppelen ter aarde.
Ontspruiten zal in zijn dagen gerechtigheid en overvloed van vrede, * totdat de maan
ophoudt te schijnen.
En heersen zal Hij van zee tot zee, * van de stroom tot aan de grenzen der aarde.
Voor Hem zullen de Ethiopiërs zich nederwerpen, * en zijn vijanden kussen de
aarde. De koningen van Tharsis en de eilanden bieden hun gaven; * de koningen van
Arabië en Saba brengen hun geschenken aan.
En aanbidden zullen Hem alle vorsten der aarde; * alle volkeren zullen Hem dienen.
Want Hij zal den arme bevrijden van den verdrukker, * den arme die geen helper
heeft.
Over den arme en den zwakke zal Hij Zich ontfermen, * en de zielen der armen
verlossen. Van woeker en onrecht zal Hij hen verlossen, * en hun naam is voor Hem
in ere.
Hij zal leven, en van het goud van Arabië zal men Hem geven, en altijd zal men
om zijnentwil aanbidden; * geheel de dag zal men Hem zegenen.
En overvloed van koren zal er zijn op aarde, op de toppen der bergen; hoger dan
de Libanon verheft zich zijn vrucht; * en de bewoners der steden zullen bloeien als
het gras op de velden.
Zijn Naam zij gezegend voor eeuwig; * als de zon moge duren zijn Naam.
In Hem worden gezegend alle stammen der aarde; * alle volken zullen Hem prijzen.
Gezegend zij de Heer, de God van Israël, * die wonderen doet, Hij alleen.
En de Naam zijner majesteit zij gezegend voor eeuwig; * en van zijn heerlijkheid
worde vervuld geheel de aarde. Amen, amen.

* Toewijding aan het allerheiligst hart van Jesus
Het volgend gebed werd op verlangen van paus Leo XIII in het jaar 1900
allerwegen uitgesproken bij de toewijding der gehele wereld aan het
goddelijk Hart. Paus Pius XI schreef voor, dat het, in onderstaande
enigszins gewijzigde vorm, jaarlijks in het openbaar in alle kerken zal
worden gebeden op het feest van Christus Koning.
Allerzoetste Jesus, Verlosser van het mensdom, zie op ons neer, nu wij in alle ootmoed
voor uw altaar (of: in uw tegenwoordigheid) zijn neergeknield. Wij behoren U toe
en wij willen U ook toebehoren; maar, om nog inniger met U verenigd te worden,
wijdt ieder van ons zich heden vrijwillig toe aan uw allerheiligst Hart.
Velen hebben U nooit gekend, velen hebben uw geboden veracht en zich van U
afgekeerd.
Allergoedertierenste Jesus, heb medelijden met al deze mensen, en trek hen allen
tot uw allerheiligst Hart. Heer,
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wees Koning, niet alleen over de getrouwen, die zich nooit van U hebben verwijderd,
maar ook over de kinderen, die, als de verloren zoon, U hebben verlaten. Maak, dat
zij spoedig terugkeren naar het vaderhuis, en dat zij niet omkomen van ellende en
honger.
Wees Koning over hen, die door dwaling zijn misleid of door scheuring zijn
afgescheiden. Breng hen terug in de haven van de waarheid en tot de eenheid van
het geloof, opdat er weldra één kudde zal zijn en één Herder.
Wees de Koning over allen die nog ronddolen in de duisternis van het heidendom
of de Islam, en leid hen tot uw licht en uw rijk.
Sla uw barmhartige ogen op de kinderen van het volk, dat zo lang uw uitverkoren
volk is geweest. En moge het bloed, dat weleer over hen is afgeroepen, ook nu over
hen neerkomen, maar dan als een doopsel van verlossing en van leven.
Heer, geef aan uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid. Schenk aan alle volken
rust en orde. Geef, dat over de gehele aarde eindelijk deze éne kreet weerklinke: Eer
aan het goddelijk Hart, dat ons het heil heeft gebracht; aan dat Hart zij eer en lof in
eeuwigheid. Amen.

* Hernieuwing der doopbeloften
Christus Jesus, ik erken U als Koning van het heelal. Alles wat gemaakt is, is voor
U geschapen. Oefen over mij al uw rechten uit. Ik vernieuw mijn doopbeloften en
verzaak daarbij aan Satan, aan zijn ijdelheden en aan zijn werken; en ik beloof als
een goed christen te leven. In het bijzonder verplicht ik mij volgens mijn krachten
de rechten van God en van uw Kerk te doen zegevieren. Goddelijk Hart van Jesus,
ik offer U mijn nietswaardige handelingen op om te verkrijgen dat alle harten uw
heilig koningschap zullen erkennen, en opdat zó het rijk van uw vrede gevestigd
worde in geheel de wereld. Amen.

Gebed van den zaligen Claude de la Colombière
Mijn God, ga voort uw enigen Zoon te verheerlijken en te verheffen. Ga voort Hem
te doen kennen, te doen vrezen, aanbidden en beminnen door alle schepselen. Hoeveel
steden, hoeveel volkeren kennen nog niet de geheimen van zijn dood en zijn
verrijzenis! Verdrijf die duisternissen om de glorie van Jesus' Naam. Gij hebt Hem
een onbeperkte macht gegeven over alle koninkrijken der wereld; haast U dan Hem
in het bezit te stellen van hen, die nog onder de dwingelandij der hel verzuchten.
Verhaast de tijd, waarop er slechts één Herder zal zijn en één Wetgever. Laat Hem
ook met ijver gediend worden door allen, die belijden reeds aan Hem toe te behoren,
en laat allen, die Hem kennen en
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weten hoe Hij hen bemint, Hem ook liefhebben. Amen.

Gebeden van Jacques Bénigne Bossuet
Koning Jesus, aan wien wij met recht toebehoren, omdat Gij ons met een prijs van
eindeloze liefde hebt vrijgekocht, ik erken U als mijn oppersten Meester. Aan U
alleen wijd ik mij toe. Uw liefde zal mijn leven zijn, uwe wet de wet van mijn hart.
Uw lof zal ik zingen en nooit zal ik ophouden uw ontferming te verkondigen. U wil
ik trouw zijn, U zonder voorbehoud toebehoren. Al mijn zorgen wil ik aan U
toewijden; ik wil leven en sterven in uw dienst. Wie zou U niet loven, o mijn Vorst;
wie zou uw goedheden niet bewonderen? Dat hemel en aarde in eeuwigheid uw
ontferming bezingen. Dat uw gelovigen voor altijd de heerlijkheid roemen van uw
koninkrijk. Welke heerschappij is met meer recht verworven dan de uwe, daar men
onder uw onderdanen niet anders ziet dan gevangenen die Gij hebt bevrijd, armen
die Gij hebt verrijkt, ellendigen die Gij gelukkig hebt gemaakt, slaven die door uw
goedheid in koningen zijn veranderd. O welk een liefelijk koningschap oefent Gij
uit over de zielen.

Gebed van Johann Michael Sailer
Zoon van God, Woord des Vaders, Gods Eniggeborene, Jesus Christus; Gij zijt de
glans van den onzichtbaren God, het beeld zijner heerlijkheid. Door U is alles gemaakt
wat gemaakt is, en zonder U is niets gemaakt wat gemaakt is. Gij zijt de Verlosser,
de Heiland der zondaren, en buiten U is er geen verlosser of heiland; Gij hebt uw
bloed voor allen vergoten.
Aan U is alle macht gegeven in de hemel en op aarde; Gij geleidt en bestuurt uw
schapen; door uw dood hebt Gij ze U gekocht; door uw liefde, wijsheid en sterkte
geeft Gij hun voedsel en leidt Gij hen en voedt hen op ten eeuwigen leven. Door U
zullen eenmaal de doden worden opgewekt en alle mensen gevonnist. Aan U is het
oordeel gegeven; Gij zijt de Rechter over levenden en doden. In uw Naam alleen is
heil; Gij alleen maakt zalig. U is een Naam gegeven die boven alle namen is, en alle
knie in de hemel, op aarde en onder de aarde moet zich daarvoor buigen. Gij zijt
gezeten aan de rechterhand des Vaders, U komt het rijk en de heerlijkheid des Vaders
toe, U ook alle aanbidding. Gij zijt onze Heer en Koning. Ons enig handelen, ons
enig leven, ja ons leven in eeuwigheid, zij: U en in U den Vader, die U gezonden
heeft, te erkennen, te beminnen en te aanbidden.
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De feesten van kerkwijding
Jaarlijks herdenken wij de verjaardag van de consecratie der grote basilieken te
Rome: van de Lateraanbasiliek op 9 November, van de basilieken van Sint Pieter en
Sint Paulus buiten de muren op 18 November. Ieder jaar ook vieren wij op de daartoe
vastgestelde tijden de verjaardagen van de wijding der kathedraal, de moederkerk
van ons bisdom, en van de wijding onzer eigen parochiekerk. Op deze dagen zullen
wij overwegen, hoe het kerkgebouw een door God geheiligde plaats is, hoe dit
kerkgebouw het beeld is van de Moederkerk waarin Gods genade ons wordt
geschonken, en hoe het daardoor tevens de voorafbeelding is van het eeuwige
Jerusalem der hemelse heerlijkheid.
‘Ecclesia’ heet het kerkgebouw in het Latijn: gemeente, verzamelplaats der gelovigen.
Maar het is niet in de eerste plaats een vergaderruimte, niet alleen een plaats waar
de christenen samenkomen om naar preek en leervoordracht te luisteren. Het is de
ruimte waarin de grote geheimen worden gevierd; het is de plaats waar zich de liturgie
der Kerk voltrekt, welke de aardse verwerkelijking is van de hemelse en eeuwige
liturgie der engelen en oudsten voor Gods troon. In deze heilige ruimte is het, dat
wij door de viering der Eucharistie en door de sacramenten deel krijgen aan de genade
van Christus' heil; hier zingt de Kerk Gods lof en prijst zij de wonderwerken des
Heren; hier vooral heeft de bediening plaats van het woord van God. Daarom noemen
wij ieder katholiek kerkgebouw ‘de poort des hemels’, ja ‘de woning Gods’.
Het kerkgebouw is geheiligd door de zalving met chrisma, door de relieken der
martelaren welke er worden bewaard, en bovenal door de viering der heilige
Eucharistie. Voordat de uitgebreide plechtigheden der kerkconsecratie, welke nu
door het Romeinse Pontificale worden voorgeschreven, tot ontwikkeling kwamen,
achtte men de plechtige overbrenging der relieken en de eerste mis welke de bisschop
er celebreerde, voldoende om het kerkgebouw aan ieder profaan gebruik te onttrekken
en aan de dienst van God te wijden.
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Is het kerkgebouw Gods woning, het altaar is ‘Christus zelf, volgens het getuigenis
van den heiligen Joannes, die in zijn Openbaring zegt, dat hij voor de troon van den
Allerhoogste het gouden altaar zag, waarop en waardoor de offeranden der gelovigen
aan God den Vader worden toegewijd’ (Pontificale, bij de wijding der subdiakens).
Als een koningstroon staat het op een verhoog; de priester kust het en eert het met
wierook. De zalving en wijding van het altaar is de voornaamste plechtigheid van
de consecratie van het kerkgebouw.
De luister van het kerkgebouw, waarvan wij in de gezangen en gebeden ter ere der
kerkwijding getuigen, is de luister van de Moederkerk. Het kerkgebouw is heilig
omdat de Kerk de heilige Bruid van Christus is. Het kerkgebouw is het huis van God,
omdat God de rijkdom der heilige Kerk is. Het kerkgebouw is de poort des hemels,
omdat de heilige Kerk de voorafbeelding is der hemelse heerlijkheid. Wij eren het
kerkgebouw, omdat wij daarin worden geheiligd door de zichtbare tekenen, in welke
ons de onzichtbare genade der heilige Kerk wordt medegedeeld. In het kerkgebouw
eren wij het geheim der heilige Kerk, welke tevens het geheim is van het rijk der
eeuwige zaligheid. Daarom valt de lof der kerkwijding samen met de lof der
Moederkerk en wordt de jubel om de luister van Gods huis telkens doorkruist door
de vreugde over het hemelse Jerusalem.
Als wij over de ‘Kerk van Christus’ spreken, dienen wij wel te onderscheiden wat
wij hieronder verstaan. In de eerste plaats bedoelen wij daarmede de grote
gemeenschap, welke in de uiterlijk waarneembare en door Christus gewilde organisatie
is verenigd; er zijn zondaars onder, die eten en drinken ten oordeel en die door den
Heer op de jongste dag als kaf zullen worden uitgescheiden. Bovendien noemen wij
‘de Kerk’ de gemeente van hen, die door de genade van Christus in dit mystieke
lichaam des Heren met God zijn verbonden; zij zijn in waarheid de Kerk der
uitverkorenen. Ten slotte noemen wij ‘de Kerk’ de inzetting van het heil, waardoor
Christus ons de door Hem verdiende genade doet toekomen. Dit is de heilige Kerk,
welke wij onze Moeder noemen; zij is de Bruid die Christus Zich verwierf aan het
kruis. Zij is de Moeder, die de volheid draagt van den Heiligen Geest, de Moeder
die de Heer ons beloofde, toen Hij zeide ons niet als wezen te zullen achterlaten. In
haar is Christus steeds onder ons tegenwoordig; uit haar doet Hij voortdurend nieuwe
kinderen Gods geboren worden, en door haar voedt Hij hen door zijn heiliging tot
de mannenmaat van zijn heerlijkheid.
Deze bruid van Christus, deze Moeder, bezingen wij op het feest der Kerkwijding;
want zij wordt door de heiliging van het kerkgebouw verbeeld. Wij prijzen haar als
de nieuwe Eva, die aan het kruis uit de zijdewonde van den nieuwen Adam is
voortgekomen. Wij zien haar afgebeeld in de maagdelijke Moeder des Heren, die in
haar genadevolheid en verheffing tegelijk het oerbeeld is der Kerk en haar machtigste
voorspraak. Het geheim van deze Moederkerk overwegen wij in de voorafbeelding
van de ark van
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Noë; wij herkennen het in het visioen van sint Petrus, die een wade uit de hemel zag
dalen vol met dieren: de reine dieren welke de gelovigen uit het jodendom
verzinnebeeldden, vermengd met volgens de oude wet onreine dieren, die het beeld
waren van de geroepenen uit de heidenen. En steeds opnieuw bezingen wij de
Moederkerk als het eerste begin van het hemels rijk. Want haar onzichtbare rijkdom
zal eens openbaar worden als het geluk en de heerlijkheid der zaligen: en de kinderen
die verwekt worden uit haar schoot, zullen de burgers zijn van het eeuwige Jerusalem.
OVERWEGING OVER HET GEHEIM DER HEILIGE KERK (naar den heiligen Augustinus)
- Overwegen wij het geheim van de Kerk, van de Moeder aller gelovigen, die haar
kinderen baart vanuit de dood tot eeuwig leven. Het is waar dat zij eerst werd geroepen
na de synagoge der Joden; maar reeds vóór de synagoge werd zij beloofd. Haar eerste
voorafbeelding is Eva; want gelijk Eva werd gemaakt uit Adams zijde, zo kwam de
Kerk der Verlossing voort uit de zijdewonde van Christus aan het kruis. Deze Kerk
zien wij ten tijde van de zondvloed behouden in de ark, waardoor de weldaad des
kruises en het geheim van het doopsel der Kerk werden voorafgebeeld. Zij werd
aangekondigd door Sara, die in haar onvruchtbare ouderdom een kind ontving, gelijk
de Kerk in de ouderdom der tijden den eniggeborene van het volk Gods zou baren.
Zij is de trap, welke Jacob in zijn droom zag opgericht; want door haar leidt Christus
ons van de aarde naar de hemel. Zij is de koningin die aan de rechterzijde des Heren
staat, in een gulden kleed en in veelkleurige tooi (Ps. 44). Zij is de koningin, die uit
Saba naar Jerusalem kwam om, als de Kerk uit de heidenen, de wijsheid van Salomon,
dit is van den vredevorst Christus, te vernemen.
De onzichtbare heerlijkheid van de Bruid van Christus zien wij in de zichtbare
tekenen waarmede zij ons de genade der verlossing mededeelt, in de zichtbare
plechtigheid van de viering der Eucharistie, ja in de zichtbaarheid van het kerkhuis
waarin zij haar kinderen tot de lofprijzing Gods verzamelt. De Moeder wordt ons op
deze wijze zichtbaar, gelijk haar Bruidegom zichtbaar is geworden toen Hij ons vlees
aannam en ons door zijn zichtbaar lijden heeft willen verlossen. In alle tekenen van
de heilsbediening is zij zichtbaar voor ons, opdat wij daardoor zouden worden
vervoerd tot de overtuiging en kennis van het onzichtbare. Door wat uiterlijk
waarneembaar is, schouwen wij de onzichtbare vruchtbaarheid der Kerk die haar
geestelijke kinderen baart en voedt tot het eeuwige leven. Door wat wij met de ogen
zien en met de oren horen, leren wij begrijpen dat van de onzichtbare Kerk Christus
de grondslag is en de hoeksteen; dat van de eeuwige tempel van het hemels Jerusalem,
waarvan de Moederkerk het aardse begin is en ieder kerkhuis een aardse
voorafbeelding, de verlosten de levende stenen vormen, samengeschikt op het ene
fundament en rondom de ene hoeksteen.
Hier treft ons nog een laatste overweging met betrekking tot
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de overvolheid van het geheim der Kerk. Wij zijn stenen, die naar de maat van
grondslag en hoeksteen moeten worden bereid om de hemelstad te helpen bouwen.
Want zolang er mensen zullen zijn, die tezamen het aards gezin der Moederkerk
vormen, is de hemelse tempel niet voltooid; worden er stenen uit de bergen gehouwen
door de hand van hen die de waarheid prediken; worden deze stenen gepolijst om
naar de juiste maat te worden ingemetseld. Nog zijn er vele stenen in de hand van
den eeuwigen Bouwmeester. Mogen zij niet in stukken vallen, maar geheel en al
toebereid in de tempel van het hemelse Jerusalem worden geplaatst.

Getijden van kerkwijding
welke wij bidden op de verjaardagen van Kerkwijding, die in de kalender worden
aangegeven, vooral op de verjaardag der wijding van onze eigen kerk
De EERSTE VESPERS zijn gelijk aan de Tweede Vespers, bladz. 937, behalve hetgeen
daar afzonderlijk voor de Eerste Vespers is aangeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

SANCTIFICAVIT Dominus *
tabernaculum suum: quia haec est domus
Dei, in qua invocabitur nomen ejus: de
quo scriptum est: Et erit nomen meum
ibi, dicit Dominus.

DE HEER * heeft zijn woontent
geheiligd; want dit is het huis van God,
waar zijn Naam wordt aangeroepen, en
waarvan staat geschreven: En daar zal
mijn Naam verblijven, zegt de Heer.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Domus haec * sancta Jerusalem 2 ANT. Dit huis * is het heilige Jerusalem,
civitas Dei nostri, et congregatio
de stad van onzen God, en de
caelestium angelorum est.
verblijfplaats van de engelen des hemels.
3 ANT. Mane surgens Jacob, * erigebat
lapidem in titulum, fundens oleum
desuper. Votum vovit Domino: Vere
locus iste sanctus est, et ego nesciebam.

3 ANT. Vroeg in de morgen * stond Jacob
op, richtte een steen op ter gedachtenis
en goot er olie over. En hij sprak tot den
Heer: Waarlijk, deze plaats is heilig, en
ik wist het niet.

4 ANT. Benedictus es, Domine, * in
templo sancto gloriae tuae; quod

4 ANT. Geloofd zijt Gij, o Heer, * in de
heilige tempel van uw heerlijkheid, welke
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aedificatum est ad laudem et gloriam
nominis tui, Domine.

gebouwd is tot eer en glorie van uw
Naam, o Heer.
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5 ANT. Bij de wijding van deze tempel *
looft God, alle heerscharen des hemels;
en geheel de aarde love de Naam des
Heren, want zijn Naam alleen is
verheven.

5 ANT. In dedicatione hujus templi *
laudate Deum, omnis militia caelorum;
et omnis terra laudet nomen Domini, quia
exaltatum nomen ejus solius.

Kapittel Openb. 21, 2
Ik zag de heilige stad, het nieuwe
Vidi civitatem sanctam, Jerusalem
Jerusalem, van God uit de hemel
novam, descendentem de caelo a Deo,
nederdalen, toebereid als een bruid, die paratam sicut sponsam ornatam viro suo.
getooid is voor haar bruidegom. . Gode . Deo gratias.
zij dank.

Lofzang
Als de hoeksteen van de grondslag
werd gezonden Christus ons,
welke 't raken beider muren
tot één bouwsel samenvoegt;
Hem nam 't heil'ge Sion aan, in
Hem gelovend staat het vast.

Angularis fundamentum
lapis Christus missus est,
qui parietum compage
in utroque nectitur,
quem Sion sancta suscepit,
in quo credens permanet.

En geheel die Godgewijde
en van God beminde stad,
vol van melodieën, lovend,
wijdend Hem haar jubelzang,
komt met ijver nu belijden
God, één in drievuldigheid.

Omnis illa Deo sacra
et dilecta civitas,
plena modulis, in laude,
et canore jubilo,
Trinum Deum Unicumque
cum fervore praedicat.

Als wij bidden in deez' tempel,
daal daar neder, hoogste God;
en neem in uw milde goedheid
ons gebed en smeken aan;
stort op deze plaats voortdurend
uwe rijke zegen uit.

Hoc in templo, summe Deus,
exoratus adveni;
et clementi bonitate
precum vota suscipe;
largam benedictionem
hic infunde jugiter.

Moge hier elkeen verdienen
te verkrijgen wat hij vraagt,
en uw gaven te behouden
met de heil'gen voor altijd,
in te gaan ten paradijze,
heengedragen naar uw rust.

Hic promereantur omnes
petita acquirere,
et adepta possidere
cum Sanctis perenniter,
paradisum introire,
translati in requiem.
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Heerlijkheid en ere beide
zij den allerhoogsten God,
éne lofzang zij den Vader,
Zoon en heil'gen Paracleet,
wien de lof zij en de sterkte
door der eeuwen eeuwigheid.

Gloria et honor Deo
usquequaque altissimo,
una Patri, Filioque,
inclyto Paraclito,
cui laus est et potestas
per aeterna saecula.

Amen.

Amen.
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. Haec est domus Domini firmiter
aedificata. . Bene fundata est supra
firmam petram.

. Dit is het huis van God, hecht
gebouwd. . Wel gegrondvest is het op
een vaste rots.

ANT. Zachaee, * festinans descende, quia
hodie in domo tua oportet me manere. At
ille festinans descendit, et suscepit illum
gaudens in domum suam. Hodie huic
domui salus a Deo facta est, alleluja.

ANT. Zachaeus, * daal haastig naar
beneden, want heden moet Ik in uw huis
verblijven. En hij daalde haastig af en
ontving Hem met vreugde in zijn huis.
Heden is aan dit huis heil wedervaren van
God, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui nobis per singulos
annos hujus sancti templi tui
consecrationis reparas diem, et sacris
semper mysteriis repraesentas incolumes:
exaudi preces populi tui, et praesta; ut,
quisquis hoc templum beneficia petiturus
ingreditur, cuncta se impetrasse laetetur.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ieder jaar de
wijdingsdag van deze heilige tempel voor
ons laat wederkeren, en ons steeds er in
vrede de heilige geheimen laat vieren;
verhoor de gebeden van uw volk, en
verleen dat allen die deze tempel
binnengaan om weldaden af te smeken,
zich over het verkrijgen van al het
gevraagde mogen verheugen. Door onzen
Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

DOMUM tuam, Domine, * decet
sanctitudo in longitudinem dierum.

AAN UW HUIS, o Heer, * past
heiligheid in lengte van dagen.
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De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Domus mea * domus orationis
vocabitur.

2 ANT. Mijn huis * zal een huis des
gebeds worden genoemd.

3 ANT. Haec est domus Domini * firmiter 3 ANT. Dit is het huis des Heren, * hecht
aedificata, bene fundata est supra firmam gebouwd; wel gegrondvest is het op een
petram.
vaste rots.
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4 ANT. Wel gegrondvest * is het huis des 4 ANT. Bene fundata est * domus Domini
Heren op een vaste rots.
supra firmam petram.
5 ANT. Kostbare stenen * zijn al uw
muren, en de torens van Jerusalem
worden opgetrokken uit gemmen.

5 ANT. Lapides pretiosi * omnes muri tui,
et turres Jerusalem gemmis
aedificabuntur.

Psalm 147
Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.

Lauda Jerusalem, Dominum: * lauda
Deum tuum, Sion.

Want sterk maakte Hij de grendels uwer Quoniam confortavit seras portarum
poorten, * en zegende uw kinderen in uw tuarum: * benedixit filiis tuis in te.
midden.
Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe
frumenti satiat te.

Hij zendt zijn bevel naar de aarde; *
haastig snelt zijn woord.

Qui emittit eloquium suum terrae: *
velociter currit sermo ejus.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel Qui dat nivem sicut lanam: * nebulam
strooit Hij uit als as.
sicut cinerem spargit.
Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan Mittit crystallum suam sicut buccellas: *
zijn koude verdragen?
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten; Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
* doet waaien zijn wind, en de wateren * flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
stromen.
Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob, Qui annuntiat verbum suum Jacob: *
* zijn bevelen en zijn recht aan Israël. justitias et judicia sua Israël.
Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan, Non fecit taliter omni nationi: * et judicia
* en hun zijn wetten niet doen kennen. sua non manifestavit eis.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Kostbare stenen zijn al uw muren, ANT. Lapides pretiosi omnes muri tui, et
en de torens van Jerusalem worden
turres Jerusalem gemmis aedificabuntur.
opgetrokken uit gemmen.
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Kapittel Openb. 21, 2
Ik zag de heilige stad, het nieuwe
Jerusalem, van God uit de hemel
nederdalen, toebereid als een

Vidi civitatem sanctam, Jerusalem
novam, descendentem de caelo a Deo,
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paratam sicut sponsam ornatam viro suo. bruid, die getooid is voor haar bruidegom.
. Deo gratias.
. Gode zij dank.

Lofzang
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Caelestis urbs Jerusalem) met
melodie op bladz. 1533.
Urbs Jerusalem beata,
dicta pacis visio,
quae construitur in caelis
vivis ex lapidibus,
et angelis coronata,
ut sponsata comite.

Stad Jerusalem welzalig,
naam die 't zien van vrede duidt,
gij staat uit uw stenen levend
in de hemel opgebouwd,
en met engelen omgeven
als vriendinnen van de bruid.

Nova veniens e caelo,
nuptiali thalamo
praeparata, ut sponsata
copuletur Domino:
plateae et muri ejus
ex auro purissimo.

In haar nieuwheid treedt zij voorwaarts
uit de hemel, toebereid
voor het bruidsbed, om als gade
één te worden met den Heer;
hare pleinen en haar muren
zijn van allerzuiverst goud.

Portae nitent margaritis
adytis patentibus:
et virtute meritorum
illuc introducitur
omnis, qui ob Christi nomen
hic in mundo premitur.

Flonkerend van edelstenen
wijzen open poorten, waar
uit verdienste in 't verborgen
heiligdom wordt ingeleid
elk, die om de naam van Christus
hier op aarde wordt verdrukt.

Tunsionibus, pressuris
expoliti lapides,
suis coaptantur locis
per manus artificis,
disponuntur permansuri
sacris aedificiis.

En de stenen, door verdrukking
en door slagen gepolijst,
worden door de hand des bouwheers
ieder op hun plaats gevoegd,
en zo blijvend ingemetseld
in het heilige gebouw.

Gloria et honor Deo
usquequaque altissimo,
una Patri, Filioque,
inclyto Paraclito,
cui laus est et potestas
per aeterna saecula.

Heerlijkheid en ere beide
zij den allerhoogsten God,
éne lofzang zij den Vader,
Zoon en heil'gen Paracleet,
wien de lof zij en de sterkte
door der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Domum tuam, Domine, decet
. Uw huis, o Heer, past heiligheid.
sanctitudo. . In longitudinem dierum. In lengte van dagen.

.
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ANT. O quam metuendus est * locus iste; ANT. O hoe vreeswekkend * is deze
vere non
plaats; waarlijk, hier is niet
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anders dan het huis van God en de poort est hic aliud, nisi domus Dei et porta
des hemels.
caeli.
In de EERSTE VESPERS:
. Dit is het hecht gebouwde huis des
. Haec est domus Domini firmiter
Heren. . Wel gegrondvest is het op een aedificata. . Bene fundata est supra
vaste rots.
firmam petram.
ANT. De Heer * heeft zijn woontent
geheiligd; want dit is het huis van God,
waar zijn Naam wordt aangeroepen, en
waarvan staat geschreven: En daar zal
mijn Naam verblijven, zegt de Heer.

ANT. Sanctificavit Dominus *
tabernaculum suum: quia haec est domus
Dei, in qua invocabitur nomen ejus, de
quo scriptum est: Et erit nomen meum
ibi, dicit Dominus.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ieder jaar de
wijdingsdag van deze heilige tempel voor
ons laat wederkeren, en ons steeds er in
vrede de heilige geheimen laat vieren;
verhoor de gebeden van uw volk, en
verleen dat allen die deze tempel
binnengaan om weldaden af te smeken,
zich over het verkrijgen van al het
gevraagde mogen verheugen. Door onzen
Heer.

Oremus. - Deus, qui nobis per singulos
annos hujus sancti templi tui
consecrationis reparas diem, et sacris
semper mysteriis repraesentas incolumes:
exaudi preces populi tui, et praesta; ut,
quisquis hoc templum beneficia petiturus
ingreditur, cuncta se impetrasse laetetur.
Per Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater noster.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

Hierna bidt men een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God,
bladz. 200 vlg.

De lof der kerk in het oude testament
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Psalm 47
Het heiligdom op de berg Sion, waarvan de dichter de heerlijkheid bezong,
was slechts een voorafbeelding van het christelijke kerkgebouw en van
de Moederkerk, welke dit kerkgebouw in ons midden vertegenwoordigt.
Groot is de Heer en hoog te prijzen * in de stad van onzen God, op zijn heilige berg.
De berg Sion zal niet wankelen, tot vreugde der gehele aarde; * deze is de berg in
het Noorden, de stad van den groten Koning. God in haar burchten * toont zich haar
helper.
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Want zie, de koningen der aarde waren bijeengekomen * en deden tezamen een
aanval. Zij zagen haar en waren verbaasd, verbijsterd en ontsteld, * ontzetting heeft
hen gegrepen.
Er waren weeën als van een barende; * zo verbrijzelt Gij in stormwind de schepen
van Tharsis.
Gelijk wij het hoorden, zo zien wij het nu in de stad van den God der heerscharen,
in de stad van onzen God; * God heeft haar voor eeuwig gegrondvest.
Wij ontvingen, God, uw ontferming * in het midden van uw tempel.
Gelijk uw Naam, o God, zo reikt uw roem tot de grenzen der aarde; * vol
gerechtigheid is uw rechterhand.
Dat de berg Sion zich verheuge, en jubelen de dochters van Juda * om wille van
uw gerichten, Heer.
Gaat rond Sion en volgt de wallen; * verkondigt het op zijn torens.
Richt uw hart op zijn muren, * en betreedt zijn huizen om het aan het nageslacht
te verhalen:
Dat God hier woont, onze God in eeuwigheid en voor altijd en immer; * Hij zal
ons leiden voor eeuwig.

Lofzang van Isaias (2, 2-3)
Op het einde der tijden zal de berg van Gods woning staan opgericht op de toppen
der bergen en zich verheffen boven de heuvels. En alle natiën stromen er heen, en
vele volken zullen tot hem komen, zeggende: Komt en laat ons opgaan naar de berg
des Heren, naar de woning van den God van Jacob; Hij zal ons zijn wegen leren, en
wij zullen wandelen op zijn paden; want uit Sion komt de wet, en het woord des
Heren uit Jerusalem.

Lofzang van Jeremias (7, 2-7)
Ga staan in de poort van het huis des Heren, en verkondig het volgende woord:
Luistert naar het woord des Heren, geheel Juda, gij die binnengaat door deze poorten
om den Heer te aanbidden. Zo spreekt de Heer der heerscharen, de God van Israël:
Draagt zorg voor een goede handel en wandel, en Ik zal bij u mijn woning nemen
op deze plaats. Stelt geen vertrouwen in woorden van bedrog, die zeggen: De tempel
des Heren, de tempel des Heren, de tempel des Heren is hier. Maar als gij zorg draagt
voor een goede handel en wandel, als gij rechtvaardig zijt jegens elkander, als gij
geen vreemden, weduwen of wezen verdrukt en geen onschuldig bloed vergiet, dan
zal Ik op deze plaats bij u mijn woning nemen, in het land dat Ik aan uw vaderen
gegeven heb van eeuwigheid tot eeuwigheid.
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Dank- en smeekgebeden in de kerk waarvan wij de verjaardag der
wijding vieren
Vier feest, o Kerk van Christus, niet naar onvolkomenheid van voorafbeelding of in
voorbijgaande schaduw van lichamelijkheid, maar naar de geest. Vier feest, nu gij
ziet hoe de afgodsbeelden liggen neergeworpen en allerwegen kerkgebouwen worden
gesticht. Met de heilige en luide stem van Paulus roep ik u: Het oude is voorbijgegaan;
zie nu is alles nieuw en vol van wonder. Daarom, verheug u in den Heer, kudde van
Christus; verheug u, Christus' Kerk; wees blij en jubel, dochter van God. Want u
siert alle luister, gelijk het past aan de dochter van Koning Christus, van binnen en
van buiten. Gij zijt niet langer weduwe, maar een bloeiende bruid; gij staat niet langer
aan Gods linkerzijde wegens dienst van valse goden, maar aan zijn rechterhand, in
een prachtgewaad, wegens de kennis van God; niet langer doorstroomd van
slavenbloed, maar getekend met het bloed van God zelf. Verheug u daarom en jubel,
dochter Sion; verblijd u en juich, geheel de Kerk van Christus. Hef uw ogen in het
rond en zie, hoe in u verzameld zijn die eertijds verstrooid waren als kinderen der
volken. Aanschouw de luister van deze feestdag; hoor naar de éne lofzang van het
volk, hoe aller tongen tot één belijdenis samenklinken en aller monden zijn geworden
tot één mond; en zie, hoe eertijds wilde stammen in u veranderd zijn tot volgzame
schapen.
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God; die dit huis des gebeds
hetwelk wij gebouwd hebben, als de Gever van alle goed bewoont, en die de Kerk
welke Gij zelf hebt gesticht, door uw ononderbroken werking heiligt. Dit toch is
waarlijk een huis des gebeds, in zichtbaar bouwwerk slechts onvolkomen aangeduid;
de tempel van de woonplaats uwer heerlijkheid; de zetel van uw onveranderlijke
waarheid; het heiligdom van uw eeuwige liefde. Dit is de ark, welke ons, die uit de
vloed der wereld zijn gered, voert naar de haven des heils. Deze is de beminde en
enige bruid, welke Christus Zich door zijn bloed heeft verworven en door zijn Geest
het leven geeft. In haar schoot worden wij, die door uw genade zijn herboren, gevoed
met de melk van het woord, gesterkt met het brood des levens en door de bijstand
van uw ontferming gekoesterd. Met de hulp van haar Bruidegom strijdt zij getrouw
op de aarde, en in de hemel, door Hem gekroond, zal zij voor eeuwig triomferen.
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Almachtige, eeuwige God, die geheel aanwezig zijt en werkt op elke plaats waar uw
macht zich doet gelden; aanhoor onze smeekbeden, en wees de beschermer van dit
huis waarvan Gij de stichter zijt. Geen boze vijandige macht sta hier in de weg, maar
door de kracht van den Heiligen Geest moge hier altijd oprecht, toegewijd en in
vrijheid uw dienst worden voltrokken.
God die alles heilig maakt, almachtige Heerser, wiens goedheid zich eindeloos
doet gevoelen; God, die hemel en aarde gelijkelijk omvat, en die in ontferming zorg
draagt voor het volk dat voor uw heerlijk aangezicht wandelt; verhoor de gebeden
van uw dienaren. Houd uw ogen dag en nacht gevestigd op dit huis, en verlicht
genadig dit kerkgebouw, ter ere van het heilige en onoverwinnelijke Kruis en tot
gedachtenis van de heilige N. opgetrokken om er uw geheimen te vieren. Laat haar
schitteren in uw eigen glans, en wees genadig jegens iederen mens die U op deze
plaats komt aanbidden. En om wille van uw grote Naam, uw sterke hand en uw
geweldige arm bescherm welwillend wie in deze uwe heilige woontent tot U smeken;
verhoor hen, verdedig en bewaar hen in eeuwigheid; zodat zij altijd gelukkig en blij
mogen zijn in uw heilige dienst, en immer in de belijdenis van de Heilige
Drievuldigheid en in het katholieke geloof volharden.
God, die dit ruime gebouw voor uw eredienst en tot het heil der gelovigen hebt
geheiligd, opdat, waar dagelijks uw Naam wordt aangeroepen, uw hemelse
vertroosting niet zou ontbreken; wij vragen uw goedheid, dat de offers welke op dit
heilig altaar worden aangeboden, den vromen tot geneesmiddel der ziel mogen
strekken, en dat Gij uw biddend gezin, hetwelk U in de tempel van uw glorie dankbaar
een lofoffer brengt, in het hemelse Jerusalem een plaats wilt geven tussen de
uitgelezen sieraden van het hemels hof.
Jesus, onze God, die met een gesel van koorden de handelaren en kopers uit uw
tempel hebt gedreven; geef ons, dat wij in uw kerk nimmer begerig zijn naar tijdelijk
goed noch haar door onze boosheid onteren; maar dat de ijver voor uw huis ons
zozeer vertere, dat ons voorbeeld aan de broeders U behage.

Groet aan het hemelse Jerusalem van Joannes Lanspergius
Verhef u nu boven uzelf, mijn ziel, laat alle wisselvalligheid en strijdvragen beneden
u, en verhef uw hart tot onze moeder, het hemelse Jerusalem, dat vrij is van alle twist.
Al hebben velen heerlijke dingen van haar gezegd, nog immer is de lof van haar
heerlijkheid niet volzongen. Want wie zou u waardig kunnen prijzen, allerloffelijkste
stad, wier lof alleen onder-
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doet voor die van den oppersten Koning dien niemand naar waarde kan prijzen?
Gelukkig zijt gij, gelukkig bovenmate en gelukkig in eeuwigheid; en hoe schoon zijt
gij en vol luister, hoe heerlijk en gelukzalig. Gij zijt geheel schoon, en in u is geen
smet. Uitverkoren stad van God, gebouwd door de hand van den eeuwigen
bouwmeester, wie is in staat te beschrijven of zelfs te noemen de onzegbare en niet
te schatten luister van de gebouwen, welke gij opricht uit de levende en uitverkoren
stenen, die glanzen en stralen door het onbevlekte en reine bloed van het Lam, van
den alschonen en bovenal te beminnen, glanzenden en stralenden Jesus? Door zijn
allerzuiverst bloed zijn alle stenen van uw heiligdom gesierd, o heilige stad, die zijt
opgebouwd uit de buit van zijn kruis. Uw muren zijn saamgevoegd uit rijke schakering
van schitterende edelstenen, uw poorten uit allerbeste paarlen, uw pleinen uit het
zuiverste goud. Uw talrijke woningen zijn gegrondvest op hemelse saffieren en
opgetrokken uit vergulde stenen; zij worden bewoond door de zaligen voor wie hun
Koning ze voor eeuwigheid heeft bestemd. Want geen zondaar wordt in u gevonden
en geen desem van boosheid. Niets bevat gij, wat het heilig genot zou wederstreven;
alles in u is goed en liefelijk. De ogen uwer burgers weiden over louter bevalligheid,
over groene en nimmer verdorrende beemden, over rozen en onverwelkbare lelies,
in uw allerzuiverst licht, waarbij ons licht slechts nacht genoemd kan worden en een
onvergelijkelijke schaduw van de minste straal van uw niet te begrijpen helderheid.
Geen vluchtige wisseling van tijd is hier; de nacht verdrijft er niet de dag, noch
de dag de nacht. Er is geen verandering van seizoenen; de zomer volgt er niet op de
lente, noch de herfst op de zomer, noch de winter op de herfst; hier is het eeuwig
lente, één gelijkmatige en heerlijke dag. Deze éne dag in de voorhoven des Heren is
beter dan duizend voorbijgaande dagen in de tijd, hoeveel geneugten deze ook mogen
bezitten. Want deze dag is volmaakt in luister en heerlijkheid; en nimmer verliest
hij iets van zijn eeuwige vreugden, of vergaan zijn sterren en zijn zon. Want de zon
der gerechtigheid blijft er immer staan op haar zomerhoogte, en neigt er nimmer ten
avond. Dit is immers wel de middag, waarop de bruid (als in het Hooglied) vraagt
haar den Bruidegom te wijzen, als zij spreekt: Wijs mij Hem dien mijn ziel bemint,
waar Hij zijn kudde weidt en waar Hij Zich te rusten legt in de middag.
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Gebeden tot Christus onzen Heer
De oudste uitvoerige lofzang op Christus welke wij kennen, is die waarmee
Clemens van Alexandrië (omstreeks het jaar 200) zijn geschrift De
Opvoeder besluit. De rijkdom van beelden welke hij gebruikt, is in latere
lofzangen nimmer nagevolgd; maar vertrouwd is ons de lofprijzing van
den énen Verlosser en van de heilige gaven zijner wijsheid - zijn leer en
de sacramenten - die ons in zijn Kerk worden gereikt.
Toom van veulens ongetemd,
vleugel van nimmer dwalende vogels,
der kleinen onfeilbare stuurman,
herder van koninklijke lammeren,
uw eenvoudige
kinderen verzamel
om heilig te loven,
zonder bedrog te bezingen
met onschuldige mond
der kinderen aanvoerder Christus
Koning der heiligen,
albedwingend Woord
van den Vader allerhoogst,
gebieder der wijsheid,
steun in lijden,
vol eeuwige blijdschap,
van het menselijk geslacht
de Verlosser, Jesus,
herder, ploeger,
roer en toom,
hemelse vleugel
van alheilige kudde,
visser van stervelingen
die worden gered
uit zee van boosheid;
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Gij die heilige vissen
uit vijandige vloed
met zoet leven lokt,
leid, van uw geestelijke
schapen de heilige herder,
Gij, leid haar,
Koning van kinderen onberoerd.
De voetstappen Christi
zijn de weg tot de hemel.
Woord altijddurend,
tijd ongemeten,
eeuwig licht,
bron van ontferming,
bewerker van edele daad,
zalig leven
van wie God prijzen,
Christus Jesus;
hemelse melk
uit de zoete borsten
der bruid, de gaven
uwer wijsheid, ontweld,
nemen wij kleinen
met kinderlijke mond
als voedsel tot ons,
uit de moederborst van het Woord;
van de dauw des Geestes
vol laat ons zijn.
Daarom met eenvoudige lof,
met onbedrieglijke lofzang
voor Koning Christus,
als heilig loon
voor de leer des levens,
laat ons zingen tezamen,
laat ons zingen in eenvoud
voor den geweldigen Zoon.
Een koor des vredes
zijn de Christusverwekten;
als een bezonnen volk
laat ons bezingen tezamen
den God van vrede.
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Gebed van den heiligen Augustinus
Jesus, onze verlossing, onze liefde en ons verlangen, God van God, sta mij, uw
dienaar, bij. Tot U roep ik met luid geroep en uit geheel mijn hart. Ik roep U binnen
in mijn ziel; maak haar voor U gereed, opdat Gij haar zonder rimpel of vlek bezitte.
Heilig mij, uw vat dat Gij hebt gevormd; neem het weg uit de boosheid, vul het met
genade en bewaar het gevuld; zo zal ik U een waardige woning worden, hier en in
eeuwigheid. Gij toch zijt de allerzoetste, de beminnelijkste, de krachtigste, de
dierbaarste en de schoonste; zoeter dan honing, glanzender dan melk of sneeuw,
heerlijker dan nectar, kostbaarder dan edelstenen en goud, mij liever dan alle schatten
en eerbewijzen der aarde.
Hoe zal ik spreken, mijn God, mijn enige hoop. O, mocht ik U prijzen gelijk de
lofzingende koren der engelen. Ik zou mij geheel willen wijden aan uw verheerlijking,
nimmer willen ophouden tot lof en eer van uw Naam in het midden der Kerk die
hemelse melodieën te zingen. Dit is mij niet mogelijk, maar zal ik daarom zwijgen?
Wee hen die zwijgen over U, die de mond van de stommen ontbindt en de tongen
der kleinen welsprekend maakt; wee hen die zwijgen over U, want sprekend zijn zij
stom geworden, omdat zij uw lof niet bezingen.
Wie is in staat U waardig te loven, onzegbare kracht en wijsheid des Vaders. En
omdat ik geen woorden vind om U, almachtig en alwetend Woord, voldoende te
belijden, laat ik althans spreken naar best vermogen. Daarom vraag ik U: zie niet
zozeer op wat ik tot U zeg, als wel op wat ik zou willen zeggen. Want vurig verlang
ik U te prijzen gelijk het behoort: U toch komt alle verheerlijking toe, U alle lofzang,
U alle eer. Gij weet, mijn God die al het verborgene kent, dat Gij mij liever zijt dan
al wat hemel en aarde bevatten. Ik bemin U meer dan dit alles; ja, vergeleken bij de
liefde tot uw Naam zijn deze vergankelijke dingen in het geheel niet
beminnenswaardig. Ik bemin U, mijn God, met grote liefde, en ik verlang U steeds
meer te beminnen.
Geef mij U altijd lief te hebben, zodat Gij alleen geheel mijn denken vervult.
Moogt Gij mijn voortdurende overweging zijn gedurende de de dag; U wete ik bij
mij in de slaap; des nachts onderhoude zich mijn geest met U. Verlicht mijn hart
door Uzelf aan mij te tonen, opdat ik onder uw leiding wandele van deugd tot deugd
en eens U, den God der goden, op Sion aanschouwe. Zalig de zuiveren van hart, want
zij zullen God zien; zalig zij die uw huis bewonen, in eeuwigheid zullen zij U prijzen.
Ik smeek U daarom, Heer, bij alle ontfermingen waardoor Gij mij aan de eeuwige
dood hebt ontrukt, maak mijn stenen
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hart zacht door uw allerheiligste en machtige zalving, en laat mij door het vuur van
boetvaardigheid voor U te allen tijde worden tot een levende offerande.

Gebed van den heiligen Richard van Chichester
U zij dank, mijn Heer Jesus Christus, voor alle weldaden welke Gij mij hebt
geschonken; voor alle pijnen en beledigingen welke Gij voor mij hebt verdragen,
allerbarmhartigste Verlosser, Vriend en Broeder. Moge ik U beter leren kennen,
hartelijker beminnen en meer van dichtbij navolgen.

Litanie ter ere van de geheimen des Heren door François Fénelon
(Deze litanie mag niet in het openbaar worden gebeden.)
Ontferm U over ons, God, Vader, Zoon en Heilige Geest: één God in drie gelijke
Personen.
Zoon van God, glans van de heerlijkheid des Vaders en afdruk van zijn Wezen,
ontferm U over ons.
Zoon van God, die het heelal schraagt door uw almachtig woord, ontferm U over
ons.
Zoon van God, zonder roof de gelijke van uw Vader, ontferm U over ons.
Eeuwige Wijsheid, voor wie de schepping van het heelal slechts een spel is geweest,
ontferm U over ons.
Jesus, verwachting der wereld en verlangen der volkeren, ontferm U over ons.
Jesus, van verre reeds getoond door de profeten en verkondigd door de apostelen
tot aan de grenzen der aarde, ontferm U over ons.
Jesus, aan wien de Vader alle volken tot erfdeel heeft gegeven, ontferm U over
ons.
Jesus, begin en einde van alles, bron van onze deugd en voorwerp onzer verlangens,
ontferm U over ons.
Jesus, Verlosser van alle mensen, vooral van de gelovigen, ontferm U over ons.
Jesus, Vorst des vredes en Vader van de toekomstige wereld, ontferm U over ons.
Jesus, bewerker en vervolmaker van ons geloof, ontferm U over ons.
Jesus, hogepriester die medelijden hebt met onze zwakheden, maar zonder vlek
en boven de hemelen verheven, ontferm U over ons.
Jesus, weg die ons tot de waarheid voert, waarheid die ons het leven belooft, en
leven waarin wij voor eeuwig in de schoot des Vaders leven zullen hebben, ontferm
U over ons.
Jesus, bron van levend water dat opwelt ten eeuwigen leven, ontferm U over ons.
Jesus, zuiver water dat de harten lest in eeuwigheid en alle verlangens uitdooft,
ontferm U over ons.
Jesus, licht dat alle mensen verlicht die in de wereld komen, ontferm U over ons.
Jesus, licht dat opgaat over de volken die in duisternis en schaduw des doods zijn
gezeten, ontferm U over ons.
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en verenigt geheel het gebouw van Gods huis, ontferm U over ons.
Jesus, wiens woord onze leer, wiens leven ons voorbeeld, en wiens genade onze
enige toevlucht is, ontferm U over ons.
Jesus, die de mensen verrijkt met de rijkdom uwer armoede, ontferm U over ons.
Jesus, zichtbaar geworden God, die met ons hebt verkeerd om ons te
vergoddelijken, ontferm U over ons.
Jesus, ons dagelijks brood dat alle wezenheid te boven gaat, ontferm U over ons.
Jesus, brood dat uit de hemel is neergedaald om aan de wereld het leven te geven,
ontferm U over ons.
Jesus, waarachtig manna dat voor een zuiver hart alle zoetheid bevat, ontferm U
over ons.
Jesus, die zelfs geen plaats had om uw hoofd op te leggen, terwijl Gij in de woestijn
duizenden mensen met wonderbaar brood hebt gevoed, ontferm U over ons.
Jesus, die alle kwalen van het lichaam hebt geheeld om ons voor te bereiden op
de genezing van de wonden onzer ziel, ontferm U over ons.
Jesus, die, om de zondaars te bekeren, de blinden hebt doen zien, de doven hebt
doen horen, de kreupelen hebt doen lopen en de doden hebt opgewekt, ontferm U
over ons.
Jesus, Man van smarten, met versmadingen verzadigd om ons in uw heerlijkheid
te doen binnengaan, ontferm U over ons.
Jesus, die, opgeheven aan het kruis, allen tot U hebt getrokken, ontferm U over
ons.
Jesus, die ons door uw dood hebt doen sterven aan de zonde en ons door uw
verrijzenis het leven der genade hebt gegeven, ontferm U over ons.
Jesus, opgestegen tot de rechterhand des Vaders om daar onze harten te onderwijzen
en onze omgang te verheffen tot de hemel, ontferm U over ons.
Jesus, die uw Geest van waarheid hebt gezonden om alle dagen, tot aan de
voleinding der wereld, de Kerk, uw bruid zonder rimpel en vlek, te besturen, ontferm
U over ons.
Jesus, die ons tot uw vrienden, kinderen en ledematen hebt gemaakt, om ons met
U op dezelfde troon te doen heersen, ontferm U over ons.
Jesus, die ons door de poorten reeds een blik gunt in het hemels Jerusalem, hetwelk
God zelf tot tempel zal hebben en waar geen andere zon ons zal beschijnen dan Gij,
ontferm U over ons.
Jesus, die ons met uw geneugten zult bedwelmen, als wij in het verblijf des vredes
het aanschijn van den Vader zullen zien, ontferm U over ons.
Jesus, die ons door uw kruis het hemelrijk hebt verworven, waar Gij de tranen uit
onze ogen zult wissen, waar geen dood meer zal zijn, en waar smart en geween ver
van ons weg zullen vluchten, ontferm U over ons.
Jesus, moed der martelaren en geduld der belijders, ontferm U over ons.
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Jesus, gezel van de eenzamen in de woestijn en wetenschap van de leraren der Kerk,
ontferm U over ons.
Jesus, bruidegom der maagden, kroon der rechtvaardigen en boetvaardigheid van
de zondaars die zich bekeerden, ontferm U over ons.
Lam, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Heer, na ons beschaamd te hebben gemaakt door ons onze ellenden te tonen,
vertroost ons door de aanschouwing uwer ontfermingen; maak dat wij op deze dag
beginnen met ons te verbeteren, met ons te onthechten, en met de valse goederen te
vluchten die in werkelijkheid ons onheil zijn; slechts gelovend in uwe waarheid,
slechts vertrouwend op uw beloften, slechts levend uit uw liefde. Geef, en wij zullen
U wedergeven; bescherm ons tegen onze zwakheid. O dan waarlijk gelukkige dag,
misschien de laatste van een zo kort en zo vergankelijk leven! O dan waarlijk
gelukkige dag, als gij ons verder brengt naar de dag zonder einde!

Gebeden ter ere van het allerheiligste sacrament
Welke de katholieke leer is betreffende het allerheiligste Sacrament des altaars, vindt
men boven uiteengezet in de inleidingen op de viering der Eucharistie (bladz. 251).
op Witte Donderdag (bladz. 649) en op het feest van het allerheiligste Sacrament
(bladz. 859). Deze uiteenzettingen zullen wij lezen en overwegen om onze eerbied
en onze liefde tot dit heilig Geheim te doen toenemen.
De godsvrucht der Kerk brengt de christenen er toe de geheimen van onzen Heer
te overwegen in tegenwoordigheid van het allerheiligste Sacrament, en Hem te
aanbidden, vooral wanneer dit op het altaar is uitgesteld. Op WITTE DONDERDAG tot
aan de morgendienst van Goede Vrijdag aanbidden wij op deze wijze onzen Heer in
de geheimen van de Eucharistie en van zijn lijden, twee mysteries waarvan wij juist
op deze dag de genadevolle samenhang overwegen. In de monstrans is het Lichaam
des Heren ter aanbidding uitgesteld op het FEEST VAN HET ALLERHEILIGSTE
SACRAMENT of op de Zondag na dit feest. Het VEERTIGURENGEBED herinnert ons
aan de tijd gedurende welke Christus' lichaam in het graf rustte. Paus Clemens VIII
bevorderde dit vroom gebruik en maande de christenen aan althans een uur lang te
bidden voor de noden van Kerk en wereld; reeds de heilige Philippus Neri beschouwde
het veertigurengebed als een eerherstel voor de uitspattingen der vastenavondviering.
Niet alleen op Witte Donderdag, maar op iedere Donderdag vóór de eerste Vrijdag
der maand, somtijds zelfs wekelijks, herinneren vele christenen zich hoe de
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Heer in de hof ons vraagt of wij niet één uur met Hem kunnen waken, en overwegen
zij in het HEILIG UUR de geheimen van Christus' lijden en zijn liefde in de instelling
der Eucharistie, waardoor het heilswerk voortdurend onder ons tegenwoordig blijft.
Dit ‘heilig uur’ wordt doorgebracht in de kerk, al of niet voor het uitgestelde
Sacrament; men kan deze oefening echter ook thuis verrichten. Meestal wordt het
allerheiligste Sacrament ter verering uitgesteld gedurende het LOF, dat in de nieuwere
tijd op Zon- en feestdagen de oude vesperdienst in vele streken heeft verdrongen.
Iedere plechtige uitstelling wordt besloten met een ZEGEN MET HET SACRAMENT.
Een vrome gewoonte is ten slotte het BEZOEK AAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT,
dit is aan een kerk of een altaar waar het heilig Lichaam des Heren in het tabernakel
wordt bewaard1).
Bij al deze vrome oefeningen kunnen wij de verschillende geheimen des Heren
overwegen en de gebeden bidden, welke boven voor de tijden en feesten van het
kerkelijk jaar werden aangegeven. Onze eerbied en liefde voor Christus' heilswerk
zal ons daarbij vanzelf de weg wijzen. Alles immers wat de Heer voor onze verlossing
heeft gedaan, behoort tot het geheim van zijn liefde, hetwelk in de Eucharistie de
rijkdom der Kerk zal blijven totdat alles vervuld zal zijn.
Bovendien vindt men hieronder een keuze van gebeden, waardoor wij onzen Heer
kunnen prijzen en danken voor de liefde, welke Hij ons in het geheim van het
allerheiligste Sacrament des altaars immer blijft tonen.

1) Aan de gelovigen die op Witte Donderdag of Goede Vrijdag het heilig Sacrament komen
vereren, dat op het rustaltaar wordt bewaard, en vijf maal Onze Vader, Wees Gegroet en Eer
aan den Vader bidden uit dankbaarheid voor de instelling van de heilige Eucharistie, en nog
één maal tot intentie van Z.H. den Paus, wordt verleend een aflaat van 15 jaren, of eenmaal
op genoemde dagen een volle aflaat onder de gewone voorwaarden. Dezelfde aflaten worden
verleend aan wie genoemde gebeden verrichten, als op het feest van het H. Sacrament of
gedurende het octaaf, bij gelegenheid van het Veertigurengebed of van de zogenaamde
‘Eucharistische dag’ het heilig Sacrament ter verering is uitgesteld.
Aan hen die genoemde gebeden verrichten tijdens een bezoek aan een kerk, waar het heilig
Sacrament wordt bewaard, wordt verleend een aflaat van 10 jaren, en een volle aflaat onder
de gewone voorwaarden eenmaal per week als zij gewoon zijn deze vrome oefening dagelijks
te verrichten.
Aan zieken en aan hen, die om andere redenen verhinderd zijn een kerk te bezoeken, wordt,
indien zij hun geloof in de wezenlijke tegenwoordigheid van den Heer in het heilig Sacrament
belijden en bovengenoemde gebeden verrichten, een aflaat van 5 jaren verleend, en een volle
aflaat onder de gewone voorwaarden eenmaal per week als zij gedurende deze tijd deze
vrome oefening dagelijks hebben verricht.
Aan hen die in het openbaar deelnemen aan de oefening van het ‘heilig uur’ wordt een volle
aflaat verleend, te verdienen onder de gewone voorwaarden.
Aan hen die deelnemen aan een processie met het heilig Sacrament wordt verleend een aflaat
van 5 jaren, of een volle aflaat onder de gewone voorwaarden.
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OVERWEGING: OVER CHRISTUS, DEN EEUWIGEN HOGEPRIESTER (van den heiligen
Petrus Damiani) - De offers welke ten tijde van het Oude Testament werden
opgedragen, konden somtijds strekken tot reiniging van het lichaam, maar aan de
ziel vermochten zij geen heil te verschaffen, zoals de Apostel zeide: ‘Want zo het
bloed van bokken en stieren en de besprenkeling met as van een koe de onreinen
heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus,
die door een eeuwigen Geest Zich als een smetteloos offer opdroeg aan God, ons
geweten reinigen van dode werken tot de dienst van den levenden God?’ (Hebr. 9,
13-14).
Hier verklaart hij, dat deze dierlijke offers dienden tot reiniging van het vlees, maar
dat zij niet bij machte waren de zuivering der ziel te bewerken. Het is immers niet
mogelijk dat de redeloze schepping zou kunnen bijdragen tot heiliging van de redelijke
natuur. Ook de priesters zelf vermochten het volk niet te heiligen, daar zij immers
voor hun eigen zonden offers moesten opdragen. Omdat zij zelf aan de boosheid
onderworpen waren, waren zij niet in staat de banden der boosheid te ontbinden; het
is uitgesloten dat zondaars een zondaar rechtvaardigen. Het was derhalve nodig, dat
zulk een priester zou worden gevonden, die de vlek van zonden in anderen zou kunnen
afwassen zonder zelf zulk een reiniging nodig te hebben; die de besmetting bij een
ander zou kunnen wegnemen zonder zelf enige vlek van melaatsheid te bezitten.
Zulk een mens kon onder het menselijk geslacht niet worden gevonden, gelijk de
Apostel het uitdrukte: ‘Allen hebben gezondigd, en zijn beroofd van de heerlijkheid
Gods’ (Rom. 3, 23).
Omdat nu zulk een mens in het mensdom niet kon worden gevonden, heeft de
Schepper der mensen, opdat de mens in zijn zonde niet zou verloren gaan, uit de
zaligste Maagd het vlees aangenomen, is Hij zonder zonde mens geworden, is Hij
zonder zonde in de schoot van de Maagd ontvangen, en heeft Hij zonder zonde op
de wereld verkeerd. Zie, deze is de hogepriester die zelf zonder zonde is, en die
daarom waardig is en de macht bezit door het opdragen van een offer de zonden van
anderen te reinigen. Van Hem heeft de profeet gesproken: ‘Gij zijt priester in
eeuwigheid volgens de wijze van Melchisedech’ (Ps. 109, 4).
Nu zegt Paulus terecht: ‘De hogepriester moet iets hebben om te offeren’ (Hebr. 8,
3). Welnu, het was niet mogelijk dat het vlees van stomme dieren de zielen van
mensen heiligde; de offerande van een redeloos wezen kon niet voldoende zijn om
zonden weg te nemen. Vandaar spreekt de Zoon tot den Vader bij monde van den
psalmist: ‘Slachtoffer en spijsoffer wilt Gij niet, ook een brandoffer voor de zonden
eist Gij niet; daarom zeide Ik: Zie, Ik kom’ (Ps. 39, 7-8). Het was derhalve nodig,
dat voor de verzoening van het redelijke schepsel een redelijke offerande werd
gebracht. Maar evenals de zondige mens onwaardig was een offer op te dragen, zo
was hij eveneens onwaardig zichzelf als offergave aan te
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bieden. Wat heeft onze hogepriester nu gedaan? Welk middel heeft Hij voor onze
verlossing te baat genomen? Waar heeft de Middelaar tussen God en mensen een
zoenoffer gevonden om de vrede tussen God en mens te herstellen? Want de aardse
schepselen die met rede waren begaafd, waren allen in de kiem besmet door de zonde
van den eersten vader; en de redeloze schepselen waren niet bij machte een redelijk
wezen te rechtvaardigen.
Wat heeft de Middelaar des vredes, Hij, de Vrede zelf, nu gedaan? ‘Hij immers is
onze vrede, Hij die beide groepen één heeft gemaakt, en de scheidsmuur - dat is de
vijandschap - heeft weggebroken. Door zijn vlees heeft Hij de wet afgeschaft met
haar geboden en instellingen, om als vredestichter beide groepen om te scheppen in
Hem tot één enkelen nieuwen mens; om beiden in één lichaam met God door het
kruis te verzoenen, en zó de vijandschap te doden. Hij is gekomen om vrede te
boodschappen aan u die verre waart, en vrede aan hen die nabij waren gebleven’
(Eph. 2, 14-17).
Laat ons aandachtig dit onzegbare wonder van goddelijke liefde overwegen. Omdat
nergens een prijs voor onze verlossing kon worden gevonden, heeft de Verlosser
Zichzelf voor ons als een offer in zoete geur aan den Vader opgedragen. Zo is Hij
tegelijk priester en offergave geworden, tegelijk verlosser en losprijs. Daarom zegt
Paulus: ‘Ons voegt een hogepriester die heilig is, onschuldig, onbezoedeld, verwijderd
van de zondaars en verheven boven de hemelen; een die niet, zoals de hogepriesters,
dagelijks nodig heeft eerst voor zijn eigen zonden te offeren, daarna voor die van
het volk; want dit laatste heeft Hij eens en voor altijd gedaan door het offer van
Zichzelf’ (Hebr. 7, 26-27).
Zo heeft Christus Zichzelf voor ons ten dode overgeleverd. Laten ook wij daarom
uit liefde tot Hem alle aardse begeerlijkheid in ons doen sterven. Want doordat Hij
de smart van het kruis heeft willen verduren, heeft Hij ons de weg gebaand waarlangs
wij naar het vaderland kunnen wederkeren; opdat wij, die door begeerten van wellust
waren afgeweken, door tranen van bitterheid de weg zouden hervinden; opdat wij,
die ten val kwamen door ons verlangen naar het ongeoorloofde, zouden opstaan door
ons zelfs van het geoorloofde te onthouden; opdat, gelijk wij door verheffing van
hoogmoed werden verworpen, wij door vernedering van een ootmoedig leven zouden
worden opgericht. Vandaar vermaant ons de herder der Kerk: ‘Christus heeft voor
ons geleden, u een voorbeeld nalatend, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen’ (1
Petr. 2, 21); en Paulus: ‘Weest navolgers van God, als zijn geliefde kinderen; en leeft
in liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft gegeven als
gave en offer, tot een liefelijke geur voor God’ (Eph. 5, 1-2).
Laat ons derhalve nu met Christus de bitterheid smaken van de dood in de tijd om
daarna tot de eeuwige zoetheid van zijn verrijzenis te geraken. Want Hij vraagt dat
wij zouden doen wat
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Hij zelf heeft gedaan, blijkens het getuigenis van den profeet: ‘Wat zal ik den Heer
wedergeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft? De kelk des heils zal ik nemen
en de Naam des Heren aanroepen’ (Ps. 115, 3-4). Welnu, om ons te verlossen heeft
Hij geen goud gegeven of zilver betaald of geld uitgeteld; maar Hij heeft Zichzelven
overgeleverd, het kostbare bloed van zijn lichaam vergoten en zijn eigen leven voor
ons veil gehad. Zo zegt Petrus: ‘Niet met vergankelijk zilver of goud zijt gij
vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt; maar door het
kostbare bloed van Christus, als van een Lam zonder vlek of gebrek’ (1 Petr. 1,
18-19). Het past daarom dat allen die zich haasten deel te hebben aan hun Verlosser,
zichzelf aan Hem ten offer brengen. Laat ons op de weg de voetstappen volgen van
Hem, met wien wij ons in het vaderland verlangen te verheugen. Laten wij op reis
Hem tot gids kiezen, met wien wij bij aankomst hopen verenigd te worden. Als wij
met Hem lijden, zullen wij met Hem heersen; en als wij met Hem sterven, zullen wij
met Hem leven. En hetzelfde zegt de Apostel met deze woorden: ‘Want wanneer wij
met Hem zijn samengegroeid door het beeld van zijn dood, dan zullen we het ook
wezen door dat van zijn verrijzenis’ (Rom. 6, 5). Niemand late zich in ijdelheid
verleiden, niemand late zich bedriegen door valse hoop en zekerheid. Want wij
kunnen niet én hier van alle vreugden der wereld genieten én daar heersen met
Christus.

Korte overwegingen over het geheim der eucharistie
(ontleend aan middeleeuwse getijden ter ere van het allerheiligste Sacrament)
Het brood der zielen, de Wijsheid van God, heeft ons zijn verheerlijkt vlees tot spijs
gegeven, om ons door het voedsel dezer liefde uit te nodigen tot de genieting zijner
Godheid.
Toen Hij aan zijn leerlingen het hun toekomende erfdeel omschreef, heeft Hij hun
opgedragen Hem te herdenken, met de woorden: Doet dit tot Mijner gedachtenis.
Christus heeft Zich geheel aan ons tot spijs gegeven, om ons, gelijk Hij ons op
goddelijke wijze verkwikt als wij Hem in het hart genieten, op menselijke wijze te
voeden als wij Hem ontvangen met de mond.
Zo moge Hij ons van het zichtbare tot het onzichtbare voeren, van het tijdelijke tot
het eeuwige, van het aardse naar het hemelse, van het menselijke tot het goddelijke.
De mens eet het brood der engelen, opdat wij, gelijk wij naar de ziel de spijs der
Godheid ontvangen, naar het lichaam de spijs zijner mensheid zouden nuttigen; want
zoals de redelijke ziel en het lichaam één mens vormen, zo zijn God en mens tezamen
één Christus.
Brood des levens, brood der engelen, Jesus Christus, waarachtig leven der wereld,
die ons altijd blijft voeden en nimmer zijt uitgeput; genees ons van alle lauwheid,
opdat wij, na op aarde met U als onze teerspijze
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te zijn gesterkt, U zonder ophouden mogen eten in eeuwigheid.
Dagelijks wast ons Christus in zijn bloed, want dagelijks wordt de gedachtenis aan
zijn heilig lijden vernieuwd.
Nu wordt dit bloed niet door ongelovigen tot hun ondergang vergoten, maar dagelijks
ontvangen het de gelovigen tot hun heil.
Christus de Heer heeft de ijdele schaduw der bloedige offeranden doen verdwijnen
en heeft ons tot offer zijn lichaam en bloed nagelaten, opdat op iedere plaats aan God
den Vader een Hem behaaglijke en zuivere offerande zou worden opgedragen. In dit
geheim van zijn ondoorgrondelijke wijsheid en onmetelijke liefde houdt Hij niet op
geheimnisvol te verrichten, wat Hij éénmaal aan het kruis heeft voltooid; zelf de
priester, zelf ook de offergave. Hij nodigt ons, tezamen met Hem tot één enkele
offerande geworden, aan te zitten aan zijn heilig gastmaal, waar Hij zelf als onze
spijs wordt genuttigd, waar de gedachtenis van zijn lijden wordt gevierd, de ziel met
genade wordt vervuld en het onderpand wordt gegeven van de eeuwige heerlijkheid.
Andere overwegingen vindt men op bladz. 860 vlg.
¶ Gezangen ter ere van het allerheiligste Sacrament op bladz. 1534 vlg.
De LAUDEN en de VESPERS uit de getijden ter ere van het allerheiligste Sacrament
op bladz. 862 en 864.

Oefening van geloof door den heiligen Leonardus a Portu Mauritio
Zoete Jesus, ik geloof dat Gij waarlijk in dit Sacrament tegenwoordig zijt met uw
lichaam, uw ziel en uw Godheid. God van mijn hoop, vertrouwend op uw beloften,
durf ik van U allerlei weldaden te verwachten. Ik weet dat uw bloed mijn zonden
uitwist en mij de poorten van de hemel opent. O mijn liefde, onder de sluier der
eucharistische Gedaanten verborgen, ontsteek mijn hart met de vlammen van liefde
welke Gij doet uitgaan van uw tabernakel, opdat ik niet ophoude te beminnen gelijk
Gij het verdient. Ik zou wensen dat mijn hart wegteerde in heilige liefde tot U, en
dat geheel de wereld U, mijn opperste goed, met mij beminde.
Helaas, Heer, hoe dikwijls heb ik U, in plaats van U lief te hebben, niet beledigd?
Oneindige goedheid, ik heb er berouw over; vergeef mij, en maak door de kracht
van uw genade dat ik U nimmer meer beledige. O mijn Jesus, ik dank U dat Gij in
het Sacrament uwer liefde met ons wilt blijven wonen. Eeuwige Vader, ik dank U
dat Gij mij Jesus hebt gegeven; geheel het hemelse hof moge U dankzeggen uit mijn
naam. O mijn Heiland, Gij hebt Uzelf geheel om mijnentwil
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ten offer gebracht; van mijn kant wil ik ook mijzelf aan U opdragen als een eeuwige
offerande. Dat mijn lichaam en ziel in het vervolg aan U toebehoren, en niet meer
aan mijzelf.

Gebed van Nicolaas van Cusa
Heer, hoe groot en zoet is uw goedheid; Gij wilt dat wij door het Leven te eten
dagelijks uw dood verkondigen. Wat hebt Gij aan den mens die door te eten was
gestorven, meer kunnen geven dan dat hij het leven zou herkrijgen door te eten? O
voedsel des levens, gehecht aan het kruis, wie kan met zijn geest deze allergrootste
weldaad vatten, dat Gij, allerhoogste, goedertierenste, edelste, Uzelf tot voedsel reikt?
Waar de gave hetzelfde is als de gever, daar wordt elke maat van vrijgevigheid en
liefde overschreden. Is er wel een ander volk, zo hoog verheven, dat zijn goden zo
nabij heeft als Gij, de waarachtige God, ons nabij zijt, wel onder een andere gedaante,
maar in eigen wezenheid? O spijs, die waarlijk voedt, verkwikt en sterkt, niet het
vlees maar de ziel, niet het lichaam maar de geest. O gedachtenisteken alleredelst,
in het diepst der ziel te overwegen en zorgvuldig te bewaren in de schrijn van het
hart. In U bezitten wij vreugden vol zoetheid; want ons hart wordt door U overstroomd
door een innige blijdschap.

Gebed van pater Vaubert
God van goedheid, God van heiligheid, God van liefde, als ik tot nu toe heb nagelaten
U mijn eerbetuigingen, mijn gevoelens en mijn hart aan te bieden, is het omdat ik
niet ten volle wist welk een geluk het is U te bezitten, en hoe groot de verplichting
U onze dankbaarheid te betuigen. Mijn nalatigheid en onverschilligheid in het verleden
zullen verder voor geheel mijn leven een dringende reden zijn U voor uw heilig
tabernakel te komen vereren. Ik zal er U komen aanbidden als mijn God, mijn
Verlosser, mijn Koning, mijn vriend en vader, het slachtoffer voor mijn heil, en de
volheid van mijn geluk. Ik zal er uw hulp komen vragen en de overvloed van uw
genaden, droefheid en vergiffenis voor mijn zonden; ik zal komen om in mijn noden
en ellenden troost bij U te zoeken, en om de nietigheid der menselijke dingen te
overwegen; ik zal komen om mij te verenigen met de lof en aanbidding, welke de
hemelse geesten U zonder ophouden brengen. Welk een genade, welk een geluk, dat
na zoveel nalatigheid en ongetrouwheden toch uw heilige tempel en uw aanbiddelijk
Hart nog voor mij openstaan, en mij in alle gevaren en onheil een veilige schuilplaats
bieden.
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Gebeden van aanbidding
Verzuchtingen van den heiligen Franciscus van Assisi
O bewonderenswaardige grootheid, o verbijsterende minzaamheid, overheven
ootmoed, dat de Heer van het heelal, Goden Zoon van God, Zich zozeer voor ons
vernedert, dat Hij om wille van ons heil Zich verschuilt onder de geringe gedaante
van brood. Laat ons bewonderen de grootheid van God, onze harten ontledigen voor
zijn hoogheid, en onszelf vernederen opdat wij door Hem worden verheven. Laten
wij niets van het onze voor onszelf bewaren, en ons zonder voorbehoud geven aan
Hem die Zichzelf geheel voor ons ten offer heeft gebracht.

Gebed van Lodewijk van Granada
Ik prijs en dank U uit geheel mijn hart, mijn meester en Verlosser Jesus Christus,
voor uw ontelbare weldaden, en in het bijzonder voor de geheimen van uw heilige
menswording, uw geboorte, uw besnijdenis, uw opdracht in de tempel, uw vlucht
naar Egypte, uw vasten en bekoring in de woestijn, uw vermoeienissen en uw tochten,
uw prediking van het evangelie, de vervolging welke Gij van de zijde der wereld
hebt ondergaan, de kwellingen en bitterheid van uw smartelijk lijden, in één woord
voor alles wat Gij op aarde voor mij hebt gedaan en geleden, vooral voor de
onvergelijkelijke en wondere liefde welke U al deze smarten heeft doen aanvaarden.
Maar bovenal ben ik U dank verschuldigd voor de goedheid, waarmede Gij een
ellendigen zondaar als ik toelaat tot uw tafel en deelgenoot maakt van Uzelf en van
de oneindige schatten van uw heilig lijden. O mijn Verlosser en mijn God, hoe zal
ik U voor dit nieuwe blijk van ontferming danken? Gij doet de hemelen tot ons
nederdalen; Gij daalt zelf uit uw heerlijkheid neder tot onze geringheid. Wie zijt Gij,
en wie zijn wij, dat de Heer van majesteit Zich gewaardigt onze woning van leem te
bezoeken? De hemel is uw troon, de aarde is de rustbank uwer voeten, en de
heerlijkheid van uw goddelijk Wezen vervult het heelal; en Gij wenst, mijn God, te
rusten op een weinig stro. ‘Is het mogelijk,’ riep Salomon uit, ‘dat God op aarde te
midden der mensen wil wonen? Als de hemelen der hemelen U niet kunnen bevatten,
hoe kan dit dan deze woning welke ik U heb gebouwd?’ O onbegrijpelijk wonder.
Hij die zetelt op de cherubim en van deze hoogte zijn blik doet dwalen tot in de
uiterste diepten, daalt in deze diepten neer om er te rusten en er de troon van zijn
majesteit op te richten. Wie kan zulk een genade, zulk een verheven vereniging
waardig zijn? Hemel noch aarde kun-
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nen zulk een eer verdienen. Daarom bereidt uw barmhartigheid, Heer, er ons op voor,
en maakt uw genade zelf ons zulk een weldaad waardig. En omdat ik zonder haar,
mijn God, niets dan onwaardigheid zou zijn, moge zij mij welgevallig maken aan
uw ogen en mij verenigen met U, die mij doet deelhebben aan dit geheim en mij
dankbaarheid instort voor zo groot een weldaad. Moge uw genade dan aanvullen wat
aan mijn onmacht ontbreekt; moge uw ontferming mijn zonden uitwissen; moge uw
geest mijn ziel toebereiden; moge uw kostbaar bloed mij van alle vlekken reinigen,
opdat ik zonder onwaardigheid het sacrament van uw aanbiddelijk lichaam moge
ontvangen.

Gebed van Gaston de Ségur
Mijn Verlosser Jesus Christus, op verborgen wijze in de heilige Hostie tegenwoordig,
Gij zijt mijn God; Gij zijt de enig ware en levende God, dien de engelen aanbidden
en voor wien ik met hen nederkniel. Gij zijt het, die door uw almacht de aarde schraagt
welke mij draagt, en de hemel die mij verlicht; Gij geeft en bewaart mij het leven;
Gij zijt de enige Meester dien geheel de schepping moet eren en dienen. U zal ik
eenmaal aanschouwen van aangezicht tot aangezicht; U zal ik bezitten in eeuwigheid.
Ik aanbid U daarom, en verneder mij in uw allerheiligste en vreeswekkende
tegenwoordigheid, onwaardig als ik ben mijn ogen tot U op te heffen.

Gebed om Christus' liefde van de heilige Margareta van Cortona
Zie mij hier voor U, mijn Verlosser; ik verlang U te beminnen met al de liefde waartoe
ik in staat ben. Ik werp mij in de armen uwer barmhartigheid; ik wil mijzelf geheel
en al verlaten en vergeten om nog slechts aan U te denken, U nog slechts te beminnen,
mij nog slechts te laten leiden en besturen door U, mijn opperste goed, mijn schat
en mijn leven vol zoetheid. Want zijt Gij niet, mijn Heiland, het leven waardoor ik
leef, de blijdschap waardoor ik mij verheug, de schat van mijn ziel, mijn Verlosser,
mijn Bruidegom, mijn God en mijn al?

Smeekbeden tot Christus in het allerheiligste sacrament
Zie neder, Heer, uit uw heiligdom en uit uw woning in het hoogst der hemelen, en
zie deze hoogheilige offerande, welke onze heilige hogepriester, uw Zoon, de Heer
Jesus, U opdraagt voor de zonden zijner broeders; en vergeef ons onze boosheden
zonder tal. Zie, de stem van het bloed van onzen broeder Jesus roept tot U van het
kruis. Verhoor, Heer, doe uw toorn bedaren, en kom ons te hulp. Draal
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niet langer, mijn God, om wille van Uzelf; want uw heilige Naam is over deze
gemeenschap en over dit volk afgeroepen. En handel met ons volgens uw ontferming.
Amen.

Gebed om ware godsvrucht van Jean de Fécamp
Allerschoonste Jesus Christus, ik bid U bij het zeer heilige vergieten van uw kostbaar
bloed waardoor wij werden verlost, geef mij vermorzeling des harten en een bron
van tranen. Verleen mij dit vooral, vraag ik U, als ik U mijn gebeden aanbied; als ik
voor U de psalmen zing van uw lof; als ik het geheim van onze verlossing, dat heerlijk
oordeel uwer barmhartigheid, overweeg of belijd; als ik, hoewel onwaardig, bij uw
heilig altaar sta, waar het wonderbaar en hemels offer wordt opgedragen, hetwelk al
onze eerbied en godsvrucht vraagt en dat Gij, Heer mijn God, onbevlekte hogepriester,
hebt ingesteld en bevolen te voltrekken tot gedachtenis van uw liefde, dit is van uw
dood en lijden om wille van ons heil, opdat daardoor dagelijks onze zwakheid zou
worden hersteld.
Door uw zoete aanwezigheid moge mijn geest te midden van zo grote geheimen
worden gesterkt. Laat mij gevoelen dat Gij met mij zijt. Laat mij vol vreugde zijn
voor uw aanschijn, altijd schijnend licht, altijd brandende liefde, zoete Christus,
goede Jesus, eeuwig en onvergankelijk licht, brood des levens dat ons verkwikt en
nimmer vermindert. Want dagelijks wordt Gij genuttigd, en toch blijft Gij altijd
geheel dezelfde. Ontsteek mij met uw vuur, verlicht en heilig mij, die uw vat ben;
drijf er de boosheid uit, vul het met uw genade en bewaar het gevuld, opdat ik de
spijs van uw lichaam moge eten tot heil van mijn ziel en, door U te eten, uit U moge
leven, door U moge leven, moge komen tot U, en in U rust vinde.

Gebed van den zaligen Jan van Ruusbroec
Heer, Gij hebt gesproken: Zonder Mij vermoogt gij niets. En Gij hebt ook gesproken:
Hetzij dat gij mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u. En voorts
hebt Gij gesproken: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, hij woont in Mij en Ik
in hem. Heer, nu ben ik een arme zondaar, en onwaardig de hemelse spijze die Gij
zelve zijt. Nochtans, Heer, hebt Gij Uzelf gegeven en nagelaten aan den zondaar,
die zichzelf mishaagt en met rouw zijn zonden belijdt en beweent, en in U waarachtig
vertrouwen heeft. Deze is het die U behaagt. Want Gij hebt ons geleerd, dat Gij niet
zijt gekomen om den rechtvaardige te roepen, maar den zondaar, opdat hij zich bekere
en boete doe voor zijn zonden. En hierom heb ik
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durf en vertrouwen, en vergeet ik mijzelf en al mijn gebreken in uw genade; want
Gij spreekt zelve: Komt tot Mij, gij allen die arbeidt en beladen zijt, en Ik zal u
hermaken. En Gij spreekt ook, dat Gij zijt ons levend brood dat van de hemel is
nedergedaald; die daar van eet, hij leeft in eeuwigheid. Gij zijt ook de levende fontein,
die ons toevloeit door den Heiligen Geest uit het hart van uw Vader. En hierom,
Heer, hoe meer ik eet, des te meer honger ik gevoel; hoe meer ik drink, des te meer
dorst ik heb. Want ik kan U niet in mij opnemen noch verteren. Maar ik bid U, Heer,
om wille van uw edelheid, dat Gij mij zoudt opnemen en verteren, zodat ik met U
en in U één leven worde; dat ik, in uw leven, boven mijzelf moge uitstijgen, boven
alle eindige beperking en streven, in volheid van wezen, dat is: in ongemeten minne,
waar Gij uw eigen zaligheid zijt en die van alle heiligen. Daar vind ik de vrucht van
alle sacramenten, en van alle zijn, en van alle heiligheid.

Smeekgebed van den eerbiedwaardigen Ludovicus Blosius
O goede Jesus, mijn hoop en mijn toevlucht, mijn beminde die mij liever is dan al
wat ik liefheb, mijn enige liefde; schone en honingzoete bruidegom, verrukking van
mijn hart en leven van mijn leven; o wezenheid van mijn wezen, vreugdevolle rust
van mijn geest; mijn verhoopte vertroosting en oprechte blijdschap; wonderschone
dag der eeuwigheid en liefelijk licht van mijn binnenste; o stralend bruidsvertrek en
allerheerlijkst paradijs; Gij, mijn beminnenswaardige oorsprong en opperste
genoegzaamheid; mijn God, wat zal ik verlangen buiten U? Gij zijt mijn waarachtig
en eeuwig goed. Och, trek mij achter U aan, opdat ik vurig, rein en met volharding
volge in de geur van uw levenwekkende reukwerken.
Bereid in mij, mijn beminde, een aangename en liefelijke woning, opdat Gij tot
mij komt en bij mij uw verblijfplaats neemt. Doe in mij sterven en verdrijf uit mij al
wat U mishaagt. Ruk mij los en verwijder mij van al wat beneden U is. Maak mij tot
een mens volgens uw hart, maak mij gelijkvormig aan uw heilige mensheid. Wond
mijn hart met de pijl van uw liefde. Maak mijn geest dronken met de wijn van uw
volmaakte min. Verenig mij innig met U en verander mij geheel in U, opdat Gij in
mij uw welbehagen kunt vinden.

Gebed van den heiligen Carolus Borromeus
Zie ons hier in uw tegenwoordigheid, o Jesus. Gij zijt hier aanwezig, wij weten en
belijden het; ons geloof kan ons niet bedriegen. Wij wagen het niet onze ogen tot U
op te heffen, maar richt Gij op ons de blik vol tederheid en ont-
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ferming, waarmede Gij Petrus hebt aangezien. Wij zijn hier met onze ellenden, niet
in staat langer aan uw voeten te blijven, als Gij ons onze zonden niet vergeeft. Zijt
Gij niet de Verlosser die alleen kan zuiveren? Zijt Gij niet de geneesheer die alleen
kan helen? Reinig derhalve onze zielen, genees en red ze, zodat wij uw genade minder
onwaardig zullen zijn.

Gebed van Jean Olier
Jesus, oneindige wetenschap van de heerlijkheden en alle weldaden van uw Vader,
oven van liefde, offerande welke op onze altaren aan zijn glorie wordt gebracht,
bewijs Hem de liefde, de aanbidding en de dankbaarheid die wij Hem schuldig zijn,
maar welke wij niet kunnen voldoen, omdat wij niet anders zijn dan afgronden van
nietswaardigheid en zonde. Uit liefde tot U ziet Hij met welgevallen neer op zijn
arme en ellendige schepselen; Gij zijt het dien Hij in ons bemint, Gij alleen dien Hij
in ons aanschouwt.
Kom daarom, heilig slachtoffer, kom om ons in U te veranderen. Maak Uzelf en
ons tot één enkele offerande, die voor eeuwig aan de heerlijkheid van God wordt
opgedragen. Vernietig mijn oude wezen, mijn wezen der boosheid, opdat ik door U
wederkere tot Hem uit wien ik ben voortgekomen. Nimmer zal ik voldaan zijn, als
ik niet geheel in Hem ben opgenomen; niets wil ik nog in mij dulden wat Hem
mishaagt. Vernietig, goddelijke offerande, met het vuur waardoor Gij brandt, alles
in mijn ziel wat Hem hatelijk is. Ik geef mij ten prooi aan uw heilig vuur, opdat het
mij vertere. Gij zijt zowel de hogepriester als het altaar van de nieuwe wet; Gij brengt
daarop een offerande van lof. Deze offerande zijt Gij zelf en al uw ledematen. Laat
ook mij daarom branden in het vuur dat U verteert. Goddelijke Jesus, mijn
beminnenswaardig Al, ik wil alleen nog arbeiden, opdat ik waardig worde tezamen
met U een offerande van liefde te vormen tot verheerlijking van uw Vader.

* Gebed voor een bezoek aan het allerheiligste sacrament van den heiligen
Alfonsus Maria van Liguori
Jesus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit Sacrament
tegenwoordig blijft, vol goedheid en liefde, wachtend, nodend en ontvangend allen
die U komen bezoeken; ik geloof dat Gij in het Sacrament des altaars tegenwoordig
zijt. Ik aanbid U uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank U voor alle gunsten
welke Gij mij hebt bewezen, in het bijzonder dat Gij mij Uzelven in dit Sacrament
hebt geschonken, dat Gij mij uw heilige Moeder Maria tot voorspreekster hebt
gegeven en dat Gij mij hebt
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geroepen U in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkst Hart,
en wil dat doen om drie redenen: allereerst, als dankzegging voor deze grote weldaad;
ten tweede, om U voldoening te geven voor alle beledigingen, die uw vijanden U in
dit Sacrament hebben aangedaan; en in de derde plaats heb ik de mening U door dit
bezoek te aanbidden op alle plaatsen der aarde, waar Gij in uw Sacrament het minst
aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jesus, ik bemin U met geheel mijn
hart. Ik heb er berouw over, dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls
heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade U in het vervolg nimmer
meer te beledigen; en op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan
U toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan
alles wat mij toebehoort, en geef het aan U. Van deze dag af doe met mij en met al
het mijne wat U behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de
eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel U de zielen in het
vagevuur aan, in het bijzonder hen die een grote godsvrucht hadden tot dit Sacrament
en tot de heilige Maagd Maria. Insgelijks beveel ik U alle arme zondaars aan. Ten
slotte, mijn lieve Verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend
hart, en offer ze zo aan uw eeuwigen Vader, Hem biddend ze in uw Naam aan te
nemen en te verhoren.

* Oefening van eerherstel
Met de diepe eerbied welke het geloof mij doet gevoelen, bemin ik U, mijn God en
Zaligmaker Jesus Christus, waarlijk God en waarlijk mens, uit geheel mijn hart. En
ik aanbid U, die hier zijt verborgen, tot voldoening van alle oneerbiedigheden,
ontheiligingen en heiligschennissen, die U in het allerverhevenste Sacrament des
altaars worden aangedaan.
Ik aanbid U, mijn God, niet zoals Gij waardig zijt te worden aanbeden of zoals ik
het zou moeten doen, maar in zover als ik er toe in staat ben. Ik zou U willen
aanbidden met die volmaakte godsvrucht, welke de engelen in de hemel U kunnen
aanbieden. Moogt Gij in dit allerheiligste en goddelijke Sacrament, mijn Jesus,
worden gekend, aanbeden, bemind en gedankt door alle mensen en op ieder ogenblik.
Amen.

Geestelijke communie
In navolging van de heiligen zullen wij dikwijls enkele ogenblikken denken
aan de liefde welke de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn
heilswerk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven. Wij
noemen deze verzuchting de geestelijke communie, omdat wij, hoewel wij
niet in de gelegenheid zijn de heilige Gaven van Christus' Lichaam en
Bloed te ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd
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te zijn als in de sacramentele communie. Deze geestelijke communie is
geen sacrament, zodat deze vrome oefening uit zichzelf geen genade
mededeelt. Maar toch, verzekert ons Joannes Tauter, ‘ontvangen de
zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht
worden gegeven, ook als dit niet mogelijk is, de genade van het sacrament
naar de maat van hun verlangen en gesteltenis; en zij ontvangen wellicht
meer genade dan velen die sacramenteel tot de heilige Geheimen naderen.
Zo kan een godvruchtig mens honderd maal per dag communiceren en,
als hij de geestelijke communie met een heilig verlangen verricht, door
deze oefening tal van genaden en geestelijke vruchten ontvangen’1).
Voor de geestelijke communie kan men gebruik maken van een van de volgende
gebeden.

Oefening van geloof, liefde en verlangen door Claude Arvisenet
Heer Jesus, eeuwige hogepriester, die gezegd hebt: Mijn vlees is waarlijk spijs en
mijn bloed is waarlijk drank, altijd heb ik geloofd en ook nu geloof ik, dat Gij de
Christus zijt, de Zoon van den levenden God, die in deze wereld gekomen zijt om
ons te verlossen, en die in dit verheven Sacrament aanwezig blijft. Ja, ik geloof het;
maar vermeerder mijn geloof, zodat het dringe door de wolk welke U voor mijn ogen
verborgen houdt, mij vervulle met een heilige vrees bij het zien van uw majesteit en
oneindige heiligheid, met een tedere, oprechte en vertrouwvolle liefde, en met een
vurig verlangen tot U te komen. Uw uiterste goedheid, welke het geloof mij openbaart,
verheugt mijn hart, trekt mij tot U en doet mij al mijn onwaardigheid en ellende
vergeten. Ik gevoel nog slechts de behoefte U in de heilige communie te ontvangen
en mij met Uzelf te voeden.

Verzuchting van Richard Rolle
Eeuwige liefde, ontvlam mijn ziel met de liefde tot God, zodat niets buiten zijn
omhelzing in staat is mijn hart te doen ontbranden. O goede Jesus, wie vermag mij
U hier te doen gevoelen, nu Gij noch gevoeld kunt worden noch gezien? Stort Uzelven
uit in de diepte van mijn ziel. Treed binnen in mijn hart en vervul het met uw zoetheid.
Verkwik mijn geest met de zware wijn uwer liefde, opdat ik, alle kwaad vergetend
en U alleen bezittend, blij moge zijn en mij verheuge in Jesus mijn God. Verlaat mij
niet, allerzoetste Heer, maar blijf voor eeuwig bij mij; want uw aanwezigheid is mijn
enige troost en zonder U ben ik vol droefheid.

1) Aan hen die een oefening van geestelijke communie verrichten, daarbij gebruik makend
van welk gebed dan ook, wordt verleend een aflaat van 3 jaren; een volle aflaat onder
de gewone voorwaarden eenmaal per maand als zij deze oefening gedurende die tijd
dagelijks hebben verricht.
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mijner hoop. Kom, mijn liefde, mijn enige trooster. Ga binnen in een ziel die naar
U verlangt. Ontvlam geheel mijn hart met uw goddelijk

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

964
vuur; verlicht de schuilhoeken van mijn hart met uw stralend licht; voed mij met uw
liefde.

Gebed van geestelijke communie, door den heiligen Alfonsus-Maria van
Liguori
Mijn Jesus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik
bemin U, ik verlang naar U, kom in mijn hart. Ik omhels U en bid U niet toe te laten,
dat ik mij ooit van U scheide.
of de volgende korte verzuchting van denzelfden heilige:
Mijn Jesus, kom tot mij; ik verlang naar U; laat mij altijd met U verenigd blijven.

Gebeden ter ere van het allerheiligst hart van Jesus
Hoe wij de godsvrucht tot het allerheiligst Hart van Jesus moeten beschouwen als
de godsvrucht tot de liefde welke de Heer ons heeft betoond in alles wat Hij tot ons
heil heeft willen verrichten en lijden, vinden wij uiteengezet in de inleiding op het
feest, bladz. 871.
Deze uitleg zullen wij met vrucht lezen om de diepe betekenis van deze devotie
beter te begrijpen.
De godsvrucht tot het allerheiligst Hart van Jesus kunnen wij niet scheiden van
die tot al de afzonderlijke mysteriën des heils, welke evenzovele uitingen zijn van
Christus' liefde. Bijzonder heeft deze godsvrucht echter tot voorwerp de liefde welke
de Heer ons toonde door zijn heilig lijden en welke Hij ons bewijst in het geheim
van de heilige Eucharistie. Onmiddellijk met deze godsvrucht verbonden is de
gedachte, dat wij de smarten welke onze Heer in zijn lijden onderging tengevolge
van de zonden en ondank der mensen, tot de onze zullen maken, en door onze liefde
en getrouwheid den Vader een zo groot mogelijke eer zullen schenken (EERHERSTEL).
Ten slotte is het Hart van Jesus ons een ‘bron van leven en heiligheid’, omdat de
godsvrucht tot Christus' liefde waarlijk de leerschool der christelijke volmaaktheid
is. Zo leert het ons de heilige Bernardus: ‘Leer van Christus, o christenmens, hoe gij
Christus moet liefhebben. Leer van Hem hoe gij moet liefhebben met geheel uw hart,
met voorzichtigheid en met kracht. Met geheel uw hart, opdat niets U van de liefde
tot den Heer kan weglokken; met voorzichtigheid, opdat niets u vermag te bedriegen;
met kracht, opdat niets sterker zij dan uw liefde. Christus moge u zijn zoetheid
schenken, opdat de roem dezer wereld en de lusten van het vlees hun smaak voor u
verliezen; Hij moge u verlichten door zijn waarheid, opdat geen geest van leugen en
dwaling u verleide; Hij moge u sterken met Gods kracht, opdat geen tegenheden u
vermoeien. Zo worde uw ijver ontvlamd door de liefde,
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gevormd door de wijsheid en bevestigd in standvastigheid; zo worde hij brandend,
vol omzichtigheid en onoverwinnelijk. Uw ijver kenne geen lauwheid; hij zij bevestigd
in het inzicht van de dingen Gods, en onvervaard in zijn dienst. Zie, juist deze drie
eigenschappen noemt God in de wet, als Hij zegt: Gij zult God den Heer liefhebben
uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten (Deut. 6, 5).’
Op het FEEST VAN HET ALLERHEILIGST HART vereren wij de liefde van Christus door
de aanbidding van het heilig Sacrament en door de oefeningen welke hieronder voor
deze dag worden aangegeven. Bovendien vereren vele vrome christenen het heilig
Hart van Jesus op bijzondere wijze gedurende de JUNIMAAND.
Evenals het feest op de Vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag, zijn andere
oefeningen van godvrucht ter ere van het allerheiligst Hart ontstaan en bevorderd
door het bekend worden van de persoonlijke openbaringen des Heren aan de heilige
Margareta-Maria Alacoque. Bekend zijn de volgende BELOFTEN, welke de heilige
heeft opgetekend en welke gelden voor allen die de geheimen van Christus' liefde
vereren:
Ik zal hun al de genaden geven, die zij in hun staat nodig hebben.
Ik zal de vrede in hun huisgezinnen doen heersen.
Ik zal hen troosten in al hun kwellingen.
Ik zal hun toevlucht zijn gedurende het leven en vooral in het uur van hun dood.
Ik zal overvloedige zegeningen over hun ondernemingen uitstorten.
De zondaars zullen in mijn Hart de bron en de oneindige oceaan van barmhartigheid
vinden.
De lauwe zielen zullen vurig worden.
De vurige zielen zullen spoedig tot grote volmaaktheid komen. Al de plaatsen zal
Ik zegenen, waar de afbeelding van mijn Hart zal geplaatst en vereerd worden.
Hun, die aan de zaligheid der zielen arbeiden, zal de gave geschonken worden om
de meest versteende harten te treffen.
De naam van hen, die deze godsvrucht verspreiden, zal in mijn Hart geschreven
staan, zodat hij er nooit zal worden uitgewist. Ik beloof U in de overmatige
barmhartigheid van mijn Hart, dat zijn almachtige liefde aan allen, die
achtereenvolgens negen eerste Vrijdagen der maand ter communie gaan, de
eindgenade der boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in mijn ongenade sterven,
noch zonder de heilige sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal mijn
Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn.
Op grond van deze openbaringen ontstond de godsvrucht het heilig Hart van Jesus
bijzonder te vereren op iedere EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND1). Afbeeldingen van
Christus' heilig Hart

1) Aan hen die op de eerste Vrijdag van de maand de heilige communie ontvangen en met
godsvrucht deelnemen aan de openbare oefeningen ter ere van het allerheiligst Hart van
Jesus, wordt verleend een volle aflaat onder de gewone voorwaarden.
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worden plechtig opgesteld ten teken dat landen, steden en huisgezinnen Hem openlijk
zijn toegewijd (INTRONISATIE).
¶ Lofzangen ter ere van het allerheiligst Hart van Jesus op bladz. 1545 vlg.
De LAUDEN en de VESPERS ter ere van het allerheiligste Hart vindt men op bladz.
873 vlg.; een OVERWEGING op bladz. 872.

* Litanie van het allerheiligst hart van Jesus
Volgens de overlevering zijn de schone en diepzinnige aanroepingen van
deze litanie, welke in 1899 voor het openbaar gebed werd goedgekeurd,
afkomstig uit Marseille, waar reeds in het begin van de achttiende eeuw
de godsvrucht tot het heilig Hart van Jesus sterk verbreid was.
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, aanhoor ons.

Christe, audi nos.

Christus, verhoor ons.

Christe, exaudi nos.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons. Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,1)

Fili, Redemptor mundi, Deus,1)

God, Heilige Geest,

Spiritus Sancte, Deus,

Heilige Drievuldigheid, één God,

Sancta Trinitas, unus Deus,

Hart van Jesus, Zoon van den eeuwigen Cor Jesu, Filii Patris aeterni,
Vader,
Hart van Jesus, door den Heiligen Geest Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu
in de schoot van de Moedermaagd
Sancto formatum,
gevormd,
Hart van Jesus, wezenlijk verenigd met Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter
het Woord van God,
unitum,
Hart van Jesus, oneindige Majesteit,

Cor Jesu, majestatis infinitae,

Hart van Jesus, heilige tempel van God, Cor Jesu, templum Dei sanctum,
Hart van Jesus, woontent van den
Allerhoogste,

Cor Jesu, tabernaculum Altissimi,

Hart van Jesus, huis van God en poort
van de hemel,

Cor Jesu, domus Dei et porta caeli,

1) miserere nobis.
1) ontferm U over ons.
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Hart van Jesus, gloeiende oven van liefde, Cor Jesu, fornax ardens caritatis,
Hart van Jesus, schatkamer van
gerechtigheid en liefde,

Cor Jesu, justitiae et amoris
receptaculum,

Hart van Jesus, vol goedheid en liefde,

Cor Jesu, bonitate et amore plenum,

Hart van Jesus, peilloze diepte van alle
deugden,

Cor Jesu, virtutum omnium abyssus,
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Cor Jesu, omni laude dignissimum,

Hart van Jesus, alle lofprijzingen
overwaardig,

Cor Jesu, rex et centrum omnium
cordium,

Hart van Jesus, Koning en middelpunt
van alle harten,

Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri
sapientiae et scientiae,

Hart van Jesus, waarin alle schatten zijn
van wijsheid en wetenschap,

Cor Jesu, in quo habitat omnis plenitudo Hart van Jesus, waarin de Godheid in alle
divinitatis,
volheid woont,
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene
complacuit,

Hart van Jesus, waarin de Vader zijn
welbehagen heeft gesteld,

Cor Jesu, de cujus plenitudine omnes nos Hart van Jesus, dat ons allen deelgenoot
accepimus,
hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
Cor Jesu, desiderium collium aeternorum, Hart van Jesus, verlangen van de eeuwige
heuvelen,
Cor Jesu, patiens et multae misericordiae, Hart van Jesus, geduldig en groot in
barmhartigheid,
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te, Hart van Jesus, mild voor allen die U
aanroepen,
Cor Jesu, fons vitae et sanctitatis,

Hart van Jesus, bron van leven en
heiligheid,

Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris, Hart van Jesus, verzoening voor onze
zonden,
Cor Jesu, saturatum opprobriis,

Hart van Jesus, van versmadingen
verzadigd,

Cor Jesu, attritum propter scelera nostra, Hart van Jesus, om onze misdaden
gebroken,
Cor Jesu, usque ad mortem oboediens
factum,

Hart van Jesus, gehoorzaam geworden
tot de dood,

Cor Jesu, lancea perforatum,

Hart van Jesus, met een lans doorstoken,

Cor Jesu, fons totius consolationis,

Hart van Jesus, bron van alle troost,

Cor Jesu, vita et resurrectio nostra,

Hart van Jesus, ons leven en onze
verrijzenis,

Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra,

Hart van Jesus, onze vrede en onze
verzoening,

Cor Jesu, victima peccatorum,

Hart van Jesus, slachtoffer voor de
zondaars,

Cor Jesu, salus in te sperantium,

Hart van Jesus, heil van hen, die op U
hopen,
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Cor Jesu, spes in te morientium,

Hart van Jesus, hoop van hen, die in U
sterven,

Cor Jesu, deliciae Sanctorum omnium,

Hart van Jesus, hoogste vreugde van alle
heiligen,

Agnus Dei, qui tollis pec-

Lam Gods, dat de zonden van
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de wereld wegneemt, spaar ons Heer.

cata mundi, parce nobis, Domine.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, verhoor ons Heer.
exaudi nos, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, ontferm U over ons.
miserere nobis.
. Jesus, zachtmoedig en nederig van
. Jesu, mitis et humilis Corde. . Fac
Hart. . Maak ons hart gelijkvormig aan cor nostrum secundum Cor tuum.
uw Hart.
Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, sla uw blikken op het Hart van uw
zeer beminden Zoon, en op de
lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U
heeft gebracht in naam van de zondaars.
Laat U verzoenen en schenk vergiffenis
aan hen, die uw barmhartigheid
afsmeken, in de Naam van denzelfden
Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eeuwen der eeuwen. .
Amen.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
respice in Cor dilectissimi Filii tui, et in
laudes et satisfactiones, quas in nomine
peccatorum tibi persolvit, iisque
misericordiam tuam petentibus tu veniam
concede placatus, in nomine ejusdem Filii
tui Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat
in saecula saeculorum. . Amen.

* Oefening van eerherstel
Op de feestdag van het allerheiligst Hart wordt in het openbaar
bovenstaande litanie gebeden, waaraan de volgende oefening van eerherstel
wordt toegevoegd.
Allerzoetste Jesus, uw onmetelijke liefde tot de mensen wordt met zo grote
onverschilligheid, onachtzaamheid en minachting op de meest ondankbare wijze
beantwoord. Zie ons neergeknield voor uw altaar (of: in uw tegenwoordigheid); wij
willen de zondige nalatigheid van de mensen en de smaad, die uw allerbeminnelijkst
Hart overal wordt aangedaan, naar best vermogen herstellen door een bijzondere
eerbetuiging.
Wij bedenken echter, dat ook wij ons aan zulk een onwaardige bejegening hebben
schuldig gemaakt. Wij gevoelen daarover het diepste berouw en roepen uw
barmhartigheid af op de eerste plaats over onszelf. Wij willen door vrijwillige boete
niet alleen onze eigen slechte daden goedmaken, maar ook de slechte daden van hen,
die ver zijn afgedwaald van de weg ter zaligheid, - die volharden in hun ontrouw, en
weigeren U als Herder en Leidsman te volgen, - of die hun doopbeloften met voeten
treden en het zoete juk van uw geboden hebben afgeworpen.
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Wij willen eerherstel geven voor deze betreurenswaardige misdrijven, zowel voor
alle gezamenlijk als voor de misdaden van ieder van ons in het bijzonder: voor de
tuchteloosheid en schandelijkheid van leven en levensopvatting; voor zoveel
arglistigheid, waarmede men de zielen van onschuldigen belaagt; voor het schenden
van de feestdagen; voor de verfoeilijke verwensingen tegen U en uw heiligen; voor
het belasteren van uw plaatsbekleder op aarde en van de priesterlijke stand; voor de
onverschilligheid en de afschuwelijke heiligschennissen ten opzichte van het
Sacrament van de goddelijke liefde; en eindelijk voor de openbare misdrijven van
de volken, die zich verzetten tegen de rechten en het leergezag van de Kerk, die Gij
hebt gesticht. Konden wij met ons bloed al deze misdrijven uitwissen! Intussen bieden
wij U, tot herstel van de geschonden goddelijke eer, de voldoening aan, die Gij eens
op het kruis aan den Vader hebt gebracht en die Gij op onze altaren dagelijks blijft
hernieuwen. Wij verenigen ons daarbij met de voldoeningen van de Moedermaagd,
van alle heiligen, en van alle vrome christenen.
Wij beloven U van harte, eerherstel te geven zowel voor onze eigen vroegere
zonden als voor die van anderen, en voor de onverschilligheid ten opzichte van uw
overgrote liefde. Dat zullen wij doen voor zover het ons met de hulp van uw genade
mogelijk is, door een vast geloof, door een reine levenswandel, door nauwgezette
naleving van de voorschriften van het Evangelie, vooral van het gebod van de liefde.
Ook zullen wij de beledigingen, die men U nog zal willen aandoen, naar best
vermogen verhinderen en zovele mensen als ons mogelijk is tot uw dienst brengen.
Allergenadigste Jesus, wij smeken U, aanvaard de hulde van onze vrijwillige
voldoening door de voorspraak van de heilige Maagd Maria, die U het meest eerherstel
heeft gebracht. Schenk ons de grote genade van de eindvolharding, zodat wij U tot
onze dood volkomen getrouw blijven dienen. En geef, dat wij ten slotte mogen
bereiken het vaderland, waar Gij als God met den Vader en den Heiligen Geest leeft
en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden van heiligen en vromen
Gebed van den heiligen Bernardus
Hoe goed en liefelijk is het, Jesus, in uw Hart te wonen. Al mijn gedachten en alle
gevoelens van mijn hart wil ik doen nederdalen in het Hart van mijn Heer Jesus. In
deze tempel, in dit heiligdom, in deze verbondsark zal ik aan-
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bidden en de Naam des Heren aanroepen, zodat ik kan zeggen met David: ‘Ik heb
mij een Hart gevonden om tot mijn God te bidden’. Ik vond het Hart van den Koning,
van den broeder, van den vriend, van mijn liefdevollen Jesus. Moet ik dan niet
aanbidden? Ja, nu ik uw Hart, dat ook het mijne is, heb gevonden, zoete Jesus, wil
ik tot U, mijn God, bidden. Vergun nu aan mijn gebed de ingang van het heiligdom
uwer verhoring binnen te treden; ja, trek mij geheel en al binnen in uw Hart. O boven
alle schoonheid en bekoorlijkheid oneindig verheven Jesus, was mij steeds meer en
meer van mijn boosheid, en delg in mij zelfs de geringste vlek van zonde uit. Als ik
zo door U, den allerreinste, ben gereinigd, mag ik binnengaan in uw Hart en daar
wonen alle dagen van mijn leven. Daar zal ik uw wil leren kennen en in staat zijn
hem te volbrengen. Amen.

Groet aan Jesus' heilig hart door de heilige Mechtildis
Niet slechts door zijn gevoeligheid, maar vooral door zijn diepe
beschouwing van Christus' god-menselijke liefde is dit gebed, evenals het
volgende dat tot de dagelijkse gebeden van Mechtildis' medezuster, de
heilige Gertrudis, behoorde, een heerlijke uiting van de godsvrucht tot
Jesus' Hart, zoals deze in de dertiende eeuw door de mystieken en de
vromen van het klooster te Helfta werd beoefend.
Gegroet, allerzoetst Hart van Jesus, zuiverst instrument van de heilige Drievuldigheid.
Gegroet, Hart van Jesus, overvloeiend van honing, levende stroom van alle goedheid
en genade. Gegroet, liefdevol Hart van Jesus, edelste schatkamer van de rijkdommen
Gods. Ik zegen en groet in U duizenden malen de goddelijke goedheid, want Gij zijt
de fontein en de bron waaruit alle goed en ontferming stroomt. Edel en kostbaar Hart
van Jesus Christus, mij verenigend met het onderling eerbetoon van de
aanbiddenswaardige Drievuldigheid, groet en aanbid ik U in de overvloed van al uw
genaden, welke Gij onophoudelijk uitstort over alle heilige en vrome zielen, zo
dikwijls bedauwd en dronken gemaakt door de stroom van uw goddelijke wellust.
Hart van Jesus; zoet en zachtaardig en beminnenswaardig Hart! O Hart stromend
van zoetheid, vol ontferming, overvloeiend van liefde! Ik dompel mijn geest in de
diepste verborgenheid van uw binnenste, en in de diepte van uw barmhartigheid
begraaf ik geheel de last van mijn boosheid en nalatigheid. Ik offer U al mijn moeiten
en zorgen, U wijd ik toe al mijn angsten en ellenden, aan U beveel ik mijn leven en
het eind van mijn leven. O Hart, allerzoetste balsem, wierook vol liefelijkheid, offer
allerwaardigst, offer Uzelven op het gulden altaar van de verzoening van het mensdom
om te voldoen voor alle dagen mijns levens
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waarop ik God geen vrucht heb gebracht.
Ik zegen U, Hart van Jesus alleredelst, in die liefde waarmede de Heilige Geest U
uit het kuise bloed van de Maagd Maria heeft geschapen. Ik verheerlijk U, Hart van
Jesus allerzoetst, in die liefde waarmede de heilige Drievuldigheid U met alle hemelse
gaven heeft gesierd. Ik prijs U, Hart van Jesus allerzachtmoedigst, in die liefde
waarmede Gij voor het mensdom hebt gebrand. Ik vereer U, Hart van Jesus
allerliefelijkst, in die liefde waardoor Gij op het kruis werd gebroken. Ik loof U, Hart
van Jesus vol van trouw, in die liefde waarmede Gij met een lans hebt willen
doorstoken worden en bloed en water deedt vloeien. Daarom, boven alles waardige
Drievuldigheid, loof en verheerlijk en zegen ik U door dit bovenal gezegende Hart,
omdat Gij in staat zijt geweest en hebt gewild en verlangd aan dit edelste Hart zo
veelvoudige gaven en overvloed van genaden te schenken. En met alle liefde en
eerbied waartoe ik in staat ben, offer ik aan uw verheven Majesteit dit Hart, vol
zoetheid en enig in waardigheid, door de volheid van goddelijke mildheid en overmaat
van alle zaligheid, waarmede Gij het in eeuwigheid hebt gevuld en verheven. En ik
bid U, dat Gij om wille van dit Hart wilt aanvullen en herstellen al wat ik aan kwaad
heb misdreven en aan goed heb nagelaten. Amen.

Bede tot Jesus' allerheiligst hart door de heilige Gertrudis de Grote
Ach, Jesus hoog te prijzen, door dezelfde liefde waarmede Gij, o God, mens werd
en zijt gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was, kom binnen in mij,
mijn beminde, en leid mij daardoor binnen in U. Beveilig mij in die allerzekerste
rots van uw vaderlijke bescherming. Verberg mij in de grot van uw liefdevol Hart
tegen al wat buiten U is, o van alle liefelijkheden allerliefste. En geef mij een erfdeel
in het volk van Israël, opdat ik met U moge zijn onder de kinderen van Jerusalem.
Amen.

Gebed van Ludovicus Blosius
Omvat mij, zoete Jesus, in de heerlijkste omhelzing uwer liefde, opdat mijn koele
geest daardoor ontgloeie. Doe open, Heer, doe open aan wie klopt, en laat mijn
verweesde ziel toe in het geheime vertrek van uw goddelijk Hart. Open mij, ellendige
en alleronwaardigste zondaar, de liefdekamer en het allerzoetste heiligdom van uw
Hart. Want mijn ziel smacht er naar in uiterste liefde met U verenigd te worden.
Nimmer zou dit verlangen U te beminnen in mij zijn opgekomen, als Gij zelf het mij
niet had ingestort; door U daarom geef mij te bereiken wat ik door U verlang. O
bloeiende en schone dag, mijn God, ik dorst naar U, ik
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zucht en kwijn weg uit liefde tot U. Neem mij nog dichter bij U, stralende zon, opdat
door de gloed van uw aanschijn de aarde van mijn hart ontspruite in bloemen van
liefde. Ontsteek in mij de lamp der minne, stort in mijn gemoed de zoetheid van uw
vrede, en vorm mij in alles naar uw genade, opdat ik U waarlijk moge behagen.
Mijn Jesus, bekleed mij met het flonkerende purper van uw kostbaar bloed, plaats
op mijn hoofd de glanzende kroon van uw vererenswaardige dood en voer mij binnen
in het bruidsvertrek van uw brandende liefde. Neem alles uit mij weg wat U in mij
mishaagt. Boetseer mijn slecht en vuil en ijdel hart naar het uwe. Geef mij een gemoed
vol eenvoud en een klare geest. Omhels mij in de armen van uw liefde, omknel mij
in de omstrengeling uwer Godheid, opdat door de vloed van brandende min mijn
ziel geheel buiten zichzelve trede en vervloeie in de afgrond van hemelse genieting.
Heer, hoezeer verlokt mij uw zoetheid, uw liefde en schoonheid; maar als Gij niet
nederdaalt tot mij, kan ik niet tot U opstijgen. Neig U daarom, o bron van ontferming,
tot het dal van mijn ellende, opdat ik U met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel
en uit al mijn krachten beminne.
Zee van oneindige zoetheid, stort over mij uit het water uwer liefde. Open de
sluizen van de grote afgrond, en de vloed van uw erbarming zal over mij neergolven.
Dompel mij in de stortvloed van uw levende liefde, neem mij geheel op in de diepte
van uw zalige minne. Breek weg, Heer, de hatelijke scheidsmuur van mijn boze en
lauwe wandel, en geef dat ik U volge met onblusbare ijver. Doe de stormwind van
uw gloeiende liefde waaien om mij door zijn geweld naar U toe te drijven, opdat ik
van mijzelf ontheven en in mijzelf als uitgedoofd, geen geest nog bezitte dan U. Kus
mij met de kus van uw vergeving, opdat ik, daardoor verzegeld, niets meer kan
beminnen buiten U. Want Gij zijt de enige rijkdom, het enige erfdeel, de enige
verwachting van mijn ziel. Amen.

Korte gebeden van kardinaal Bona
Ik smeek U, allerzoetste Verlosser, heers over mijn hart. Verre van mij zij in het
vervolg alle liefde welke niet gericht is op U, mijn opperste goed.
Ontbrand mij met het vuur uwer schoonheid, o schoonheid, die de koningin zijt
van mijn hart. Alles wil ik U ten offer brengen, tot het meest innige van mijn wezen.
Machtige en sterke heerser van mijn hart, heers er over, Verlosser, als zijn volstrekte
meester; mijn grootste geluk is te denken dat dit uw rijk geen einde zal hebben.
Duizenden harten hebben U teder bemind; duizenden harten zullen U nog
liefhebben.
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Mocht ik ze allen verenigen in het mijne om U te beminnen gelijk Gij het verdient.
O, mocht ik, Heer, die de beminnenswaardigheid zelve zijt, U en U alleen doen
zoeken en liefhebben door alle kinderen van Adam. Heers, mijn liefde, mijn oorsprong
en mijn al; ik wil en verlang niet anders dan U.
Mijn grote vreugde is hierin gelegen, dat Gij God zijt, de goede God, volmaakt,
onmetelijk, oneindig, rechtvaardig, wijs, machtig en niet te bevatten. Ik bemin U om
wille van Uzelven, en ik verheug mij om uw gunsten, alleen reeds omdat het de uwe
zijn.
Ik snel tot U, o Jesus, met geheel de vurigheid van mijn ziel. Vol vreugde duik ik
onder in de oceaan van uw goedheid. Ik zing van verrukking, omdat alle engelen en
heiligen U aanbidden en loven.
Mocht ik U aanbidden naar de maat van uw beminnenswaardigheid. Maar nu dit
aan het schepsel niet mogelijk is, wil ik U althans liefhebben naar mijn best vermogen.
Vervul, Heer, mijn hart met uw liefde, opdat het geheel en al door haar worde
verteerd, en sterve in haar omhelzing. Hoezeer berouwt het mij iets anders bemind
te hebben dan U. O, kon ik het verleden doen herleven en het geheel wijden aan uw
liefde.
Zoetste leven van mijn ziel, doe mijn hart in U bezwijmen. Wat verlang ik in de
hemel en wat zoek ik op aarde dan U alleen?
Slechts één genade heb ik U gevraagd, o Heer, dit slechts wil ik zoeken: te wonen
in uw huis alle dagen van mijn leven.
Mijn laatste zucht moge een zucht van liefde zijn; laat mij sterven uit liefde tot U;
laat mijn leven, dat niet in liefde begon, in liefde eindigen; laat mijn laatste daad een
daad van liefde zijn.

Gebed van de heilige Margareta-Maria
O liefdevol Hart van onzen Heer Jesus Christus, Gij wondt harten die harder zijn
dan steen, Gij verwarmt geesten die kouder zijn dan ijs, en zijt in staat een gemoed
te vertederen dat harder is dan diamant. Wond daarom, mijn beminnenswaardige
Verlosser, mijn hart door uw heilige wonden, maak mijn ziel dronken met uw bloed,
zodat ik, waarheen ik mij ook wend, niets anders kan zien dan mijn goddelijken
Gekruisigde, en al wat ik zie mij zal toeschijnen gekleurd te zijn door uw bloed.
Goede Jesus, maak dat mijn hart geen rust vinde voordat het U heeft gevonden, U,
die zijn middelpunt zijt, zijn liefde en zijn geluk.
Beminnenswaardige Jesus, door de wonde van uw Hart vergeef mij de zonden,
welke ik uit boosheid of slechte bedoelingen heb misdreven. Plaats mijn slecht hart
in het
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uwe, dat geheel goddelijk is, opdat ik altijd door U worde beschermd en geleid,
volharde in het goede, en het kwaad vluchte tot de laatste adem mijns levens.

Enkele gebeden
* Allerheiligst Hart van Jesus, bron van alle goed, ik aanbid U, ik bemin U, en vol
berouw over mijn zonden bied ik U mijn arm hart aan. Maak het nederig, geduldig,
zuiver en in alles gelijkvormig aan uwe verlangens. Maak, goede Jesus, dat ik leve
in U en voor U. Bescherm mij in alle gevaren, vertroost mij in droefenis, verleen mij
gezondheid des lichaams, bijstand in mijn tijdelijke noodwendigheden, uw zegen
over al mijn werken en de genade van een heilige dood.
* Ik groet U, heilig Hart van Jesus, levende en levengevende bron van het eeuwig
leven, oneindige schat der Godheid, vlammende oven der goddelijke liefde. Gij zijt
mijn rustplaats en de toevlucht mijner redding. Beminnenswaardige Verlosser,
ontsteek mijn hart met die brandende liefde waarmede uw Hart is ontstoken; stort in
mijn hart de genaden waarvan het uwe de bron is; uw wil moge de mijne zijn, en
mijn wil zij voor eeuwig gelijk aan de uwe. Daarom verlang ik dat in de toekomst
uw heilige wil de regel zij van al mijn verlangens en handelingen. Amen.
* Verleen, vragen wij, almachtige God, dat wij, die onze roem stellen in het
allerheiligst Hart van uw beminden Zoon en de grote weldaden van zijn liefde jegens
ons gedenken, ons over de uitwerking en de vrucht daarvan verheugen. Door
denzelfden Christus onzen Heer. Amen.
* Hart van Jesus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart van liefde tot U.
* Jesus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan het uwe.

* Oefening van toewijding aan Jesus' heilig hart door de heilige
Margareta-Maria
Ik, N.N., geef mij en wijd toe aan het heilig Hart van onzen Heer Jesus Christus mijn
persoon en mijn leven, mijn handelingen, mijn moeilijkheden en lijden, om me van
geen enkel deel van mijn wezen nog te bedienen dan om Hem te eren, te beminnen
en te verheerlijken. Dit is mijn onherroepelijke wil: geheel aan Hem toe te behoren
en alles tot zijn liefde te doen, door uit geheel mijn hart aan alles te verzaken wat
Hem zou kunnen mishagen.
Ik neem U dus, heilig Hart, tot enig voorwerp van mijn liefde, tot beschermer van
mijn leven, tot zekerheid van mijn zaligheid, tot geneesmiddel voor mijn zwakheid
en onstandvastigheid, tot hersteller van alle misslagen van mijn leven, en tot mijn
veilige
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toevlucht in het uur van mijn dood. Wees daarom, o Hart van goedheid, mijn
rechtvaardiging jegens God uw Vader, en wend de slagen van zijn rechtvaardige
toorn van mij af. O Hart van liefde, ik stel al mijn vertrouwen op U, want ik vrees
alles van mijn boosheid en mijn zwakheid, maar verhoop alles van uw goedheid.
Verteer daarom alles wat U kan mishagen of weerstaan. Dat uw zuivere liefde U zo
diep in mijn hart drukke, dat ik U nimmer vergete noch van U gescheiden worde. Ik
bezweer U, bij al uw goedheid, dat mijn naam in U worde geschreven, daar ik al
mijn geluk en al mijn roem wil laten bestaan in te leven en te sterven als uw slaaf.
Amen.

Toewijding van het huisgezin aan Jesus' heilig hart
Voor de plechtige toewijding van het huisgezin aan het allerheiligst Hart van Jesus
(intronisatie) kan men gebruik maken van het volgende formulier. In ieder geval zal
men de oefening van toewijding bidden.
De priester zegent de beeltenis van het heilig Hart:
Onze hulp is in de Naam des Heren.
. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige God, die het niet afkeurt dat de beeltenis
van uw heiligen gesneden of geschilderd wordt, opdat wij, telkens als wij die beeltenis
met de ogen van ons lichaam aanschouwen, telkens ook hun daden van heiligheid
met de ogen van onze geest ter navolging overwegen; gewaardig U, vragen wij, deze
beeltenis, gemaakt ter ere en tot aandenken van het allerheiligst Hart van uw
eniggeboren Zoon, onzen Heer Jesus Christus, te zegenen en te heiligen; en verleen
dat allen, die vóór deze beeltenis het allerheiligst Hart van uw enigen Zoon naar best
vermogen ootmoedig dienen en vereren, door de kracht van zijn verdiensten van U
de genade voor dit leven en de eeuwige heerlijkheid in het toekomstige leven
verkrijgen. Door denzelfden Christus onzen Heer. . Amen.
De beeltenis wordt opgesteld op de plaats, welke daartoe in gereedheid is gebracht.
Vervolgens bidden allen de geloofsbelijdenis der apostelen. Na een korte toespraak
bidt de priester of het hoofd van het huisgezin het volgende gebed.

Oefening van toewijding
Allerheiligst Hart van Jesus, dat aan de heilige Margareta-Maria het verlangen hebt
te kennen gegeven om over de christelijke huisgezinnen te heersen, wij komen heden
uw onbeperkte heerschappij over het onze uitroepen.
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Wij willen van nu af aan leven volgens uw leven; wij willen in ons midden de deugden
doen bloeien, waaraan Gij de vrede reeds hier op aarde hebt toegezegd; wij willen
ver van ons verwijderd houden de geest der wereld, die Gij hebt veroordeeld. Gij
zult heersen over ons verstand door de eenvoud van ons geloof, over onze harten
door de onverdeelde liefde, waarvan zij voor U zullen branden en waarvan wij de
vlam levendig zullen houden door het veelvuldig ontvangen der heilige communie.
Gewaardig U, o goddelijk Hart, onze bijeenkomsten voor te zitten, onze geestelijke
en tijdelijke ondernemingen te zegenen, onze zorgen te verdrijven, onze vreugden
te heiligen, ons leed te verzachten. Mocht ooit een onzer het ongeluk hebben U te
bedroeven, wil hem dan herinneren, o Hart van Jesus, dat Gij goed en barmhartig
zijt jegens den rouwmoedigen zondaar. En wanneer het uur van scheiden zal slaan,
wanneer de dood ons gezin in rouw zal dompelen, dan zullen wij allen, zowel degenen
die heengaan als degenen die achterblijven, ons aan uw eeuwige raadsbesluiten
onderwerpen. Wij zullen ons troosten bij de gedachte, dat er een dag zal komen,
waarop geheel ons huisgezin, in de hemel verenigd, uw heerlijkheden en weldaden
voor eeuwig zal mogen bezingen.
Moge het onbevlekt Hart van Maria, moge de glorierijke aartsvader, de heilige
Joseph, U deze toewijding opdragen en er ons alle dagen van ons leven aan herinneren.
Eer aan het Hart van Jesus, onze Koning en Vader1).
Voor de afwezigen en voor de overledenen uit het huisgezin bidden alle aanwezigen
Onze Vader en Wees gegroet. Hierna kunnen nog andere gebeden worden toegevoegd.
Aan het eind van de plechtigheid geeft de priester de zegen.

Hernieuwing van de toewijding aan het heilig hart
In de gezinnen welke aan het heilig Hart van Jesus zijn toegewijd, wordt naar vroom
gebruik dikwijls, ja dagelijks, deze toewijding vernieuwd door het bidden van het
gebed O liefdevolle Zaligmaker, bladz. 244.

1) Aan alle leden van het huisgezin, die dit gebed voor een beeltenis van het allerheiligst Hart
van Jesus bidden, wordt verleend op de dag der intronisatie een aflaat van 7 jaren of een
volle aflaat onder de gewone voorwaarden; bij de hernieuwing van de opdracht op de
verjaardag der intronisatie een aflaat van 3 jaren of een volle aflaat onder de gewone
voorwaarden.
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Gebeden ter ere van het heilig lijden des Heren
De geheimen van het heilig lijden des Heren overwegen wij jaarlijks in het bijzonder
gedurende de Passietijd (bladz. 636) en vooral op Goede Vrijdag (bladz. 696).
Afzonderlijke feesten ter ere van het heilig Kruis vieren wij op 3 Mei (Vinding van
het heilig Kruis) en op 14 September (Verheffing van het heilig Kruis) bladz. 892
vlg.
Op 1 Juli vieren wij het FEEST VAN HET KOSTBAAR BLOED (bladz. 904). Velen
vereren het kostbaar Bloed, dat de Heer uit liefde voor ons heeft vergoten, gedurende
de gehele JULIMAAND. Iedere Vrijdag is ons bovendien een herinnering aan de
Vrijdag, waarop Christus voor ons heeft geleden en gestorven is.
De LAUDEN en de VESPERS ter ere van het heilig Kruis vindt men op bladz. 894
vlg.
De LAUDEN en de VESPERS ter ere van het kostbaar Bloed des Heren op bladz.
906 vlg.
OVERWEGINGEN over het lijden en het Kruis des Heren op bladz. 637 en 893.

De oefening van de kruisweg
Aan het eind van de middeleeuwen ontstond het gebruik in kerken en op andere
plaatsen de Kruisweg des Heren te overwegen. Hiertoe begeeft men zich biddend
langs een aantal staties (sinds de zestiende eeuw het ons bekende veertiental), waar
men telkens even stil blijft staan, daarbij overwegend de geheimen van Jesus' lijden.
Volgens vroom gebruik kan men de voorvallen overwegen welke bij de afzonderlijke
staties zijn afgebeeld; voor het verdienen van de geestelijke gunsten welke aan de
oefening van de Kruisweg zijn verbonden is dit echter niet noodzakelijk, noch zijn
hiertoe bepaalde gebeden voorgeschreven1).

1) De gelovigen die met een berouwvol hart, alleen of gezamenlijk, de oefening van de heilige
Kruisweg verrichten, waar deze volgens de voorschriften van de Heilige Stoel wettig is
opgericht, kunnen telkens als zij deze oefening verrichten, een volle aflaat verdienen. - Zieken
en anderen die verhinderd zijn een kerk te bezoeken waar de Kruisweg is opgericht, kunnen
dezelfde aflaat verdienen als zij een kruisbeeld dat tot dit doel bijzonder is gezegend, in de
hand houden, en twintigmaal Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan den Vader bidden,
veertienmaal voor de afzonderlijke staties, vijfmaal ter ere van de heilige vijf Wonden des
Heren, en eenmaal tot intentie van Z.H. den Paus. - Zieken die ten gevolge van hun
lichamelijke toestand niet in staat zijn de genoemde gebeden te verrichten, kunnen de aflaat
verdienen, doordat zij met eerbied en berouw een kruisbeeld kussen of althans beschouwen,
dat tot dit doel bijzonder is gezegend, en zo mogelijk een kort gebed of een aanroeping bidden
ter ere van het heilig lijden des Heren.
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Bij elke statie kan men een of meer van de volgende teksten overwegen, of de gebeden
bidden van de oefening op bladz. 983.

I. Christus wordt ter dood veroordeeld
Pilatus nu sprak tot de opperpriesters en de menigte: Ik vind geen schuld in dien
man (Lc. 23, 4). Toen stelde Pilatus hun Barabbas in vrijheid; maar Jesus liet hij
geselen, en gaf Hem over om te worden gekruisigd (Mt. 27, 26).
Zij die denken in valse waan, spraken: laat ons den Vrome belagen, want Hij verzet
zich tegen onze werken; Hij beroemt er Zich op de kennis van God te bezitten, en
noemt Zichzelven den Zoon van God; voor nietswaardigen worden wij door Hem
gehouden. Als Hij de Zoon is van God, zal Die Hem wel bijstaan en redden uit de
handen van zijn vijanden (Wijsh. 2). Hij is geofferd, omdat Hij het zelf heeft gewild;
en Hij deed zijn mond niet open (Is. 53, 7). Zij hebben boven Hem hun mond geopend,
als vraatzuchtige en brullende leeuwen (Ps. 21, 14).

II. Christus neemt het kruis op zijn schouders
Zij namen Jesus dan en voerden Hem weg. En zelf zijn kruis dragend, trok Hij naar
buiten naar de zogenaamde schedelplaats (Calvarië), in het Hebreeuws Golgotha
geheten (Jo. 19, 16-17).
Als een schaap werd Hij ter slachtbank geleid, en als een lam voor zijn scheerder
deed Hij de mond niet open (Is. 53, 7).
Zijn eigen Zoon heeft Hij niet gespaard, maar Hem voor ons allen overgeleverd
(Rom. 8, 32).
Op mijn rug beproefden de bozen hun kracht, hebben zij hun snoodheid voorgezet
(Ps. 128, 3).

III. Christus valt onder het kruis
Waarlijk, Hij heeft onze kwalen gedragen; Hij heeft onze smarten getorst (Is. 53, 4).
Op de weg zal Hij drinken uit een beek, en daarom het hoofd fier verheffen (Ps.
109, 7).
De vijand vervolgt mijn ziel, vertreedt mijn leven ter aarde (Ps. 142, 3).
Daar Hij goddelijk was van wezen, heeft Hij het geen roof geacht aan God gelijk
te willen zijn; maar toch heeft Hij Zichzelf vernietigd, door het wezen aan te nemen
van een slaaf, door gelijk te worden aan de mensen, en uiterlijk te zijn als een mens
(Phil. 2, 6-7).

IV. Christus ontmoet zijn bedroefde moeder
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Daarom ween ik immerdoor en stromen mijn ogen van tranen; want verre is nu die
mij troost, die mijn ziel opbeurt (Klaagl. 1, 16).
Waarmede zal ik u vergelijken of waarmede u gelijk achten, dochter Jerusalem?
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Waarmede zal ik u gelijkstellen, hoe u troosten, maagd, dochter Sion? Want groot
als de zee is uw droefheid; wie zal u genezen? (Klaagl. 2, 13).

V. Simon van Cyrene helpt Christus het kruis dragen
En terwijl zij Hem wegvoerden, hielden zij zekeren Simon van Cyrene aan en legden
hem het kruis op om het Jesus achterna te dragen (Lc. 23, 26). Het zij verre van mij
op iets anders te roemen dan op het Kruis van onzen Heer Jesus Christus, waardoor
de wereld voor mij is gekruisigd, en ik voor de wereld (Gal. 6, 14).
Als iemand Mij volgen wil, hij verloochene zichzelven, neme zijn kruis op en
volge Mij (Mt. 16, 24).
Alles kan ik in Hem die mij versterkt (Phil. 4, 13).

VI. Veronica komt Christus tegemoet
Geen gedaante is aan Hem en geen schoonheid; wij zagen Hem en Hij had geen
gestalte die ons kan behagen: de versmade en geringste der mannen, de man van
smarten die weet wat lijden is. En als bedekt was zijn aangezicht en Hij was versmaad;
daarom hebben wij Hem niet geacht. En wij hielden Hem voor een melaatse en een
door God geslagene en vernederde (Is. 53, 2-4).
Maar ik ben een worm en geen mens, een smaad voor de mensen en de verworpene
des volks (Ps. 21, 7).
Verheven boven ons, o Heer, is het licht van uw aanschijn (Ps. 4, 7).
God der machten, keer U tot ons; toon ons uw aangezicht, en wij zullen gered zijn
(Ps. 79, 8).

VII. Christus valt onder de rechterspoort
Hij werd gewond om onze ongerechtigheden; Hij werd verbrijzeld om onze misdaden.
De tuchtiging tot onze vrede was op Hem, en door zijn striemen werden wij genezen.
Allen dwaalden wij als schapen; ieder week af op zijn weg. En de Heer legde op
Hem ons aller ongerechtigheid (Is. 53, 5-6).
Mijn lichaam gaf Ik aan hen die Mij sloegen, en mijn wangen aan hen die mijn
baard uitrukten; mijn aangezicht wendde Ik niet af van hen die Mij scholden en op
Mij spuwden (Is. 50, 6).
De kroon is ons van het hoofd gevallen; wee ons, want wij hebben gezondigd
(Klaagl. 5, 16).
Wij hebben geen Hogepriester die onze zwakheden niet kan meevoelen (Hebr. 4,
15).
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VIII. Christus troost de wenende vrouwen
Een grote volksmenigte volgde Hem; ook vele vrouwen, die zich op de borst sloegen
en over Hem weenden. Maar Jesus keerde Zich tot haar en zeide: Dochters van
Jerusalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw
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kinderen. Want zie, er komen dagen, waarop men zal zeggen: ‘Zalig de onvruchtbaren,
de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd’. Dan zal
men tot de bergen beginnen te zeggen: Valt op ons neer; en tot de heuvelen: Bedekt
ons. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal dan met het dorre
geschieden? (Lc. 23, 27-31).
(Over het verworpen Israël:) Een wijnstok vol ranken is Israël, even rijk is zijn
vrucht. Naar de menigte zijner vrucht vermeerderde het de altaren; naar de
vruchtbaarheid van zijn land werd het overvruchtbaar in afgodsbeelden. Verdeeld is
hun hart; nu zullen zij omkomen. Zelf zal Hij hun beelden verbrijzelen en hun altaren
slopen. En het gericht zal als onkruid opschieten op de voren van de akker (Os. 10,
1-2. 4).
(Over het geestelijke Israël der uitverkiezing:) En Ik zal uitstorten over het huis
van David en over de bewoners van Jerusalem de geest van genade en van gebed;
en zij zullen opzien tot Mij dien zij hebben doorstoken, en zij zullen weeklagen met
een weeklacht als om den eniggeborene, treuren gelijk men pleegt te treuren bij de
dood van den eerstgeborene (Zach. 12, 10).

IX. Christus valt ten derden male
Mijn hart is ontsteld, en mijn kracht heeft Mij verlaten (Ps. 37, 11).
De Heer wilde Hem verbrijzelen door lijden, toen Hij zijn leven voor de zonde
heeft ten offer gesteld (Is. 53, 10). In de dagen van zijn vlees heeft Hij, onder luid
geroep en tranen, gebeden en smekingen opgestierd naar Hem, die Hem van de dood
kon redden; en Hij werd verhoord om wille van zijn godvrezendheid (Hebr. 5, 7).
Dit is welgevallig aan God: gelaten te zijn als gij lijdt, ofschoon gij goed hebt
gehandeld. Hiertoe immers zijt gij geroepen; want ook Christus heeft voor u geleden,
u een voorbeeld nalatend, opdat gij zijn voetstappen zoudt volgen. Hij hoonde niet,
als Hij gehoond werd; Hij dreigde niet, als Hij leed; maar Hij leverde Zichzelf over
aan hem die Hem onrechtvaardig veroordeelde (1 Petr. 2, 20-21. 23).

X. Christus wordt van zijn klederen beroofd en gelaafd met gal en azijn
En zij gaven Hem wijn te drinken met gal vermengd; en zij verdeelden zijn klederen
door er het lot over te werpen (Mt. 27, 34-35).
Zij hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld, en over mijn gewaad het lot
geworpen (Ps. 21, 19).
Mijn kracht is verdroogd als een scherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte
(Ps. 21, 16).
Mijn hart verwachtte smaad en ellende. Ik zag uit naar een die medelijden had,
maar er
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was er geen; naar iemand die Mij zou troosten, maar Ik heb hem niet gevonden. Zij
gaven Mij gal tot spijs, en in mijn dorst laafden zij Mij met azijn (Ps. 68, 21-22).

XI. Christus wordt aan het kruis genageld
En nadat zij gekomen waren op de plaats die Schedelplaats (Calvarië) wordt genoemd,
hebben zij Hem daar gekruisigd (Lc. 23, 33).
Want vele honden belagen Mij, de raad der boosdoeners omsingelt Mij. Zij hebben
mijn handen en voeten doorboord; zij hebben al mijn beenderen geteld (Ps. 21, 17-18).
Wat zijn die wonden in het midden uwer handen? Met deze ben Ik gewond in het
huis van hen die Mij beminden (Zach. 13, 6).
Hij heeft zijn ziel overgeleverd ten dode en is gerekend onder de boosdoeners; Hij
heeft aller zonden gedragen, en heeft voor de zondaars gebeden (Is. 53, 12).
Zie, Ik richt in Sion een hoge hoeksteen op, een beproefde, kostbare steen; wie in
Hem zal geloven, zal niet beschaamd worden (Is. 28, 16; 1 Petr. 2, 6).
En als Ik zal zijn opgeheven van de aarde, zal Ik alles tot Mij trekken (Jo. 12, 32).

XII. Christus sterft aan het kruis
Overweeg hier een van de zeven kruiswoorden des Heren (bladz. 737) of een van de
volgende teksten:
Niemand heeft grotere liefde dan Hij die zijn leven weggeeft voor zijn vrienden
(Jo. 15, 13).
Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven;
opdat allen die in Hem geloven, niet zouden verloren gaan, maar het eeuwig leven
hebben (Jo. 3, 16).
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises
(Phil. 2, 8).
Door zijn eigen bloed is Hij éénmaal binnengetreden in het heiligdom, en heeft
eeuwige verlossing bewerkt (Hebr. 9, 12).
Brandoffers voor de zonde hebben U niet behaagd; toen zeide Ik: Zie Ik kom, o
God, om uw wil te doen (Hebr. 10, 6, 9).
Hij handelt niet met ons naar onze zonden, vergeldt ons niet naar onze schuld.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn ontferming voor wie
Hem vrezen. Zo ver het Oosten verwijderd is van het Westen, zo ver werpt Hij onze
schuld van ons af. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt
Zich de Heer over wie Hem vrezen; want Hij kent ons maaksel (Ps. 102, 10-14).

XIII. Het lichaam van Christus wordt van het kruis genomen
Zie, Deze is gesteld tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat zal
wor-
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den tegengesproken; en een zwaard zal ook uw eigen ziel doorboren. Zo moeten de
gedachten van veler harten worden ontsluierd (Lc. 2, 34-35).
O gij allen die voorbijgaat langs de weg, aanschouwt en ziet, of er een smart is
gelijk aan de mijne (Klaagl. 1, 12).
Een bosje mirre is mij mijn beminde; Hij zal rusten tussen mijn borsten (Hoogl.
1, 12).
En op die dag zal de zon ondergaan op de middag, en Ik zal de aarde donker doen
worden op klaarlichte dag. In haar zal Ik rouw verwekken voor den enigen Zoon, en
het einde zal zijn als een bittere dag (Amos 8, 9-10).

XIV. Het lichaam van Christus wordt in het graf gelegd, waaruit de heer
in heerlijkheid is verrezen
Een man, Joseph genaamd, ging tot Pilatus en vroeg om het lichaam van Jesus. Hij
nam het af, wikkelde het in lijnwaad, en legde het in een graf dat in de rots was
uitgehouwen, waarin nog niemand was neergelegd (Lc. 23, 52-53).
Op die dag zal de wortel van Jesse als een banier der volkeren geheven staan; de
heidenen zullen tot Hem bidden, en zijn graf zal heerlijk zijn (Is. 11 10).
De steen welke de bouwlieden verwierpen, Deze is tot hoeksteen geworden (Ps.
117, 22).
Zingt voor den Heer, want heerlijk heeft Hij gehandeld; verkondigt dit over geheel
de aarde. Juich en zing lof, woonstede van Sion, want groot is in uw midden de
Heilige van Israël (Is. 12, 5-6).
Zie, mijn Dienaar zal inzicht hebben, Hij zal verhoogd en verheven worden; en
verheerlijkt zal Hij zijn bovenmate, evenals velen verslagen over Hem stonden. Nu
is zijn aanschijn onder de mannen ontluisterd en zijn gedaante onder de kinderen der
mensen. Maar Hij zal vele volkeren besprenkelen. Om zijnentwil zullen vele koningen
hun mond gesloten houden; want zij, aan wie niets omtrent Hem was verhaald, zullen
zien, en die niets gehoord hadden, zullen aanschouwen (Is. 52, 13-15).
Voor zijn aangezicht zullen alle stammen der volkeren komen aanbidden; want
van den Heer is het koninkrijk, en Hij zal heersen over de volken (Ps. 21, 28-29).
Want als wij geloven dat Jesus gestorven is en verrezen, dan geloven wij ook dat
God hen, die in Jesus ontslapen zijn, met Hem zal opvoeren (1 Thess. 4, 14).
Ik zal uw dood zijn, o dood; Ik zal uw doodsteek zijn, onderwereld (Os. 13, 14).
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Gebeden voor de oefening van de kruisweg
Door kardinaal Newman
Wij beginnen de Kruisweg met een oefening van berouw te bidden.

I. Jesus wordt ter dood veroordeeld
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Hij die heilig is, rechtvaardig en waarachtig, werd door zondaars geoordeeld en ter
dood verwezen. Toch waren zij, terwijl zij Hem veroordeelden, gedwongen zijn
onschuld te belijden. Judas, die Hem verried, zeide: ‘Ik heb gezondigd, omdat ik
onschuldig bloed heb verraden’. Pilatus, die het vonnis uitsprak, zeide: ‘Ik ben
onschuldig aan het bloed van dezen rechtvaardige’, en zo wierp hij de schuld op de
Joden. De honderdman, die Hem aanschouwde aan het kruis, zei: ‘Inderdaad, Deze
was een rechtvaardige’.
Zo, Heer, wordt Gij immer gerechtvaardigd in uw woorden, en overwint Gij, als Gij
geoordeeld wordt. En nog duidelijker zal dit zijn op de laatste dag, als ‘zij zullen
opzien naar Hem, dien zij hebben doorstoken’; als Hij die in zwakheid werd gevonnist,
de wereld zal oordelen in kracht; en als zelfs zij, die dan worden veroordeeld, zullen
erkennen dat hun vonnis rechtvaardig is.
Onze Vader. Wees gegroet.
Ontferm U over ons, o Heer; ontferm U over ons.
Dat de zielen der overleden gelovigen door de barmhartigheid van God rusten in
vrede. Amen.

II. Jesus neemt het kruis op zijn schouders
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Jesus draagt de gehele wereld door zijn goddelijke macht, want Hij is God; maar
deze last is lichter dan het kruis, dat onze zonden voor Hem hebben bereid. Onze
zonden hebben Hem deze vernedering gebracht. Hij moest onze natuur op Zich
nemen; Hij moest in ons midden verschijnen als een mens, en voor ons een groot
offer brengen. Hij moest zijn leven doorbrengen in versterving, en aan het einde
daarvan zijn lijden en dood ondergaan. Heer, God almachtig, die zonder vermoeienis
het gewicht van de gehele wereld torst, en die de last van onze zonden hebt gedragen,
hoewel deze U vermoeide; wees door uw kostbaar bloed de Zaligmaker onzer zielen,
zoals Gij door uw voorzienigheid de bewaarder van ons lichaam zijt.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.
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III. Jesus valt voor de eerste maal onder de last van het kruis
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Satan is bij het begin der schepping uit de hemel gevallen; hij is gevallen door het
rechtvaardige vonnis van zijn Schepper, tegen wien hij was opgestaan. En toen het
hem gelukt was den mens tot zijn opstandigheid over te halen, en zijn Maker kwam
om den mens te verlossen, toen zag hij de korte tijd van zijn triomf gekomen, en
gebruikte hij deze ogenblikken naar best vermogen. Toen de Heiligste het vlees had
aangenomen en zo binnen zijn bereik was gekomen, toen besloot hij in zijn wraakzucht
en boosheid, op zijn beurt een zware slag toe te brengen aan Hem die hem had
neergeveld. Daarom is Jesus zo plotseling onder de last van het kruis bezweken.
O lieve Heer, bij deze uw eerste val richt ons op uit onze zonden, ons, die zo
ellendig onder hun geweld ten val zijn gekomen.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

IV. Jesus ontmoet zijn moeder
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
In iedere gebeurtenis van het leven van Jesus heeft Maria haar aandeel gehad. Er zijn
er, die belijden zijn dienaren te zijn, maar die menen dat haar werk geëindigd was,
toen zij Hem had gebaard, en dat haar daarna slechts overbleef zich terug te trekken
en vergeten te worden. Maar wij, Heer, uw kinderen van de katholieke Kerk, hebben
een andere gedachte over uw Moeder. Zij bracht het jonge Kind naar de tempel; zij
hief Hem op in haar armen, toen de wijzen kwamen om Hem te aanbidden. Zij
vluchtte met Hem naar Egypte; zij nam Hem met zich mede naar Jerusalem, toen
Hij twaalf jaar oud was. Gedurende dertig jaren leefde Hij met haar tezamen in
Nazareth. Op het bruiloftsfeest was zij in zijn gezelschap. Zelfs toen Hij haar verlaten
had om te gaan prediken, omringde zij Hem met haar zorgen. En nu treedt zij Hem
tegemoet, nu Hij Zich voortsleept langs de heilige weg met het kruis op zijn schouders.
Zoete Moeder, laat ons altijd aan u denken, als wij denken aan Jesus; en als wij
tot Hem bidden, sta ons te allen tijde bij met uw machtige voorspraak.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

V. Simon van Cyrene helpt Jesus het kruis dragen
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
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Als Jesus het gewild had, was Hij in staat geweest zijn kruis alleen te dragen. Maar
Hij stond Simon toe Hem bij te staan om ons er aan te herinneren, dat wij deel moeten
hebben aan zijn lijden en mede zijn werk moeten verrichten. Zijn verdienste is
oneindig, en toch gewaardigt Hij Zich aan zijn volk toe te staan er hun verdiensten
aan toe te voegen. De heiligheid van de zalige Maagd, het bloed van de martelaren,
het gebed en de boetedoening der heiligen, de goede werken van alle gelovigen, alle
hebben zij een aandeel in het werk dat, ook zonder dit aandeel, geheel en al volmaakt
is. Hij redt ons door zijn bloed, maar Hij wil ons redden door middel van onszelf en
door onze medewerking. Goede Heer, leer ons met U te lijden, leer ons de vreugde
te lijden om Uwentwil, en al ons lijden te heiligen door de verdiensten van het uwe.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

VI. Veronica droogt het aangezicht van Jesus af
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Jesus liet aan de vrome vrouw een afdruk van zijn heilig aanschijn na, welke voor
de komende tijden bewaard zou blijven. Hij deed dit om ons allen er aan te herinneren,
dat zijn beeltenis altijd in ons hart moet blijven geprent. Wie wij ook zijn, waar ter
wereld wij ons ook bevinden of in welke tijd wij leven, Jesus moet leven in ons hart.
In vele dingen mogen wij van elkander verschillen, maar hierin moeten wij, als wij
waarlijk zijn kinderen zijn, met elkander overeenstemmen. Wij moeten de sluier van
de heilige Veronica met ons mede dragen; wij moeten onafgebroken zijn dood en
opstanding overwegen, en steeds zijn goddelijke volmaaktheid navolgen, naar onze
eigen maat.
Heer, moge ons aangezicht voor uw aanschijn altijd behaaglijk zijn, niet
verontreinigd door de zonde, maar gedrenkt en schoongewassen in uw kostbaar
bloed.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

VII. Jesus valt ten tweeden male
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Satan viel voor de tweede maal, toen onze Heer op aarde kwam. In die tijd had hij
de heerschappij over de gehele wereld bemachtigd; hij noemde zichzelf haar koning.
Hij waagde het den heiligen Verlosser bij de arm te nemen, Hem alle koninkrijken
te tonen, en godslasterlijk te beloven dat hij deze aan Hem, zijn Schepper, zou geven,
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viel neer van de hoge berg. Hier-
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van getuigde Jesus, toen Hij zeide: ‘Ik heb Satan als een bliksem uit de hemel zien
storten’. De boze herinnerde zich deze tweede nederlaag, en wierp den onschuldigen
Heer een tweede maal ter aarde, toen hij Hem in zijn macht had.
Lieve Heer, leer ons met U te lijden, en niet bevreesd te zijn voor de kwellingen
welke Satan ons aandoet, wanneer wij hem hebben weerstaan.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

VIII. Jesus troost de wenende vrouwen van Jerusalem
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Sedert de oude voorzegging, dat de Verlosser der mensen zou worden geboren uit
een vrouw van het geslacht van Abraham, hebben de Joodse vrouwen verlangd Hem
te dragen. En toch, toen Hij werkelijk gekomen was, hoe geheel anders was het,
gelijk het Evangelie ons verhaalt, dan zij hadden verwacht. Hij zeide tot haar ‘dat
de dagen gingen komen dat zij zouden zeggen: Gelukkig de onvruchtbaren, de schoot
die niet gedragen heeft, en de borsten die niet hebben gezoogd’.
Och Heer, wij weten niet wat goed of slecht voor ons is. Wij kunnen de toekomst
niet voorzien, noch weten wij, wanneer Gij ons komt bezoeken, of in welke gestalte
Gij zult komen. Daarom laten wij alles aan U over. Doe aan ons en in ons wat Gij
maar wilt. Zie ons aan en blik altijd op ons neder; geef ons de genade van uw bitter
kruis en lijden, en vertroost ons op uw eigen wijze en op het ogenblik, dat het U goed
dunkt.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

IX. Jesus valt ten derden male
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Voor de derde en laatste maal zal Satan vallen aan het einde van de wereld, als hij
voor altijd zal worden opgesloten in de eeuwige kerker van vuur. Hij wist dat dit zijn
einde zou zijn; hij kon niet hopen, alleen maar wanhopen. Hij wist dat de kwelling
welke hij den Heiland der mensen op dat ogenblik kon aandoen, hem niet kon helpen
om zijn onontkoombare verwerping te ontgaan. Toch besloot hij, in zijn afschuwelijke
woede en haat, om den groten en eeuwigen Koning te bespotten en te pijnigen, zolang
hij Hem in zijn macht had. Daarom wierp hij Hem met geweld ten derden male ter
aarde.
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vrees en eerbied en diepe dankbaarheid uw diepe vernedering: dat Gij, die de hoogste
zijt, Uzelf hebt overgegeven, al
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was het maar voor één enkel uur, als een doelwit en een prooi aan den boze.
Onze Vader, Wees gegroet. enz.

X. Jesus wordt van zijn klederen beroofd
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Jesus wilde alles van de wereld afleggen, alvorens haar te verlaten. Hij beoefende
de meest volmaakte armoede. Toen Hij het heilige huis van Nazareth verliet en
uitging om te prediken, bezat Hij niets om zijn hoofd op neder te leggen. Hij leefde
van het armelijkste voedsel en van hetgeen Hem gegeven werd door hen, die Hem
beminden en dienden. Daarom koos Hij een vorm van dood, welke Hem zelfs zijn
klederen niet heeft gelaten. Hij deed afstand van hetgeen het meest noodzakelijk
scheen.
Geef ons, lieve Heer, dat wij ons op dezelfde wijze onthechten aan alle dingen der
wereld; dat wij het verlies van alles geduldig verdragen, en liever zelfs schaamte,
verwijten, verachting en bespotting verduren, dan dat Gij U over ons zoudt schamen
op de laatste dag.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

XI. Jesus wordt aan het kruis genageld
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Beide handen en voeten van Jesus worden doorboord met scherpe nagelen. Zijn ogen
zijn befloerst met bloed en gesloten door de oogleden, gezwollen en loodkleurig van
de slagen der beulen. Zijn mond is vol azijn en gal. Zijn hoofd is van scherpe doornen
omgeven. Zijn hart zal met een speer worden doorstoken. Zo worden al zijn zintuigen
en ledematen gefolterd en gekruisigd, opdat Hij verlossing bewerke voor alle soorten
van menselijke zonde.
Jesus, doe ons met U sterven en gekruisigd worden. Geef dat wij nimmer zondigen
met onze handen of voeten, met onze ogen of met onze mond, met ons hoofd of met
ons hart. Mogen al onze zintuigen een offer zijn voor U; mogen al onze ledematen
U eer brengen. Laat het heilig bloed, dat uit uw vijf wonden vloeit, ons zalven met
zulk een heiligende genade, dat wij afsterven aan de wereld, en nog slechts leven
voor U.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

XII. Jesus sterft aan het kruis
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Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
‘Het is volbracht’; nu is alles ten einde. Het geheim van Gods liefde jegens ons is
vervuld. Het losgeld is betaald, en wij zijn verlost. De eeu-
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wige Vader besloot ons geen vergeving te schenken zonder een losgeld, om ons op
deze manier een bijzondere gunst te bewijzen. Hij gewaardigde Zich ons in zijn ogen
waardevol te maken, zoals wij een prijs vaststellen voor hetgeen wij kopen. Hij had
ons kunnen verlossen zonder zulk een prijs, door een loutere goedkeuring van zijn
wil. Maar om zijn liefde jegens ons te tonen eiste Hij een prijs, welke, als er dan een
prijs voor ons moest worden vastgesteld en als Hij dan een losgeld moest vorderen
voor de schuld onzer zonden, niets minder kon zijn dan de dood van zijn Zoon in
onze menselijke natuur.
Mijn God en Vader, zo hoog hebt Gij onze waarde geschat, dat voor onze zondige
zielen de allerduurste prijs moest worden betaald. Moeten wij U dan niet liefhebben
en verkiezen boven alles als het noodzakelijke en enige goed?
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

XIII. Het lichaam van Jesus rust in de armen van zijn heilige moeder
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Hij is nu weer de uwe, maagdelijke Moeder, want Hij en de wereld hebben elkaar
ontmoet en hebben afscheid genomen. Hij ging van u uit om het werk van zijn Vader
te doen; en Hij heeft het verricht en ondergaan. Satan en de boze mensen kunnen nu
niet langer recht op Hem doen gelden; reeds te lang is Hij in hun macht geweest.
Satan voerde Hem omhoog op de top van een berg; boze mensen hieven Hem omhoog
op het kruis. Hij heeft niet in uw armen gerust, Moeder van God, sedert Hij een kind
was; maar nu moogt gij uw rechten weer doen gelden, nu de wereld haar misdrijf
heeft volvoerd. Want gij zijt de begenadigde, gezegende en boven allen heerlijke
Moeder van den Allerhoogste. Wij verheugen ons over dit grote geheim. Hij is
verborgen geweest in uw schoot, Hij heeft aan uw borst gerust, gij hebt Hem met
uw lichaam gevoed, gij hebt Hem in uw armen gedragen; en nu, na zijn dood, legt
men Hem neder op uw schoot. Maagdelijke Moeder van God, bid voor ons.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

XIV. Jesus wordt in het graf gelegd
Wij aanbidden U, Christus, en loven U; omdat Gij door uw heilig kruis de wereld
verlost hebt.
Toen Jesus op het punt stond voor eeuwig te overwinnen, scheen Hij het verst van
zijn overwinning verwijderd te zijn. Toen Hij Zich opmaakte om zijn koninkrijk
binnen te treden en daar alle macht uit te oefenen in de hemel en op aarde, lag Hij
dood terneer in een rotsspelonk. Hij was
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gehuld in een lijkwade, en besloten in een graf van steen, waar zijn lichaam zou
worden verheerlijkt en een geestelijke vorm zou aannemen, zodat het zich door alle
stof kon voortbewegen en zich sneller kon verplaatsen dan de gedachte. Met dit
lichaam zou Hij opstijgen naar den hoge. Geef ons het vertrouwen, Jesus, dat Gij in
ons hetzelfde zult bewerken. Geef ons de zekerheid, Heer, dat, hoe groter onze
droefheid is, wij des te dichter bij U zijn. Hoe meer de mensen ons bespotten, des te
groter heerlijkheid bereidt Gij ons. Hoe dieper de mensen ons vernederen, des te
hoger zult Gij ons verheffen. Hoe meer zij ons vergeten, des te meer zullen wij in
uw gedachte zijn. Hoe meer zij ons verlaten, des te inniger zult Gij ons met U
verenigen.
Onze Vader. Wees gegroet. enz.

Slotgebed
Laat ons bidden. - God, die door het kostbaar bloed van uw eniggeboren Zoon de
standaard van het kruis hebt willen heiligen; geef, vragen wij, dat wij die ons
verblijden over de heerlijkheid van dit heilige kruis, ons altijd en overal in uw
bescherming verheugen. Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer. Amen.

* ‘Stabat mater dolorosa’
Op vele plaatsen zingt men, indien de oefening van de Kruisweg in het
openbaar wordt verricht, tussen de verschillende staties een of meer strofen
van de volgende oude prosa ter ere van de Moeder van Smarten.
Stabat Mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Met de tranen in haar ogen
stond de Moeder, diep bewogen,
naast het kruis, waar Jesus hing.

Cujus animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.

Door haar pijnlijk zuchtend harte,
overstelpt van wee en smarte,
't scherpe zwaard van droefheid ging.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Hoe bedrukt, hoe neergeslagen,
moest de zegenrijke klagen
om Gods eengeboren Zoon.

Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
Nati poenas inclyti.

Ach, hoe schreide en hoe kreet zij,
en wat folteringen leed zij
bij 't aanschouwen van die hoon.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Wie kan nu zijn tranen houen
en de Moeder hier aanschouwen
in haar bitter zielewee;
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Wie voelt niet zijn hart verscheuren,
die de Moeder zo ziet treuren,
lijdend met haar Jesus mee?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Zij zag Jesus voor de zonden
van zijn volk bedekt met wonden
van de wrede geseling.

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Zij zag haren Liev'ling sterven,
alle troost zijns Vaders derven
tot de geest uit 't lichaam ging.

Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Geef, o Moeder, bron van liefde,
dat ik lijd wat u doorgriefde,
geef mij dat ik met u klaag.

Eja, Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Ach, ontvlam mijn hart en zinnen,
dat ook ik mijn God mag minnen,
en dien Heiland steeds behaag.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Heil'ge Moeder, hoor mijn bede,
deel mij Christus' wonden mede,
diep ze drukkend in mijn hart.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Van uw Zoon, bedekt met wonden,
die zo leed om mijne zonden,
laat mij delen in de smart.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Laat mij met u medewenen,
mij met 's Heren leed verenen
tot het uur van mijnen dood.

Fac me tecum pie flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Naast het kruishout wil ik toeven
en mij daar met u bedroeven
om het lijden, naamloos groot.

Juxta Crucem tecum stare
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Maagd der maagden onvolprezen,
wil mij niet ongunstig wezen,
laat mij treuren aan uw zij;

Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara:
fac me tecum plangere.

Laat mij Christus' doodsstrijd strijden,
deelgenoot van al zijn lijden,
laat mij sterven zoals Hij.

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem
et plagas recolere.
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Fac me plagis vulnerari,
fac me Cruce inebriari
et cruore Filii.

Laat zijn wonden mij doorwonden,
worde ik bij zijn kruis verslonden
in het bloed van uwen Zoon.

Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die judicii.

Moge ik in het vuur niet branden,
neem, o Maagd, mijn zaak in handen
in het oordeel voor Gods troon.

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.

Christus, wil bij mijn verscheiden
door uw Moeder mij geleiden
tot de overwinnaarsprijs.

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria.

Doe, als 't lichaam dan zal sterven,
mijne ziel de glorie erven
van het hemels paradijs.

Amen.

Amen.

Ter ere van het heilig lijden des Heren
Gebed uit de geschriften van Richard Rolle
Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, plaats uw lijden, uw kruis en uw
sterven tussen uw oordeel en onze zielen, nu en in het uur van onze dood; en
gewaardig U aan de levenden barmhartigheid en genade te verlenen, aan de doden
vergiffenis en rust, aan de Kerk en de staten vrede en ontferming, en aan ons zondaars
leven, blijdschap en eeuwige heerlijkheid.

Verzuchting, genaamd van den heiligen Franciscus Xaverius
O God, ik bemin U. Maar niet bemin ik U, omdat Gij mij zalig maakt of omdat Gij
wie U niet liefhebben straft in het eeuwige vuur. Gij, mijn Jesus, hebt mij in
vervoering omhelsd aan het kruis, hebt nagelen en lans verdragen, en allerhande
smaad, ontelbare pijnen, zweet en angsten en de dood, en dit alles om mijnentwil,
voor mij, zondaar. Hoe zou ik U dan niet liefhebben, beminnenswaardigste Jesus,
niet opdat Gij mij in de hemel zalig zoudt maken, niet opdat Gij mij zoudt vrijwaren
voor eeuwige verdoeming, niet omdat ik loon van U verwacht te ontvangen; maar
zoals Gij mij hebt bemind zo wil ik U beminnen; alleen omdat Gij mijn Koning zijt,
alleen omdat Gij God zijt. Amen.

Opdracht van het lijden des Heren aan den vader
een dagelijks gebed van de heilige Gertrudis de Grote
Liefderijke Vader, tot uitdelging van al mijn zonden offer
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ik U al het lijden van uw zeergeliefden Zoon, van het geschrei dat Hij uitte toen Hij
op stro in de kribbe lag, de hulpeloosheid van zijn kindsheid, zijn ontberingen als
knaap, de noden van zijn rijpere leeftijd, tot het uur, toen Hij op het kruis het hoofd
boog en met een luide schreeuw de geest gaf. Tot voldoening van al mijn nalatigheden,
Vader vol liefde, offer ik U geheel de aardse wandel van uw Zoon, welke geheel
volmaakt was in al zijn gedachten, woorden en werken, van het uur, waarop Hij
nederdaalde van zijn hoge troon en door de schoot der Maagd in onze wereld
binnentrad, tot het uur, waarop Hij aan uw vaderlijke blikken de heerlijkheid heeft
getoond van zijn overwinnend lichaam. Amen.

Gebeden ter ere van het heilig Kruis
Uit de getijden der chaldese kerk
Koning, boven alle lofprijzing verheven, die door uw kruis de mensheid hebt verlost;
Jesus, Heiland, hoop van de gehele schepping, geprezen zij uw heilig kruis; want
door het kruis hebt Gij ons van onze dwaalwegen verlost en ons bevrijd van de
slavernij der zonde. Uw kruis is ons de bron van alle goed, de kracht vanwaar ons
hulp toevloeit. Uw kruis is ons bevrijding en verlossing van de dienstbaarheid aan
zonde en duivel, en overwinning van de dood. Het kruis is onze toevlucht; in het
kruis vernieuwen wij ons leven; het kruis bevrijdt ons van de geest der bekoring; het
is ons een hechte muur en een sterkend voedsel. In dit teken houden wij stand tegen
den boze en zijn macht. U, Heiland, zij lof, die ons uit onze ellenden hebt gered en
ons een nieuw leven hebt geschonken in uw rijk.

Gebed van den heiligen Petrus Damiani
Middelaar tussen God en de mensen, Heer Jesus Christus, die uit de onverlette schoot
der zalige Maria waarachtig vlees hebt aangenomen, die om wille van ons heil het
lam van uw smetteloos lichaam op het altaar des kruises aan God den Vader in geur
van zoetheid ten offer hebt gebracht, en die, opdat het menselijk geslacht het gif der
oude boosheid zou uitbraken, Uzelf tot de medicijn van het mensdom hebt gemaakt;
slaak de ontelbare boeien, waarmee de zonden mij, ongelukkige en ellendige,
gebonden houden. Zie, ik werp mij neder, Heer, voor de zegevaan van uw
levendmakend kruis; ik aanbid het nieuwe en ongehoorde zegeteken van uw
overwinning, daarom ongehoord omdat Gij zowel priester zijt als offerande, zowel
verlosser als losprijs. Ik wil U beschouwen, lieve Heer,
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zoals Gij bij het einde van uw passie aan het kruis hebt gehangen. Ik wil de druppels
van uw kostbaar bloed opvangen in mijn mond. O heilige offergave, die de poorten
van de hel hebt vernietigd en aan uw gelovigen de deur van het hemelrijk hebt
geopend. O gewicht van onze losprijs, gewogen aan de weegschaal van het kruis,
waardoor de oude eiser de schuldbrief van onze zonde tot zijn woede ziet verscheurd.
Met mijn inwendige ogen beschouw ik, mijn Verlosser, hoe Gij met nagels aan het
kruis zijt gehecht. Ik zie hoe Gij bloedt uit tal van verse wonden. Ik hoor U met luide
stem tot den rover zeggen: Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs. Bij dit mysterie
van uw heilbrengende passie en dood smeek ik U dan, bij dit geheim van onze
verlossing bezweer ik U onder tranen: verdrijf mij niet, gelijk ik verdien, uit de
gemeenschap van uw uitverkorenen, maar geef mij met dien zaligen rover een plaats
in de heerlijkheid van het paradijs. Verzegel, Heer, mijn ziel met het stempel van dit
heilig kruis, zuiver mij door zijn kracht. Door dit kruis verdedig mij als uw
onvervreemdbaar bezit, opdat de vijand nimmer enig recht op mij moge doen gelden,
en opdat ik, als Gij wederkomt ten oordeel en dit kruis als het teken van uw goddelijke
majesteit aan de hemel verschijnt, met zijn merk moge zijn gestempeld en zo,
gelijkend op U in uw lijden, deel moge hebben aan de heerlijkheid van uw verrijzenis.

Gebed uit de oude Spaanse liturgie
Eniggeboren Zoon van God den Vader, Gij hebt op de aarde willen geboren worden
om zo groot een genade ons te schenken, dat Gij ons hebt verheven tot de hemelen;
op het hout van het kruis hebt Gij uw handen uitgestrekt om ons in uw goedheid
terug te roepen tot het hout des levens, waarvan Adam niet langer mocht proeven
nadat hij zich aan plichtverzuim had schuldig gemaakt. Uw kruis immers, God, is
de boom des levens; hij doet leven in eeuwigheid allen die er van hebben geproefd.
Wij vragen dan uwe goedheid, dat al onze verleden zonden voor uw ogen worden
weggenomen, en ons voor de toekomst waarachtige goederen worden geboren. Geef,
dat wij het ontrouwe licht van deze wereld minachten en de eeuwigheid van uw glorie
verwerven. Amen.

Ter ere van het kostbaar Bloed des Heren
Gebed van den heiligen Petrus Damiani
Als uw liefde een menselijke maat had, genadige God, zou ik vertwijfelen onder de
loodzware last van mijn zonden. Maar nu ik aanschouw dat zo
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machtig een offerande voor mij wordt gebracht, zie ik zelfs niet meer hoe ik zou
moeten vertwijfelen. Want indien het paaslam, een redeloos dier, het volk van Israël
van de dood kon bevrijden, hoeveel te meer is dan het allerheiligst bloed van den
Schepper der engelen in staat om onze ziel van alle smet te reinigen. Als een
welriekende specerij geurt Gij, allerliefste Heer Jesus Christus, in de vijzel uwer
passie, waarin Gij zijt vermorzeld om ons ellendigen, ziek van zonde, tot medicijn
te worden. Gij zijt de druiventros van het land, dat overvloeit van melk en honing,
welke in de pers van het kruis wordt getreden om ons de beker van het eeuwig heil
te reiken en onze koude ziel te verwarmen met de instorting van den Heiligen Geest.
Door de vijf wonden van uw heilig lichaam hebt Gij, Heer, alle wonden genezen,
welke de vijf zintuigen van ons lichaam in ons hebben geslagen. Den Vader werd
Gij aldus een offerande vol zoetheid, voor ons de losprijs voor onze zaligheid. Ik
aanbid, Heer, uw kruis en uw levendmakende dood. Uw bloed wasse af het vuil van
mijn ziel, zodat de oude woekeraar geen rechten meer kan doen gelden op wat voor
zo kostelijk een prijs werd losgekocht. Moge het zegeteken van uw overwinning
altijd in mijn ziel staan opgericht, opdat de oude aanvaller wete dat deze U voor
immer toebehoort, en op het zien van uw kruis haastig de vlucht neme en als rook
verga voor de aanwezigheid van uw Geest. Bezit uw erfdeel, dat Gij met uw eigen
bloed hebt gekocht, door uw voortdurende genade; bescherm het, ongeslagen
overwinnaar, door uw ontferming, en vestig er onafgebroken uw verblijf.

Gebeden van Richard Rolle
Zoete Heer Jesus, uw lichaam is gelijk een net; want evenals een net vol gaten is, zo
is uw lichaam vol wonden. Zoete Heer Jesus, ik smeek U, vang mij in het net van
uw passie, opdat geheel mijn hart en al mijn liefde zijn voor U. Trek mij steeds tot
U en met U mede, zoals een net vissen optrekt, totdat ik kom tot de oever des doods.
Moge nimmer bekoring, beproeving of voorspoed mij van U wegtrekken. Zoals een
net vissen aan land trekt, zo, zoete Jesus, breng mij tot uw genade. Vang mij, Heer,
in het net van de heilige Kerk; en bewaar mij, Heer, opdat ik nimmer losbreke uit de
banden der liefde. Vang mij, zoete Heer Jesus, in uw net, opdat nimmer de zonde
mij weglokke uit de hof der deugden.
En ook, zoete Jesus, is uw lichaam gelijk een boek, geschreven met rode inkt; zo
is uw lichaam geheel beschreven met rode wonden. Geef mij, zoete Jesus, de genade
dikwijls in dit boek te lezen, en de zoetheid van dit geschrift enigszins te leren ver-
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staan, en mijn genoegen te vinden in zijn voortdurende lezing. Geef mij de genade
althans iets te begrijpen van de weergaloze liefde van Jesus Christus, en door dit
voorbeeld te leren, hoe ik God altijd moet beminnen gelijk het behoort. Verleen mij,
zoete Jesus, dat ik mij hierop toeleg ieder uur van de dag; en geef mij de genade dat
dit boek mij strekke tot metten en prime, tot uren, vesperdienst en completen, tot
overweging, tot spreken en tot ontspanning.

Gebed van den heiligen Franciscus Xaverius ter ere van Jesus' vijf wonden
Heer Jesus Christus, onder wiens gezag alles is gesteld en aan wiens wil niemand
kan weerstaan; die voor ons hebt willen geboren worden, sterven en verrijzen; door
het geheim van uw allerheiligst lichaam, door uw vijf wonden en door de vergieting
van uw kostbaar bloed ontferm U over ons, naar de mate als Gij weet dat onze ziel
en ons lichaam nodig hebben. Bevrijd ons van de verleiding van den duivel en van
alles waardoor Gij ons benauwd ziet; bewaar en sterk ons in uw dienst ten einde toe;
geef ons de gelegenheid om waarachtig boete te doen, en bij ons sterven scheld ons
alle zonden kwijt. Maak dat wij elkaar beminnen, broeders, zusters, vrienden en
vijanden, en verleen ons dat wij ons met al uw heiligen in uw rijk verheugen in
eeuwigheid.
Andere gebeden ter ere van het heilig lijden des Heren, ter ere van het heilig Kruis
en de vijf wonden op bladz. 638, 731 en 900.

Gebeden ter ere van de zoete naam Jesus
Het feest van de Zoete Naam Jesus vieren wij op 2 Januari.
De gebeden en overweging, welke wij voor deze dag vinden aangegeven, zullen
wij ook op andere tijden van het jaar met vrucht bidden en lezen (bladz. 568).
De LITANIE TER ERE VAN DE NAAM JESUS vinden wij op bladz. 159.

Gebed van den heiligen Bernardus
O Wijsheid, hoe groot is uw kunde, dat Gij mijn ziel weet te genezen met olie en
wijn. In al uw kracht zijt Gij vol zachtheid, en bij al uw zachtheid zijt Gij vol kracht;
krachtig als Gij mijn zijde kiest, zachtmoedig als Gij mij uw ontferming bewijst. Gij
verdrijft met kracht den vijand tot in eeuwigheid; vol zachtheid buigt Gij U neder
over den zieke. Genees mij, Heer, en ik zal genezen zijn; ik zal lofzingen en uw
Naam verheerlijken en zeggen: Als
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uitgegoten olie is uw Naam. Niet als uitgegoten wijn - want ik wil niet dat Gij in het
gericht treedt met uw dienaar - maar als olie; Gij kroont mij immers in goedheid en
ontferming. En wel mag ik uw Naam olie noemen, omdat deze, gelijk olie bovendrijft
als men haar met andere vloeistoffen vermengt, verheven is boven alle namen. O
Naam boven alles zoet en liefelijk; o heerlijke, boven al verkoren en verheven Naam,
hoogverheven in eeuwigheid! Gij zijt de Naam die het gelaat van den mens blij maakt,
die wordt uitgestort over het hoofd van wie vast, opdat de olie van den zondaar haar
geur verlieze. Deze is de nieuwe Naam, welke de mond van den Heer heeft
uitgesproken, welke vóór de ontvangenis in de moederschoot door den engel werd
genoemd. Niet alleen de Joden, maar allen die hem hebben aangeroepen, zullen zalig
worden, allen over wie hij is uitgestort. Deze is de Naam welke de Vader aan den
Zoon gegeven heeft, aan den Bruidegom van de Kerk, onzen Heer Jesus Christus,
die is: God boven al gezegend in eeuwigheid. Amen.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote
Goede Jesus, allerzoetste Jesus, Zoon van God en van de Maagd Maria, vol van
ontferming en liefde, ontferm U over mij volgens uw grote barmhartigheid. Genadigste
Jesus, bij het kostbaar bloed dat Gij voor de zondaren hebt vergoten, bid ik U al mijn
zonden af te wassen, en neder te zien op den ellendige en onwaardige, die nederig
uw vergiffenis afsmeekt en de heilige Naam van Jesus aanroept. O zoete, liefelijke,
beminnelijke Naam van Jesus. Wat betekent Jesus anders dan Verlosser? Daarom,
Jesus, om wille van uw heilige Naam wees mij een Jesus en verlos mij. Laat niet toe
dat ik verloren ga, dien Gij door uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht. Goede Jesus,
mijn boosheid zij mij niet ten verderve, daar uw oneindige goedheid mij immers
geschapen heeft. Barmhartigste Jesus, ontferm U over mij nu er nog tijd is tot
ontferming, opdat Gij mij niet vervloekt als het tijdstip van het oordeel is aangebroken.
Genadigste Jesus, als uw gestrenge rechtvaardigheid mij zou willen verdoemen,
beroep ik mij op uw liefdevolle ontferming en neem tot haar mijn toevlucht. Jesus
vol liefde, Jesus meest begerenswaardig, Jesus zachtmoedig, o Jesus, Jesus, Jesus,
neem mij aan onder het getal uwer uitverkorenen. Jesus, heil van wie op U hopen,
Jesus, vertrouwen van wie tot U hun toevlucht nemen, Jesus, zoetheid van wie U
beminnen, maak dat ik U liefhebbe, dat ik U getrouw aanhange en na dit ellendige
leven in vrede tot U kome. Amen.
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Toewijding van het huisgezin aan de heilige familie
Op de Zondag na de Verschijning des Heren vieren wij het feest van de
heilige Familie, door paus Leo XIII ten voorbeeld gesteld aan de christelijke
huisgezinnen. Deze mogen worden geheiligd door dezelfde liefde, welke
Jesus, Maria en Joseph elkaar te Nazareth hebben toegedragen.
Jesus, onze beminnenswaardigste Verlosser, Gij zijt uit de hemel gezonden om de
wereld door uw leer en voorbeeld te verlichten. Daartoe hebt Gij het grootste gedeelte
van uw sterfelijk leven in onderdanigheid aan Maria en Joseph in het nederige huisje
van Nazareth willen doorbrengen. Gij hebt dat huisgezin geheiligd, opdat het aan
alle christelijke huisgezinnen tot voorbeeld zou strekken. Neem ons huisgezin, dat
zich thans geheel aan U toewijdt, genadig aan. Bescherm en bewaar het en bevestig
daarin, met de vrede en de eenheid van de christelijke liefde, de heilige vreze voor
U. Zo moge ons huisgezin gelijkvormig worden aan het goddelijke toonbeeld van
uw huisgezin, zodat allen die er toe behoren, zonder uitzondering de eeuwige zaligheid
verwerven.
O Maria, teerbeminde Moeder van Jesus Christus en onze Moeder, verkrijg in uw
mededogen en uw goedertierenheid, dat Jesus onze toewijding welwillend aanvaardt
en zijn weldaden en zegeningen over ons uitstort. O Joseph, heilige bewaarder van
Jesus en Maria, ondersteun ons door uw voorbede in al onze noden naar ziel en
lichaam, opdat wij met u en met de heilige Maagd Maria onzen goddelijken Verlosser
Jesus Christus eeuwige lof en dank mogen brengen. Amen.
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Wees gegroet, heilige moeder
IN U, GENADEVOLLE,
VERHEUGT ZICH GEHEEL DE SCHEPPING,
HET KOOR DER ENGELEN
EN HET GESLACHT DER MENSEN.
GEHEILIGDE TEMPEL
EN GEESTELIJK PARADIJS,
GIJ, ROEM DER MAAGDEN,
UIT WIE GOD HET VLEES AANNAM,
EN ALS KIND WERD GEBOREN
HIJ DIE VAN EEUWIGHEID IS ONZE GOD.
WANT UW LICHAAM HEEFT HIJ
BEREID TOT ZIJN TROON
EN UW SCHOOT GEMAAKT
WIJDER DAN DE HEMELEN.
IN U, GENADEVOLLE,
VERHEUGT ZICH GEHEEL DE SCHEPPING.
ERE ZIJ U.
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De verering van de heilige Moeder van God
De uitverkiezing van de Moeder des Heren belijden wij in de geloofsbelijdenis, als
wij zeggen dat de eniggeboren Zoon des Vaders het vlees heeft aangenomen uit de
Maagd Maria door den Heiligen Geest. De eerbied waarmede de christenen dit geheim
altijd hebben beleden, is de enige grond gebleven van de verering welke de Kerk in
de loop der eeuwen aan de Moeder des Heren heeft betoond. Deze verering heeft
zich uitgebreid, de christenen hebben Maria's voorrechten overwogen en haar
aangeroepen met een litanie van zoete namen, maar geen voorrecht of geen naam is
er of deze is terug te brengen tot het mysterie: dat Maria waarlijk de Moeder is van
den Godmens Jesus Christus. De vreugde waarmede wij de feesten der Moeder
vieren, komt voort uit onze blijdschap om het heilswerk van den Zoon; en de liefde
waarmede wij de Moeder eren, vindt haar grond in de eerbied waarmede wij haar
Zoon aanbidden als den mensgeworden God, onzen Verlosser en enigen Middelaar.
Maria is de Moeder van onzen Heer, in wiens éne persoon de Godheid en de
mensheid onafscheidelijk en in waarachtige eenheid zijn verbonden; en daarom heeft
de Kerk op het concilie van Ephese plechtig uitgesproken: dat zij waarlijk is de
Moeder van God. Zij heeft in haar maagdelijke schoot gedragen Hem dien de hemelen
niet kunnen omvatten; uit haar is geboren de eeuwige Zoon, door wien hemel en
aarde werden geschapen, in alles gelijk aan den Vader.
De uitverkiezing van Maria bezingen wij met de schoonste beelden uit het Oude
Testament. In haar ongeschonden maagdelijkheid is zij het braambos van Gods
tegenwoordigheid, dat brandde en niet verbrandde; is zij de gesloten poort, waardoor
de Koning naar buiten treedt (Ez. 44, 1-3). In haar goddelijk moederschap is zij de
ladder van Jacob, langs welke de hemel tot de aarde komt; de dageraad welke ons
de zon Christus heeft gebracht. Op haar passen wij toe wat in de heilige Schrift
geschreven staat over Gods Wijsheid: hoe zij vóór eeuwen door God was uitverkoren,
hoe zij genade en leven draagt.
Gelijk alle heiligen om niet worden geroepen tot het leven in Gods genade, zo is
ook Maria om niet geroepen de Moeder te worden van Gods Zoon. Om niet heeft
God haar gesierd met de voorrechten en deugden welke de onbevlekte en alheilige
Godsmoeder pasten. Maar evenals God niemand tot heiligheid brengt buiten diens
wil, zo heeft Hij ook Maria niet uitverkoren zonder haar medewerking. Geen willoos
werktuig is zij geweest bij de verlossing. Zij heeft vrijwillig toegestemd de Moeder
van Christus te worden, toen zij tot den engel sprak: ‘Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord’ (Luc. 1, 38).
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Daarom vergelijken reeds de martelaar Justinus en Ireneus van Lyon haar in de
tweede eeuw met de mensenmoeder Eva, en schrijft de laatste: ‘De ongehoorzaamheid
van Eva werd door de gehoorzaamheid van Maria te niet gedaan; want wat de maagd
Eva door haar ongeloof had verstrikt, dat ontwarde de maagd Maria door haar geloof.
Door haar gehoorzaamheid is zij voor zichzelf en voor geheel het menselijk geslacht
de oorzaak van het heil geworden’. Zo heeft Maria medegewerkt aan Gods
menswording en aan onze verlossing; en daarom schromen sommige theologen niet
haar medeverlosseres te noemen.
Paus Pius IX heeft als de waarachtige leer der Kerk uitgesproken, dat Maria niet
alleen krachtens haar persoonlijke heiligheid vrij van zonden is geweest, maar dat
zij zelfs krachtens haar uitverkiezing als de Moeder des Heren zonder erfschuld is
ontvangen. Zo groot is de heerlijkheid van de moeder van den Verlosser, dat de
toekomstige verlossing door haar Kind haar geheel vrij heeft doen zijn van Adams
schuld.
God heeft de Moeder verheerlijkt en geheiligd - met haar liefdevolle instemming
gelijk wij zagen - krachtens de verdiensten van haar Zoon. De heerlijkheid van Maria
is de heerlijkheid der verlossing. Omdat Christus de wereld verlost heeft, is Maria
onbevlekt ontvangen, is zij volstrekt zonder zonde, is zij het volkomen voorbeeld
van alle deugden, heeft de Heer haar bij haar dood met lichaam en ziel in de hemel
opgenomen. Ja, de Moeder des Heren heeft zo volmaakt deel aan het heil, dat de
eindterm der verlossing, tot welke de overige verlosten eerst zullen komen door de
opstanding van het lichaam op de jongste dag, in haar ten hemelopneming reeds
geheel is bereikt. Paus Pius XII heeft als de waarachtige leer der Kerk uitgesproken,
dat in haar hemelse heerlijkheid de verlossing reeds haar eindterm heeft gevonden.
Daarom bezingen wij de Moeder Gods als het oerbeeld der verloste mensheid.
God is mens geworden om ons Godgelijkend te maken. Dit geheim der
‘vergoddelijking’ is het geheim der verlossing. In de Moeder van God nu heeft de
genade, heeft deze vergoddelijking haar meest volmaakte hoogte bereikt. Daarom is
de Maagd Maria de bekroning, de roem en in zekere zin het einddoel van de
schepping.
In haar verheerlijking is de Moeder Gods ook het oerbeeld van de Kerk. Als de
Kerk, de volheid van het verloste mensdom, heeft zij onder het kruis gestaan, toen
de Kerk werd geboren. Als de biddende en schouwende Kerk stellen wij ons haar
voor op de Olijfberg, als Christus ten hemel stijgt, en in de opperzaal op de
Pinksterdag. Op grond van deze heerlijkheid en van de onbereikbare heiligheid,
waarmede zij alle verlosten in Christus is voorgegaan, eren wij de Moeder van God
ook als onze Moeder. Zij is de beschermster en de algemene toevlucht der
christenheid, zij is onze altijddurende bijstand en voorspreekster. Zij smeekt voor
ons Gods genade af, en vele theologen menen dat God al zijn genadegaven schenkt
door haar bemiddeling.
Door het voorbeeld van haar heiligheid, door de liefde van haar
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hart zonder smet leren wij hoe wij Christus moeten navolgen, hoe wij moeten groeien
in de genade Gods, welke in de Moeder des Heren zo grote wonderen heeft gewerkt.

De feesten van de Moeder des Heren
Bijzonder op haar feestdagen zullen velen de heilige Moeder van God eren door het
bidden van de zogenaamde Kleine Getijden, bladz. 1059.
Op de grotere feesten zijn de Lauden en Vespers gelijk onder bij iedere feestdag is
aangegeven.

8 december
De onbevlekte ontvangenis van de heilige Moeder van God
Van geen heilige vieren wij het feest der ontvangenis, tenzij van de Moeder des
Heren. Want zij alleen van alle mensen werd ontvangen zonder zonde, volgens het
eeuwige raadsbestel van God en krachtens de verdiensten van den Verlosser Christus,
die uit haar zou worden geboren. Daarom vieren wij door deze feestdag ook het
eerste begin van het nieuwe heil, nu de Zon der gerechtigheid de eerste schemering
van haar dageraad doet lichten in de volstrekte onschuld van de heilige Moeder des
Heren. Het feest dat de Grieken vierden ter ere van de Ontvangenis der Godsmoeder
door de heilige Anna, werd gedurende de middeleeuwen door het Latijnse Westen
overgenomen. Met grote luister viert de Kerk het, sinds paus Pius IX de waarheid
van Maria's Onbevlekte Ontvangenis plechtig als haar waarachtige leer heeft
uitgesproken.
OVERWEGING. - Onder alle schepselen van God neemt de Maagd Maria een verheven
plaats in, welke met geen andere kan worden vergeleken. Op het onbegrijpelijke en
eeuwige ogenblik waarop de Zoon Gods uit den Vader wordt geboren, werd
vastgesteld, dat Hij eveneens zou worden geboren in de tijd om ons te verlossen. Zo
was Maria van het begin verbonden met geheel het werk van ons heil. Omdat zij nu
was voorbestemd de Moeder te zijn van Hem die geheel genade is, bezit zij zulk een
volheid van genade en zo volmaakt een waardigheid, dat noch de zonde noch de
bewerker van de zonde enige macht over haar konden doen gelden. Zeker, zij was
de dochter van Adam en Eva, en stamde uit de reeks van geslachten welke hun
oorsprong vinden bij den eersten mens; maar zij was vrij van Adams zondeschuld.
Men zou kunnen zeggen, dat zij geboren werd vóór de val welke mens en wereld in
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de duisternis van de dood heeft gestort. Zij werd geboren uit de mensen, maar was
ontvangen in het oerlicht en in de zuiverheid van het eerste begin.
Door zo groot een uitzondering in de orde van wereld en zonde aan te nemen,
doen wij niet te kort aan den Zoon van God, die het licht en de zuiverheid bij
uitnemendheid is. Want Maria dankt haar voorrechten slechts aan de heiligheid van
haar Zoon, aan het onpeilbaar Wezen van God. In de onbevlekte ontvangenis van
Maria straalt Gods goedheid en grootheid uit, want deze ontvangenis is reeds de
vrucht van de komende verlossing. Door de uitverkiezing welke Maria ten deel valt,
wordt ons heden Christus aangekondigd, die zuiver is van nature en uit kracht van
eigen majesteit; de Moeder is zuiver door genade en uit verkregen voorrecht. De
heiligheid, welke van eeuwigheid aan Maria was beschoren, legt vandaag getuigenis
af van de onzegbare heiligheid van God; de grootheid, waarin Maria boven alle
andere mensen is verheven, openbaart ons vandaag de grootheid van Christus die
gaat geboren worden.
Zo kondigt ons de ontvangenis van de heilige Moeder Gods de komst van de
genade in de wereld van zonde aan. Heden weten wij, dat de langverwachte verlossing
gaat komen: de dageraad, welke haar voorafgaat en meldt, de heerlijke Morgenster,
het is de onbevlekte Maagd, het eerste kind van de genade in deze wereld van
‘kinderen der gramschap’ (Eph. 2, 3), het eerste werk van ontferming in deze wereld
van haat. Heden ontvangt de wereld, gevangen in de macht van Satan, haar eerste
doopsel. Heden daalt de geest des levens neder in het lichaam van de Kerk, ‘welke
smet noch rimpel heeft, maar die heilig is en onbevlekt’ (Eph. 5, 27).

Getijden op het feest van de onbevlekte ontvangenis
Op 7 December bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
8 December, bl. 1006, behalve de antifoon bij Magnificat die daar voor de Eerste
Vespers is aangegeven.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

GEHEEL schoon zijt gij, Maria, * en
geen erfsmet is in u.

TOTA pulchra es, Maria, * et macula
originalis non est in te.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Uw gewaad * is wit als sneeuw, 2 ANT. Vestimentum tuum * candidum
en uw aangezicht blinkt als de zon.
quasi nix, et facies tua sicut sol.
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3 ANT. Tu gloria Jerusalem, * tu laetitia 3 ANT. Gij zijt de roem van Jerusalem, *
Israël, tu honorificentia populi nostri.
gij zijt de vreugde van Israël, de eer van
ons volk.
4 ANT. Benedicta es tu, * Virgo Maria, a 4 ANT. Gezegend zijt gij, * Maagd Maria,
Domino Deo excelso prae omnibus
door den Heer God in den hoge boven
mulieribus super terram.
alle vrouwen op aarde.
5 ANT. Trahe nos, * Virgo immaculata, 5 ANT. Trek ons tot u, * onbevlekte
post te curremus in odorem unguentorum Maagd; wij zullen u volgen in de geur
tuorum.
uwer zalven.

Kapittel Spr. 8, 22-24
Dominus possedit me in initio viarum
suarum, antequam quidquam faceret a
principio. Ab aeterno ordinata sum, et ex
antiquis, antequam terra fieret: nondum
erant abyssi, et ego jam concepta eram.
. Deo gratias.

De Heer heeft mij bezeten sinds de
aanvang zijner wegen, voordat Hij iets
maakte in den beginne. Van eeuwigheid
ben ik aangesteld, en van oudsher,
voordat de aarde ontstond; nog waren de
waterdiepten er niet, en reeds was ik
ontvangen. . Gode zij dank.

Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Immaculata Conceptio est hodie
sanctae Mariae Virginis. . Quae
serpentis caput virgineo pede contrivit.

. Heden vieren wij de Onbevlekte
Ontvangenis van de heilige Maagd Maria.
. Die met maagdelijke voet de kop van
de slang heeft vertreden.

ANT. Ait Dominus Deus * ad serpentem:
Inimicitias ponam inter te et mulierem,
et semen tuum et semen illius: ipsa
conteret caput tuum, alleluja.

ANT. De Heer God * sprak tot de slang:
Ik zal vijandschap stellen tussen u en de
vrouw, tussen uw zaad en haar zaad; zij
zal u de kop verpletteren, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus qui per immaculatam
Virginis Conceptionem dignum Filio tuo
habitaculum praeparasti: quaesumus; ut,
qui ex morte ejusdem Filii tui praevisa,
eam ab omni labe praeservasti, nos
quoque

Laat ons bidden. - God, die door de
Onbevlekte Ontvangenis der Maagd voor
uw Zoon een waardige woning hebt
bereid; wij vragen U, dat Gij, die haar
met het vooruitzicht op de dood van uw
Zoon voor alle smet hebt bewaard, ook
ons,
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door haar voorspraak, in zuiverheid tot
U laat komen. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

mundos ejus intercessione ad te pervenire
concedas. Per eundem Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

GEHEEL schoon zijt gij, Maria, * en
geen erfsmet is in u.

TOTA pulchra es, Maria, * et macula
originalis non est in te.

De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111 vlg.
2 ANT. Uw gewaad * is wit als sneeuw, 2 ANT. Vestimentum tuum * candidum
en uw aangezicht blinkt als de zon.
quasi nix, et facies tua sicut sol.
3 ANT. Gij zijt de roem van Jerusalem, * 3 ANT. Tu gloria Jerusalem, * tu laetitia
gij zijt de vreugde van Israël, de eer van Israël, tu honorificentia populi nostri.
ons volk.
4 ANT. Gezegend zijt gij, * Maagd Maria, 4 ANT. Benedicta es tu, * Virgo Maria, a
door den Heer God in den hoge boven Domino Deo excelso prae omnibus
alle vrouwen op aarde.
mulieribus super terram.
5 ANT. Trek ons tot u, * onbevlekte
Maagd; wij zullen u volgen in de geur
uwer zalven.

5 ANT. Trahe nos, * Virgo immaculata,
post te curremus in odorem unguentorum
tuorum.

Kapittel Spr. 8, 22-24
De Heer heeft mij bezeten sinds de
aanvang zijner wegen, voordat Hij iets
maakte in den beginne. Van eeuwigheid
ben ik aangesteld, en van oudsher,

Dominus possedit me in initio viarum
suarum, antequam quidquam faceret a
principio. Ab aeterno ordinata sum, et ex
antiquis, antequem terra fieret: nondum
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voordat de aarde ontstond; nog waren de erant abyssi, et ego jam concepta eram.
waterdiepten er niet, en reeds was ik
. Deo gratias.
ontvangen. . Gode zij dank.
Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
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. Immaculata Conceptio est hodie
sanctae Mariae Virginis. . Quae
serpentis caput virgineo pede contrivit.

. Heden vieren wij de Onbevlekte
Ontvangenis van de heilige Maagd Maria.
. Die met maagdelijke voet de kop van
de slang heeft vertreden.

ANT. Hodie * egressa est virga de radice
Jesse: hodie sine ulla peccati labe
concepta est Maria: hodie contritum est
ab ea caput serpentis antiqui, alleluja.

ANT. Heden * is de twijg uit de tronk van
Jesse ontsproten; heden is Maria zonder
enige vlek van zonde ontvangen; heden
is door haar de kop van de oude slang
verpletterd, alleluja.

Op 7 December in de EERSTE VESPERS:
ANT. Beatam me dicent * omnes
ANT. Zalig zullen mij prijzen * alle
generationes, quia fecit mihi magna qui geslachten; want Hij die machtig is, heeft
potens est, alleluja.
grote dingen aan mij gedaan, alleluja.
Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui per immaculatam
Virginis Conceptionem dignum Filio tuo
habitaculum praeparasti: quaesumus; ut,
qui ex morte ejusdem Filii tui praevisa,
eam ab omni labe praeservasti, nos
quoque mundos ejus intercessione ad te
pervenire concedas. Per eundem
Dominum.

Laat ons bidden. - God, die door de
Onbevlekte Ontvangenis der Maagd voor
uw Zoon een waardige woning hebt
bereid; wij vragen U, dat Gij, die haar
met het vooruitzicht op de dood van uw
Zoon voor alle smet hebt bewaard, ook
ons, door haar voorspraak, in zuiverheid
tot U laat komen. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon Alma Redemptoris Mater, bladz. 200.

* ‘Tota pulchra es Maria’
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Geheel schoon zijt gij,
Maria, en geen erfsmet is in u.
Gij zijt de roem van Jerusalem,
de vreugde van Israël,
de eer van ons volk;
gij zijt de voorspreekster der zondaren,
o Maria,
Maagd vol voorzichtigheid,
Moeder van liefde.
Bid voor ons,
spreek voor ons ten beste bij
den Heer Jesus Christus.
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Gebeden uit de boeken der oude Engelse liturgie
Evenals in de gebeden der Oosterse Kerken vindt men ook in oude Latijnse
gebeden zinspelingen op de blijdschap waarmede de ouders van Maria de
geboorte van hun kind hebben verwacht, en op de wonderbare wijze waarop
hun, volgens het apocriefe Jacobusevangelie, de ontvangenis in de schoot
van de heilige Anna werd aangekondigd.
Hij die de hemelse genaden schenkt en het aardse herstelt, Hij die door het getuigenis
van een engel de ontvangenis van de zalige Moeder van God heeft aangekondigd,
verlene ons de overvloed van zijn zegen en vervulle ons met de bloei van alle deugden.
En moge Hij, die haar, voordat zij geboren werd en verwekt door de menselijke
zwakheid, door de waardigheid van zijn Naam heeft geheiligd, ons bijstaan om
overvloed van deugden te bezitten en om onvermoeibaar te volharden in de
lofwaardige verheerlijking van die Naam. Moge zij door haar roemrijke voorspraak
voor ons verkrijgen een tijd van voorspoed, geluk en vrede en, na deze wereld, de
vreugde zonder eind; voor ons die het heerlijke geheim van haar vererenswaardige
ontvangenis vieren.
De liefdevolle voorbede van de zalige Maagd Maria, wier ontvangenis de Almachtige
door het getuigenis van een engel heeft aangekondigd, en door wie zijn eniggeboren
Zoon zou worden ontvangen, vrage voor ons Gods eeuwige zegen; en mogen wij
altijd worden begunstigd door de genadige bijstand van haar, die vol goedertierenheid
is. Moge Hij, die haar bij zijn eigen ontvangenis heeft verheerlijkt door de
overschaduwing van den Heiligen Geest, ons verlenen op geestelijke wijze vruchtbaar
te zijn in de belijdenis van de heiligste Drievuldigheid, ons bevestigen in de heiliging
Gods, en ons voor alle kwaad bewaren. En moge de heilige Maria, Moeder van God,
ons vermeerdering van vrede en blijdschap verwerven; opdat voor ons, wien het zalig
moederschap van de heilige Maagd de aanvang van het heil is geweest, dezelfde
Jesus Christus het eeuwige loon zij van het leven zonder eind in de hemel.
God, die door de aankondiging van den engel aan haar ouders de ontvangenis van
de zalige Maagd hebt geboodschapt, verleen aan dit uw gezin: dat het altijd gesterkt
worde door de bijstand van haar, wier ontvangenis het met geloof op deze feestdag
viert.

Gebed van den heiligen Ephrem
* Zuivere en onbevlekte, gezegende Maagd; schuldeloze, onverlette en alheilige
Moeder van uw groten Zoon, den Heer van het heelal; hoop der hopelozen en der
zondaars, wij zingen uw lof. Wij zegenen u, die vol zijt van genade, u die den
Godmens Christus hebt gebaard; wij werpen ons allen voor u ne-
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der; wij roepen u aan en smeken om uw bijstand. Bevrijd ons, heilige en ongeschonden
Maagd, van elke drang en nood en van alle bekoringen des duivels. Wees onze
voorspreekster en verdediging in het uur van dood en oordeel; behoed ons voor het
onblusbare vuur en voor de uiterste duisternis; en maak ons waardig de glorie van
uw Zoon, o liefste en medelijdende Maagd en Moeder. Gij zijt waarlijk onze enige,
meest zekere en heiligste hoop bij God, wien eer zij en heerlijkheid, majesteit en
heerschappij in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
* God, die door de onbevlekte ontvangenis van de Maagd voor uw Zoon een waardige
woonplaats hebt bereid; wij vragen dat Gij, die haar met het vooruitzicht op de dood
van uw Zoon voor alle smet hebt bewaard, ook ons, door haar voorspraak, in
zuiverheid tot U laat komen. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

25 maart
Onze lieve vrouw boodschap
Vandaag vieren wij het geheim van het geloof van Maria en van de bereidwilligheid,
waarmede zij er in toestemde de Moeder te worden van Gods Zoon. Tevens vieren
wij de heilige menswording des Heren ‘door den Heiligen Geest uit de maagd Maria’,
uit wie Hij over negen maanden op het Kerstfeest zal worden geboren.
Zo groot is dit geheim, dat men het feest van Maria-Boodschap in een tijd, toen geen
andere feestdagen in de vastentijd werden toegelaten, blijvend heeft vastgesteld op
de van oudsher eerbiedwaardige datum van 25 Maart.
OVERWEGING (van den heiligen Ivo van Chartres) - Onze Heer, onze geneesheer en
bevrijder, is tot zijn slaven, zijn gevangenen, nedergedaald in ootmoed en heerlijkheid;
in ootmoed omdat Hij met ons heeft geleden, in heerlijkheid omdat Hij ons met grote
kracht van de dienstbaarheid aan den duivel heeft bevrijd. Laten wij allen derhalve,
die in Christus geroepen zijn, op het huidige feest het wonderbare begin van zo
heerlijk en noodzakelijk een verlossing in het geheugen roepen, het met geheel onze
geest beschouwen, het met geheel ons hart beminnen en het in passende viering
vereren, opdat wij uit dit luisterrijke en wonderbare begin een wonderbaar en
luisterrijk gevolg mogen verwachten.
Heden wordt de schoot van een Maagd de poort des hemels, door welke God tot
de mensen nederdaalt om ons de opgang tot de hemel te bereiden. De zaligste Maagd
hoort tot haar
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verwondering dat zij een Zoon zal baren, hoewel zij weet dat geen man haar ooit
beroert. Maar de engel bemoedigt haar en leert haar, door welke kracht en verdienste
in haar kan worden vervuld, wat nimmer de natuur in andere vrouwen zou dulden:
‘Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God’. Hiermede bedoelde de
engel: Wat ik u verkondig, is buiten de orde der natuur, maar het is een geschenk
van onvergelijkelijke genade. Daarom gaat hij voort: ‘De Heilige Geest zal over u
komen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen’.
Als nu een straal van de zon, als hij doordringt in een kristal, dit noch bij het
binnengaan noch bij het uittreden doorboort of uiteen doet vallen; met hoeveel meer
recht moest bij het ingaan en uitgaan van de waarachtige en eeuwige Zon de
maagdelijke schoot niet gesloten en ongeschonden blijven? Wij lezen, hoe de
voorafbeelding van deze onverlette maagdelijkheid aan Moses werd getoond in het
braambos, dat brandde zonder te verbranden; hoe zij werd voorafgebeeld in de staf
van den hogepriester Aäron, welke zonder sap of bevruchtend zaad, buiten de orde
der natuur, bloesem heeft gedragen. Waarom zouden wij dan niet geloven, dat God
zonder medewerking van een man uit een vrouw een mens kan maken, daar Hij
immers den eersten mens noch uit een man noch uit een vrouw heeft geschapen?
Waarlijk, ontvangenis en geboorte verkondigen hier de waarachtige mensheid, zoals
de onverlette moederschoot de waarachtige Godheid bewijst. Zo bevat deze
ontvangenis het grote en wondere mysterie, dat door het verscheuren van de
schuldbrief der oude overtreding het goddelijke met het menselijke werd verenigd,
dat twee tot één vlees zijn geworden: Christus namelijk en de Kerk.
Laat ons dit alles ernstig overwegen; laat ons met uiterste begerigheid des geestes
deze onwaardeerbare zoetheid van God proeven; laat ons beschouwen, hoe heerlijk
en talrijk de goederen zijn welke ons in de hemel worden beloofd, opdat geen aardse
verlokkingen onze blinde en begerige geest weerhouden van de wedloop, welke ons
de zegeprijs van een hemelse roeping zal verwerven. Laten wij de ontferming
beminnen, waardoor wij verlost zijn toen wij verloren waren. Laten wij de kuisheid
bewaren, nu Hij toont deze zozeer te beminnen, daar Hij Zich immers een onbevlekt
lichaam heeft gevormd uit de schoot van een kuise vrouw. Laat ons gelijk worden
aan Hem, die zijn leven op aarde ons tot regel van christelijke wandel heeft
voorgehouden. Want bij zijn eerste komst heeft Hij ons inwendig naar zijn beeld
willen herstellen; bij zijn tweede komst zal Hij ook ons nederig lichaam herstellen,
door het gelijk te maken aan het lichaam van zijn heerlijkheid; Jesus Christus onze
Heer, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
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Getijden op het feest van Onze Lieve Vrouw boodschap
Op 24 Maart bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
25 Maart, bladz. 1012, behalve de antifoon bij Magnificat die daar voor de Eerste
Vespers is aangegeven.

De lauden
Tot het Kapittel zijn de Lauden gelijk aan die van het Gemeenschappelijke gedurende
de Advent (antifonen Missus est enz., welke ook vóór de psalmen in hun geheel
worden gezegd), bladz. 1080.

Kapittel Is. 7, 14-15
ECCE virgo concipiet et pariet filium, et
vocabitur nomen ejus Emmanuel.
Butyrum et mel comedet, ut sciat
reprobare malum, et eligere bonum. .
Deo gratias.

ZIE, de maagd zal ontvangen en een zoon
baren; en men zal hem noemen: God met
ons. Boter en honing zal hij eten, totdat
hij het kwade weet te verwerpen en het
goede te kiezen. . Gode zij dank.

Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Ave, Maria, gratia plena. . Dominus . Wees gegroet, Maria, gij zijt vol van
tecum.
genade. . De Heer is met u.
ANT. Quomodo fiet istud, * Angele Dei,
quoniam virum non cognosco? Audi,
Maria Virgo: Spiritus Sanctus superveniet
in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi.

ANT. Hoe zal dit geschieden, * engel van
God, daar ik geen man beken? Hoor,
Maria Maagd: De Heilige Geest zal over
u komen, en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, Angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die hebt gewild
dat uw Woord op de boodschap des
engels het vlees aannam uit de schoot der
zalige Maagd Maria; verleen ons, op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Tot het Kapittel zijn de Vespers gelijk aan die van het Gemeenschappelijke gedurende
de Advent (antifonen Missus est enz., welke ook vóór de psalmen in hun geheel
worden gezegd), bladz. 1111.

Kapittel Is. 7, 14-15
ZIE, de maagd zal ontvangen en een zoon
baren; en men zal hem noemen: God met
ons. Boter en honing zal hij eten, totdat
hij het kwade weet te verwerpen en het
goede te kiezen. . Gode zij dank.

ECCE virgo concipiet et pariet filium, et
vocabitur nomen ejus Emmanuel.
Butyrum et mel comedet, ut sciat
reprobare malum, et eligere bonum. .
Deo gratias.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
. Wees gegroet, Maria, gij zijt vol van
. Ave, Maria, gratia plena. . Dominus
genade. . De Heer is met u.
tecum.
ANT. De engel Gabriël * sprak Maria toe
en zeide: Wees gegroet, gij vol van
genade, de Heer is met u; gij zijt de
gezegende onder de vrouwen.

ANT. Gabriel Angelus * locutus est
Mariae, dicens: Ave, gratia plena,
Dominus tecum: benedicta tu in
mulieribus.

Op 24 Maart in de EERSTE VESPERS:
ANT. De Heilige Geest * zal op u
nederdalen, Maria, en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen.

ANT. Spiritus Sanctus * in te descendet,
Maria, et virtus Altissimi obumbrabit tibi.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die hebt gewild
dat uw Woord op de boodschap des
engels het vlees aannam uit de schoot der
zalige Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, Angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.
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En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder Gods volgens de tijd van het
jaar, bladz. 201 vlg.
¶ Indien wij vandaag de KLEINE GETIJDEN van de heilige Moeder Gods bidden, doen
wij dit gelijk is aangegeven voor de Advent.

Gebed tot Christus ter ere van zijn heilige menswording
Dat U verheerlijken, o God, alle schepselen, nu Gij, hun Schepper, door hun vlees
aan te nemen en te rusten in de maagdelijke schoot van de heilige Maria, het menselijk
maaksel zozeer hebt willen verheerlijken. Op voorspraak dezer Moeder, vragen wij,
geef ons naar geest en lichaam kuis te zijn, Gij, die de omsloten hof van haar
sneeuwwitte eerbaarheid ook bij uw geboorte onverlet hebt bewaard.

Gebed tot de heilige Moeder Gods
Wij geloven dat gij vol zijt van genade, Maagd en Moeder van Christus, herstelster
van het menselijk geslacht, glorierijke Maria, die ons door uw moederschap zo grote
vreugden hebt gebracht. Want de vrucht van uw schoot, Christus de Zoon van God,
heeft ons van de dwingelandij van den hardvochtigen vijand bevrijd, en doet ons in
zijn eeuwig rijk deel hebben aan Zichzelven. Daarom, vragen wij u, wees gij onze
beschermster, opdat door uw verdienste uw Zoon ons verlosse van zonde en ons
binnenleide in zijn rijk om daar eeuwig met Hem te heersen. Geef ons dat Hij, die u
uit liefde Zich tot Moeder heeft verkozen, ons zijn liefde schenke in overvloed van
zoetheid.

Gebed, toegevoegd aan de geschriften van den heiligen Anselmus
Ik vraag u, zoetste Maagd, bij de verdiensten van de heilvolle boodschap des engels
en bij het Ave uit de mond van den heiligen engel Gabriël - bode van uw heil, bode
van de menswording van het goddelijk Woord, bode van het eeuwig leven, bode van
het heil dat ons door u is geschonken - wil onze gebeden aanvaarden. Barmhartige
meesteres, groot zijn mijn zonden, maar groter is uw genade; want vol van genade
zijt gij, en de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is
de vrucht van uw schoot.
Moeder van alle genade, bid voor mij. Zoals de aankondiging des engels de
naderende uitdelging van de oude schuld betekende en de verwachting van de beloofde
genade, zo moge op uw gebed de herdenking van deze boodschap die ik ter ere van
uw grote vreugde in mijn hart overweeg en met de lippen naspreek, voor mij het
einde en de uitdelging betekenen van oude en nieuwe schuld, en strekken tot de
heilzame ge-
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nade van een voortdurende zuiverheid. Sta mij bij, mijn meesteres, hoop der levenden,
troost der bedroefden, hulp der behoeftigen en ontferming voor allen; want zie,
gekweld door de gesels van droefheid en verdriet en allerlei kwalen, erken ik mijn
schuld. Geef daarom, dat ik door de vreugden van de heilige boodschap des engels
en door uw barmhartigheid een geneesmiddel tegen deze kwalen verkrijge, en vreugde
in mijn droefheid. Dat ik door heilzame tranen, in kuisheid van hart en lichaam, in
ootmoed des geestes, in ongeschonden geloof en in volkomen deugdzaamheid mij
moge inspannen God welgevallig te zijn, en dat mijn geest zich verheuge in God
mijn Heiland alle dagen van mijn leven.
Heilige Moeder Gods, kom mij te hulp en spreek voor mij, zondaar, ten beste bij
uw lieven Zoon. Amen.

Strofen uit de liturgie volgens de Byzantijnse ritus
Heden wordt de vreugde aangekondigd; heden is de feestdag van de Maagd; de aarde
wordt met de hemel verbonden; Adam wordt vernieuwd, Eva van de eerste smart
bevrijd, en de tent van onze natuur is door de vergoddelijking van het aangenomen
leem tot tempel Gods gewijd. O geheim, onbegrepen wijze van vernieuwing,
onzegbare wijze van ontvangenis. Een engel bedient het wonder; een maagdelijke
schoot ontvangt den Zoon; de Heilige Geest bevrucht van uit den hoge; uit de hemel
ziet de Vader met welgevallen toe, en volgens wederzijdse wil voltrekt zich de
vereniging. Waarin en waardoor gered, laat ons met Gabriël roepen tot de Maagd:
Gegroet, vol van genade, de Heer is met u; uit u komt het heil, Christus onze God,
die onze natuur heeft aangenomen en tot Zichzelf verheven. Bid Hem onze ziel te
redden.
Verhuld wordt in de heilige schriften over u gesproken, Moeder van den Allerhoogste;
want toen Jacob eertijds de ladder zag welke u verbeeldde, riep hij: Deze is de trede
Gods. Waardig daarom hoort gij: Gegroet, vol van genade, de Heer is met u.
Vol wonder was den dienaar der geheimenissen Moses het teken van braambos en
vuur. En zoekend de vervulling in de loop des tijds: In onverlette Maagd, sprak hij,
aanschouw ik dit geschied, aan wie als Moeder Gods gezegd zal worden: Gegroet,
vol van genade, de Heer is met u.
Daniël noemt u een geestelijke berg: de Moeder van God Isaias; Gedeon ziet u als
een schapenvacht; David noemt u een heiligdom; een ander weer een poort; en Gabriël
roept tot u: Gegroet, vol van genade, de Heer is met u.
Het mede-eeuwig Woord van den beginlozen Vader, nim-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1015
mer scheidend van de hemel, verschijnt nu op de aarde, in uiterst medelijden de vloek
op Zich nemend van onze val. Hij omhelst de ellende van Adam, en neemt een gestalte
aan die Hem vreemd is.

2 juli
Onze lieve vrouw bezoek
Het Oude Testament begroet het Nieuwe. Elisabeth en het kind dat opspringt in haar
schoot, begroeten het nieuwe heil in Maria en in haar goddelijken Zoon. De Moeder
des Heren zingt in vervoering het Magnificat: hoe God zijn volk redding heeft
gebracht, en hoe alle geslachten haarzelf zullen zalig prijzen.
Deze dag ten slotte is het feest van de moeders en van alle christenen, die de
Moeder van God navolgen in haar nederige hulpvaardigheid en liefde.
OVERWEGING (naar Bossuet) - De rol van Gods Geest in de bedeling van de geheimen
is niet te doorgronden. Zie, hoe heden Maria een bezoek brengt aan haar nicht
Elisabeth. Wij kunnen beschouwen in dit heerlijk schouwspel - Jesus die naar sint
Jan gaat, Maria die Elisabeth bezoekt, de moeder die profeteert en de Maagd die in
vervoering haar dankzegging spreekt - hoe het mysterie van het Nieuwe Verbond
het Oude ontmoet, hoe de Kerk de Synagoge omhelst, hoe de Genade de Wet tegemoet
treedt.
Het Evangelie toont ons allereerst Elisabeth in hoge ouderdom en de heilige Moeder
Gods in de bloei van haar leven. Hierin kunnen wij zien, hoe de eeuwig jonge Kerk
de hand reikt aan de stervende en zwakke Wet. En de Kerk wordt niet alleen
verzinnebeeld door de jeugdige leeftijd van Maria, maar ook door haar staat van
voortdurende maagdelijkheid. Deze reine Maagd, die wij heden op weg zien gaan,
heeft zichzelf geheel toegewijd aan de dienst van God, aan de overweging der
onzichtbare geheimen. Door deze reinheid heeft zij verdiend den Heer te dragen, en
hierin is zij de voorafbeelding van de heilige vruchtbaarheid der Kerk. Elisabeth
daarentegen, gehuwd en zich wijdend aan de zorgen dezer wereld, wordt door de
Schrift onvruchtbaar genoemd. Ook de Synagoge is onvruchtbaar, daar zij immers
uit zichzelve geen kinderen voor de hemel kan verwekken. Toch heeft de onvruchtbare
een zoon ontvangen, toch draagt de Synagoge een kind. Maar dit duidt slechts op de
voorafbeeldingen en de profetieën. De zoon dien Elisabeth heeft ontvangen, is de
Voorloper van Jesus, de stem die zijn weg bereidt; Maria echter is de Moeder van
de Waarheid zelve.
Welnu, het is noodzakelijk dat de Wet, afgebeeld in Elisabeth, en de christelijke
Kerk, afgebeeld in de Maagd, elkaar ontmoeten. Zie, hoe zij elkaar verwant zijn: de
oude en de nieuwe Wet zijn immers nich-
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ten, beiden voortgekomen uit hetzelfde hemelse geslacht. Het is echter niet voldoende
dat zij elkaar vermaagschapt zijn, zij moeten elkaar bovendien omhelzen. Wanneer
Jesus de profetieën zal hebben vervuld, wanneer Hij ten offer is gebracht, zullen de
oude en de nieuwe Wet elkaar omhelzen. Daarom komt Jesus nu tot Joannes, en
Maria tot Elisabeth. Het zijn Jesus en Maria die komen; het is immers eigen aan de
genade om altijd de eerste te zijn.
Beschouwen wij derhalve Maria en Elisabeth die elkaar omhelzen en begroeten.
Het is de Wet die het Evangelie eert door het te profeteren; het is het Evangelie dat
de Wet eert door haar te vervullen. En luisteren wij naar wat zij tot elkaar spreken.
Elisabeth zegt tot Maria: ‘Zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt’. Zo legt de Synagoge
een gelovig getuigenis af jegens de Kerk. Maria en de Kerk voeren dit getuigenis tot
God terug: ‘Mijn ziel maakt groot den Heer’, opdat wij zouden weten dat het ware
offer van de nieuwe Wet het offer van dankzegging is. Laat ons daarom vandaag
belijden, evenals de Moeder van God, dat wij een werk van barmhartigheid zijn.
Laten wij een offer van dankzegging brengen. Dit is ook het offer van Joannes: de
Voorloper springt op van vreugde in de schoot zijner moeder, en brengt zo dank aan
Christus den Verlosser.

Getijden op het feest van Maria-bezoek
De eerste vespers
Op 1 Juli bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op 2 Juli,
bladz. 1018, behalve het onderstaande:
ANT. BIJ MAGN. Zalig zijt gij, * Maria, AD MAGN. ANT. Beata es, * Maria, quae
dat gij hebt geloofd; want in u zal vervuld credidisti: perficientur in te quae dicta
worden wat u door den Heer is gezegd, sunt tibi a Domino, alleluja.
alleluja.
Na het gebed wordt de GEDACHTENIS VAN HET ALLERKOSTBAARST BLOED DES
HEREN ingevoegd:
ANT. Gij zult nu deze dag * onderhouden
als een gedenkdag, en hem vieren als een
hoogtij voor den Heer in uw geslachten
met altijddurende viering.

ANT. Habebitis autem * hunc diem in
monumentum: et celebrabitis eum
solemnem Domino in generationibus
vestris cultu sempiterno.

. U bidden wij dan, kom uw dienaren
. Te ergo quaesumus, tuis famulis
te hulp. . Die Gij met uw kostbaar
subveni. . Quos pretioso sanguine
Bloed hebt vrijgekocht.
redemisti.
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Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui unigenitum Filium tuum mundi
Redemptorem constituisti, ac ejus
Sanguine placari voluisti: concede,
quaesumus, salutis nostrae pretium
solemni cultu ita venerari, atque a
praesentis vitae malis ejus virtute defendi
in terris; ut fructu perpetuo laetemur in
caelis. Per eundem Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die uw eniggeboren Zoon hebt
aangesteld tot Verlosser der wereld, en
hebt willen verzoend worden door zijn
Bloed; geef, vragen wij, dat wij de
losprijs van ons heil met zulk een
plechtigheid vereren, en door zijn kracht
tegen het kwaad van dit aardse leven
zozeer worden beschermd, dat wij ons in
de hemel eeuwig over de vrucht er van
verheugen. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

EXSURGENS Maria * abiit in montana MARIA stond op * en ging haastig heen
cum festinatione, in civitatem Juda.
naar het gebergte, naar een stad van Juda.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Intravit Maria * in domum
Zachariae, et salutavit Elisabeth.

2 ANT. Maria trad binnen * in het huis
van Zacharias, en begroette Elisabeth.

3 ANT. Ut audivit * salutationem Mariae 3 ANT. Toen Elisabeth * de groet van
Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus, Maria vernam, sprong het kind op in haar
et repleta est Spiritu Sancto, alleluja.
schoot; en zij werd vervuld van den
Heiligen Geest, alleluja.
4 ANT. Benedicta * tu inter mulieres, et 4 ANT. Gezegend * zijt gij onder de
benedictus fructus ventris tui.
vrouwen, en gezegend is de vrucht van
uw schoot.
5 ANT. Ex quo facta est * vox salutationis 5 ANT. Zodra de klank * van uw groet
tuae in auribus meis, exsultavit infans in mij in de oren klonk, sprong het kind op
utero meo, alleluja.
in mijn schoot, alleluja.
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Kapittel Eccli. 24, 14
Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non de-

Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal
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ik niet vergaan; en in zijn heilige woning sinam, et in habitatione sancta coram ipso
verrichtte ik mijn dienstwerk voor zijn ministravi. . Deo gratias.
aanschijn. . Gode zij dank.
Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
. Benedicta tu in mulieribus.
. En gezegend is de vrucht van uw
benedictus fructus ventris tui.
schoot.
ANT. Toen Elisabeth * de groet van Maria
vernam, hief zij aan met luide stem, en
zeide: Vanwaar geschiedt mij dit, dat de
Moeder van mijn Heer tot mij komt?
alleluja.

. Et

ANT. Cum audisset * salutationem Mariae
Elisabeth, exclamavit voce magna et
dixit: Unde hoc mihi, ut veniat mater
Domini mei ad me? alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Schenk aan uw
dienaren, vragen wij, Heer, de gave van
uw hemelse genade; opdat hun, voor wie
het moederschap der heilige Maagd het
begin is geweest van hun heil, het
plechtig feest van haar Bezoek
vermeerdering van vrede verlene. Door
onzen Heer.

Oremus. - Famulis tuis, quaesumus,
Domine, caelestis gratiae munus
impertire: ut, quibus beatae Virginis
partus exstitit salutis exordium;
Visitationis ejus votiva solemnitas pacis
tribuat incrementum. Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.
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MARIA stond op * en ging haastig heen EXSURGENS Maria * abiit in montana
naar het gebergte, naar een stad van Juda. cum festinatione, in civitatem Juda.
De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Maria trad binnen * in het huis
van Zacharias, en begroette Elisabeth.

2 ANT. Intravit Maria * in domum
Zachariae, et salutavit Elisabeth.

3 ANT. Toen Elisabeth * de groet van
Maria vernam, sprong

3 ANT. Ut audivit * salutationem Mariae
Elisabeth,
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exsultavit infans in utero ejus, et repleta het kind op in haar schoot; en zij werd
est Spiritu Sancto, alleluja.
vervuld van den Heiligen Geest, alleluja.
4 ANT. Benedicta * tu inter mulieres, et 4 ANT. Gezegend * zijt gij onder de
benedictus fructus ventris tui.
vrouwen, en gezegend is de vrucht van
uw schoot.
5 ANT. Ex quo facta est * vox salutationis 5 ANT. Zodra de klank * van uw groet
tuae in auribus meis, exsultavit infans in mij in de oren klonk, sprong het kind op
utero meo, alleluja.
in mijn schoot, alleluja.

Kapittel Eccli. 24, 14
Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non desinam,
et in habitatione sancta coram ipso
ministravi. . Deo gratias.

Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal ik niet vergaan; en in zijn
heilige woning verrichtte ik mijn
dienstwerk voor zijn aanschijn. . Gode
zij dank.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
. Benedicta tu in mulieribus.
benedictus fructus ventris tui.

. Et

ANT. Beatam me dicent * omnes
generationes, quia ancillam humilem
respexit Deus, alleluja.

. Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
. En gezegend is de vrucht van uw
schoot.
ANT. Zalig zullen mij prijzen * alle
geslachten; want God heeft neergezien
op zijn nederige dienstmaagd, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Famulis tuis, quaesumus,
Domine, caelestis gratiae munus
impertire: ut, quibus beatae Virginis
partus exstitit salutis exordium;
Visitationis ejus votiva solemnitas pacis
tribuat incrementum. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Schenk aan uw
dienaren, vragen wij, Heer, de gave van
uw hemelse genade; opdat hun, voor wie
het moederschap der heilige Maagd het
begin is geweest van hun heil, het
plechtig feest van haar Bezoek
vermeerdering van vrede verlene. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.
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Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon Salve Regina, bladz. 202.
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Gebed van Balaeus
Maria, dochter van David, wie zou u niet prijzen, daar toch de gehele schepping uw
Zoon bewondert. Hoewel Maagd, hebt gij met moedermelk Hem gevoed, die zelf
aan allen voedsel verschaft. Op uw gedenkdag verheugt zich de Kerk; door uw gebed
moge de wereld ontferming verkrijgen. Eer zij U, Heer, op deze feestdag van uw
Moeder, in de hemel en op aarde en in de vier windstreken der wereld.

Gebed
In dit gebed uit de oude Spaanse liturgie wordt de Moeder Gods met de
Kerk vergeleken. Haar vruchtbaarheid is de vruchtbaarheid der Kerk; in
het Magnificat prijst de Kerk de genade des Heren met de woorden van
zijn Moeder.
Zie, Heer, met de stem der heilige Moeder verheft U geheel de gemeente der Kerk
als onzen Verlosser. Want gij hebt neergezien op de geringheid van uw dienstmaagd,
zowel toen de heilige Maagd U heeft ontvangen, als toen de Kerk U in geloof heeft
erkend; uit gene zijt Gij voortgekomen, deze hebt Gij verlost; terwijl alle geslachten
gene zalig prijzen, worden in deze alle stammen der volkeren gezaligd. Neem dan,
Heer, Israël uw volk op, uwer ontferming indachtig, Gij, die gesproken hebt tot onze
vaderen; opdat de wonderbare verlossing van de gehele wereld de vervulling zij van
uw goddelijke belofte.
Sta uw Kerk bij, barmhartige God, en reinig voortdurend de kinderen der uitverkiezing
in haar schoot; gelijk Gij, verborgen in het lichaam van Maria, Joannes in de schoot
van Elisabeth hebt geheiligd. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

15 augustus
De ten hemelopneming van de heilige Moeder Gods
Dit is vanouds de grootste feestdag ter ere van de heilige Moeder van God. En terecht.
Want in de glorie van haar ten hemelopneming vindt haar heiligheid haar bekroning
en wordt ons de grootheid van haar uitverkiezing op bijzondere wijze openbaar. Dit
laatste voorrecht hetwelk God aan de Moeder des Heren schenkt - dat zij namelijk
ook met haar lichaam in de hemelse heerlijkheid wordt opgenomen - is immers
volkomen in overeenstemming met haar ongerepte onschuld, welke krachtens Christus'
verdiensten, zelfs toen zij werd ontvangen, niet werd geschonden. Nimmer is zij aan
de boosheid onderworpen geweest, en daardoor kan het bederf des doods haar lichaam
niet raken.
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Van de andere kant vieren wij op deze feestdag ook de voltooiing van haar
uitverkiezing. In de Moeder des Heren bewondert de verloste mensheid de volheid
van glorie welke zij zelf zal bereiken op de jongste dag. Opdat wij zeker zouden
weten dat de verlosten eens met den verheerlijkten Christus zullen verrijzen, werd
de Moeder des Heren als het pand en het beeld van de Kerk met lichaam en ziel ten
hemel opgenomen. Daar troont zij als onze machtige beschermster, die niemand ooit
tevergeefs heeft aangeroepen.
Dat de Moeder van God met haar verheerlijkt lichaam aan de zijde van haar Zoon
in diens heerlijkheid zetelt, heeft paus Pius XII in het jaar 1950 als de waarachtige
leer der Kerk uitgesproken.
EERSTE OVERWEGING - Van eeuwigheid voorbestemd tot volheid van genade, op
wondere wijze voor alle besmetting bewaard, heeft Maria op aarde niet opgehouden
haar geloof en haar liefde te richten op God. Omdat zij op onvergelijkelijke wijze
verlangde in de geest met God verbonden te zijn, heeft zij verdiend den enigen Zoon
des Vaders, vóór alle eeuwigheid geboren, in haar schoot te dragen en zo, door deze
nauwe vereniging, het mystieke lichaam van Christus te verwerkelijken. Op Calvarië,
toen zij met haar Zoon verenigd was in zijn lijden, heeft zij zich niet van Hem
gescheiden; daarom heeft Hij haar aangesteld tot de Moeder der gelovigen, die daar
door den apostel Joannes vertegenwoordigd waren. Van het ogenblik, dat de Zoon
zijn grote ziel aan den Vader wedergaf, tot op dat van zijn verrijzenis uit de doden,
bleef zij ten nauwste met Hem verenigd, daar zij de enige gelovige was die Hem
voor de wereld beleed. Ook na de hemelvaart bleef zij met haar Zoon verenigd, daar
zij de Kerk verbeeldde die wacht op den Vertrooster.
Maar nog hechter zou deze eenheid worden. De liefde en de genade in Maria
streefden onophoudelijk naar het heiligdom van de volmaakte liefde en naar Hem
die de afgrond van genade is. Het was rechtmatig dat zij, die op de aarde het kostbare
paleis van God was geweest, de goddelijke ark en de mystieke troon, werd opgenomen
in het waarachtige paleis, tot de hemelse tempel en de troon zelf van God. Vandaag
doet Christus zijn heilige Moeder overgaan van de tenten van Cedar naar de eeuwige
tabernakelen; vandaag verlaat deze kostbare parel, wier glans de aarde in verrukking
bracht, het Jerusalem van hier beneden om binnen te gaan in het Jerusalem des hemels.
Zie, hoe zij, gedragen door de engelen, opstijgt naar het Oosten en de waarachtige
berg Sion nadert. Ook zij mag ingaan tot binnen de voorhang en, hoger dan cherubim
en seraphim, treden tot bij de plaats waar God gezeten is. Nu is haar vereniging
volkomen: Maria, die aan de aarde den Schepper des levens heeft geschonken, verblijft
voortaan dicht bij Hem, in zijn heerlijkheid, in het rijk van het ontoegankelijke licht.
Het maagdelijke lichaam, dat de Zoon van God had geherbergd, is niet aan het bederf
van dood en
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graf overgelaten; stralend van heerlijkheid, is het gelijk geworden aan het verheven
lichaam van haar Zoon en Verlosser. Zo is de Moeder de heerlijke afbeelding van
de vereniging van Christus en zijn Kerk, van het hoofd en de ledematen die tezamen
slechts één lichaam vormen.
TWEEDE OVERWEGING - Met grote vreugde ontvangen vandaag de engelen de heilige
Maagd Maria. Want waarlijk, nu is de volheid der tijden gekomen; de schuld van
Adam en Eva is afgekocht, nu, na den nieuwen Adam, ook de nieuwe Eva binnentreedt
in het koninkrijk. Door een vrouw was de droefheid over de wereld gekomen, en zie,
door een vrouw wordt de vreugde des hemels aan het heelal hergeven. Eva had voor
al haar nakomelingen het paradijs gesloten; Maria stelt het voor alle gelovigen weder
open. Dood en verderf hadden het lichaam uit het paradijs verjaagd; vol heerlijkheid
en geestelijk treedt het er weer binnen. Na een groot gevecht, dat aarde en hemel in
verbazing heeft gebracht, heeft de vrouw, bekleed met de zon, overwonnen en gaat
zij binnen in de glorie, tot verzekering van het geluk van geheel haar
nakomelingschap.
Ook voor de aarde is het feest van vandaag dus reden tot grote vreugde; want de
verheerlijking van Maria is de verheerlijking der gelovigen. Maria treedt het paradijs
binnen, opdat het geheim van de komst des Heren voor de mensen zijn bevestiging
zou vinden, opdat de mensen zouden weten dat, nu de Maagd ten hemel is ingegaan,
het goddelijke en het menselijke voor altijd zijn verbonden. Wij die Maria, toen zij
nog op aarde verbleef, slechts ten dele bezaten, verliezen haar om haar rijker terug
te vinden. De heilige Maagd heeft de wereld verlaten, maar haar geest blijft onder
ons. De ogen van haar lichaam zijn uitgeblust, maar haar geestelijke ogen zijn geopend
en zullen schitteren tot het einde der tijden, (naar den heiligen Theodorus van Studion)
De heilige Moeder van God blijft door haar ten hemelopneming dus voor immer
de Moeder der levenden. Het gebed waarmee zij God voor de wereld smeekte toen
zij Christus droeg, wordt veel machtiger nu zij het uitspreekt in het paradijs zelf, bij
de troon van den Vader. Zij waakt er over het heil van de wereld. Zij, die op aarde
de verbinding vormde tussen den Schepper en de schuldige schepping, tussen de
genade en de gerechtigheid, verblijft in de hemel als de middelaarster tussen de
mensen en haar Zoon. Daar zij de eerste onder de mensen is in heiligheid, kan zij in
onze naam tot Christus spreken. Zij kan dit, omdat haar hoge rang van Moeder,
waarin zij heden wordt bevestigd, haar gegeven werd op Calvarië, toen zij op
onvoorstelbare wijze deelde in de smarten van haar Zoon om wille van het heil der
wereld.
Zo waakt de Maagd Maria in de hemel over ons en blijft zij met de gelovigen die
haar kinderen zijn, tot aan de wederkomst, totdat geheel het mystieke lichaam één
zal zijn en wij, in het gevolg van Christus en zijn Moeder, zullen binnen-
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gaan in het vaderland om het hemelse Jerusalem te vormen. Maar nu reeds, nu de
onpeilbare geheimen zijn voltrokken, nu de nieuwe Adam en de nieuwe Eva in de
heerlijkheid van het paradijs verblijven, ‘staan de poorten van Jerusalem immer open,
dag en nacht; en zie, de zonen en dochters komen van verre en stromen toe naar zijn
poorten’ (Is. 60).

Getijden op het feest van Maria ten hemelopneming
Op 14 Augustus bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
15 Augustus, bladz. 1024, behalve de antifoon bij Magnificat die daar voor de Eerste
Vespers is aangegeven.

De lauden
Tot het kapittel zijn de Lauden gelijk aan die van het Gemeenschappelijke (antifonen
Assumpta est enz., welke ook vóór de psalmen in hun geheel worden gezegd), bladz.
1080.

Kapittel Eccli. 24, 11-12
IN omnibus requiem quaesivi, et in
hereditate Domini morabor. Tunc
praecepit et dixit mihi Creator omnium,
et qui creavit me, requievit in tabernaculo
meo. . Deo gratias.

OVERAL zocht ik een rustplaats, maar
metterwoon wil ik blijven in het erfdeel
des Heren. Want de Schepper aller dingen
beval mij daaromtrent, en Hij die mij
schiep, kwam rusten in mijn tent. .
Gode zij dank.

Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Exaltata est sancta Dei Genitrix. .
Super choros Angelorum ad caelestia
regna.

. Verheven is de heilige Moeder van
God. . Boven de koren der engelen tot
het hemelse rijk.

ANT. Quae est ista, * quae ascendit sicut
aurora consurgens, pulchra ut luna, electa
ut sol, terribilis ut castrorum acies
ordinata?

ANT. Wie is zij, * die daar opstijgt als de
rijzende dageraad, schoon als de maan,
schitterend als de zon, schrikwekkend als
een leger in slagorde?

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Famulorum tuorum,
quaesumus, Domine, delictis ignosce: ut,
qui tibi placere de actibus nostris non
valemus; Genitricis Filii tui Domini nostri

Laat ons bidden. - Vergeef, vragen wij,
Heer, de zonden van uw dienaren; opdat
wij, die U niet kunnen behagen door onze
werken, gered worden door de voorbede
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et regnat.
Die met U leeft en heerst.
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Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

OPGENOMEN is Maria ten hemel; * de ASSUMPTA est Maria in caelum: *
engelen verblijden zich, zij prijzen en
gaudent Angeli, laudantes benedicunt
zegenen den Heer.
Dominum.
De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Maria de Maagd * is opgenomen 2 ANT. Maria Virgo * assumpta est ad
naar het bruidsvertrek in de hoogste ether, aethereum thalamum, in quo Rex regum
waar de Koning der koningen zetelt op stellato sedet solio.
zijn sterrentroon.
3 ANT. In de geur * uwer zalven lopen
wij achter u aan; de jonge dochteren
hebben u lief.

3 ANT. In odorem * unguentorum tuorum
currimus: adolescentulae dilexerunt te
nimis.

4 ANT. Gezegend zijt gij, * dochter, door 4 ANT. Benedicta filia * tu a Domino:
den Heer; want door u hebben wij deel quia per te fructum vitae
gekregen aan de vrucht des levens.
communicavimus.
5 ANT. Schoon zijt gij en aanvallig, *
dochter van Jerusalem; schrikwekkend
ook als een leger in slagorde.

5 ANT. Pulchra es et decora, * filia
Jerusalem, terribilis ut castrorum acies
ordinata.

Kapittel Eccli. 24, 11-12
Overal zocht ik een woonplaats, maar
metterwoon wil ik blijven in het erfdeel
des Heren. Want de Schepper aller dingen
beval mij daaromtrent, en Hij die mij

In omnibus requiem quaesivi, et in
hereditate Domini morabor. Tunc
praecepit et dixit mihi Creator omnium,
et qui creavit me, requievit in tabernaculo
meo. . Deo gratias.
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Gode zij dank.

.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
. Verheven is de heilige Moeder van
. Exaltata est sancta Dei Genitrix. .
God. . Boven de koren der engelen tot Super choros Angelorum ad caelestia
het hemelse rijk.
regna.
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ANT. Hodie * Maria Virgo caelos
ascendit: gaudete, quia cum Christo
regnat in aeternum.

ANT. Heden * is de Maagd Maria
opgegaan ten hemel; verheugt u, want zij
heerst met Christus in eeuwigheid.

Op 14 Augustus in de EERSTE VESPERS:
ANT. Virgo prudentissima, * quo
progrederis, quasi aurora valde rutilans?
Filia Sion, tota formosa et suavis es,
pulchra ut luna, electa ut sol.

ANT. Allervoorzichtigste Maagd, *
waarheen stijgt gij op, gelijk een dageraad
vol heerlijke luister? Dochter van Sion,
gij zijt geheel schoon en bevallig, liefelijk
als de maan, schitterend als de zon.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Famulorum tuorum,
quaesumus, Domine, delictis ignosce: ut,
qui tibi placere de actibus nostris non
valemus; Genitricis Filii tui Domini nostri
intercessione salvemur: Qui tecum vivit
et regnat.

Laat ons bidden. - Vergeef, vragen wij,
Heer, de zonden van uw dienaren; opdat
wij, die U niet kunnen behagen door onze
werken, gered worden door de voorbede
van de Moeder van uw Zoon onzen Heer,
Die met U leeft en heerst.

Op 15 Augustus volgt hier de GEDACHTENIS VAN DEN HEILIGEN JOACHIM, wiens
feest op 16 Augustus wordt gevierd, door de antifoon Laudemus, het vers Potens in
terra en het gebed Deus qui prae omnibus, bladz. 1279.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon Salve Regina, bladz. 202.

Gebed van den heiligen Germanus van Konstantinopel
Hoe kon de dood u tot as en stof doen vergaan, u, die door de menswording van uw
Zoon den mens van bederf en dood hebt bevrijd? Gij hebt de wereld verlaten om de
geheimnisvolle werkelijkheid van de vreeswekkende menswording te bevestigen.
Nu wij u zien heengaan uit het tijdelijke verblijf dezer wereld, en wij u door uw dood
onderworpen zien aan de wetten, op goddelijk bevel door de natuur vastgesteld,
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volkomen mens was, waarachtige Zoon van een waarachtige Moeder, dat Hij een
lichaam bezat gelijk het onze en daarom aan het
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gemeenschappelijk lot niet is ontkomen. Want ook uw Zoon heeft op dezelfde wijze
de dood geproefd, tot heil van het mensdom. Maar met dezelfde heerlijkheid
waarmede Hij is opgestaan uit zijn levendmakend graf, heeft Hij het levenontvangende
graf van uw ontslaping omgeven. Uw beider lichamen zijn begraven geweest, maar
hebben het bederf niet gekend.

Gebeden uit de liturgie
Verleen, vragen wij, almachtige God, dat wij komen tot de eeuwige vreugden van
de heilige Maria altijd Maagd, over wier ten hemelopneming wij ons in jaarlijks feest
door uwe goedheid verheugen.
Bijstand tot heil brenge ons, Heer, het vererenswaardig feest van deze dag, waarop
de heilige Moeder van God de tijdelijke dood heeft ondergaan, maar niet door banden
van dood kon worden weerhouden zij die, vlees van haar vlees, gebaard heeft uw
Zoon, onzen Heer Jesus Christus, die met U leeft en heerst in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.
Onverwekte Vader allerhoogst, hoe grote en heerlijke genadegaven hebt Gij de
roemrijke Maagd Maria geschonken. Door uw Woord werd zij op het getuigenis van
den engel verrijkt; door uw Geest werd zij zwanger, hoewel ongerept; door uw kracht
werd zij op goddelijke wijze overschaduwd; door uw reinheid wist zij, dat zij het
heil zou voortbrengen; door uw wil was zij maagd vóór het baren; door uw macht
bleef zij maagd na het baren; door uw bevel was stralend haar kuisheid en door uw
wonder bleef haar maagdelijkheid onverlet. Verleen ons onwaardigen, bidden wij,
dat wij door haar voorspraak van wereldse beuzelingen worden bevrijd en, zonder
eigen verdienste, van onze zonden worden gereinigd. En gelijk zij verdiende heden
in de koren van engelen en maagden te worden opgenomen en zich over het geschenk
van het onverteerde vlees vol zaligheid te verheugen, zo laat ook ons, nadat ons de
prikkel des vleses ten volle is ontnomen, door uw genade in zaligheid daar toe.

Gebed van Bossuet
Heilige, zalige Maria, nu gij met Jesus Christus zijt en u vol blijdschap in deze
eeuwige middag verheugt in zijn heilige en zalige vertrouwelijkheid, spreek voor
ons tot zijn Hart; spreek, want uw Zoon luistert naar u. Wij vragen u niet om
menselijke grootheid; doordring ons alleen van die ootmoed waardoor gij werd
gekroond, en maak, o geheiligde Maagd, dat allen die uw glorierijke ten
hemelopneming vieren, er diep van doordrongen raken, dat er geen grootheid is
welke niet steunt op de ootmoed; dat zij alleen de overwinning verzekert en de kroon
der zegen
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schenkt; en dat niets meer waar is dan het evangeliewoord, dat wie zich gedurende
zijn leven vernedert, voor altijd zal worden verheven in eeuwige heerlijkheid.
Daarheen moge ons geleiden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Gebed van Abbé Perreyve
Heilige Maagd, vergeet in de dagen van uw heerlijkheid de droefheid van de aarde
niet. Zie vol goedheid neer op de lijdenden, op hen die tegen de moeilijkheden strijden
en aanhoudend de beker drinken van de bitterheid des levens. Heb medelijden met
hen die elkaar beminden en die nu gescheiden zijn. Heb medelijden met de zwakheid
van ons geloof. Heb medelijden met allen die ons lief zijn. Heb medelijden met hen
die wenen, die bidden, die in angst verkeren; geef allen hoop en vrede.

Strofen uit de getijden der Grieken
Komt, alle grenzen der aarde, laat ons zalig prijzen de vererenswaardige opneming
van de Moeder van God. Want in de handen van haar Zoon heeft zij haar ongerepte
ziel teruggegeven. Vandaar is door haar heilig ontslapen de wereld ten leven gewekt,
en, in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen één met de engelen en de
apostelen, viert zij blijde feest.
Uw vererenswaardig ontslapen, alheilige zuivere Maagd, prijzen zalig de scharen
der engelen in de hemel en het geslacht der mensen op aarde; want gij waart de
Moeder van den Schepper aller dingen, Christus God. Zonder ophouden, vragen wij,
spreek bij Hem voor ons ten beste, die na God onze hoop hebben gevestigd op u,
nimmer volprezen, altijd maagdelijke Moeder van God.
U schonk wat de natuur te boven gaat de Heerser aller dingen, God; want gelijk Hij
bij het baren u als Maagd beschutte, heeft Hij in het graf uw lichaam onbederfelijk
bewaard en in heilige opneming u verheerlijkt, u, gelijk het een Zoon zijn Moeder
past te doen, met geschenken overladend.
Waarlijk heeft uw Kind u, Maagd, als een lichtende fakkel van onsterfelijk vuur, een
gouden wierookvat met goddelijke kool, geborgen in het Heilige der heiligen, als de
kruik met manna, als de staf, de van God geschreven tafelen, de heilige ark, de tafel
van het broad des levens.
Gij die het Leven hebt gedragen, zijt ingegaan ten leven zonder dood door uw heilig
ontslapen, met erestoet van engelen, vorsten en machten, apostelen, profeten en
geheel de schepping, toen uw Zoon uw onbevlekte ziel genomen heeft in zijn reine
handen, Maagd en Moeder, Bruid van God.
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Lofzang van Georgius Warda uit de getijden der Chaldeën
Wie kan vatten met zijn geest of met zijn mond verkondigen deze kuise, reine en
heilige, geheiligde, nimmer door een man bekende, onverlette, altijd zuivere Maagd,
die geheiligd werd in het lichaam van haar moeder en verkoren van de moederschoot
af tot de woning, de tempel, de rustplaats, de toren, het paleis en de troon voor den
eeuwigen God. De mond van een mens is niet bij machte te prijzen de Moeder van
den Heer, van engelen en mensen. Zij is de poort, van welke de profeet Ezechiël met
het woord des Heren spreekt, die gesloten is en waardoor niemand kan binnengaan
tenzij alleen de Heer, die door haar in en uitgaat. Zij is de verzegelde bron, waaruit
geheel de wereld haar dorst komt lessen. Zij is de dochter van Eva, door wie Eva's
vloek werd ingelost. En toen zij ontsliep, waren haar gebeden een bolwerk van hulp
voor alle bedroefden. De Maagd werd weggevoerd in een wolk en met haar gingen
de koren van engelen, spelend op hun trompetten en horens en roepend: Gezegend
zijt gij, wondervolle boom, die een wondervolle vrucht hebt voortgebracht; gezegend
zijt gij, wondervol braambos, dat niet verteerd werd door de vlam; gezegend zijt gij,
vlies, dat Gedeon aanschouwde en waardoor hij uw geheim leerde kennen; gezegend
zijt gij, stad op de berg, woonplaats voor den Zoon des Allerhoogsten; gezegend zijt
gij, want door u is verlossing gekomen voor Adam en zijn kinderen; gezegend zijt
gij, want door u werd de vrouw, die van oudsher veracht was, geëerd.

22 augustus
(Aartsbisdom utrecht 23 augustus)
Het onbevlekte hart van de heilige Moeder van God
Door dit nieuwste der feesten ter ere der heilige Moeder Gods eren wij de heiligheid
waarmede zij heeft beantwoord aan hare uitverkiezing, en waarmede zij (zouden wij
durven zeggen) in het wonderbare wisselspel van uitverkiezing en zelfheiliging de
verlossing door haar Zoon over de wereld heeft afgeroepen.
In het feest van Maria's onbevlekt Hart eren wij in het bijzonder haar liefde welke
steeds onveranderd op God was gericht en welke geheel de christenheid, ja geheel
de wereld omvat. Van deze liefde is haar hart het symbool, dat de christenen des te
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grager hebben aanvaard, omdat er tevens door wordt uitgedrukt hoe de Moeder des
Heren met haar verheerlijkt lichaam ten hemel is opgenomen, en hoe het een mens
is die ons daar met zulk een Godverlichte liefde bemint en beschermt.
OVERWEGING (naar Nicolaas Cabasilas) - De heilige Moeder Gods was niet slechts
een werktuig in de handen van den Schepper. Zelf heeft zij den Heer van het heelal
op aarde doen nederdalen; zij heeft dit verdiend door een ongerept leven, door haar
heiligheid, haar verzaking aan alle kwaad, haar beoefening van alle deugden; door
haar ziel, die zuiverder was dan het licht; door haar van de geest geleid lichaam, dat
stralender was dan de zon, reiner dan de hemel en heiliger dan de tronen der cherubim;
door haar hart, dat geheel gegrepen was door een liefde tot God welke alle andere
verlangens in zich opnam en omvormde. Door zo haar lichaam en ziel dienstbaar te
maken, heeft zij een schoonheid verworven, die de blik van God tot haar trok en die
met haar luister de menselijke natuur heeft verrijkt.
Als de alheilige Maagd zich niet daarop met lichaam en hart had voorbereid, zou
God den mens niet met welgevallen hebben beschouwd en evenmin tot hem zijn
afgedaald. Als de Maagd niet had geloofd en toegestemd, zou de wil van God zich
niet in ons hebben kunnen vervullen. Op de aarde moesten een ziel en een lichaam
gereed zijn om Hem te ontvangen, om zijn komst voor te bereiden en den mens door
zichzelf tot de hergeboorte des heils te brengen. Aldus heeft de Onbevlekte ingestemd
met het door God afgekondigde werk der verlossing, en het bekrachtigd. Aldus was
de menswording van het Woord niet alleen het werk van de kracht des Vaders en
van zijn Geest, maar ook van de wil en het geloof van een Maagd.
Het meest bewonderenswaardig is wel, dat de Maagd op zo groot een mysterie, haar
van te voren geheel onbekend, volkomen was voorbereid, en dat zij, in de rust van
haar ziel en de zuiverheid van haar hart welke daarmede in overeenstemming waren,
de onverwachte komst van God heeft ontvangen. ‘Zie de dienstmaagd des Heren.’
Deze woorden veranderen de aarde in een hemel, maken het paradijs voor de mensen
wederom toegankelijk, verenigen hemel en aarde tot één enkel koor rond Hem die
beide gelijkelijk toebehoort; want uit de hemel is Hij op aarde nedergedaald en,
hoewel bewoner van de hemel, is Hij bewoner der aarde geworden.

Getijden op het feest van het onbevlekte hart van Maria
De EERSTE VESPERS op 21 Augustus zijn geheel gelijk aan de Vespers op 22 Augustus,
bladz. 1031.
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De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

TOEN de Koning * aanlag op zijn
rustbed, gaf mijn nardus zoete geur.

DUM esset Rex * in accubitu suo, nardus
mea dedit odorem suavitatis.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Zijn linker * is onder mijn hoofd, 2 ANT. Laeva ejus * sub capite meo, et
en zijn rechter omvat mij.
dextera illius amplexabitur me.
3 ANT. Zwart ben ik, * maar bevallig,
3 ANT. Nigra sum, * sed formosa, filiae
dochters van Jerusalem; daarom heeft de Jerusalem; ideo dilexit me Rex, et
Koning mij bemind, en mij geleid in zijn introduxit me in cubiculum suum.
slaapvertrek.
4 ANT. Voorbij is de winter, * de buien
zijn heen en afgedreven; sta op, mijn
vriendin, en kom.

4 ANT. Jam hiems transiit, * imber abiit
et recessit: surge, amica mea, et veni.

5 ANT. Uitgelezen schoon * zijt gij en 5 ANT. Speciosa * facta es et suavis in
aanminnig in uw moederweelde, heilige deliciis tuis, sancta Dei Genitrix.
Moeder van God.

Kapittel Eccli. 24, 14
Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal ik niet vergaan; en in zijn
heilige woning verrichtte ik mijn
dienstwerk voor zijn aanschijn. . Gode
zij dank.

Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non desinam,
et in habitatione sancta coram ipso
ministravi. . Deo gratias.

Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
ANT. O zalige Maagd * Maria, gij
ANT. O beata Virgo * Maria: tu gratiae
Moeder van genade, gij hoop der wereld, Mater, tu spes mundi, exaudi nos filios
verhoor ons, uw kinderen, die tot u
tuos clamantes ad te.
roepen.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui in Corde beatae Mariae Virginis
dignum Spiritus Sancti habitaculum
praeparasti: concede propitius; ut,
ejusdem purissimi Cordis festivitatem
devota mente recolentes, secundum cor
tuum vivere valeamus. Per Dominum...
in unitate ejusdem Spiritus Sancti.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die in het Hart van de heilige Maagd
Maria een waardige woning hebt bereid
voor den Heiligen Geest; verleen
goedgunstig dat wij, die het feest van dit
allerzuiverste Hart met een vroom
gemoed vieren, naar uw Hart mogen
leven. Door onzen Heer... in de eenheid
van dien Heiligen Geest.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot en met de lofzang Ave maris stella zijn de Vespers gelijk aan die op bladz. 1111.
De antifonen worden echter ook vóór de psalmen in haar geheel gebeden.
. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

. Gedoog dat ik u love, heilige Maagd.
. Geef mij kracht tegen uw vijanden.

ANT. Exsultavit cor meum * in Domino, ANT. Mijn Hart verheugt zich * in den
et exaltatum est cornu meum in Dei meo, Heer, en mijn sterkte is verheven in mijn
quia laetata sum in salutari tuo.
God, omdat ik mijn vreugde heb
gevonden in uw heil.
Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui in Corde beatae Mariae Virginis
dignum Spiritus Sancti habitaculum
praeparasti: concede propitius; ut,
ejusdem purissimi Cordis festivitatem
devota mente recolentes, secundum cor
tuum vivere valeamus. Per Dominum...
in unitate ejusdem Spiritus Sancti.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die in het Hart van de heilige Maagd
Maria een waardige woning hebt bereid
voor den Heiligen Geest; verleen
goedgunstig dat wij, die het feest van dit
allerzuiverste Hart met een vroom
gemoed vieren, naar uw Hart mogen
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Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon Salve Regina, bladz. 202.

Toewijding aan het onbevlekte hart van Maria
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft paus Pius XII de christenheid
uitgenodigd haar toevlucht te nemen tot de heilige Moeder Gods. Wij
beroepen ons daarbij op de reine liefde van haar Onbevlekt Hart, welke
ons de zekerheid is van haar moederlijke bescherming en tevens het meest
verheven voorbeeld van de navolging van Christus. Zelf heeft de Moeder
Gods de wereld op deze bescherming en op dit voorbeeld gewezen, toen
zij het geheim van haar liefde openbaarde bij de verschijningen te Fatima.
Koningin van de heilige Rozenkrans, hulp der christenen, toevlucht van het mensdom,
gij die in elke kruistocht des Heren zegeviert, smekend vallen wij neer voor uw troon,
vol vertrouwen dat gij ons barmhartigheid zult verwerven en dat gij ons in deze
rampvolle tijd genaden, tijdige hulp en bescherming zult geven, niet om onze
verdiensten, waarop wij ons niets laten voorstaan, maar uitsluitend om de onmetelijke
goedheid van uw moederlijk Hart. Verenigd met de heilige Kerk, het mystieke lichaam
van uw Jesus, dat op zoveel plaatsen lijdt en bloedt, en zo hevig wordt beproefd,
verenigd ook met de gehele wereld, die door wilde vijandschap verscheurd en door
vlammende haat verteerd wordt, en aldus het slachtoffer is van haar eigen
ongerechtigheid, vertrouwen en wijden wij ons aan uw onbevlekt Hart toe in deze
bange stonde in de geschiedenis der mensheid. Zie vol medelijden neer op zoveel
stoffelijke en zedelijke ellende; op al dat leed, die angsten van vaders en moeders,
van echtgenoten, van broers en zusters, van onschuldige kinderen; op al die geknakte
jonge levens; op die lichamen, vaneengereten in een afschuwelijke slachting; op de
zielen in vertwijfeling en in doodsangst, of in gevaar voor eeuwig verloren te gaan.
Gij, Moeder van barmhartigheid, verkrijg voor ons van God de vrede, en vooral
die genade, welke in één oogwenk de harten der mensen kan bekeren, welke de vrede
voorbereidt, bewerkt en verzekert. Koningin van de vrede, bid voor ons en geef aan
de wereld in oorlog de vrede waarnaar de volkeren verlangen, de vrede in de waarheid,
in de rechtvaardigheid en in de liefde van Christus. Geef hun, dat de wapens tot rust
en de harten tot vrede komen, opdat in de rust der orde Gods rijk zich verbreide.
Verleen uw bescherming aan
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de ongelovigen en aan allen, die nog neerliggen in de schaduwen van de dood; geef
hun vrede en doe voor hen de Zon der waarheid opgaan, opdat zij, evenals wij, voor
den enigen Verlosser der wereld kunnen herhalen: Ere aan God in den hoge, en vrede
op aarde aan de mensen van goede wil.
Geef vrede aan de volkeren, die zijn afgescheiden door dwaling of door scheuring,
en vooral aan hen, die u een bijzondere godsvrucht toedragen, bij wie geen huis werd
gevonden waar uw beeltenis, die nu misschien is weggeborgen tot betere tijden, niet
werd vereerd; leid hen terug tot de ene schaapstal van Christus, onder den enen en
waren Herder. Verkrijg vrede en algehele vrijheid voor de heilige Kerk Gods; houd
de wassende vloed van het moderne heidendom tegen; wek de gelovigen op tot liefde
voor de zuiverheid, tot de beoefening van een christelijk leven en tot apostolische
ijver, opdat het volk Gods toeneme in verdiensten en in aantal. Eindelijk, zoals weleer
de Kerk en geheel het mensdom werd toegewijd aan het heilig Hart van Jesus, omdat
zij op Hem alle hoop stelden als teken en onderpand van overwinning en redding,
zo wijden wij ons nu voor immer toe aan u, aan uw onbevlekt Hart, o onze Moeder
en Koningin der wereld; opdat door uw liefde en door uw schutse de zege van het
rijk Gods worde verhaast, en alle volkeren, in vrede met elkander en met God, u
zalig prijzen, en van het éne uiteinde der aarde tot het andere met u aanheffen het
eeuwig Magnificat van eer, liefde en dankbaarheid aan Jesus' heilig Hart, waarin
alleen zij kunnen vinden de waarheid, het leven en de vrede.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote
Ik loof U, allergenadigste Jesus, door uw eigen allerzoetst Hart, voor de brandende
wederzijdse liefde welke uw goddelijk Hart verenigd heeft met dat van de
ongeschonden Maagd, en welke in haar zuivere schoot uw alheerlijke Godheid met
de mensheid allerinnigst en onverbrekelijk heeft verbonden. In deze liefde heeft de
Maagd U nagevolgd, U, die het leven zijt der levenden en die in zo groot een liefde
op het kruis een allerbitterste dood zijt gestorven om de mensen te verlossen.
Ik loof en groet u, Moeder van genaden, allerwaardigst heiligdom van den Heiligen
Geest, door het zoete Hart van Jesus Christus, den Zoon van God den Vader en ook
uw allerliefste Kind; en ik bid u ons bij te staan in alle noden en in het uur van onze
dood. Amen.

Gebed van den heiligen Franciscus van Sales
Alheilige Moeder van God, vat van onvergelijkelijke uitverkiezing, Koningin van
op-
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perste liefde, gij zijt het meest beminnenswaardige, het meest beminnende en meest
beminde van alle schepselen. De liefde van den hemelsen Vader heeft in u van alle
eeuwigheid haar welgevallen gevonden en uw ongerept Hart voorbestemd om in
heilige liefde tot volmaaktheid te komen; opdat gij eens uw enigen Zoon met een
enige moederliefde zoudt beminnen, gelijk Hij Hem van eeuwigheid heeft liefgehad
met eeuwige vaderliefde. O Jesus, mijn Verlosser, aan wie kan ik beter betuigen dat
ik U bemin, dan aan het beminnenswaardige Hart van de welbeminde uwer ziel?

8 september
De geboorte van de heilige Moeder Gods
Negen maanden na het feest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis vieren wij haar
geboorte. Blijde vieren wij deze dag als de dageraad van het heil, want uit dit kind
is ons opgegaan de Zon der gerechtigheid, Christus onze God.
OVERWEGING (naar den heiligen Andreas van Kreta) - Het feest van de geboorte der
Maagd Maria is het begin en de eersteling van de feestdagen van het Nieuwe Verbond;
want het kind dat heden wordt geboren, nog onbekend aan Israël en aan de wereld,
is voorbestemd om te dragen Hem die alles komt beginnen, verenigen en voltooien.
De Wet neemt een einde met haar die de poort is, welke open staat voor de genade
en de waarheid; de dochter van David en de Moeder van God staat op de grens tussen
duisternis en licht, en is zelf reeds het licht dat aan de Zon der gerechtigheid
voorafgaat en zijn komst aankondigt. In haar is de volheid van de profetie vervuld,
en reeds schijnt de waarheid in volle glans in de wereld.
Hoeveel wonderen zijn in dit kind niet verenigd? Door haar, in de luister van haar
onbevlekte edelheid, ontvangt de mensheid uit Gods eigen handen de gave van haar
eerste gedaante weder, en hervindt zij haar eerste schoonheid. De verminkingen der
zonde hadden de adel van de menselijke natuur ontluisterd; maar zie, heden verschijnt
op aarde de Moeder van Hem die schoon is bij uitnemendheid, en in haar herkrijgt
de natuur haar oorspronkelijke voorrechten, wordt met koninklijke waardigheid
bekleed en toebereid tot een tempel om den Heiligen Geest, den levenden God, te
ontvangen. Heden worden aan de oud geworden wereld, nu zij van Godswege geheel
wordt hervormd, de eerstelingen van de tweede schepping geschonken. Zo vindt zich
heden toebereid, om wille onzer hergeboorte, het zuurdeeg waardoor geheel het
heelal in gisting zal komen; het onbevlekte heiligdom waarin het Lam, onze Christus,
op geestelijke wijze gaat worden geofferd; de kostbare tafel,
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waarop gaat worden geslacht Hij die alle dingen heiligt. Door haar die vandaag wordt
geboren, zal het nieuwe gastmaal des levens worden aangerecht, zal geheel de wereld
worden tot een geestelijk Bethlehem, dit is: tot een huis des broods. In de heilige
Moeder Gods, nog verborgen tussen de mensen en onbekend in Israël, maar vol
eerbied beschouwd door de hemelen en de machten der hemelen, vangt heden aan
het grote verbond tussen hemel en aarde, het mystieke leven der Kerk.

Getijden op het feest van de geboorte van de heilige Moeder Gods
Op 7 September bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
8 September, bladz. 1036, behalve de antifoon bi Magnificat die daar voor de Eerste
Vespers is aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

NATIVITAS gloriosae * Virginis Mariae DE GEBOORTE * van de roemrijke
ex semine Abrahae, ortae de tribu Juda, Maagd Maria uit het geslacht van
clara ex stirpe David.
Abraham, gesproten uit de stam van Juda,
uit het befaamde huis van David.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Nativitas est hodie * sanctae
2 ANT. Heden vieren wij * de Geboorte
Mariae Virginis, cujus vita inclyta cunctas van de heilige Maagd Maria, wier
illustrat ecclesias.
roemvol leven alle kerken verlicht.
3 ANT. Regali ex progenie * Maria exorta 3 ANT. Gesproten uit koninklijk geslacht
refulget: cujus precibus nos adjuvari
* schittert Maria in luister; met aandrang
mente et spiritu devotissime poscimus. smeken wij uit geheel ons hart door haar
gebeden te worden bijgestaan.
4 ANT. Corde et animo * Christo canamus 4 ANT. Met hart en geest * laat ons
gloriam in hac sacra solemnitate
Christus lof zingen op deze heilige
praecelsae Genitricis Dei Mariae.
feestdag van de hoogverheven Moeder
Gods Maria.
5 ANT. Cum jucunditate * Nativitatem
beatae Mariae celebremus, ut ipsa pro
nobis intercedat ad Dominum Jesum
Christum.

5 ANT. Met vreugde * laat ons de
Geboorte vieren van de heilige Maria,
opdat zij voor ons ten beste spreke bij den
Heer Jesus Christus.
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Kapittel Eccli. 24, 14
Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal ik niet vergaan; en in zijn
heilige woning verrichtte ik mijn
dienstwerk voor zijn aanschijn. . Gode
zij dank.

Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non desinam,
et in habitatione sancta coram ipso
ministravi. . Deo gratias.

Lofzang O gloriosa virginum, bladz. 1088.
. Heden vieren wij de Geboorte van de . Nativitas est hodie sanctae Maria
heilige Maagd Maria. . Wier roemvol Virginis. . Cujus vita inclyta cunctas
leven alle kerken verlicht.
illustrat ecclesias.
ANT. De Geboorte op deze dag * laat ons
plechtig vieren van de Moeder Gods
Maria altijd Maagd, door wie de
verhevenheid van de Troon naar buiten
is getreden, alleluja.

ANT. Nativitatem hodiernam * perpetuae
Virginis Genitricis Dei Mariae solemniter
celebremus, qua celsitudo throni
processit, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Schenk aan uw
dienaren, vragen wij, Heer, de gave der
hemelse genade; opdat hun, wien het
Moederschap van de Maagd het begin
van het heil is geweest, het plechtig feest
van haar Geboorte vermeerdering van
vrede verlene. Door onzen Heer.

Oremus. - Famulis tuis, quaesumus,
Domine, caelestis gratiae munus
impertire: ut, quibus beatae Virginis
partus exstitit salutis exordium,
Nativitatis ejus votiva solemnitas pacis
tribuat incrementum. Per Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.
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God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

DE GEBOORTE * van de roemrijke
NATIVITAS gloriosae * Virginis Mariae
Maagd Maria uit het geslacht van
ex semine Abrahae, ortae de tribu Juda,
Abraham, gesproten uit de stam van Juda, clara ex stirpe David.
uit het befaamde huis van David.
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De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Nativitas est hodie * sanctae
2 ANT. Heden vieren wij * de Geboorte
Mariae Virginis, cujus vita inclyta cunctas van de heilige Maagd Maria, wier
illustrat ecclesias.
roemvol leven alle kerken verlicht.
3 ANT. Regali ex progenie * Maria exorta 3 ANT. Gesproten uit koninklijk geslacht
refulget: cujus precibus nos adjuvari
* schittert Maria in luister; met aandrang
mente et spiritu devotissime poscimus. smeken wij uit geheel ons hart door haar
gebeden te worden bijgestaan.
4 ANT. Corde et animo * Christo canamus 4 ANT. Met hart en geest * laat ons
gloriam in hac sacra solemnitate
Christus lof zingen op deze heilige
praecelsae Genitricis Dei Mariae.
feestdag van de hoogverheven Moeder
Gods Maria.
5 ANT. Cum jucunditate * Nativitatem
beatae Mariae celebremus, ut ipsa pro
nobis intercedat ad Dominum Jesum
Christum.

5 ANT. Met vreugde * laat ons de
Geboorte vieren van de heilige Maria,
opdat zij voor ons ten beste spreke bij den
Heer Jesus Christus.

Kapittel Eccli. 24, 14
Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non desinam,
et in habitatione sancta coram ipso
ministravi. . Deo gratias.

Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal ik niet vergaan; en in zijn
heilige woning verrichtte ik mijn
dienstwerk voor zijn aanschijn. . Gode
zij dank.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1117.
. Nativitas est hodie sanctae Mariae
Virginis. . Cujus vita inclyta cunctas
illustrat ecclesias.

. Heden vieren wij de Geboorte van de
heilige Maagd Maria. . Wier roemvol
leven alle kerken verlicht.

ANT. Nativitas tua, * Dei Genitrix Virgo,
gaudium annuntiavit universo mundo: ex
te enim ortus est sol justitiae, Christus
Deus noster: qui solvens maledictionem,
dedit benedictionem, et confundens
mortem, donavit nobis vitam
sempiternam.

ANT. Uw Geboorte * Moeder Gods en
Maagd, heeft vreugde verkondigd aan
geheel de wereld; want uit u is opgegaan
de Zon der gerechtigheid, Christus onze
God; die door de vloek te delgen ons
zegening heeft geschonken en, door de
dood te overwinnen, ons verrijkt heeft
met eeuwig leven.
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Op 7 September in de EERSTE VESPERS:
ANT. Laat ons vieren * de allerwaardigste
Geboorte van de roemrijke Maagd Maria,
die de waardigheid van Moeder Gods
heeft ontvangen en daarbij de
maagdelijke ongereptheid niet heeft
verloren.

ANT. Gloriosae * Virginis Mariae ortum
dignissimum recolamus, quae et
Genitricis dignitatem obtinuit, et
virginalem pudicitiam non amisit.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Schenk aan uw
dienaren, vragen wij, Heer, de gave der
hemelse genade; opdat hun, wien het
Moederschap van de Maagd het begin
van het heil is geweest, het plechtig feest
van haar Geboorte vermeerdering van
vrede verlene. Door onzen Heer.

Oremus. - Famulis tuis, quaesumus,
Domine, caelestis gratiae munus
impertire: ut, quibus beatae Virginis
partus exstitit salutis exordium,
Nativitatis ejus votiva solemnitas pacis
tribuat incrementum. Per Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon Salve Regina, bladz. 202.

Gebed, toegevoegd aan de geschriften van den heiligen Anselmus
Sta mij toe u te prijzen, heilige Maagd; geef mij kracht tegen uw vijanden, tegen den
vijand van geheel het menselijk geslacht. Geef mij kracht u nederig aan te roepen.
Door de verdiensten van uw heilige geboorte geef mij kracht u uit al mijn vermogen
in mijn gebeden te loven, gij die zijt geboren als een zuivere vreugde voor geheel de
christenheid, als de hoop van ons leven en onze vertroosting. Want toen gij geboren
zijt, heilige Maagd, is geheel de wereld verlicht. Een zalige stam zijt gij en een heilige
wortel, en gezegend is uw vrucht. Gij alleen hebt verdiend, vol als gij waart van den
Heiligen Geest, als Maagd God te ontvangen, als Maagd God in uw schoot te dragen,
als Maagd Moeder te worden, en Maagd te blijven ook na het baren. Heb medelijden
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roemrijke geslacht van David aan geheel de wereld vreugde heeft geboodschapt,
deze ook mij met waarachtige vreugde vervulle, en reinige van alle zonde. Bid voor
mij, zorgzame Maagd, dat de vreugdevolle blijdschap om uw heilige geboorte voor
al mijn zonden tot een mantel strekke van vergeving.

Strofen uit de getijden volgens de Byzantijnse ritus
Heden heeft God, die rust op de tronen der geesten, Zich op aarde een heilige troon
bereid; die in wijsheid de hemelen heeft bevestigd, heeft Zich een levende hemel
ingericht; uit onvruchtbare wortel immers heeft Hij ons doen ontspruiten een
levendragende plant, zijne Moeder. Die de God zijt der wonderwerken en der
hopelozen hoop, Heer, U zij lof.
Dit is de dag des Heren; jubelt, volkeren; want zie, de bruidskamer van het Licht en
het boek van het Woord des levens is voortgekomen uit een schoot. De poort naar
het Oosten is ter wereld gebracht, en ziet uit naar de intocht van den Hogepriester.
Zij alleen zal alleen Christus doen uitgaan in de wereld, tot redding onzer zielen.
De Maagd en waarlijk Moeder Gods Maria is heden ons als een stralende wolk
opgelicht, en wordt uit rechtvaardigen geboren tot onze heerlijkheid. Niet langer
geldt nu Adams oordeel; Eva wordt van haar boeien bevrijd; en hierom roepen wij
de enig reine met vertrouwen toe, en zeggen: Blijdschap verkondigt uw geboorte aan
geheel de wereld.
In u, onbevlekte, wordt bezongen en verheerlijkt het geheim van de Drievuldigheid;
want de Vader toont zijn welbehagen, het Woord heeft onder ons zijn woning
opgericht en de Heilige Geest heeft u overschaduwd.
Wij vieren, onbevlekte, en eren vol geloof uw heilige geboorte, vrucht van de belofte;
want daardoor zijn wij bevrijd van de vervloeking van ons aller vader, toen Christus
is verschenen.
En de volgende lofzang, welke de Latijnse Kerk in haar liturgie heeft
overgenomen (antifoon bij de lofzang ‘Magnificat’ in de tweede Vespers):
Uw geboorte, Moeder Gods, heeft vreugde verkondigd aan geheel de wereld. Want
uit u is opgegaan de Zon der gerechtigheid, Christus onze God, die door de vloek te
delgen ons zegening heeft geschonken, en door de dood te overwinnen ons verrijkt
heeft met eeuwig leven.
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15 september
De smarten van de heilige Moeder Gods
In navolging van de Grieken, die in lange klaagzangen het lijden van Jesus' Moeder
bezongen, zijn ook in het Westen gedurende de middeleeuwen de vromen Maria's
smarten gaan vereren. Ook deze behoren tot het geheim van de Moeder des Heren.
Want als wij er zeker van zijn, dat Maria door haar geloof en haar gehoorzaamheid
er in heeft toegestemd de Moeder van den Verlosser te worden, dan moeten wij
eveneens overwegen hoeveel droefheid haar dit goddelijk moederschap heeft gebracht
en hoe zij ook in haar smarten den goddelijken Verlosser nabij is geweest; hoe zij
met Hem één is geweest in zijn lijden. Haar smart is zo groot geweest als haar liefde.
Maar door de kracht van haar geloof was er in haar medelijden geen spoor van
zwakheid. Reeds de heilige Ambrosius overwoog, hoe de Moeder recht stond onder
het kruis, door haar mateloze droefheid niet gebroken. De gehoorzaamheid, waarmede
zij den engel betuigde dat zij er in toestemde de Moeder des Heren te worden, heeft
zij op Golgotha niet verloochend. Ook onder het kruis heeft de Moeder deel aan het
heilswerk van haar Zoon. Onder het kruis werd zij de Koningin der martelaren.
De droefheid van de Moeder Gods heeft haar hoogtepunt gevonden bij het lijden
en sterven van haar Zoon. Als wij echter over haar zeven smarten spreken, bedoelen
wij haar droefheid bij de voorspelling van Simeon, bij de vlucht naar Egypte, toen
zij haar twaalfjarig kind verloren waande (of toen Hij afscheid van haar nam bij het
begin van zijn openbaar leven), bij de ontmoeting op de kruisweg, bij Jesus' dood
aan het kruis, bij de kruisafneming (of bij de doorsteking van Christus' hart) en bij
de begrafenis van zijn gestorven lichaam.
Gedurende de Passietijd herdenken wij de smarten van de Moeder Gods op Vrijdag
voor Palmzondag. De eigenlijke feestdag viert de kerk op 15 September.
OVERWEGING OVER DE WOORDEN: EEN ZWAARD ZAL UW ZIEL DOORBOREN (van
Paul Claudel) - Niet alleen haar geloof heeft de Maagd aan haar Zoon te bieden, niet
uit dit voedsel alleen bestaat haar aandachtige en volledige toewijding; het bestaat
uit haar droefheid. Dat zwaard, sinds de val de onafscheidelijke gezel onzer
ballingschap; dat vleesverslindende zwaard, waarvan Jesus zelf zei dat Hij het aan
de mensen kwam brengen - sint Jan zag het uit zijn mond komen, scherp en
tweesnijdend; en sint Paulus noemt het als een van de vormen van den Heiligen Geest
- Maria heeft het voor immer opgenomen en geborgen als een schat, midden door
haar hart gestoken.
Zelf is zij het tegemoet gegaan als zijn prooi; namens heel het volk is zij de
Gerechtigheid
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tegemoet getreden. Zie, hoe het zwaard, door Simeon voorzegd, voor altijd zijn plaats
heeft gevonden. Nu kan men zich Maria evenmin meer denken zonder het zwaard
als Jesus Christus zonder het kruis. Het is Rachel tegenover het kruis, voor altijd,
die weigert getroost te worden. ‘Uw smart is groot als de zee, dochter van Jerusalem,’
zegt Jeremias. ‘Gij die langs gaat,’ herneemt de liturgie - maar ik, evenals zij in het
‘Stabat Mater’ geworteld aan de voet van het kruis, ik wil niet langs gaan - ‘zie, of
er een smart is als de mijne.’ De slag welke de mensheid sinds haar val - niet wetend
wat zij doet, maar juist om te trachten dit te weten te komen - aan God wil toebrengen
om de nederlaag van Satan te wreken, gaat door haar hart om dat van haar Zoon te
bereiken. Al het kwaad dat de mensen sinds de schepping God hebben aangedaan,
alle kansen tot wraak die zij hebben ontleend aan het lichaam en aan de liefde welke
hun ter beschikking waren gesteld, alles wat tot het eind der wereld zal worden
misdreven, zal worden uitgedacht en geprobeerd, alle aanwas van eeuw tot eeuw die
de hel heeft opgehoopt, Maria aanschouwt het als onwankelbare getuige en wordt
er door verscheurd. Zij is daar voor eeuwig, om alles te zien, om alles te lijden, om
alles uit te boeten.

Getijden op het feest van de smarten van de heilige Moeder Gods
De eerste vespers
Op 14 September bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers
op 15 September, bladz. 1044, behalve het onderstaande:
AD MAGN. ANT. Nolite * me considerare ANT. BIJ MAGN. Verwijt mij niet, * dat
quod fusca sim, quia decoloravit me sol. ik onschoon ben, want de zon heeft mij
Filii matris meae pugnaverunt contra me. ontkleurd. De zonen mijner moeder
hebben tegen mij gestreden.
Na het gebed wordt de GEDACHTENIS VAN DE VERHEFFING VAN HET KRUIS DES
HEREN ingevoegd:
ANT. O Crux benedicta, * quae sola fuisti ANT. O gezegend Kruis, * dat alleen
digna portare Regem caelorum et
waardig zijt geweest den Koning en Heer
Dominum, alleluja.
der hemelen te dragen, alleluja.
. Hoc signum Crucis erit in caelo. .
Cum Dominus ad judicandum venerit.

. Dit teken van het Kruis zal aan de
hemel zijn. . Wanneer de Heer ten
oordeel komt.

Oremus. - Deus, qui nos hodierna die
Exaltationis

Laat ons bidden. - God, die ons heden
verblijdt door het
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jaarlijks feest van de Verheffing van het
heilig Kruis; geef, vragen wij, dat wij in
de hemel de vruchten ontvangen van de
verlossing van Hem, wiens geheim wij
op aarde hebben gekend. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

sanctae Crucis annua solemnitate
laetificas: praesta, quaesumus; ut, cujus
mysterium in terra cognovimus, ejus
redemptionis praemia in caelo mereamur.
Per eundem Dominum.

Op 14 en 15 September wordt de lofzang van de COMPLETEN met de volgende
strofe besloten:
Jesus, aan U zij eer, die voor
uw dienaren geleden hebt,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui passus es pro servulis,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

WAARHEEN * is uw Beminde gegaan, QUO abiit * dilectus tuus, o pulcherrima
o schoonste der vrouwen? Waarheen
mulier? quo declinavit dilectus tuus, et
heeft Zich uw Beminde gewend? Wij
quaeremus eum tecum?
zullen Hem met u zoeken.
De psalmen zoals op Zondag, bladz . 106.
2 ANT. Gaat heen van mij, * bitter wil ik 2 ANT. Recedite a me, * amare flebo,
wenen; poogt niet mij te troosten.
nolite incumbere, ut consolemini me.
3 ANT. Geen gedaante * is aan Hem en 3 ANT. Non est ei * species, neque decor,
geen schoonheid; en wij zagen Hem, en et vidimus eum, et non erat aspectus.
Hij had geen gestalte die ons behaagt.
4 ANT. Van zijn voetzool * tot de kruin 4 ANT. A planta pedis * usque ad
van zijn hoofd is aan Hem geen
verticem capitis non est in eo sanitas.
gezondheid.
5 ANT. Steunt mij met bloemen, *
onderstut mij met vruchten, want ik
verkwijn van liefde.

5 ANT. Fulcite me floribus, * stipate me
malis, quia amore langueo.
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Waarmede zal ik u vergelijken, of aan
wie u gelijk achten, doch-

Cui comparabo te? vel cui assimilabo te,
filia Jerusa-
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lem? cui exaequabo te, et consolabor te, ter Jerusalem? Waarmede zal ik u
virgo filia Sion? Magna est velut mare gelijkstellen, dat ik u trooste, maagd,
contritio tua. . Deo gratias.
dochter van Sion? Want groot als de zee
is uw jammer. . Gode zij dank.

Lofzang
Summae Deus clementiae,
septem dolores Virginis
plagasque Jesu Filii
fac rite nos revolvere.

O God vol goedertierenheid,
geef ons de smarten van de Maagd
en Jesus' heil'ge wonden ook
te overwegen naar 't behoort.

Nobis salutem conferant
Deiparae tot lacrimae,
quibus lavare sufficis
totius orbis crimina.

Ons mogen zijn tot zaligheid
het lijden van de Moeder Gods
en zoveel tranen, dat Gij d'aard
daarmee van zonden zuiv'ren kunt.

Sit quinque Jesu vulnerum
amara contemplatio,
sint et dolores Virginis
aeterna cunctis gaudia.

Jesus vijf heil'ge wonden die
w'aanschouwen vol van droefenis,
de smarten ook der Maagd, dat zij
voor allen eeuw'ge vreugde zijn.

Jesu, tibi sit gloria,
qui passus es pro servulis,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij eer, die voor
uw dienaren geleden hebt,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Maria Virgo, per virtutem tot dolorum. . Maria Maagd, door de kracht van
. Fac nos gaudere in regno caelorum. zoveel smarten. . Laat ons verblijd
worden in het rijk der hemelen.
ANT. Venite, * ascendamus ad montem ANT. Komt, * laat ons opgaan naar de
Domini, et videte, si est dolor sicut dolor berg des Heren; en ziet, of er een smart
meus.
gelijk is aan de mijne.
Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, in cujus passione,
secundum Simeonis prophetiam,
dulcissimam animam gloriosae Virginis
et Matris Mariae doloris gladius
pertransivit: concede propi-

Laat ons bidden. - God, bij wiens lijden,
volgens de voorzegging van Simeon, het
allertederst hart van de roemrijke Maagd
en Moeder Maria met een zwaard van
droefheid is doorstoken; verleen genadig

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1044

dat wij, die in vroom herdenken haar
tius; ut, qui dolores ejus venerando
smarten vereren, de zegenrijke uitwerking recolimus, passionis tuae effectum
van uw lijden verwerven. Gij die leeft en felicem consequamur: Qui vivis et regnas.
heerst.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

WAARHEEN * is uw Beminde gegaan, QUO abiit * dilectus tuus, o pulcherrima
o schoonste der vrouwen? Waarheen
mulier? quo declinavit dilectus tuus, et
heeft Zich uw Beminde gewend? Wij
quaeremus eum tecum?
zullen Hem met u zoeken.
De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Gaat heen van mij, * bitter wil ik 2 ANT. Recedite a me, * amare flebo,
wenen; poogt niet mij te troosten.
nolite incumbere, ut consolemini me.
3 ANT. Geen gedaante * is aan Hem en 3 ANT. Non est ei * species, neque decor,
geen schoonheid; en wij zagen Hem, en et vidimus eum, et non erat aspectus.
Hij had geen gestalte die ons behaagt.
4 ANT. Van zijn voetzool * tot de kruin 4 ANT. A planta pedis * usque ad
van zijn hoofd is aan Hem geen
verticem capitis non est in eo sanitas.
gezondheid.
5 ANT. Steunt mij met bloemen, *
onderstut mij met vruchten, want ik
verkwijn van liefde.

5 ANT. Fulcite me floribus, * stipate me
malis, quia amore langueo.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Kapittel Klaagl. 2, 13
Waarmede zal ik u vergelijken, of aan
wie u gelijk achten, dochter Jerusalem?
Waarmede zal ik u gelijkstellen, dat ik u
trooste, maagd, dochter van Sion? Want
groot als de zee is uw jammer. . Gode
zij dank.

Cui comparabo te? vel cui assimilabo te,
filia Jerusalem? cui exaequabo te, et
consolabor te, virgo filia Sion? Magna
est velut mare contritio tua. . Deo
gratias.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1045

Lofzang
Jam toto subitus vesper eat polo,
et sol attonitum praecipitet diem,
dum saevae recolo ludibrium necis
divinamque catastrophen.

Nu rijze plotseling d'avond aan gans het
zwerk
en 't zonlicht vliede deez' dag vol
verschrikkingen,
als ik beschouw hoe in moedwil van
wrede moord
god'lijk treurspel voltrokken wordt.

Spectatrix aderas supplicio Parens,
malis uda, gerens cor adamantinum:
Natus funerea pendulus in cruce
altos dum gemitus dabat.

Gij hebt, o Moeder, die foltering
aangezien,
met wangen nat beschreid, ongeschokt
bleef uw hart,
terwijl uw Zoon aan het kruis dat de dood
Hem bracht
luide zuchtend te sterven hing.

Pendens ante oculos Natus atrocibus
sectus verberibus, Natus hiantibus
fossus vulneribus, quot penetrantibus
te confixit aculeis.

Als Hij daar hing voor uw ogen,
doorkorven met
de wrede striemen van gesels en
marteltuig,
doorploegd van gapende wonden, wat
steken heeft
toen uw Zoon u wel toegebracht.

Eheu! Sputa, alapae, verbera, vulnera,
clavi, fel, aloë, spongia, lancea,
sitis, spina, cruor, quam varia pium
cor pressere tyrannide!

Ach, speeksel, vuistslag en geselstriem,
wonden al,
azijn en nagelen, alsem en scherpe lans,
en dorst en doornen en bloed, op hun
wijze hoe
prangen elk zij het Moederhart.

Cunctis interea stat generosior
Virgo Martyribus: prodigio novo,
in tantis moriens non moreris, Parens,
diris fixa doloribus.

De Maagd, verhevener dan alle
martelaars,
houdt moedig stand; en in wonder nog
nooit gehoord,
al sterft gij duizendvoud, Moeder, toch
sterft gij niet,
wat al smart u wordt aangedaan.

Sit summae Triadi gloria, laus, honor,
a qua suppliciter, sollicita prece,
posco virginei roboris aemulas
vires rebus in asperis.

Aan U, Drievuldigheid, lof, eer en
heerlijkheid,
die op mijn nederig bidden en smeken
mij
verlene sterk te zijn, krachtig gelijk de
Maagd,
waar mijn zwakheid versagen mocht.
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. Koningin der martelaren, bid voor ons. . Regina Martyrum, ora pro nobis.
. Gij die naast het kruis van Jesus niet Quae juxta crucem Jesu constitisti.
hebt gewankeld.

.

ANT. Droefheid heeft mij overweldigd; ANT. Oppressit me dolor, * et facies mea
* mijn aangezicht is opgezwollen van het intumuit a fletu, et palpebrae meae
wenen, en mijn oogleden zijn verduisterd. caligaverunt.
Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, bij wiens lijden,
volgens de voorzegging van Simeon, het
allertederst hart van de roemrijke Maagd
en Moeder Maria met een zwaard van
droefheid is doorstoken; verleen genadig
dat wij, die in vroom herdenken haar
smarten vereren, de zegenrijke uitwerking
van uw lijden verwerven. Gij die leeft en
heerst.

Oremus. - Deus, in cujus passione,
secundum Simeonis prophetiam,
dulcissimam animam gloriosae Virginis
et Matris Mariae doloris gladius
pertransivit: concede propitius; ut, qui
dolores ejus venerando recolimus,
passionis tuae effectum felicem
consequamur: Qui vivis et regnas.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder Gods volgens de
tijd van het jaar, bladz. 200 vlg.

Gebed van den zaligen Henricus Suso
Reine Moeder, hoe onpeilbaar ook uw droefheid is, hoe diep uw leed - zó diep, dat
het in aller harten weerklank vindt - toch meen ik dat het u enige vreugde geeft uw
gestorven Kind zo teder te omhelzen. O vrouwe rein en vol liefde, leg op geestelijke
wijze uw Kind ook op mijn knieën, opdat ik Hem beschouwe in zijn dood en gevoele,
voor zover mij dit mogelijk is, in de geest en door overweging, wat gij in
werkelijkheid hebt geleden.
O reine Moeder, mijn ziel blijft in droefenis en medelijden bij u, en volgt u met
een groot verlangen; en in mijn gedachten begeleid ik u, met liefde, lof en
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ziel bij haar laatste afscheid door u worde binnengeleid in het vaderland en een plaats
verkrijge in de eeuwige zaligheid.
Verkrijg voor mij, Moeder vol liefde, bij uw zeerbeminden Zoon, dat ik door zijn
lijden en door uw smarten al mijn droefheid en smarten te boven kome, opdat ik mij
in zijn graf voor alle tijdelijke zorgen en verwikkelingen verberge, en geheel deze
wereld mij worde tot een ballingsoord. Geef mij naar Hem alleen te hunkeren, en tot
mijn laatste adem getrouw te volharden in zijn lof en in uw dienst. Amen.

* Ter ere van de zeven smarten van de Moeder Gods
God, kom mij te hulp.
Heer, haast U mij te helpen. Eer aan den Vader...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de droefheid die uw teder hart heeft geleden
bij de voorzegging van den heiligen grijsaard Simeon. Lieve Moeder, om uw zo
bedroefd hart, verkrijg mij de deugd van nederigheid en de gave van de heilige vreze
Gods. Wees gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de angst die uw allergevoeligst hart heeft
geleden bij de vlucht naar Egypte en het verblijf aldaar. Lieve Moeder, om uw zo
benauwd hart, verkrijg mij de deugd van vrijgevigheid, vooral jegens de armen, en
de gave van godsvrucht. Wees gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de smart welke uw zorgzaam hart heeft
geleden bij het verlies van uw lieven Jesus. Lieve Moeder, om uw zo diep verontrust
hart, verkrijg mij de deugd van kuisheid en de gave van wetenschap. Wees gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de verslagenheid welke uw hart gevoelde
bij de ontmoeting van Jesus, toen Hij zijn kruis droeg. Lieve Moeder, om uw zo
zwaar beproefd hart, verkrijg mij de deugd van geduld en de gave van sterkte. Wees
gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de marteling welke uw edelmoedig hart
onderging, toen gij bij Jesus stond in zijn doodsstrijd. Lieve Moeder, om uw aldus
gemarteld hart, verkrijg mij de deugd van matigheid en de gave van raad. Wees
gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de uiterste smart welke uw moederlijk
hart heeft geleden, toen de lans Jesus' zijde scheurde en zijn allerbeminnelijkst Hart
trof. Lieve Moeder, om uw aldus doorstoken hart, verkrijg mij de deugd van
naastenliefde en de gave van verstand. Wees gegroet...
Ik lijd met u mede, bedroefde Maria, om de bitterste pijn welke uw minnend hart
heeft geleden bij de begrafenis van Jesus. Lieve Moeder, om uw met bitterheid
verzadigd hart, verkrijg mij de deugd van ijver en de gave van wijsheid. Wees
gegroet...
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. Bid voor ons, allerbedroefste Maagd.
. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. - Spreke bij uw goedertierenheid ten beste, vragen wij, Heer Jesus
Christus, nu en in het uur van onze dood, de zalige Maagd Maria uw Moeder, wier
allerheiligste ziel in het uur van uw lijden met het zwaard van droefheid werd
doorboord. Door U, Jesus Christus, Zaligmaker der wereld, die met den Vader en
den Heiligen Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De lofzang STABAT MATER vindt men op bladz. 989.

Getijden van de gedachtenis der heilige Moeder Gods onder de titel
van Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans
(7 October)
Over de Rozenkrans zie bladz. 1155. - Het feest van 7 October is ingesteld
door paus Gregorius XIII ter herinnering aan de beslissende overwinning,
welke de christen legers op die dag van het jaar 1571 in de zeeslag bij
Lepanto op de Turken hebben behaald. Na een nieuwe zegepraal over de
Turken, welke prins Eugenius in het jaar 1716 te Peterwardein behaalde,
heeft paus Clemens XI het feest tot de gehele Kerk uitgebreid.

De eerste vespers
Op 6 October bidden wij de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
7 October, bladz. 1051, behalve de lofzang en de antifoon bij Magnificat:

Lofzang over de blijde geheimen
De bode van het hemels hof
ontsluit het diepst geheim van God,
en groet ‘vol van genade’ haar
die Moeder is van God en Maagd.

Caelestis aulae nuntius,
arcana pandens Numinis,
plenam salutat gratia
Dei Parentem Virginem.

De Maagd snelt heen naar hare nicht,
de moeder van Joannes, die
opspringend in zijn moeders schoot
d'aanwezigheid van Christus meldt.

Virgo propinquam sanguine
matrem Joannis visitat,
qui clausus alvo gestiens
adesse Christum nuntiat.

Het Woord, voor alle eeuwigheid
in 't diepst des Vaders voortgebracht,

Verbum, quod ante saecula
e mente Patris prodiit,
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e Matris alvo Virginis
mortalis Infans nascitur.

wordt uit de schoot der Moedermaagd
geboren als een sterf'lijk Kind.

Templo puellus sistitur,
legique paret Legifer,
hic se Redemptor paupere
pretio redemptus immolat.

Als kind ten tempel ingebracht,
vervult de Wetgever de wet;
hier offert de Verlosser Zich,
verlost zelf door der armen prijs.

Quem jam dolebat perditum,
mox laeta Mater invenit
ignota doctis mentibus
edisserentem Filium.

Hem dien verloren reeds betreurd,
vindt dra de blijde Moeder weer,
den Zoon, die aan de leraren
de ongeweten wijsheid leert.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Regina sacratissimi Rosarii, ora pro
nobis. . Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.

. Koningin van de heiligste Rozenkrans,
bid voor ons. . Opdat wij waardig
worden de beloften van Christus.

AD MAGN. ANT. Beata es, * Virgo Maria,
Dei Genitrix, quae credidisti Domino;
perfecta sunt in te quae dicta sunt tibi;
intercede pro nobis ad Dominum Deum
nostrum.

ANT. BIJ MAGN. Zalig zijt gij, * Maagd
Maria, Moeder van God, dat gij den Heer
hebt geloofd; voltrokken is in u hetgeen
u is gezegd; spreek ten beste voor ons bij
den Heer onzen God.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

LAETARE, * Virgo Maria; surrexit
Christus de sepulcro.

VERHEUG u, * Maagd Maria; Christus
is verrezen uit het graf.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Ascendit Deus * in jubilatione, et 2 ANT. God steeg op * onder gejubel, en
Dominus in voce tubae.
de Heer onder bazuingeschal.
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terrarum.
aardrijk vervuld.
4 ANT. Assumpta est * Maria in caelum; 4 ANT. Opgenomen is * Maria ten hemel;
gaudent
de engelen verblij-
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den zich, zij prijzen en zegenen den Heer, Angeli; laudantes benedicunt Dominum,
alleluja.
alleluja.
5 ANT. Verheven is * de Maagd Maria
boven de koren der engelen, en twaalf
sterren omkransen haar hoofd.

5 ANT. Exaltata est * Virgo Maria super
choros Angelorum, et in capite ejus
corona stellarum duodecim.

Kapittel Eccli. 24, 25; 39, 17
In mij is de genade van alle weg en
In me gratia omnis viae et veritatis, in me
waarheid; in mij is alle hoop op leven en omnis spes vitae et virtutis: ego quasi rosa
deugd; ik ben gelijk een roos die, geplant plantata super rivos aquarum fructificavi.
aan waterstromen, bloesem heb gedragen. . Deo gratias.
. Gode zij dank.

Lofzang over de glorievolle geheimen
Verpletterd is de dood; als held
keert Christus uit de hel weerom;
brekend de boei van oude schuld,
ontsluit Hij wijd de hemelpoort.

Jam morte victor obruta
ab inferis Christus redit,
fractisque culpae vinculis
caeli recludit limina.

Na rondgegaan te zijn een wijl'
op aard, stijgt Hij ten hemel op,
en zetelt aan zijns Vaders hand,
deelhebbend aan diens heerlijkheid.

Visus satis mortalibus
ascendit ad caelestia,
dextraeque Patris assidet
consors paternae gloriae.

De Geest dien Hij hun geven zou,
naar Hij den zijnen had beloofd,
daalt nu in liefdes vuren tong
als regen op hun droefheid neer.

Quem jam suis promiserat,
Sanctum daturus Spiritum,
linguis amoris igneis
maestis alumnis impluit.

De Maagd, van last van vlees verlost,
wordt nu ten hemel ingeleid,
ontvangen door der heem'len lof
en door de zang van 't eng'lenkoor.

Soluta carnis pondere
ad astra Virgo tollitur,
excepta caeli jubilo
et Angelorum canticis.

Tweemaal zes sterren rijen zich
om 't hoofd der liefelijke Maagd,
waar, zetelend naast haren Zoon,
zij al 't geschapene regeert.

Bis sena cingunt sidera
almae Parentis verticem:
throno propinqua Filii
cunctis creatis imperat.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1051

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Elegit eam Deus, et praeelegit eam.
. Et habitare eam fecit in tabernaculo
suo.

. God heeft haar verkozen en haar
voorbestemd. . En haar doen wonen in
zijn tent.

ANT. Solemnitatem hodiernam *
sacratissimi Rosarii Genitricis Dei Mariae
devote celebramus, ut ipsa pro nobis
intercedat ad Dominum Jesum Christum.

ANT. Laat ons met godsvrucht vieren *
het huidig feest van de heiligste
Rozenkrans van de Moeder Gods Maria;
opdat zij voor ons ten beste spreke bij den
Heer Jesus Christus.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, cujus Unigenitus per
vitam, mortem et resurrectionem suam
nobis salutis aeternae praemia
comparavit: concede, quaesumus; ut haec
mysteria sacratissimo beatae Mariae
Virginis Rosario recolentes, et imitemur
quod continent, et quod promittunt,
assequamur. Per eundem Dominum.

Laat ons bidden. - God, wiens
eniggeboren Zoon ons door zijn leven,
dood en verrijzenis het loon van de
eeuwige zaligheid heeft verdiend;
verleen, vragen wij, dat wij door de
overweging van deze geheimen bij de
heiligste Rozenkrans van de zalige Maagd
Maria, mogen navolgen wat zij bevatten,
en verkrijgen wat zij beloven. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.
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QUAE est ista, * speciosa sicut columba, WIE is deze, * schoon als een duif, en
quasi rosa plantata super rivos aquarum? gelijk aan een roos die geplant is aan
waterbeken.
De psalmen zoals op de feesten van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Virgo potens, * sicut turris David: 2 ANT. Maagd, die machtig zijt, * gelijk
mille
de toren van David;
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duizend schilden hangen er uit, al de
wapens der sterken.

clypei pendent ex ea, omnis armatura
fortium.

3 ANT. Wees gegroet, Maria, * gij zijt vol 3 ANT. Ave, Maria, * gratia plena,
van genade; de Heer is met u; gezegend Dominus tecum, benedicta tu in
zijt gij onder de vrouwen.
mulieribus.
4 ANT. Gezegend heeft u * de Heer in
zijn kracht; want door u heeft Hij onze
vijanden ten onder gebracht.

4 ANT. Benedixit te * Dominus in virtute
sua, quia per te ad nihilum redegit
inimicos nostros.

5 ANT. Haar zagen * de dochters van Sion 5 ANT. Viderunt eam * filiae Sion
bloeien te midden van rozen, en
vernantem in floribus rosarum, et
allerzaligst prezen zij haar.
beatissimam praedicaverunt.

Kapittel Eccli. 24, 25; 39, 17
In mij is de genade van alle weg en
In me gratia omnis viae et veritatis, in me
waarheid; in mij is alle hoop op leven en omnis spes vitae et virtutis: ego quasi rosa
deugd; ik ben gelijk een roos die, geplant plantata super rivos aquarum fructificavi.
aan waterstromen, bloesem heb gedragen. . Deo gratias.
. Gode zij dank.

Lofzang
¶ Tekst met melodie op bladz. 1551.
U, jubelend aan vreugden rijk,
u, die van smarten zijt doorwond,
u, glorievol in eeuwigheid,
Moeder en Maagd, bezingen wij.

Te gestientem gaudiis,
te sauciam doloribus,
te jugi amictam gloria,
o Virgo Mater, pangimus.

Gegroet, van blijdschap overstroomd,
als gij ontvangt, als gij bezoekt,
als gij uw Kind baart, offert, vindt,
o Moeder zalig bovenal.

Ave, redundans gaudio,
dum concipis, dum visitas,
et edis, offers, invenis,
Mater beata, Filium.

Gegroet, wanneer uw droevig hart
doorleeft de doodsstrijd van uw Zoon,
de gesels, doornen en het kruis,
der martelaren Koningin.

Ave, dolens, et intimo
in corde agonem, verbera,
spinas, crucemque Filii
perpessa, princeps martyrum.

Gegroet, wanneer uw Zoon verwint,
bij 't vlammen van den Paracleet,

Ave, in triumphis Filii,
in ignibus Paracliti,
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in regni honore et lumine,
regina fulgens gloria.

in vorstelijke eer en licht,
vorstin in glans van heerlijkheid.

Venite, gentes, carpite
ex his rosas mysteriis,
et pulchrae amoris inclytae
Matri coronas nectite.

Komt volkeren, plukt uit de schat
dezer geheimen roos na roos;
vlecht kransen voor haar die alom
Moeder van liefde wordt geroemd.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Regina sacratissimi Rosarii, ora pro
nobis. . Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.

. Koningin van de heiligste Rozenkrans,
bid voor ons. . Opdat wij waardig
worden de beloften van Christus.

ANT. Beata Mater * et intacta Virgo,
gloriosa Regina mundi, sentiant omnes
tuum juvamen, quicumque celebrant tuam
sacratissimi Rosarii solemnitatem.

ANT. Zalige Moeder * en ongerepte
Maagd, glorievolle Koningin der wereld,
mogen uw bijstand ondervinden allen die
het feest van uw heiligste Rozenkrans
vieren.

Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, cujus Unigenitus per
vitam, mortem et resurrectionem suam
nobis salutis aeternae praemia
comparavit: concede, quaesumus; ut haec
mysteria sacratissimo beatae Mariae
Virginis Rosario recolentes, et imitemur
quod continent, et quod promittunt,
assequamur. Per eundem Dominum.

Laat ons bidden. - God, wiens
eniggeboren Zoon ons door zijn leven,
dood en verrijzenis het loon van de
eeuwige zaligheid heeft verdiend;
verleen, vragen wij, dat wij door de
overweging van deze geheimen bij de
heiligste Rozenkrans van de zalige Maagd
Maria, mogen navolgen wat zij bevatten,
en verkrijgen wat zij beloven. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.
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11 october
Feest van het moederschap van de heilige maagd Maria
Alle voorrechten van de heilige Maagd Maria en alle namen waaronder wij haar
vereren en aanroepen, zijn voorwaarden of gevolg van haar uitverkiezing tot Moeder
van God. Deze waarheid, dat Maria de Moeder Gods genoemd moet worden, omdat
haar Zoon de goddelijke en de menselijke natuur in één Persoon verenigt, is
onmiddellijk met het heilige geheim van Gods Menswording verbonden. Zij werd
plechtig uitgesproken op de algemene Kerkvergadering te Ephese in het jaar 431 (de
lofprijzing op de Moeder Gods, die de heilige Cyrillus van Alexandrië bij die
gelegenheid heeft uitgesproken, vindt men op bladz. 1132). Bij de viering van het
vijftiende eeuwfeest van dit concilie, in het jaar 1931, heeft paus Pius XI het feest
van deze dag ingesteld.
OVERWEGING (naar Anscharius Vonier) - Wij vermogen niet te begrijpen op welke
wijze de heiligheid van Maria met haar uitverkiezing tot het goddelijk Moederschap
is verbonden: of namelijk een mens een zo overgrote heiligheid zou kunnen bezitten
als Maria, zonder door een geheel uitzonderlijke uitverkiezing als van de Moeder
Gods te zijn verheven. Maar wel moeten wij omgekeerd zeggen, dat de vrouw die
werd uitverkoren tot Gods Moeder, zo heilig moest zijn. Alle gaven naar ziel en
lichaam van deze immer gezegende Maagd waren in feite voorbereiding tot en gevolg
van het mysterie van haar Moederschap. Ook om deze reden is de meest verheven
naam waarmede wij de Maagd Maria kunnen noemen, die van Moeder Gods.
Vóór alles moeten wij overwegen dat het maagdelijke Moederschap van Maria,
hoe geheimnisvol dit ook was, een waarachtig Moederschap is geweest. De evangelist
Lucas verhaalt ons de geschiedenis er van in nauw verband met het moederschap
van Elisabeth, welke het grootste en edelste voorbeeld is van een zuiver menselijk
moederschap. Evenals haar nicht is Maria moeder op de gewone, reële wijze van
moeder-zijn. Als Maria en Elisabeth elkaar na de boodschap van den engel ontmoeten,
begroeten zij elkaar als twee toekomstige moeders. Elisabeth zegt het uitdrukkelijk:
‘Wat valt mij te beurt, dat de Moeder van mijn Heer tot mij komt’ (Lc. 1, 43).
Het Moederschap van Maria is niet slechts van dat van Elisabeth onderscheiden,
doordat zij haar Kind op wonderbare wijze door de overschaduwing van den Heiligen
Geest heeft ontvangen. Bovendien behoort het tot de heerlijkheid van Maria's
Moederschap, dat het nimmer een einde heeft genomen. Ieder ander moederschap,
ook dat van Elisabeth, reikt niet verder dan de menselijke loopbaan van het kind; zo
kun-
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nen wij de onstoffelijke geest van Joannes niet langer in eigenlijke zin de zoon van
Elisabeth noemen. Maria echter is Moeder gebleven, ook toen haar Zoon aan het
kruis gestorven was. Christus is verrezen en ten hemel opgestegen met het lichaam,
dat Hij van zijn Moeder had ontvangen; in eeuwigheid zal Hij in de meest eigenlijke
zin de Zoon van Maria blijven. Van haar kant is Maria onveranderlijk de Moeder
van den Godmens gebleven, omdat ook zij met haar lichaam in de hemel verblijft.
De verhouding tussen moeder en kind, die in alle andere gevallen door de dood wordt
onderbroken, is voor Maria en Christus in eeuwigheid bestendigd. Als wij daarom
de heilige Maagd Maria met voorliefde de Moeder Gods noemen, bedoelen wij
hiermede niet slechts, dat Christus op een geschiedkundig te bepalen tijdstip uit Maria
het vlees heeft aangenomen. Nog altijd is Maria de Moeder van God, zoals zij dit
was tijdens Christus' verblijf op aarde.
Omdat Maria zowel in haar goddelijk Moederschap als in haar bereidvaardige
liefde ten nauwste met het geheim van onze verlossing is verbonden, roepen wij haar
tevens aan als de Moeder der christenen. Ook dit Moederschap heeft sinds de dood
van Christus en Maria geen verandering ondergaan. Gelijk Maria immers de Moeder
Gods is gebleven, zo blijft zij onze Moeder, wier machtige bescherming en liefdevolle
voorspraak wij nimmer tevergeefs zullen inroepen.

Getijden op het feest van het moederschap van de heilige maagd Maria
De EERSTE VESPERS op 10 October zijn gelijk aan de Vespers op de feestdag, bladz.
1057, behalve de antifoon bij de lofzang Magnificat die daar is aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

BEATA es, * Virgo Maria, quae omnium ZALIG zijt gij, * Maagd Maria, die den
portasti Creatorem.
Schepper van het heelal hebt gedragen.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Genuisti * qui te fecit, et in
aeternum permanes Virgo.

2 ANT. Gij hebt gebaard * Hem die u
maakte; en in eeuwigheid blijft gij
Maagd.

3 ANT. Cum essem parvula, * placui
Altissimo, et de meis visceribus genui
Deum et hominem.

3 ANT. Toen ik een meisje was, * heb ik
den Allerhoogste behaagd, en uit mijn
schoot heb ik den Godmens gebaard.
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4 ANT. Gezegend zijt gij, * dochter, door 4 ANT. Benedicta filia * tu a Domino,
den Heer, want door u hebben wij deel quia per te fructum vitae
gekregen aan de vrucht des levens.
communicavimus.
5 ANT. Haar aanschouwen * de dochters 5 ANT. Viderunt eam * filiae Sion, et
van Sion; zij spreken haar zalig, en de beatam dixerunt, et reginae laudaverunt
koninginnen prijzen haar.
eam.

Kapittel Eccli. 24, 12-13
Hij die mij schiep, kwam rusten in mijn
tent, en zeide mij: Ga wonen in Jacob, en
schiet wortel onder mijn uitverkorenen.
. Gode zij dank.

Qui creavit me, requievit in tabernaculo
meo, et dixit mihi: In Jacob inhabita, et
in electis meis mitte radices. . Deo
gratias.

Lofzang
U, die Gods milde Moeder zijt,
bidden wij allen nederig,
dat g'in uw schaduw ons voor list
des duivels in bescherming neemt.

Te Mater alma Numinis,
oramus omnes supplices,
a fraude nos ut daemonis
tua sub umbra protegas.

Om wille van der mensen val
door schuld van eersten vader, heeft
de hoogste Vorst verheven u
tot rijke sier van 't Moederschap.

Ob perditum nostrum genus
primi parentis crimine,
ad inclytum Matris decus
te Rex supremus extulit.

Zie in uw goedheid daarom naar
Adams gevallen kinderen;
door u verheden moog' de Zoon
vergeten toorn en wraakgericht.

Clementer ergo prospice
lapsis Adami posteris:
a te rogatus Filius
deponat iram vindicem.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Ontsproten is de wortel van Jesse; de . Germinavit radix Jesse: orta est stella
ster uit Jacob is opgegaan. . De Maagd ex Jacob. . Virgo peperit Salvatorem:
heeft den Verlosser gebaard; U loven wij, te laudamus, Deus noster.
onze God.
ANT. Heilige Maria, * kom de
ongelukkigen te hulp, steun de

ANT. Sancta Maria, * succurre miseris,
juva pusil-
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lanimes, refove flebiles, ora pro populo,
interveni pro clero, intercede pro devoto
femineo sexu: sentiant omnes tuum
juvamen, quicumque celebrant tuam
admirabilem Maternitatem.

kleinmoedigen, troost de bedroefden, bid
voor het volk, wees een voorspraak voor
de geestelijkheid, spreek ten beste voor
het godvruchtig geslacht der vrouwen;
mogen allen uw bijstand ervaren, die uw
bewonwonderenswaardig Moederschap
vieren.

Lofzang Benedictus, bladz. 1089.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot van de zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

BEATA es, * Virgo Maria, quae omnium ZALIG zijt gij, * Maagd Maria, die den
portasti Creatorem.
Schepper van het heelal hebt gedragen.
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De psalmen van de Vespers ter ere van de heilige Moeder Gods, bladz. 1111.
2 ANT. Genuisti * qui te fecit, et in
aeternum permanes Virgo.

2 ANT. Gij hebt gebaard * Hem die u
maakte; en in eeuwigheid blijft gij
Maagd.

3 ANT. Cum essem parvula, * placui
Altissimo, et de meis visceribus genui
Deum et hominem.

3 ANT. Toen ik een meisje was, * heb ik
den Allerhoogste behaagd, en uit mijn
schoot heb ik den Godmens gebaard.

4 ANT. Benedicta filia * tu a Domino,
quia per te fructum vitae
communicavimus.

4 ANT. Gezegend zijt gij, * dochter, door
den Heer, want door u hebben wij deel
gekregen aan de vrucht des levens.
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5 ANT. Haar aanschouwen * de dochters 5 ANT. Viderunt eam * filiae Sion, et
van Sion; zij spreken haar zalig, en de beatam dixerunt, et reginae laudaverunt
koninginnen prijzen haar.
eam.

Kapittel Eccli. 24, 12-13
Hij die mij schiep, kwam rusten in mijn
tent, en zeide mij: Ga wonen in Jacob, en
schiet wortel onder mijn uitverkorenen.
. Gode zij dank.

Qui creavit me, requievit in tabernaculo
meo, et dixit mihi: In Jacob inhabita, et
in electis meis mitte radices. . Deo
gratias.

Lofzang Ave maris stella, bladz. 1177.
. Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
. Benedicta tu in mulieribus.
. En gezegend is de vrucht van uw
benedictus fructus ventris tui.
schoot.
ANT. Uw Moederschap, * Moeder Gods
en Maagd, heeft blijdschap verkondigd
aan geheel de wereld; want uit u is
opgegaan de Zon der gerechtigheid,
Christus onze God.

. Et

ANT. Maternitas tua, * Dei Genitrix
Virgo, gaudium annuntiavit universo
mundo: ex te enim ortus est sol justitiae,
Christus Deus noster.

In de EERSTE VESPERS op 10 October:
ANT. Met vreugde * laat ons vieren het ANT. Cum jucunditate * Maternitatem
Moederschap van de heilige Maria altijd beatae Mariae semper Virginis
Maagd.
celebremus.
Lofzang Magnificat, bladz. 1118.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot van de zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon Salve Regina, bladz. 202.
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De getijden ter ere van de heilige Moeder Gods
Naast de gewone getijden baden de kloosterlingen en vele priesters
gedurende de middeleeuwen dagelijks de Kleine Getijden ter ere van de
Moeder des Heren. Paus Pius V heeft na het concilie van Trente de
verplichting tot dit gebed opgeheven; wel wilde hij, dat de antifonen ter
ere van de Moeder Gods in de getijden aan het eind van ieder der uren de
herinnering aan het oude vrome gebruik levend zouden houden. Sinds
eeuwen hadden deze Getijden toen reeds hun weg gevonden naar de
gebedenboeken der vrome leken. Velen onder hen hebben deze oude liefde
bewaard en eren ook nu nog de Moeder Gods door het bidden van haar
Getijden. Tal van religieuzen, wereldlijke tertiarissen en leden van
geestelijke genootschappen verenigen zich op deze wijze dagelijks met
het nimmer zwijgende gebed der Kerk.
(Aan het bidden van de Kleine Getijden van de heilige Moeder Gods zijn, ook voor
hen die door een kloosterregel tot dit gebed verplicht zijn, de volgende aflaten
verbonden: een aflaat van 500 dagen voor ieder van de uren afzonderlijk; een aflaat
van 10 jaren voor het bidden van de gehele Getijden; een volle aflaat onder de
gewone voorwaarden eenmaal per maand, als men gedurende die tijd de Getijden
dagelijks heeft gebeden.)
¶ Indien niets nader wordt aangegeven, volgt men de onderstaande orde vanaf
Maria-Lichtmis tot aan de eerste Zondag van de Advent.
In kleinere letters vindt men de wijzigingen aangegeven, welke in de Getijden
worden aangebracht gedurende de Advent (en op het feest van Maria-Boodschap)
en vanaf de eerste Vespers van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Gebed voor de getijden
Aperi, Domine, os meum ad
benedicendum nomen sanctum tuum:
munda quoque cor meum ab omnibus
vanis, perversis et alienis cogitationibus;
intellectum illumina, affec-

Open, Heer, mijn mond om uw heilige
Naam lof te zingen; zuiver ook mijn hart
van alle ijdele, slechte en verstrooiende
gedachten; verlicht mijn verstand,
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ontvlam mijn hart, opdat ik waardig,
aandachtig en met toe-
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wijding dit officie kan bidden en
verhoring moge vinden voor het aanschijn
van uw goddelijke Majesteit. Door
Christus onzen Heer. Amen.

tum inflamma, ut digne, attente ac devote
hoe Officium recitare valeam, et exaudiri
merear ante conspectum divinae
majestatis tuae. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.

Heer, in vereniging met die goddelijke Domine, in unione illius divinae
mening, waarmede Gij zelf op aarde God intentionis, qua ipse in terris laudes Deo
lof hebt gebracht, wil ik deze getijden
persolvisti, has tibi horas persolvo.
voor U verrichten.

De metten
Wees gegroet... (in stilte)

Ave Maria... (secreto)

HEER, open mijn lippen.

DOMINE, labia mea aperies.

. En mijn mond zal uw lof verkonden.

. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

. God, kom mij te hulp.

. Deus, in adjutorium meum intende.

. Heer, haast U mij te helpen.

. Domine, ad adjuvandum me festina.

Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. Zoals het was in het
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen. Alleluja.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluja.

Vanaf Septuagesima en gedurende de Vasten zegt men in plaats van Alleluja:
Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige
heerlijkheid.

Laus tibi, Domine, Rex aeternae gloriae.

Uitnodigingszang
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum.
Heer is met u.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum.
Heer is met u.
Ps. 94. Komt, laat ons jubelen in den
Ps. 94. Venite, exsultemus Domino,
Heer, ons verheugen in God, ons heil; laat jubilemus Deo, salutari nostro:
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ons voor zijn aanschijn treden met
praeoccupemus faciem ejus in
lofprijs, voor Hem jubelen met lofgezang. confessione, et in psalmis jubilemus ei.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum.
Heer is met u.
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Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex
magnus super omnes deos: quoniam non
repellet Dominus plebem suam: quia in
manu ejus sunt omnes fines terrae, et
altitudines montium ipse conspicit.

Want een grote God is de Heer, en een
grote Koning boven alle goden. Want de
Heer zal zijn volk niet verwerpen; in zijne
handen immers zijn alle grenzen der
aarde, en de hoogten der bergen zijn zijn
eigendom.

Dominus tecum.

De Heer is met u.

Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit
illud, et aridam fundaverunt manus ejus:
venite, adoremus et procidamus ante
Deum: ploremus coram Domino, qui fecit
nos, quia ipse est Dominus Deus noster;
nos autem populus ejus, et oves pascuae
ejus.

Want van Hem is de zee, Hij heeft haar
gemaakt, en zijn handen vormden het
droge. Komt, laat ons God aanbidden en
voor Hem ons nederwerpen, en
nederknielen voor den Heer die ons
maakte; want Hij is de Heer onze God,
en wij zijn volk, de schapen zijner kudde.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de
Heer is met u.
Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite
obdurare corda vestra, sicut in
exacerbatione secundum diem tentationis
in deserto: ubi tentaverunt me patres
vestri, probaverunt et viderunt opera mea.

Och, mocht gij heden horen naar zijn
stem: ‘Verstokt uw harten niet zoals bij
de verbittering ten dage der beproeving
in de woestijn, toen uwe vaderen Mij
hebben getart en beproefd, hoewel zij
mijn werken hadden gezien’.

Dominus tecum.

De Heer is met u.

Quadraginta annis proximus fui
generationi huic, et dixi: Semper hi errant
corde; ipsi vero non cognoverunt vias
meas; quibus juravi in ira mea: Si
introibunt in requiem meam.

Veertig jaren was Ik dit geslacht nabij,
en Ik zeide: ‘Steeds dwaalt hun hart van
Mij af, en zij kennen mijne wegen niet’.
Daarom zwoer ik in mijn gramschap: ‘Tot
mijn rustplaats zullen zij niet ingaan’.

Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de
Heer is met u.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
Sicut erat in principio, et nunc et semper, Heiligen Geest. Zoals het was in het
et in saecula saeculorum. Amen.
begin, en nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen. Amen.
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De Heer is met u.

Dominus tecum.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Ave Maria, gratia plena; Dominus tecum.
Heer is met u.

Lofzang van Venantius Fortunatus
Dien aarde, zee en firmament
aanbidden, prijzen, roemen luid,
die dit drievoudig toestel stiert,
Hem draagt Maria's dichte schoot.

Quem terra, pontus, sidera
colunt, adorant, praedicant,
trinam regentem machinam,
claustrum Mariae bajulat.

Dien maan en zon en alle ding
om beurten dienen naar hun tijd,
omvat, van hemelgunst volstroomd,
het lichaam van een jonge maagd.

Cui luna, sol et omnia
deserviunt per tempora,
perfusa caeli gratia,
gestant puellae viscera.

Zalig gij, moeder, in uw taak!
De allerhoogste Kunstenaar
die d'aarde vasthoudt in zijn vuist,
sluit zich in 't schrijn van uwe schoot.

Beata Mater munere,
cujus supernus Artifex
mundum pugillo continens,
ventris sub arca clausus est.

Verblijd door 's hemels afgezant
en vruchtbaar van den Heil'gen Geest,
hebt gij den lang verwachten Vorst
der volk'ren voor ons uitgestort.

Beata caeli nuntio,
fecunda Sancto Spiritu,
Desideratus gentibus
cujus per alvum fusus est.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

De eerste nachtwake
(De volgende drie psalmen bidt men op Zondag, Maandag en Donderdag.)
ANT. Gezegend zijt gij.

ANT. Benedicta tu.

Psalm 8
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Door de menswording van den Zoon heeft God den mens bezocht, hem
verheven en gekroond met heerlijkheid. In de eerste plaats geldt deze
lofprijzing van den verlosten mens de Moeder des Heren.
Heer, onze Heer, * hoe heerlijk is uw
Naam over geheel de aarde.

Domine, Dominus noster, * quam
admirabile est nomen tuum in universa
terra!
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Quoniam elevata est magnificentia tua, * Hoger dan de hemelen * ligt gespreid uwe
super caelos.
grootheid.
Ex ore infantium et lactentium perfecisti Uit de mond van kinderen en zuigelingen
laudem propter inimicos tuos, * ut
hebt Gij U lof bereid om uw vijanden te
destruas inimicum et ultorem.
verstommen, * om uw tegenstander en
wie U haat te beschamen.
Quoniam videbo caelos tuos, opera
digitorum tuorum: * lunam et stellas,
quae tu fundasti.

Als ik uw hemelen zie, het werk uwer
vingers, * de maan en de sterren die Gij
er hebt bereid,

Quid est homo, quod memor es ejus? * Wat is dan de mens, dat Gij hem zoudt
aut filius hominis, quoniam visitas eum? gedenken, * een mensenkind, dat Gij zorg
voor hem draagt?
Minuisti eum paulo minus ab angelis,
gloria et honore coronasti eum; * et
constituisti eum super opera manuum
tuarum.

Weinig minder dan engelen hebt Gij hem
gemaakt, hem gekroond met eer en met
luister, * en hem gesteld over het werk
uwer handen;

Omnia subjecisti sub pedibus ejus, * oves Alles hem aan de voeten gelegd, schapen
et boves universas: insuper et pecora
en runderen alle, * en de dieren der
campi.
wildernis;
Volucres caeli et pisces maris, * qui
perambulant semitas maris.

Vogelen des hemels en vissen der zee, *
al wat de paden der zeeën bewandelt.

Domine, Dominus noster, * quam
admirabile est nomen tuum in universa
terra!

Heer, onze Heer, * hoe heerlijk is uw
Naam over geheel de aarde.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Benedicta tu in mulieribus, et
benedictus fructus ventris tui.

ANT. Gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw schoot.

ANT. Sicut myrrha.

ANT. Als uitgelezen mirre.

Psalm 18
De mensgeworden Zoon is als de zon die naar buiten treedt uit het
bruidsvertrek van de maagdelijke schoot zijner Moeder. Door haar
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gehoorzaamheid is Christus ons gegeven en in Hem de wet van het
Evangelie, welke zij als eerste heeft ontvangen en onderhouden.
Caeli enarrant gloriam Dei, * et opera
manuum ejus annuntiat firmamentum.

De hemelen verhalen Gods heerlijkheid,
* en het uitspansel verkondigt het werk
zijner handen.

Dies diei eructat verbum, *

De dag roept het toe aan de dag;
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* de nacht meldt het weer aan de nacht. et nox nocti indicat scientiam.
Geen spreken is het en het zijn geen
Non sunt loquelae, neque sermones, *
woorden; * hun stem wordt niet gehoord. quorum non audiantur voces eorum.
Toch klinkt hun galmen over geheel de
aarde, * hun woorden tot de einden der
wereld. -

In omnem terram exivit sonus eorum;*
et in fines orbis terrae verba eorum. -

Daar heeft Hij voor de zon een tent
In sole posuit tabernaculum suum;* et
gebouwd; * zij is als een bruidegom die ipse tamquam sponsus procedens de
treedt uit zijn bruidsvertrek;
thalamo suo:
Stralend van vreugd als een held die zijn Exsultavit ut gigas ad currendam viam,
loopbaan begint, * treedt zij voorwaarts * a summo caelo egressio ejus:
aan het einde des hemels.
Aan het andere eind voltooit zij haar
kringloop; * niets kan zich verbergen
voor haar gloed. -

Et occursus ejus usque ad summum ejus;
* nec est qui se abscondat a calore ejus.
-

De wet des Heren is volmaakt, verkwikt Lex Domini immaculata, convertens
de ziel; * het getuigenis des Heren is
animas; * testimonium Domini fidele,
getrouw, schenkt eenvoudigen wijsheid. sapientiam praestans parvulis.
De bevelen des Heren zijn rechtvaardig, Justitiae Domini rectae, laetificantes
verblijden het hart; * het gebod des Heren corda; * praeceptum Domini lucidum,
is zuiver, verlicht de ogen.
illuminans oculos.
De vreze des Heren is heilig en blijft in Timor Domini sanctus, permanens in
eeuwigheid; * de oordelen des Heren zijn saeculum saeculi; * judicia Domini vera,
waarachtig, geheel en al rechtvaardig; justificata in semetipsa.
Kostbaarder dan goud en edelsteen, *
zoeter dan honing en honingzeem.

Desiderabilia super aurum et lapidem
pretiosum multum; * et dulciora super
mel et favum.

Ook uw dienaar houdt ze in ere; * rijk is Etenim servus tuus custodit ea, * in
het loon voor wie ze onderhoudt.
custodiendis illis retributio multa.
Maar wie kent al zijn zonden? Zo reinig Delicta quis intelligit? ab occultis meis
mij van onbewuste schuld, * en bewaar munda me; * et ab alienis parce servo tuo.
uw dienaar voor hoogmoed.
Laat die mij niet beheersen; dan zal ik
zuiver zijn * en rein van zware zonde.

Si mei non fuerint dominati, tunc
immaculatus ero; * et emundabor a
delicto maximo.
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Et erunt ut complaceant eloquia oris mei; Mogen de woorden van mijn mond U
* et meditatio cordis mei in conspectu tuo welgevallig zijn, * het peinzen van mijn
semper.
hart steeds voor uw aanschijn wijlen.
Domine, adjutor meus, * et redemptor
meus.

O Heer, Gij zijt mijn sterkte, * Gij mijn
verlosser.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Sicut myrrha electa, odorem dedisti ANT. Als uitgelezen mirre geeft gij zoete
suavitatis, sancta Dei Genitrix.
geur, heilige Moeder van God.
ANT. Ante torum.

ANT. Voor het praalbed.

Psalm 23
Deze lofprijzing van de rechtvaardigen kunnen wij op niemand met meer
recht toepassen dan op de Moeder van den Koning der heerlijkheid.
Domini est terra, et plenitudo ejus; * orbis Den Heer behoort de aarde en al wat zij
terrarum, et universi qui habitant in eo. bevat, * de wereld en die haar bewonen.
Quia ipse super maria fundavit eum; * et Want Hij heeft haar gegrond op de zeeën,
super flumina praeparavit eum. * en haar op de stromen gevestigd. Quis ascendet in montem Domini? * aut Wie mag de berg des Heren bestijgen, *
quis stabit in loco sancto ejus?
wie zijn heilige stede betreden?
Innocens manibus et mundo corde, * qui Die rein is van handen en zuiver van hart,
non accepit in vano animam suam, nec * in wiens ziel geen bedrog is en die niet
juravit in dolo proximo suo.
vals zweert tegen zijn naaste.
Hic accipiet benedictionem a Domino; * Deze zal zegen van den Heer ontvangen,
et misericordiam a Deo, salutari suo.
* en ontferming van God, zijn heil.
Haec est generatio quaerentium eum, *
quaerentium faciem Dei Jacob. -

Dit is het geslacht van hen die Hem
zoeken, * die zoeken het aanschijn van
Jacobs God. -

Attollite portas, principes, vestras, et
Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
elevamini, portae aeternales; * et introibit omhoog, eeuwige poorten; * en de
Rex gloriae.
Koning der glorie treedt binnen.
Quis est iste Rex gloriae? * Dominus
fortis et potens; Dominus potens in
proelio.

Wie is deze Koning der glorie? * De
Heer, sterk en geweldig, de Heer, sterk
in de strijd.
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Attollite portas, principes, vestras, et
elevamini, por-

Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
omhoog, eeuwige poorten;
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* en de Koning der glorie treedt binnen. tae aeternales; * et introibit Rex gloriae.
Wie is deze Koning der glorie? * De Heer Quis est iste Rex gloriae? * Dominus
der heirscharen. Hij is de Koning der
virtutum ipse est Rex gloriae.
glorie.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Voor het praalbed dezer Maagd
ANT. Ante torum hujus Virginis,
zingt ons zonder ophouden zoete zangen frequentate nobis dulcia cantica dramatis.
van lofprijs.
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
Onze Vader.

Pater noster.

Hier vervolgt men met het gebed Precibus et meritis en de drie lessen (bladz. 1073
vlg.).

De tweede nachtwake
(De volgende drie psalmen bidt men op Dinsdag en Vrijdag.)
ANT. In uw schoonheid.

ANT. Specie tua.

Psalm 44
Naar zijn letterlijke zin bezingt deze psalm de mystieke vereniging van
Christus en de Kerk, waarvan de Moeder Gods het verheven beeld is. In
het eerste deel bezingen wij de luister des Heren, in het tweede deel de
heerlijkheid en de uitverkiezing zijner Moeder.
Een heerlijk lied ontwelt mijn hart, * ik Eructavit cor meum verbum bonum, *
wil den Koning mijn zang doen horen; dico ego opera mea Regi.
Mijn tong is als de pen van een schrijver, Lingua mea calamus scribae, * velociter
* van een snellen schrijver. scribentis. Gij zijt de schoonste onder de kinderen Speciosus forma prae filiis hominum,
der mensen, bevalligheid is uitgegoten diffusa est gratia in labiis tuis; * propterea
benedixit te Deus in aeternum.
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op uw lippen; * daarom heeft God U
gezegend in eeuwigheid.
Gord uw zwaard om uw heupen, *
allersterkste held.

Accingere gladio tuo super femur tuum,
* potentissime.

In uw majesteit en luister rust U toe, *
trek voorspoedig uit en heers

Specie tua et pulchritudine tua * intende,
prospere procede et regna

Voor de zaak van waarheid en ootmoed Propter veritatem et mansuetudinem et
en recht; * en uw rechterhand zal
justitiam; * et deducet te mirabiliter
wondere daden U leren.
dextera tua.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1067

Sagittae tuae acutae, populi sub te cadent, Scherp zijn uw pijlen, die de volken doen
* in corda inimicorum Regis.
vallen onder uw voeten; * zij treffen in
het hart de vijanden des Konings.
Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi; * Uw troon, o God, staat voor altijd en
virga directionis virga regni tui.
eeuwig; * een scepter van recht is de
scepter van uw koningschap.
Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem; Gij hebt gerechtigheid lief, maar haat de
* propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo boosheid; * daarom heeft God, uw God,
laetitiae prae consortibus tuis.
U gezalfd met de olie van vreugde boven
uw genoten.
Myrrha et gutta et casia a vestimentis tuis,
a domibus eburneis; * ex quibus
delectaverunt te filiae regum in honore
tuo.

Van mirre, balsem en kaneel geuren uw
klederen, geuren de ivoren paleizen; *
daarmede behagen U de koningsdochters
die U verbeiden.

Astitit regina a dextris tuis in vestitu
deaurato, * circumdata varietate. -

De koningin staat aan uw rechterhand in
een met goud versierd gewaad, * in
veelkleurige tooi. -

Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam, Luister, dochter, zie, en neig uw oor, *
* et obliviscere populum tuum, et domum vergeet uw volk en het huis van uw vader;
patris tui;
Et concupiscet Rex decorem tuum, *
En laat de Koning uwe schoonheid
quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et begeren, * want Hij is de Heer uw God,
adorabunt eum.
en Hem zal men aanbidden.
Et filiae Tyri in muneribus * vultum tuum De dochters van Tyrus komen tot u met
deprecabuntur, omnes divites plebis.
geschenken; * alle rijken des volks zien
smekend op naar uw gelaat.
Omnis gloria ejus filiae Regis ab intus, * Alle heerlijkheid der koningsdochter is
in fimbriis aureis circumamicta
in het verborgen; * zij is gekleed in
varietatibus.
goudbrokaat, met kleurige tooi
omhangen.
Adducentur Regi virgines post eam, *
proximae ejus afferentur tibi.

Maagden worden in haar gevolg geleid
tot den Koning, * haar gezellinnen
worden tot U gevoerd.

Afferentur in laetitia et exsultatione, *
adducentur in templum Regis. -

Zij worden tot U gevoerd in blijdschap
en jubel, * binnengeleid in de tempel des
Konings. -

Pro patribus tuis nati sunt tibi filii; *
constitues eos

In plaats van uw vaderen worden u zonen
geboren; * gij stelt
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hen tot vorsten over geheel de aarde.

principes super omnem terram.

Zij zullen uw naam indachtig zijn * van Memores erunt nominis tui * in omni
geslacht tot geslacht.
generatione et generationem.
Daarom zullen de volken u prijzen in
eeuwigheid, * voor altijd en immer.

Propterea populi confitebuntur tibi in
aeternum, * et in saeculum saeculi.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. In uw schoonheid en uw luister rust ANT. Specie tua et pulchritudine tua
u toe, trek voorspoedig uit en heers.
intende, prospere procede, et regna.
ANT. God zal haar bijstaan.

ANT. Adjuvabit eam.

Psalm 45
Wij bezingen de Moeder van God met de woorden waarmede wij de Kerk
verheerlijken. In haar moederschap ook bewonderen wij de werken des
Heren, zijn menswording op aarde waardoor Hij onze vijanden heeft
overwonnen.
God is ons een toevlucht en sterkte, * een Deus noster refugium et virtus, * adjutor
helper in de nood welke ons benauwt
in tribulationibus, quae invenerunt nos
bovenmate.
nimis.
Daarom vrezen wij niet, als de aarde
Propterea non timebimus dum turbabitur
beeft, * als wankelen de bergen in het hart terra; * et transferentur montes in cor
van de zee,
maris;
Als haar wateren bruisen en woelen, * de Sonuerunt, et turbatae sunt aquae eorum;
bergen sidderen door haar geweld.
* conturbati sunt montes in fortitudine
ejus.
Een rivier met haar stromen verheugt de Fluminis impetus laetificat civitatem Dei;
stad van God, * de heilige woontent des * sanctificavit tabernaculum suum
Allerhoogsten.
Altissimus.
God is in haar midden, zij zal niet
Deus in medio ejus, non commovebitur;
wankelen; * God zal haar bijstaan bij het * adjuvabit eam Deus mane diluculo.
lichten van de morgen.
De volkeren waren ontsteld en de
Conturbatae sunt gentes, et inclinata sunt
koninkrijken wankelden; * toen Hij zijn regna; * dedit vocem suam, mota est
stem verhief, beefde de aarde.
terra.
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De Heer der heirscharen is met ons; *
Dominus virtutum nobiscum; * susceptor
onze beschermer is de God van Jacob. - noster Deus Jacob. Komt en ziet de werken des Heren, de
wonderen welke Hij

Venite, et videte opera Domini, quae
posuit prod-
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igia super terram; * auferens bella usque wrocht op de aarde; * Hij bant de
ad finem terrae.
oorlogen tot de grenzen der aarde;
Arcum conteret, et confringet arma, * et De boog verbrijzelt Hij en breekt de
scuta comburet igni.
wapenen, * verbrandt de schilden in het
vuur.
‘Vacate, et videte quoniam ego sum
‘Laat af, en weet dat Ik God ben, *
Deus; * exaltabor in gentibus, et exaltabor verheerlijkt onder de volken en
in terra.’
verheerlijkt op aarde.’
Dominus virtutum nobiscum; * susceptor De Heer der heirscharen is met ons; *
noster Deus Jacob.
onze beschermer is de God van Jacob.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Adjuvabit eam Deus vultu suo;
ANT. God zal haar bijstaan met zijn
Deus in medio ejus, non commovebitur. aanschijn; God is in haar midden, zij zal
niet wankelen.
ANT. Sicut laetantium.

ANT. Als een blij zingend koor.

Psalm 86
Deze psalm bevat de profetie dat het geestelijke Jerusalem der Kerk de
Moeder zal zijn van alle volkeren. Hetzelfde zeggen wij van de Moeder
des Heren, die het oerbeeld is der Kerk en de toevlucht van alle verlosten.
Fundamenta ejus in montibus sanctis; * Hij grondvestte haar op de heilige bergen;
diligit Dominus portas Sion super omnia * de Heer bemint de poorten van Sion
tabernacula Jacob.
meer dan alle tenten van Jacob.
Gloriosa dicta sunt de te, * civitas Dei.

Heerlijke dingen worden van u
gesproken, * stad van God.

‘Memor ero Rahab et Babylonis *
‘Ik zal Rahab en Babylon noemen * onder
scientium me. Ecce alienigenae et Tyrus hen die Mij kennen. Zie, de
et populus Aethiopum, * hi fuerunt illic.’ vreemdelingen en Tyrus en het volk der
Ethiopiërs, * zij zijn daar geboren.’
Numquid Sion dicet: Homo et homo natus En van Sion zal men zeggen: Man voor
est in ea; * et ipse fundavit eam
man zijn allen daar geboren; * de
Altissimus.
Allerhoogste zelf heeft haar gegrondvest.
Dominus narrabit in scripturis populorum De Heer zal het schrijven in het boek van
et principum: * horum, qui fuerunt in ea. volkeren en vorsten: * ‘Daar zijn zij
geboren’.
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Sicut laetantium omnium: * ‘Habitatio
est in te’.

Dan zingen zij allen vol vreugde: * ‘In u
is mijne woning’.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Sicut laetantium omnium nostrum: ANT. Als een blij zingend koor roepen
Habitatio
wij allen: Onze woning is
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in u, heilige Moeder van God.

est in te, sancta Dei Genitrix.

. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
Onze Vader.

Pater noster.

Hier vervolgt men met het gebed Precibus et meritis en de drie lessen (bladz. 1073
vlg.).

De derde nachtwake
(De volgende drie psalmen bidt men op Woensdag en Zaterdag.)
ANT. Verheug u, Maagd Maria.

ANT. Gaude, Maria Virgo.

Psalm 95
Het heil des Heren is ons geschonken in de menswording van Christus.
Daarom deelt de Moeder in zijn heerlijkheid, en oefent ook zij door haar
algemene bescherming en voorspraak macht over geheel de aarde.
Zingt voor den Heer een nieuw lied; *
zingt voor den Heer, geheel de aarde.

Cantate Domino canticum novum; *
cantate Domino, omnis terra.

Zingt voor den Heer en looft zijn Naam; Cantate Domino, et benedicite nomini
* verkondigt van dag tot dag zijn heil. ejus; * annuntiate de die in diem salutare
ejus.
Verkondigt zijn heerlijkheid onder de
Annuntiate inter gentes gloriam ejus, *
heidenen, * zijn wonderwerken aan alle in omnibus populis mirabilia ejus.
volken.
Want groot is de Heer, en zeer te prijzen, Quoniam magnus Dominus, et laudabilis
* vreeswekkend boven alle goden.
nimis, * terribilis est super omnes deos.
Want alle goden der heidenen zijn ijdele Quoniam omnes dii gentium daemonia;
beelden; * de Heer echter maakte de
* Dominus autem caelos fecit.
hemel.
Heerlijkheid en luister gaan uit voor zijn Confessio et pulchritudo in conspectu
aanschijn; * sterkte en pracht zijn in zijn ejus; * sanctimonia et magnificentia in
heiligdom. sanctificatione ejus. -
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Brengt den Heer, geslachten der volken, Afferte Domino, patriae gentium, afferte
brengt den Heer heerlijkheid en sterkte, Domino gloriam et honorem, * afferte
* brengt den Heer de eer van zijn Naam. Domino gloriam nomini ejus.
Neemt offergaven en treedt binnen in zijn Tollite hostias, et introite in atria ejus; *
voorhoven; *
adorate Do-
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minum in atrio sancto ejus.

aanbidt den Heer in zijn heilige tempel.

Commoveatur a facie ejus universa terra; Sidder voor zijn aangezicht, geheel de
* dicite in gentibus quia Dominus
aarde; * zegt aan de heidenen, dat de Heer
regnavit.
regeert.
Etenim correxit orbem terrae qui non
commovebitur; * judicabit populos in
aequitate. -

Want Hij bevestigde de wereld dat zij niet
zou wankelen; * Hij spreekt recht over
de volken naar billijkheid. -

Laetentur caeli, et exsultet terra:
commoveatur mare, et plenitudo ejus; *
gaudebunt campi, et omnia quae in eis
sunt.

De hemelen zullen juichen, de aarde zal
zich verheugen, de zee zal bruisen en haar
volheid; * jubelen zullen de velden en al
wat zij bevatten.

Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum a Dan zullen zich verblijden alle bomen
facie Domini, quia venit; * quoniam venit van het woud voor den Heer, omdat Hij
judicare terram.
komt, * omdat Hij komt om de aarde te
richten.
Judicabit orbem terrae in aequitate, * et Hij zal de wereld richten naar billijkheid,
populos in veritate sua.
* en de volken naar zijn trouw.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Gaude, Maria Virgo: cunctas
haereses sola interemisti in universo
mundo.

ANT. Verheug u, Maagd Maria; alle
ketterijen hebt gij alleen vernietigd in de
ganse wereld.

ANT. Dignare me.

ANT. Gedoog.

Psalm 96
De Moeder is onafscheidelijk van haar koninklijken Zoon; zij deelt in de
heerlijkheid van zijn tweevoudige komst.
Dominus regnavit, exsultet terra; *
laetentur insulae multae.

De Heer is Koning; dat de aarde juiche,
* de vele eilanden zich verheugen.

Nubes et caligo in circuitu ejus; * justitia Wolken en duister omgeven Hem; *
et judicium correctio sedis ejus.
gerechtigheid en recht zijn de steun van
zijn zetel.
Ignis ante ipsum praecedet, * et
inflammabit in circuitu inimicos ejus.

Vuur schrijdt voor Hem uit * en verteert
in het rond zijn vijanden.
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Illuxerunt fulgura ejus orbi terrae; * vidit, Zijn bliksems verlichten het aardrijk; *
et commota est terra.
de aarde ziet ze en is bevreesd.
Montes sicut cera fluxerunt a facie
Domini, * a facie Domini omnis terra.

Als was smelten de bergen voor het
aanschijn des Heren, * voor het aanschijn
van den Heer van geheel de aarde.
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De hemelen verkondigen zijn
gerechtigheid, * en alle volken
aanschouwen zijn glorie.

Annuntiaverunt caeli justitiam ejus; * et
viderunt omnes populi gloriam ejus.

Dat beschaamd worden alle dienaars van Confundantur omnes, qui adorant
beelden * die roemen op hun afgoden. - sculptilia, * et qui gloriantur in simulacris
suis. Aanbidt Hem, al zijn engelen. * Sion
heeft het gehoord en zich verblijd,

Adorate eum, omnes angeli ejus. *
Audivit et laetata est Sion,

De dochters van Juda hebben gejuicht * Et exsultaverunt filiae Judae, * propter
om uw gerichten, Heer;
judicia tua, Domine;
Want Gij zijt de Heer, de Allerhoogste
over gans de aarde, * zeer verheven
boven alle goden.

Quoniam tu Dominus Altissimus super
omnem terram; * nimis exaltatus es super
omnes deos.

Gij die den Heer bemint, verfoeit het
kwaad; de Heer beschermt de zielen
zijner vromen, * en ontrukt hen aan de
hand van den zondaar.

Qui diligitis Dominum, odite malum;
custodit Dominus animas sanctorum
suorum, * de manu peccatoris liberabit
eos.

Een licht gaat op voor den rechtvaardige, Lux orta est justo, * et rectis corde
* en vreugde voor de oprechten van hart. laetitia.
Verheugt u, rechtvaardigen, in den Heer, Laetamini, justi, in Domino; * et
* en prijst zijn heilige Naam.
confitemini memoriae sanctificationis
ejus.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Gedoog dat ik u love, heilige
Maagd; geef mij kracht tegen uw
vijanden.

ANT. Dignare me laudare te, Virgo
sacrata; da mihi virtutem contra hostes
tuos.

ANT. Na het baren.

ANT. Post partum.

Gedurende de Advent:
ANT. De engel des Heren.

ANT. Angelus Domini.

Psalm 97
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Door de menswording van zijn Zoon uit de Maagd Maria heeft God ons
zijn heil bereid.
Zingt den Heer een nieuw lied, * want
Hij heeft wonderen gewrocht.

Cantate Domino canticum novum; * quia
mirabilia fecit.

Redding bracht Hem zijn rechterhand * Salvavit sibi dextera ejus, * et brachium
en zijn heilige arm.
sanctum ejus.
De Heer heeft zijn heil doen kennen; *
voor het aanschijn

Notum fecit Dominus salutare suum; *
in conspec-
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tu gentium revelavit justitiam suam.

der volken openbaarde Hij zijn
gerechtigheid.

Recordatus est misericordiae suae, * et
veritatis suae domui Israël.

Hij was zijn ontferming indachtig, * en
zijn trouw aan het huis van Israël.

Viderunt omnes termini terrae * salutare Alle grenzen der aarde hebben
Dei nostri. aanschouwd * het heil van onzen God. Jubilate Deo, omnis terra; * cantate, et
exsultate, et psallite.

Juicht voor God, geheel de aarde; * zingt
en jubelt en verheft uw zang.

Psallite Domino in cithara, in cithara et Laat de citer klinken voor den Heer, de
voce psalmi, * in tubis ductilibus et voce citer en de zang van psalmen, *
tubae corneae.
trompetten en bazuingeschal.
Jubilate in conspectu Regis, Domini; *
moveatur mare et plenitudo ejus; orbis
terrarum et qui habitant in eo;

Juicht voor het aanschijn van den Koning,
den Heer; * dat beve de zee en wat zij
bevat, de aarde en wie haar bewonen;

Flumina plaudent manu, simul montes
exsultabunt a conspectu Domini; *
quoniam venit judicare terram.

Dat de stromen in de handen klappen,
tezamen de bergen juichen voor het
aanschijn des Heren, * want Hij komt om
de aarde te richten.

Judicabit orbem terrarum in justitia, * et Hij zal de wereld richten met
populos in aequitate.
rechtvaardigheid, * en de volken naar
billijkheid.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Postpartum, Virgo, inviolata
ANT. Na het baren, o Maagd, zijt gij
permansisti; Dei Genitrix, intercede pro ongerept gebleven; Moeder van God,
nobis.
wees onze voorspraak.
Gedurende de Advent:
ANT. Angelus Domini nuntiavit Mariae; ANT. De engel des Heren heeft aan Maria
et concepit de Spiritu Sancto.
geboodschapt; en zij heeft ontvangen van
den Heiligen Geest.
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
Propterea benedixit te Deus in aeternum. lippen. . Daarom heeft God u gezegend
in eeuwigheid.
Pater noster.

Onze Vader.

Precibus et meritis beatae Mariae semper Door de gebeden en verdiensten van de
Virginis et omnium sanctorum, perducat gelukzalige Maria altijd Maagd en van
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Amen.

.

alle heiligen, leide ons de Heer tot het rijk
der hemelen. . Amen.
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Lezingen
¶ Gedurende de Advent worden de lezingen gezegd gelijk onder, bladz. 1078, is
aangegeven.
Geef mij, Heer, uw zegen.

Jube, Domine, benedicere.

ZEGEN. Ons zegene met haar lief Kind
de Maagd Maria. . Amen.

BENEDICTIO. Nos cum prole pia benedicat
Virgo Maria. . Amen.

1 LES. Overal zocht ik een rustplaats,
maar metterwoon wil ik blijven in het
erfdeel des Heren. Want de Schepper aller
dingen beval mij daaromtrent, en Hij die
mij schiep, kwam rusten in mijn tent, en
zeide mij: Ga wonen in Jacob, kies uw
erfdeel in Israël en schiet wortel onder
mijn uitverkorenen. Gij, Heer, ontferm U
over ons. . Gode zij dank.

LECTIO 1 (Eccli. 24, 11-13). In omnibus
requiem quaesivi, et in hereditate Domini
morabor. Tunc praecepit et dixit mihi
Creator omnium, et, qui creavit me,
requievit in tabernaculo meo, et dixit
mihi: In Jacob inhabita, et in Israël
hereditare, et in electis meis mitte radices.
Tu autem, Domine, miserere nobis. .
Deo gratias.

BEURTZANG. Heilige en onbevlekte
maagdelijkheid, met welk een lofprijs ik
u zal verhogen, weet ik niet; want dien
de hemelen niet konden bevatten, hebt
gij in uw schoot omsloten.

RESPONSORIUM. Sancta et immaculata
virginitas, quibus te laudibus efferam,
nescio; quia quem caeli capere non
poterant, tuo gremio contulisti.

Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en
gezegend is de vrucht van uw schoot; want dien de hemelen niet konden
bevatten, hebt gij in uw schoot omsloten.

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
fructus ventris tui; - quia quem caeli
capere non poterant, tuo gremio
contulisti.

Geef mij, Heer, uw zegen.

Jube, Domine, benedicere.

ZEGEN. De Maagd der maagden zelve zij BENEDICTIO. Ipsa Virgo virginum
onze voorspraak bij den Heer. . Amen. intercedat pro nobis ad Dominum.
Amen.
2 LES. Zo kreeg ik vaste woon op Sion,
en vond ik rust in de heilige stad, en werd
Jerusalem de zetel mijner macht. Zo
schoot ik wortel onder een roemrijk volk,
dat zijn erfdeel heeft in het land van mijn

.

LECTIO 2 (Eccli. 24, 15-16). Et sic in Sion
firmata sum, et in civitate sanctificata
similiter requievi, et in Jerusalem potestas
mea. Et radicavi in populo honorificato,
et in parte Dei mei hereditas illius, et in
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plenitudine sanctorum detentio mea. Tu blijf. Gij, Heer, ontferm U over ons.
autem, Domine, miserere nobis. . Deo Gode zij dank.
gratias.
RESPONSORIUM. Beata es, Virgo Maria,
quae Dominum portasti, Creatorem
mundi. Genuisti qui te fecit, et in
aeternum permanes virgo.

.

BEURTZANG. Welzalig zijt gij, Maagd
Maria, die den Heer gedragen hebt, den
Schepper der wereld. Gij hebt gebaard
die u maakte, en in eeuwigheid blijft gij
maagd.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de
- Genuisti qui te fecit, et in aeternum
Heer is met u. - Gij hebt gebaard die u
permanes virgo.
maakte, en in eeuwigheid blijft gij maagd.
Als na de derde les de lofzang Te Deum volgt, wordt hier nog toegevoegd:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Eer aan den Vader en den Zoon en den
- Genuisti qui te fecit, et in aeternum
Heiligen Geest. - Gij hebt gebaard die u
permanes virgo.
maakte, en in eeuwigheid blijft gij maagd.
Jube, Domine, benedicere.

Geef mij, Heer, uw zegen.

BENEDICTIO. Per Virginem Matrem
concedat nobis Dominus salutem et
pacem. . Amen.

ZEGEN. Door de Maagd en Moeder
verlene ons de Heer heil en vrede. .
Amen.

LECTIO 3 (Eccli. 24, 17-20). Quasi cedrus
exaltata sum in Libano, et quasi cypressus
in monte Sion; quasi palma exaltata sum
in Cades, et quasi plantatio rosae in
Jericho; quasi oliva speciosa in campis,
et quasi platanus exaltata sum juxta
aquam in plateis. Sicut cinnamomum et
balsamum aromatizans odorem dedi;
quasi myrrha electa dedi suavitatem
odoris. Tu autem, Domine, miserere
nobis. . Deo gratias.

3 LES. Opgewassen ben ik als een ceder
op de Libanon en als een cypres op de
berg Sion; als een palmboom ben ik
opgeschoten bij Cades, als een rozentuin
bij Jericho; als een schone olijf op de
vlakte, groot als een plataan in de lanen
langs het water. Als kaneel en riekende
balsem gaf ik geur, als uitgelezen mirre
gaf ik zoete geur. Gij, Heer, ontferm U
over ons. . Gode zij dank.

De volgende beurtzang blijft achterwege, als de lofzang Te Deum volgt.
RESPONSORIUM. Felix namque es, sacra BEURTZANG. Gelukkig immers zijt gij,
Virgo Maria, et omni laude dignissima; heilige Maagd Maria, en alle lof
overwaardig; want
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uit u is geboren de Zon der gerechtigheid, quia ex te ortus est sol justitiae, Christus
Christus onze God.
Deus noster.
Bid voor het volk, kom de priesters te
hulp, spreek ten beste voor het vroom
geslacht der vrouwen; mogen uw bijstand
gevoelen allen die uwe gedachtenis
vieren; - want uit u is geboren de Zon der
gerechtigheid, Christus onze God.

Ora pro populo, interveni pro clero,
intercede pro devoto femineo sexu;
sentiant omnes tuum juvamen, quicumque
celebrant tuam sanctam
commemorationem; - quia ex te ortus est
sol justitiae, Christus Deus noster.

Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. - Christus onze God.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
- Christus Deus noster.

Gedurende de Advent, na Septuagesima en gedurende de Vasten wordt de lofzang
Te Deum slechts gebeden op de feesten van de heilige Moeder Gods en op het feest
van den heiligen Joseph (19 Maart).

Te Deum
U, God, loven wij; U, Heer, prijzen wij. Te Deum laudamus; te Dominum
confitemur.
U, eeuwige Vader, eert de gehele aarde. Te aeternum Patrem omnis terra
veneratur.
U roepen alle engelen, U roepen de
hemelen en alle machten,

Tibi omnes angeli, tibi caeli, et universae
potestates;

U roepen de cherubim en de seraphim
onophoudelijk toe:

Tibi cherubim et seraphim incessabili
voce proclamant:

Heilig, Heilig, Heilig de Heer, God
Sabaoth.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth.

Vol zijn hemelen en aarde van de luister Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae
uwer heerlijkheid.
tuae.
U prijst het roemrijke koor der apostelen; Te gloriosus apostolorum chorus,
U verheerlijkt het lofwaardig getal der
profeten;

Te prophetarum laudabilis numerus,

U looft het schitterend leger der
martelaren;

Te martyrum candidatus laudat exercitus;

U belijdt de heilige Kerk over geheel het Te per orbem terrarum sancta confitetur
aardrijk:
Ecclesia:
Den Vader van onmetelijke majesteit,

Patrem immensae majestatis;

Uw aanbiddelijken, waren en enigen
Zoon,

Venerandum tuum verum et unicum
Filium;
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Tu Rex gloriae, Christe.

Gij, Koning der heerlijkheid, Christus.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Gij zijt de eeuwige Zoon des Vaders.

Tu, ad liberandum suscepturus hominem, Gij, mens geworden om ons te verlossen,
non horruisti Virginis uterum.
zijt niet teruggeschrikt voor de schoot van
de Maagd.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti
credentibus regna caelorum.

Gij hebt de angel des doods overwonnen,
en hebt den gelovigen het hemelrijk
geopend.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria
Patris.

Gij zetelt aan de rechterhand van God, in
de heerlijkheid des Vaders.

Judex crederis esse venturus.

Wij geloven dat Gij als Rechter zult
komen.

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, U bidden wij dan, kom uw dienaren te
quos pretioso sanguine redemisti.
hulp, die Gij met uw kostbaar bloed hebt
vrijgekocht.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria
numerari.

Geef dat zij bij het getal der heiligen
worden gerekend in de heerlijkheid.

Salvum fac populum tuum, Domine, et
benedic hereditati tuae.

Maak uw volk zalig, Heer, en zegen uw
erfdeel.

Et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum.

En bestuur hen, en verhef hen tot in
eeuwigheid.

Per singulos dies benedicimus te;

Dag aan dag loven wij U,

Et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.

En wij prijzen uw Naam in eeuwigheid,
voor altijd en eeuwig.

Dignare, Domine, die isto sine peccato
nos custodire.

Gewaardig U, Heer, ons heden zonder
zonde te bewaren.

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, Uw ontferming kome over ons, o Heer,
quemadmodum speravimus in te.
gelijk wij op U hebben gehoopt.
In te, Domine, speravi; non confundar in Op U, Heer, heb ik gehoopt; in
aeternum.
eeuwigheid zal ik niet beschaamd
worden.
Gedurende de Advent zegt men de volgende lessen:
Jube, Domine, benedicere.

Geef mij, Heer, uw zegen

BENEDICTIO. Nos cum prole pia benedicat ZEGEN. Ons zegene met haar lief Kind
Virgo Maria. . Amen.
de Maagd Maria. . Amen.
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1 LES. De engel Gabriël werd door God
gezonden naar een stad van Galilea,
Nazareth genaamd, tot een maagd die ten
huwelijk was gegeven aan een man die
Joseph heette, uit het huis van David; en
de naam van de maagd was Maria. En de
engel trad bij haar binnen en sprak: Wees
gegroet, gij vol van genade, de Heer is
met u; gij zijt de gezegende onder de
vrouwen. Gij, Heer, ontferm U over ons.
. Gode zij dank.

LECTIO 1 (Lc. 1, 26-28). Missus est
angelus Gabriel a Deo in civitatem
Galilaeae, cui nomen Nazareth, ad
virginem desponsatam viro, cui nomen
erat Joseph, de domo David, et nomen
virginis Maria. Et ingressus angelus ad
eam dixit: Ave, gratia plena, Dominus
tecum, benedicta tu in mulieribus. Tu
autem. Domine, miserere nobis. . Deo
gratias.

BEURTZANG. Gezonden werd Gabriël de
engel tot de Maagd Maria, die aan Joseph
ten huwelijk was gegeven, om haar de
boodschap te brengen. En de Maagd
ontstelde van het licht. Vrees niet, Maria,
want gij hebt genade gevonden bij den
Heer: zie, gij zult ontvangen en een Kind
baren, en Hij zal genoemd worden de
Zoon des Allerhoogsten.

RESPONSORIUM. Missus est Gabriel
angelus ad Mariam Virginem
desponsatam Joseph, nuntians ei verbum.
Et expavescit Virgo de lumine. Ne timeas,
Maria, invenisti gratiam apud Dominum,
ecce concipies et paries, et vocabitur
Altissimi Filius.

God de Heer zal Hem de zetel van zijn
vader David geven, en Hij zal heersen
over Jacobs huis in eeuwigheid. - Zie, gij
zult ontvangen en een Kind baren, en Hij
zal genoemd worden de Zoon des
Allerhoogsten.

Dabit ei Dominus Deus sedem David
patris ejus, et regnabit in domo Jacob in
aeternum. - Ecce concipies et paries, et
vocabitur Altissimi Filius.

Geef mij, Heer, uw zegen.

Jube, Domine, benedicere.

ZEGEN. De Maagd der maagden zelve zij BENEDICTIO. Ipsa Virgo virginum
onze voorspraak bij den Heer. . Amen. intercedat pro nobis ad Dominum.
Amen.
2 LES. Toen zij dit hoorde, ontstelde zij
van zijn woorden, en vroeg zich af wat
deze groet betekende. Maar de engel
zeide haar: Vrees niet, Maria, want gij
hebt genade gevonden bij God: zie gij
zult in uw schoot ontvangen en een Zoon
baren dien gij Jesus moet noemen. Hij zal
groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten

.

LECTIO 2 (Lc. 1, 29-33). Quae cum
audisset, turbata est in sermone ejus et
cogitabat, qualis esset ista salutatio. Et
ait angelus ei: Ne timeas, Maria, invenisti
enim gratiam apud Deum: ecce concipies
in utero, et paries filium, et vocabis
nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, et
Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

worden genoemd; en God de Heer zal Dominus Deus sedem David patris ejus,
Hem de zetel van zijn vader David geven, et regnabit in doen Hij zal heersen over Jacobs huis in
eeu-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1079

mo Jacob in aeternum, et regni ejus non wigheid, en aan zijn heerschappij zal geen
erit finis. Tu autem, Domine, miserere einde komen. Gij, Heer, ontferm U over
nobis. . Deo gratias.
ons. . Gode zij dank.
RESPONSORIUM. Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum. Spiritus Sanctus
superveniet in te, et virtus Altissimi
obumbrabit tibi; quod enim ex te nascetur
Sanctum, vocabitur Filius Dei.

BEURTZANG. Wees gegroet, Maria, vol
van genade; de Heer is met u. De Heilige
Geest zal over u komen, en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; en
daarom zal het heilige dat uit u geboren
wordt, Zoon van God worden genoemd.

Quomodo fiet istud, quoniam virum non
cognosco? Et respondens angelus dixit
ei: - Spiritus Sanctus superveniet in te, et
virtus Altissimi obumbrabit tibi; quod
enim ex te nascetur Sanctum, vocabitur
Filius Dei.

Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man
beken? En de engel antwoordde en sprak
tot haar: - De Heilige Geest zal over u
komen en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; en daarom zal het
heilige dat uit u geboren wordt. Zoon van
God worden genoemd.

Als na de derde les de lofzang Te Deum volgt (gedurende de Advent op de feesten
van de heilige Moeder Gods, en op het feest van Maria-Boodschap), wordt hier nog
toegevoegd:
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
- Spiritus Sanctus superveniet in te, et
virtus Altissimi obumbrabit tibi; quod
enim ex te nascetur Sanctum, vocabitur
Filius Dei.

Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. - De Heilige Geest zal
over u komen, en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; en
daarom zal het heilige dat uit u geboren
wordt, Zoon van God worden genoemd.

Jube, Domine, benedicere.

Geef mij, Heer, uw zegen.

BENEDICTIO. Per Virginem Matrem
concedat nobis Dominus salutem et
pacem. . Amen.

ZEGEN. Door de Maagd en Moeder
verlene ons de Heer heil en zegen. .
Amen.

LECTIO 3 (Lc. 1, 34-38). Dixit autem
Maria ad angelum: Quomodo fiet istud,
quoniam virum non cognosco? Et
respondens angelus dixit ei: Spiritus
Sanctus superveniet in te, et virtus
Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et
quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur
Filius Dei. Et ecce Elisabeth cognata tua,
et ipsa concepit filium in senectute sua;
et hic

3 LES. Maria sprak echter tot den engel:
Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man
beken? En de engel antwoordde en sprak
tot haar: De Heilige Geest zal over u
komen, en de kracht des Allerhoogsten
zal u overschaduwen; en daarom zal het
heilige dat uit u geboren wordt, Zoon van
God worden genoemd. En zie, ook uw
nicht Elisabeth heeft in haar ouderdom
een zoon ontvangen; en zij die
onvruchtbaar heette, is
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in haar zesde maand; want bij God is niets
onmogelijk. En Maria sprak: Zie de
dienstmaagd des Heren, mij geschiede
naar uw woord. Gij, Heer, ontferm U over
ons. . Gode zij dank.

mensus sextus est illi, quae vocatur
sterilis; quia non erit impossibile apud
Deum omne verbum. Dixit autem Maria:
Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum
verbum tuum. Tu autem, Domine,
miserere nobis. . Deo gratias.

De volgende beurtzang blijft achterwege op de feesten van de heilige Moeder
Gods.
BEURTZANG. Luister, o Maagd Maria,
naar het woord des Heren dat u door den
engel werd verkondigd: gij zult
ontvangen en baren die gelijkelijk God
is en mens. Zo zult gij worden genoemd
de gezegende onder de vrouwen.

RESPONSORIUM. Suscipe verbum, Virgo
Maria, quod tibi a Domino per angelum
transmissum est: concipies et paries
Deum pariter et hominem. Ut benedicta
dicaris inter omnes mulieres.

Wel zult gij een Zoon baren, maar uw
maagdelijkheid zal niet worden verlet;
gij zult zwanger gaan, maar een altijd
ongerepte moeder blijven. - Zo zult gij
worden genoemd de gezegende onder de
vrouwen.

Paries quidem filium, et virginitatis non
patieris detrimentum; efficieris gravida,
et eris mater semper intacta. - Ut
benedicta dicaris inter omnes mulieres.

Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. - Zo zult gij worden
genoemd de gezegende onder de
vrouwen.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
- Ut benedicta dicaris inter omnes
mulieres.

In plaats van deze beurtzang wordt op de feesten van de heilige Moeder Gods de
lofzang Te Deum gebeden, bladz. 1076.

De lauden
Alleen als de Lauden niet onmiddellijk op de Metten volgen, zegt men in stilte Wees
gegroet.
GOD, kom mij te hulp.
mij te helpen.

. Heer, haast U DEUS, in adjutorium meum intende.
Domine, ad adjuvandum me festina.

.

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U, Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. Domine, Rex aeternae gloriae.
1 ANT. Opgenomen is Maria ten hemel. 1 ANT. Assumpta est Maria in caelum.
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1 ANT. Gezonden werd.

1 ANT. Missus est.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
1 ANT. O heerlijke ruil.

1 ANT. O admirabile commercium.
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Psalm 92
Dominus regnavit, decorem indutus est; De Heer regeert, met heerlijkheid is Hij
* indutus est Dominus fortitudinem, et bekleed; * de Heer heeft Zich bekleed
praecinxit se.
met sterkte en Zich omgord.
Etenim firmavit orbem terrae, * qui non Waarlijk, de aarde heeft Hij gegrondvest,
commovebitur.
* zij zal niet wankelen.
Parata sedes tua ex tunc; * a saeculo tu
es.

Van oudsher staat uw troon gevestigd; *
Gij zijt van eeuwigheid.

Elevaverunt flumina, Domine, *
elevaverunt flumina vocem suam;

De stromen verheffen zich, Heer, * de
stromen verheffen hun stem;

Elevaverunt flumina fluctus suos, * a
vocibus aquarum multarum.

De stromen verheffen hun kolken, * met
gedruis van vele wateren.

Mirabiles elationes maris, * mirabilis in Heerlijker dan de baren der zee, * zijt
altis Dominus.
heerlijk Gij, Heer, in den hoge.
Testimonia tua credibilia facta sunt nimis; Getrouw zijn uw woorden ten zeerste; *
* domum tuam decet sanctitudo, Domine, uw huis past heiligheid, o Heer, in lengte
in longitudinem dierum.
van dagen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Assumpta est Maria in caelum;
gaudent angeli, laudantes benedicunt
Dominum.

ANT. Opgenomen is Maria ten hemel; de
engelen verblijden zich, zij prijzen en
zegenen den Heer.

2 ANT. Maria Virgo.

2 ANT. Maria de Maagd.

Gedurende de Advent:
ANT. Missus est Gabriel angelus ad
ANT. Gezonden werd Gabriël de engel
Mariam Virginem desponsatam Joseph. tot de Maagd Maria, die ten huwelijk was
gegeven aan Joseph.
2 ANT. Ave Maria.

2 ANT. Wees gegroet, Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O admirabile commercium: Creator
generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est; et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.

ANT. O heerlijke ruil: de Schepper van
het mensdom neemt een bezield lichaam
aan en wil uit een Maagd geboren
worden; en door zijn maagdelijke
menswording heeft Hij ons zijn
goddelijkheid geschonken.
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geboren.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1082

Psalm 99
Juicht voor God, geheel de aarde; * dient Jubilate Deo, omnis terra; * servite
den Heer met blijdschap.
Domino in laetitia.
Treedt nader voor zijn aangezicht * met Introite in conspectu ejus * in
jubelzang.
exsultatione.
Weet, dat de Heer God is; * Hij heeft ons Scitote quoniam Dominus ipse est Deus;
gemaakt, en niet wij onszelven.
* ipse fecit nos, et non ipsi nos.
Zijn volk zijn wij, de schapen zijner
Populus ejus et oves pascuae ejus; *
weide; * gaat zijn poorten binnen met een introite portas ejus in confessione, atria
loflied, zijn voorhoven met lofgezang: ejus in hymnis; confitemini illi.
prijst Hem.
Brengt eer aan zijn Naam, want de Heer
is vol goedheid, in eeuwigheid blijft zijn
ontferming * en zijn trouw van geslacht
tot geslacht.

Laudate nomen ejus, quoniam suavis est
Dominus, in aeternum misericordia ejus,
* et usque in generationem et
generationem veritas ejus.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Maria de Maagd is opgenomen naar ANT. Maria Virgo assumpta est ad
het bruidsvertrek in de hoogste ether,
aethereum thalamum, in quo Rex regum
waar de Koning der koningen zetelt op stellato sedet solio.
zijn sterrentroon.
3 ANT. In de geur.

3 ANT. In odorem.

Gedurende de Advent:
ANT. Wees gegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met u; gij zijt de
gezegende onder de vrouwen, alleluja.

ANT. Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum; benedicta tu in mulieribus,
alleluja.

3 ANT. Vrees niet, Maria.

3 ANT. Ne timeas, Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Toen gij op wondere wijze werd
geboren uit een maagd, zijn de Schriften
in vervulling gegaan: als regen zijt Gij
neergekomen op het vlies om het
mensdom zalig te maken; U prijzen wij,
onze God.

ANT. Quando natus es ineffabiliter ex
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum; te
laudamus, Deus noster.

3 ANT. In het braambos dat Moses
aanschouwde.

3 ANT. Rubum, quem viderat Moyses.
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Psalm 62
Deus, Deus meus, * ad te de luce vigilo. God, mijn God, * tot U waak ik vanaf het
morgenlicht.
Sitivit in te anima mea, * quam
multipliciter tibi caro mea.

Naar U dorst mijn ziel, * naar U smacht
mijn lichaam.

In terra deserta et invia et inaquosa; * sic Als een dor en onbegaanbaar en dorstig
in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem land; * zo wil ik voor U treden in uw
tuam et gloriam tuam.
heiligdom, om uw macht te aanschouwen
en uw heerlijkheid.
Quoniam melior est misericordia tua
super vitas; * labia mea laudabunt te.

Want beter dan het leven is uw goedheid;
* mijn lippen zullen U prijzen.

Sic benedicam te in vita mea, * et in
nomine tuo levabo manus meas.

Zo zal ik U lofzingen geheel mijn leven,
* mijn handen heffen in uw Naam.

Sicut adipe et pinguedine repleatur anima Als met merg en vet wordt mijn ziel
mea; * et labiis exsultationis laudabit os verzadigd, * en met lippen vol lofzang
meum,
prijst U mijn mond,
Si memor fui tui super stratum meum, in Wanneer ik, Uwer gedachtig op mijn
matutinis meditabor in te, * quia fuisti sponde, in nachtwaken over U peins, *
adjutor meus.
hoe Gij mijn helper waart.
Et in velamento alarum tuarum exsultabo; Ik verheug mij in de schaduw uwer
adhaesit anima mea post te; * me suscepit vleugelen; mijn ziel is hecht aan U
dextera tua.
gebonden; * uw rechterhand is mij tot
steun.
Ipsi vero in vanum quaesierunt animam
meam, introibunt in inferiora terrae, *
tradentur in manus gladii, partes vulpium
erunt.

Zij echter die mijn ziel zoeken ten
ondergang, zullen komen in de diepten
der aarde, * worden overgeleverd aan de
macht van het zwaard, een prooi worden
der vossen.

Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur Maar de koning zal zich in God
omnes, qui jurant in eo; * quia obstructum verheugen, en roemen zullen allen die
est os loquentium iniqua.
zweren bij Hem; * want de mond der
leugensprekers zal worden gestopt.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. In odorem unguentorum tuorum
currimus; adolescentulae dilexerunt te
nimis.

ANT. In de geur uwer zalven lopen wij
achter u aan; de jonge dochteren hebben
u lief.

4 ANT. Benedicta filia.

4 ANT. Gezegend zij gij, dochter.
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Gedurende de Advent:
ANT. Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade gevonden bij den Heer; zie, gij
zult ontvangen en een Zoon baren,
alleluja.

ANT. Ne timeas, Maria: invenisti gratiam
apud Dominum; ecce concipies, et paries
filium, alleluja.

4 ANT. De Heer zal Hem geven.

4 ANT. Dabit ei Dominus.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. In het braambos dat Moses
onverbrand aanschouwde, herkennen wij
uw ongerepte en lofwaardige
maagdelijkheid; Moeder van God, spreek
voor ons ten beste.

ANT. Rubum, quem viderat Moyses
incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem; Dei
Genitrix, intercede pro nobis.

4 ANT. De wortel van Jesse is ontkiemd. 4 ANT. Germinavit radix Jesse.

Lofzang van de drie jongelingen Dan. 3, 57-88 en 56
Looft den Heer, alle werken des Heren; Benedicite, omnia opera Domini,
* prijst en verheft Hem in eeuwigheid. Domino; * laudate et superexaltate eum
in saecula.
Engelen des Heren, looft den Heer; *
hemelen, looft den Heer.

Benedicite, angeli Domini, Domino; *
benedicite, caeli, Domino.

Alle wateren boven de hemel, looft den Benedicite, aquae omnes, quae super
Heer; * alle krachten des Heren, looft den caelos sunt, Domino; * benedicite, omnes
Heer.
virtutes Domini, Domino.
Zon en maan, looft den Heer; * sterren
des hemels, looft den Heer.

Benedicite, sol et luna, Domino; *
benedicite, stellae caeli, Domino.

Regen en dauw, looft den Heer; * gij
winden die Gods adem zijt, looft den
Heer.

Benedicite, omnis imber et ros, Domino;
* benedicite, omnes spiritus Dei, Domino.

Vuur en hitte, looft den Heer; * koude en Benedicite, ignis et aestus, Domino; *
gloed, looft den Heer.
benedicite, frigus et aestus, Domino.
Dauw en ijzel, looft den Heer; * vorst en Benedicite, rores et pruina, Domino; *
koude, looft den Heer.
benedicite, gelu et frigus, Domino.
IJs en sneeuw, looft den Heer; * nachten Benedicite, glacies et nives, Domino; *
en dagen, looft den Heer.
benedicite, noctes et dies, Domino.
Licht en donker, looft den

Benedicite, lux et tenebrae,
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Domino; * benedicite, fulgura et nubes, Heer; * bliksem en wolken, looft den
Domino.
Heer.
Benedicat terra Dominum; * laudet et
superexaltet eum in saecula.

Loof, gij aarde, den Heer; * prijs en
verhef Hem in eeuwigheid.

Benedicite, montes et colles, Domino; * Bergen en heuvels, looft den Heer; * alle
benedicite, universa germinantia in terra, gewassen op aarde, looft den Heer.
Domino.
Benedicite, fontes, Domino; * benedicite, Waterbronnen, looft den Heer; * zeeën
maria et flumina, Domino.
en stromen, looft den Heer.
Benedicite, cete et omnia, quae moventur Zeegedrochten en al wat beweegt in het
in aquis, Domino; * benedicite, omnes water, looft den Heer; * alle vogelen des
volucres caeli, Domino.
hemels, looft den Heer.
Benedicite, omnes bestiae et pecora,
Domino; * benedicite, filii hominum,
Domino.

Alle wilde dieren en vee, looft den Heer;
* kinderen der mensen, looft den Heer.

Benedicat Israël Dominum; * laudet et
superexaltet eum in saecula.

Loof, Israël, den Heer; * prijs en verhef
Hem in eeuwigheid.

Benedicite, sacerdotes Domini, Domino; Priesters des Heren, looft den Heer; *
* benedicite, servi Domini, Domino.
dienaren des Heren, looft den Heer.
Benedicite, spiritus et animae justorum, Geesten en zielen der rechtvaardigen,
Domino; * benedicite, sancti et humiles looft den Heer; * heiligen en nederigen
corde, Domino.
van hart, looft den Heer.
Benedicite, Anania, Azaria, Misaël,
Looft, Ananias, Azarias, Misaël, den
Domino; * laudate et superexaltate eum Heer;* prijst en verheft Hem in
in saecula.
eeuwigheid.
Benedicamus Patrem et Filium cum
Sancto Spiritu; * laudemus et
superexaltemus eum in saecula.

Loven wij den Vader en den Zoon met
den Heiligen Geest; * laat ons Hem
prijzen en verheffen in eeuwigheid.

Benedictus es, Domine, in firmamento
caeli; * et laudabilis, et gloriosus, et
superexaltatus in saecula.

Gezegend zijt Gij, Heer, in het uitspansel
des hemels; * en prijzenswaardig en
roemrijk en hoogverheven in eeuwigheid.

De lofspreking Eer aan den Vader wordt weggelaten.
ANT. Benedicta filia tu a Domino, quia
per te fructum vitae communicavimus.

ANT. Gezegend zij gij, dochter, door den
Heer, want door u hebben wij deel
gekregen aan de vrucht des levens.
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5 ANT. Schoon zijt gij en aanvallig.

5 ANT. Pulchra es et decora.

Gedurende de Advent:
ANT. De Heer zal Hem de zetel van zijn ANT. Dabit ei Dominus sedem David
vader David geven, en Hij zal heersen in patris ejus, et regnabit in aeternum.
eeuwigheid.
5 ANT. Zie de dienstmaagd des Heren.

5 ANT. Ecce ancilla Domini.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. De wortel van Jesse is ontkiemd, ANT. Germinavit radix Jesse, orta est
de ster uit Jacob is opgegaan: de Maagd stella ex Jacob: Virgo peperit Salvatorem;
heeft den Verlosser gebaard; U prijzen te laudamus, Deus noster.
wij, onze God.
5 ANT. Zie, Maria heeft gebaard.

5 ANT. Ecce Maria genuit.

Psalm 148
Looft den Heer in de hemelen; * looft
Hem in den hoge.

Laudate Dominum de caelis; * laudate
eum in excelsis.

Looft Hem, al zijn engelen; * looft Hem, Laudate eum, omnes angeli ejus; *
al zijn heerscharen.
laudate eum, omnes virtutes ejus.
Looft Hem, zon en maan; * looft Hem,
alle sterren en hemellicht.

Laudate eum, sol et luna; * laudate eum,
omnes stellae et lumen.

Looft Hem, hemelen der hemelen, * en Laudate eum, caeli caelorum; * et aquae
alle wateren die boven de hemel zijt,
omnes, quae super caelos sunt, laudent
mogen zij loven de Naam des Heren.
nomen Domini.
Want Hij sprak, en zij zijn gemaakt; * Hij Quia ipse dixit, et facta sunt; * ipse
beval, en zij zijn geschapen.
mandavit, et creata sunt.
Hij heeft de hemelen bevestigd voor
Statuit ea in aeternum et in saeculum
immer en tot in eeuwigheid; * hun een saeculi; * praeceptum posuit, et non
regel gesteld, welke zij niet overtreden. praeteribit. Looft den Heer op de aarde, *
zeegedrochten en alle waterdiepten;

Laudate Dominum de terra, * dracones
et omnes abyssi.

Gij, vuur en hagel, sneeuw, ijs en geweld Ignis, grando, nix, glacies, spiritus
van stormen, * die zijn woord volbrengt; procellarum, * quae faciunt verbum ejus;
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en alle ceders;
et omnes cedri;
Wilde dieren en alle vee, * slan-

Bestiae et universa pecora,
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* serpentes et volucres pennatae;

gen en gevleugelde vogels;

Reges terrae et omnes populi, * principes Koningen der aarde en alle volken, *
et omnes judices terrae;
vorsten en alle rechters der aarde.
Juvenes et virgines, senes cum junioribus Jongelingen en maagden, ouders en
laudent nomen Domini; * quia exaltatum kinderen mogen loven de Naam des
est nomen ejus solius.
Heren; * want zijn Naam alleen is
verheven.
Confessio ejus super caelum et terram; * Zijn heerlijkheid gaat hemel en aarde te
et exaltavit cornu populi sui.
boven; * Hij heeft de kracht van zijn volk
verheven.
Hymnus omnibus sanctis ejus; * filiis
Israël, populo appropinquanti sibi.

Hierom prijzen Hem al zijn heiligen, *
de kinderen van Israël, het volk dat bij
Hem mag verwijlen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Pulchra es et decora, filia Jerusalem, ANT. Schoon zijt gij en aanvallig, dochter
terribilis ut castrorum acies ordinata.
van Jerusalem; schrikwekkend ook als
een leger in slagorde.
Gedurende de Advent:
ANT. Ecce ancilla Domini, fiat mihi
secundum verbum tuum.

ANT. Zie de dienstmaagd des Heren, mij
geschiede naar uw woord.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Ecce Maria genuit nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi, alleluja.

ANT. Zie, Maria heeft ons den Verlosser
gebaard; Joannes zag Hem en riep uit:
Ziet het Lam Gods, ziet Hem die
wegneemt de zonden der wereld, alleluja.

¶ Het volgend Kapittel wordt ook gelezen van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Hoogl. 6, 8
Viderunt eam filiae Sion, et beatissimam Haar zien de dochters van Sion en zij
praedicaverunt, et reginae laudaverunt prijzen haar zalig; en de koninginnen
eam. . Deo gratias.
zingen haar lof. . Gode zij dank.
Gedurende de Advent:
CAPITULUM (Is. 11, 1-2). Egredietur virga KAPITTEL. Een twijg zal uit de tronk van
Jesse ontspruiten, en een bloem zal uit
de radice Jesse, et flos de radice ejus
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Domini. . Deo gratias.
Hem de Geest des Heren. . Gode zij
dank.
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Lofzang van Venantius Fortunatus1)
O aller maagden roem en eer,
en onder alle sterren schoon,
Hem die u schiep voedt gij met melk
als kind aan uwe moederborst.

O gloriosa virginum,
sublimis inter sidera,
qui te creavit, parvulum
lactente nutris ubere.

Wat Eva triest ontnam, gij geeft
het weer in uw verheven Kind;
ons armen nodend in te gaan
opent gij wijd de hemelpoort.

Quod Heva tristis abstulit,
tu reddis almo germine;
intrent ut astra flebiles,
caeli recludis cardines.

Gij zijt des hogen Konings deur,
de schitterende hal des lichts;
voor 't leven dat de Maagd ons gaf,
verloste volken, zingt uw lied.

Tu Regis alti janua
et aula lucis fulgida;
vitam datam per Virginem,
gentes redemptae, plaudite.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
. Benedicta tu in mulieribus.
. En gezegend is de vrucht van uw
benedictus fructus ventris tui.
schoot.
ANT. Zalige Moeder van God.

. Et

ANT. Beata Dei Genitrix.

1) De oorspronkelijke tekst van deze lofzang luidt:
O glorievolle Heerseres,
verheven boven 't sterrenheir,
Hem die u schiep hebt gij met zorg

O gloriosa Domina,
excelsa super sidera,
qui te creavit, provide
lactasti sacro ubere.

aan uwe heil'ge borst gevoed.
Wat Eva triest ontnam, gij geeft
het weer in uw verheven Kind;
ons armen nodend in te gaan
zij gij een hemelvenster ons.

Quod Heva tristis abstulit,
tu reddis almo germine:
intrent ut astra flebiles,
caeli fenestra facta es.

Gij zijt des hogen Konings deur,
de schitterende poort des lichts;
voor 't leven dat de Maagd ons gaf,

Tu Regis alti janua,
et porta lucis fulgida:
vitam datam per Virginem,
gentes redemptae, plaudite.

verloste volken, zingt uw lied.
U zij de heerlijkheid, o Heer,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met Heil'gen Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Gloria tibi, Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.
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ANT. De Heilige Geest.

ANT. Spiritus Sanctus.
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Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Mirabile mysterium.

ANT. Een wonderlijk geheim.

Gedurende de Paastijd:
ANT. Regina caeli.

ANT. Koningin des hemels.

Lofzang van Zacharias Luc. 1, 68-79
Benedictus Dominus, Deus Israël, * quia Gezegend de Heer, de God van Israël, *
visitavit, et fecit redemptionem plebis
want Hij heeft zijn volk bezocht en het
suae;
redding gebracht;
Et erexit cornu salutis nobis, * in domo En ons de hoorn des heils verwekt * in
David, pueri sui.
het huis van David, zijn dienaar.
Sicut locutus est per os sanctorum, * qui Zoals Hij van oudsher had beloofd * door
a saeculo sunt, prophetarum ejus:
de mond van zijn heilige profeten:
Salutem ex inimicis nostris, * et de manu De redding uit de macht onzer vijanden,
omnium qui oderunt nos;
* en uit de hand van allen die ons haten,
Ad faciendam misericordiam cum
Om Zich te ontfermen over onze vaderen,
patribus nostris, * et memorari testamenti * en zijn heilig verbond te gedenken;
sui sancti;
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham, De eed welke Hij gezworen heeft aan
patrem nostrum, * daturum se nobis,
Abraham, onzen vader, * dat Hij ons zou
verlenen
Ut sine timore, de manu inimicorum
nostrorum liberati, * serviamus illi,

Om, uit de hand van onze vijanden
verlost, * Hem zonder vrees te dienen,

In sanctitate et justitia coram ipso, *
omnibus diebus nostris. -

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht, * al onze dagen. -

Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis; En gij, kind, zult profeet van den
* praeibis enim ante faciem Domini
Allerhoogste worden genoemd; * want
parare vias ejus,
gij zult uitgaan voor het aanschijn des
Heren om zijn weg te bereiden,
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, Om zijn heil te doen kennen aan zijn
* in remissionem peccatorum eorum;
volk, * tot vergeving van hun zonden;
Per viscera misericordiae Dei nostri, * in Door de tedere ontferming van onzen
quibus visitavit nos, oriens ex alto;
God, * waarmede Hij ons heeft bezocht,
de opgaande zon uit den hoge,
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mortis sedent, * ad dirigendos pede schaduw des doods zijn gezeten, * om
onze schreden
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te richten op de weg des vredes.

des nostros in viam pacis.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Zalige Moeder van God, Maria
altijd Maagd, tempel des Heren, schrijn
van den Heiligen Geest, alleen en zonder
weerga hebt gij behaagd aan onzen Heer
Jesus Christus; bid voor het volk, kom de
priesters te hulp, spreek ten beste voor
het vroom geslacht der vrouwen.

ANT. Beata Dei Genitrix, Maria, Virgo
perpetua, templum Domini, sacrarium
Spiritus Sancti, sola sine exemplo
placuisti Domino nostro Jesu Christo; ora
pro populo, interveni pro clero, intercede
pro devoto femineo sexu.

Gedurende de Advent:
ANT. De Heilige Geest zal over u
ANT. Spiritus Sanctus in te descendet,
nederdalen, Maria; vrees niet, gij zult in Maria; ne timeas, habebis in utero Filium
uw schoot dragen den Zoon van God,
Dei, alleluja.
alleluja.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Een wonderlijk geheim wordt heden
openbaar in nieuwheid van beide naturen,
nu God is mens geworden; wat Hij steeds
is geweest, is Hij gebleven, en wat Hij
niet was, heeft Hij aangenomen; zonder
schade van vermenging of verdeling.

ANT. Mirabile mysterium declaratur
hodie; innovantur naturae, Deus homo
factus est; id quod fuit permansit, et quod
non erat assumpsit; non commixtionem
passus, neque divisionem.

Gedurende de Paastijd:
ANT. Koningin des hemels, verheug u,
alleluja; want Dien gij waardig zijt
geweest te dragen, alleluja; is verrezen
gelijk Hij gezegd heeft, alleluja; bid God
voor ons, alleluja.

ANT. Regina caeli, laetare, alleluja; quia
quem meruisti portare, alleluja; resurrexit,
sicut dixit, alleluja; ora pro nobis Deum,
alleluja.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.

.
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¶ Het volgende gebed wordt ook gedurende de Advent gebeden.
Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei cre-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1091

dimus, ejus apud te intercessionibus
adjuvemur. Per eundem Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

van God, door haar voorspraak bij U
worden geholpen. Door denzelfden Jesus
Christus uw Zoon onzen Heer, die met U
leeft en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God, door alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis bidden wij het volgende gebed:
Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Gedachtenis der heiligen
¶ De volgende gedachtenis wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.
ANT. Sancti Dei omnes, intercedere
ANT. Heiligen Gods, gewaardigt u allen
dignemini pro nostra omniumque salute. onze voorspraak te zijn voor ons en aller
heil.
. Laetamini in Domino, et exsultate,
. Verheugt u in den Heer en springt op
justi. . Et gloriamini, omnes recti corde. van vreugde, gerechtigen. . En jubelt,
alle rechtvaardigen van hart.
Oremus. - Protege, Domine, populum
tuum, et apostolorum tuorum Petri et
Pauli, et aliorum apostolorum patrocinio
confidentem, perpetua defensione
conserva.

Laat ons bidden. - Bescherm, Heer, uw
volk, en door zijn vertrouwen op de
schutse van uw apostelen Petrus en
Paulus en de andere apostelen, bewaar
het in blijvende hoede.

Omnes sancti tui, quaesumus, Domine, Al uw heiligen, bidden wij, Heer, mogen
nos ubique adjuvent: ut, dum eorum
ons overal helpen, en ons, bij de
merita recolimus, patrocinia sentiamus: herdenking hunner verdiensten, hun
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et pacem tuam nostris concede
temporibus, et ab Ecclesia tua

bescherming doen ervaren; geef uw vrede
aan onze dagen en weer van uw Kerk alle
boosheid; be-
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schik het komen en gaan, de daden en
bedoelingen van ons en al uw dienaren
naar de mildheid van uw heil; vergeld
onze weldoeners met de eeuwige
goederen, en verleen aan alle overleden
gelovigen de eeuwige rust. Door onzen
Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God, door alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

cunctam repelle nequitiam; iter, actus et
voluntates nostras, et omnium famulorum
tuorum, in salutis tuae prosperitate
dispone, benefactoribus nostris
sempiterna bona retribue, et omnibus
fidelibus defunctis requiem aeternam
concede. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per
omnia saecula saeculorum. . Amen.

Gedurende de Advent bidden wij ter gedachtenis der heiligen:
ANT. Zie, de Heer zal komen, en al zijn ANT. Ecce Dominus veniet, et omnes
heiligen met Hem; en op die dag zal er sancti ejus cum eo; et erit in die illa lux
een groot licht zijn, alleluja.
magna, alleluja.
. Zie, de Heer zal verschijnen op een
lichtende wolk. . En met Hem
duizenden van heiligen.

. Ecce apparebit Dominus super nubem
candidam. . Et cum eo sanctorum
millia.

Laat ons bidden. - Reinig, bidden wij,
Heer, ons geweten door uw bezoek;
opdat, als komen zal Jesus Christus uw
Zoon onze Heer met alle heiligen, Hij in
ons een Hem welbereide woning vinde;
die met U leeft en heerst in de eenheid
des Heiligen Geestes, God, door alle
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Conscientias nostras,
quaesumus, Domine, visitando purifica:
ut veniens Jesus Christus Filius tuus
Dominus noster cum omnibus sanctis,
paratam sibi in nobis inveniat
mansionem; qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.
. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.

. Dat de zielen der gelovigen door de
. Fidelium animae per misericordiam
barmhartigheid Gods rusten in vrede. . Dei requiescant in pace. . Amen.
Amen.
Hierna, of na het laatste der uren dat in aansluiting aan de Lauden wordt gebeden,
bidt men tot slot:
Onze Vader... (in stilte)
. De Heer geve ons zijn vrede.
het eeuwige leven. Amen.

Pater noster... (secreto)
. En

. Dominus det nobis suam pacem.
Et vitam aeternam. Amen.

.
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En een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder Gods (bladz. 200 vgl.)
. Divinum auxilium maneat semper
nobiscum. . Amen.

. Moge Gods hulp voortdurend met ons
blijven. . Amen.

De prime
Ave Maria... (secreto)

Wees gegroet... (in stilte)

. Deus, in adjutorium meum intende.
. God, kom mij te hulp.
. Domine, ad adjuvandum me festina. U mij te helpen.
Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Domine, Rex aeternae gloriae.

. Heer, haast

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid.

Lofzang1)
Memento, rerum Conditor,
nostri quod olim corporis,
sacrata ab alvo Virginis
nascendo, formam sumpseris.

Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Maria, Mater gratiae,
dulcis Parens clementiae,
tu nos ab hoste protege,
et mortis hora suscipe.

Maria, Moeder der gena,
Moeder ook der goedgunstigheid,
tegen den vijand sta ons bij,
en in het doodsuur neem ons op.

1) De oorspronkelijke tekst van deze lofzang luidt:
Memento, salutis Auctor,
quod nostri Quondam corporis,
ex illibata Virgine
nascendo, formam sumpseris.

Gedenk, bewerker van het heil,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit deze onverlette Maagd
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Maria, Mater gratiae,
Mater misericordiae,
tu nos ab hoste protege
et hora mortis suscipe,

Maria, Moeder der gena,
en Moeder van barmhartigheid,
tegen den vijand sta ons bij
en in het doodsuur neem ons op.

Gloria tibi, Domine,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U zij de heerlijkheid, o Heer,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met Heil'gen Geest
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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ANT. Opgenomen is Maria ten hemel.

ANT. Assumpta est Maria in caelum.

Gedurende de Advent:
ANT. Gezonden werd.

ANT. Missus est.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O heerlijke ruil.

ANT. O admirabile commercium.

Psalm 53
Een smeekgebed tot God en een belofte Hem bereidwillig alles te offeren
en Hem te blijven prijzen voor zijn machtige bijstand.
God, verlos mij door uw Naam, * en
schaf mij recht door uw kracht.

Deus, in nomine tuo salvum me fac, * et
in virtute tua judica me.

God, verhoor mijn gebed, * luister naar Deus, exaudi orationem meam; * auribus
de woorden van mijn mond.
percipe verba oris mei.
Want vijanden zijn tegen mij opgestaan Quoniam alieni insurrexerunt adversum
en sterken staan mij naar het leven; * zij me, et fortes quaesierunt animam meam;
houden God niet voor ogen.
* et non proposuerunt Deum ante
conspectum suum.
Zie, God komt mij te hulp, * en de Heer Ecce enim Deus adjuvat me; * et
is de beschermer van mijn leven.
Dominus susceptor est animae meae.
Vergeld het kwaad aan mijn vijanden, * Averte mala inimicis meis, * et in veritate
en verdelg hen in uw trouw.
tua disperde illos.
Vrijwillig zal ik U offers brengen * en
prijzen uw Naam, o Heer, want hij is
goed.

Voluntarie sacrificabo tibi, * et confitebor
nomini tuo, Domine, quoniam bonum est;

Want uit alle benauwing hebt Gij mij
ontrukt, * en mijn oog ziet op mijn
vijanden neder.

Quoniam ex omni tribulatione eripuisti
me, * et super inimicos meos despexit
oculus meus.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Psalm 84
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Wij danken God voor de menswording van zijn Zoon uit de Maagd Maria,
en bidden Hem, dat de vruchten der verlossing in ons tot wasdom mogen
komen.
Gij hebt, o Heer, uw land gezegend, * de Benedixisti, Domine, terram tuam, *
gevangenschap van Jacob afgewend;
avertisti captivitatem Jacob;
Vergeven de boosheid van uw volk, *
bedekt al zijne zonden;

Remisisti iniquitatem plebis tuae, *
operuisti omnia peccata eorum;
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Mitigasti omnem iram tuam, * avertisti Gestild hebt Gij al uw gramschap, * U
ab ira indignationis tuae. afgewend van de toorn uwer
verbolgenheid. Converte nos, Deus, salutaris noster; * et Herstel ons, God ons heil, * en wend uw
averte iram tuam a nobis.
gramschap van ons af.
Numquid in aeternum irasceris nobis? * Zult Gij dan voor eeuwig tegen ons
aut extendes iram tuam a generatione in toornen? * of uw toorn uitstrekken van
generationem?
geslacht tot geslacht?
Deus, tu conversus vivificabis nos; * et Gij zult U tot ons wenden, God, en ons
plebs tua laetabitur in te.
doen leven, * en uw volk zal zich in U
verblijden.
Ostende nobis, Domine, misericordiam Toon ons, Heer, uw barmhartigheid, * en
tuam; * et salutare tuum da nobis. geef ons uw heil. Audiam quid loquatur in me Dominus
Deus; * quoniam loquetur pacem in
plebem suam.

Horen wil ik wat de Heer God in mij
spreekt, * want Hij spreekt van vrede tot
zijn volk

Et super sanctos suos, * et in eos, qui
convertuntur ad cor.

En tot zijn heiligen * en tot hen wier hart
zich tot Hem wendt.

Verumtamen prope timentes eum salutare Waarlijk, zijn heil is nabij aan hen die
ipsius, * ut inhabitet gloria in terra nostra. Hem vrezen, * zodat de heerlijkheid
woont in ons land.
Misericordia et veritas obviaverunt sibi, Ontferming en trouw ontmoeten elkander,
* justitia et pax osculatae sunt;
* gerechtigheid en vrede groeten elkaar
met een kus;
Veritas de terra orta est, * et justitia de
caelo prospexit.

Trouw ontspruit aan de aarde * en
gerechtigheid ziet neer uit de hemel;

Etenim Dominus dabit benignitatem; *
et terra nostra dabit fructum suum.

Ja, de Heer schenkt zijn goedertierenheid,
* en ons land brengt zijn vrucht voort.

Justitia ante eum ambulabit, * et ponet in Gerechtigheid zal voor Hem uitgaan * en
via gressus suos.
zijn schreden richten op de weg.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Psalm 116
Laudate Dominum omnes gentes; *
laudate eum omnes populi.

Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken.

Quoniam confirmata est

Want bevestigd is over ons zijn
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ontferming; * en de trouw des Heren blijft super nos misericordia ejus; * et veritas
in eeuwigheid.
Domini manet in aeternum.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Opgenomen is Maria ten hemel; de ANT. Assumpta est Maria in caelum;
engelen verblijden zich, zij prijzen en
gaudent angeli, laudantes benedicunt
zegenen den Heer.
Dominum.
Gedurende de Advent:
ANT. Gezonden werd Gabriël de engel ANT. Missus est Gabriel angelus ad
tot de Maagd Maria, die ten huwelijk was Mariam Virginem desponsatam Joseph.
gegeven aan Joseph.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O heerlijke ruil: de Schepper van
het mensdom neemt een bezield lichaam
aan en wil uit een Maagd geboren
worden; en door zijn maagdelijke
menswording heeft Hij ons zijn
goddelijkheid geschonken.

ANT. O admirabile commercium: Creator
generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est; et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.

¶ Het volgende kapittel wordt ook gelezen van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Hoogl. 6, 9
Wie is zij die daar nadert als de rijzende
dageraad, schoon als de maan, schitterend
als de zon, schrikwekkend als een leger
in slagorde? . Gode zij dank.

Quae est ista, quae progreditur quasi
aurora consurgens, pulchra ut luna, electa
ut sol, terribilis ut castrorum acies
ordinata? . Deo gratias.

Gedurende de Advent:
KAPITTEL. Zie, de maagd zal ontvangen
en een zoon baren; en men zal hem
noemen: God met ons. Boter en honing
zal hij eten, totdat hij het kwade weet te
verwerpen en het goede te kiezen. .
Gode zij dank.

CAPITULUM (Is. 7, 14-15). Ecce virgo
concipiet, et pariet filium, et vocabitur
nomen ejus Emmanuel. Butyrum et mel
comedet, ut sciat reprobare malum et
eligere bonum. . Deo gratias.
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. Gedoog dat ik u love, heilige Maagd.
. Geef mij kracht tegen uw vijanden.

. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi oratio-
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nem meam.
veniat.

. Et clamor meus ad te

. En mijn geroep kome tot U.

Oremus. - Deus, qui virginalem aulam
beatae Mariae, in qua habitares, eligere
dignatus es: da, quaesumus; ut, sua nos
defensione munitos, jucundos facias suae
interesse commemorationi. Qui vivis et
regnas in saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God die de
maagdelijke hoogzaal der zalige Maria
tot uw woning hebt gekozen; geef, bidden
wij: dat wij, veilig onder haar
bescherming, in blijdschap haar
gedachtenis vieren. Gij die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen. . Amen.

Gedurende de Advent:
Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons, op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus uw Zoon onzen
Heer, die met U leeft en heerst in de
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.

. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij
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. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid Gods rusten in Dei requiescant in pace. . Amen.
vrede. . Amen.

De terts
Wees gegroet... (in stilte)
. God, kom mij te hulp.
U mij te helpen.

Ave Maria... (secreto)
. Heer, haast

. Deus, in adjutorium meum intende.
. Domine, ad adjuvandum me festina.

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U, Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. Domine, Rex aeternae gloriae.

Lofzang
Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Memento, rerum Conditor,
nostri quod olim corporis,
sacrata ab alvo Virginis
nascendo, formam sumpseris.

Maria, Moeder der gena,
Moeder ook der goedgunstigheid,
tegen den vijand sta ons bij,
en in het doodsuur neem ons op.

Maria, Mater gratiae,
dulcis Parens clementiae,
tu nos ab hoste protege,
et mortis hora suscipe.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

ANT. Maria de Maagd.

ANT. Maria Virgo.

Gedurende de Advent:
ANT. Wees gegroet, Maria.

ANT. Ave Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Toen Gij op wondere wijze werd
geboren.

ANT. Quando natus es.
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Psalm 119
In de Terts, Sext, Noon en Completen van deze Getijden bidden wij vrijwel
alle ‘psalmen der opgangen’, waarschijnlijk zo genoemd omdat zij den
Joden als bedevaartzangen dienden bij hun tochten naar Sion. Wij zingen
deze psalmen op onze reis naar het hemels Jerusalem, en bidden de heilige
Moeder van God, die daar troont als het oerbeeld der verloste mensheid,
dat wij, gesterkt door haar voorspraak, volgens haar voorbeeld ons heimwee
de juiste zin mogen geven.
In mijn angst riep ik tot den Heer, * en
Hij heeft mij verhoord.

Ad Dominum cum tribularer clamavi, *
et exaudivit me.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1099

Domine, libera animam meam a labiis
iniquis, * et a lingua dolosa.

Heer, bevrijd mijn ziel van de lippen vol
leugen * en van de valse tong.

Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi, Wat zal Hij u geven, of wat u toevoegen,
* ad linguam dolosam?
* o valse tong?
Sagittae potentis acutae, * cum
carbonibus desolatoriis. -

Scherpe pijlen van een krijger * met
verzengende kolen. -

Heu mihi, quia incolatus meus
Wee mij, dat mijn ballingschap
prolongatus est, habitavi cum habitantibus voortduurt, dat ik moet toeven onder de
Cedar; * multum incola fuit anima mea. bewoners van Cedar; * zo lang reeds leef
ik hier als een balling.
Cum his, qui oderunt pacem, eram
pacificus; * cum loquebar illis,
impugnabant me gratis.

Met hen die de vrede haten, ben ik
vreedzaam; * spreek ik tot hen, dan vallen
zij mij aan zonder reden.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Psalm 120
Levavi oculos meos in montes, * unde
veniet auxilium mihi.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, * van
waar mij hulp zal komen.

Auxilium meum a Domino, * qui fecit
caelum et terram.

Mijn hulp komt van den Heer, * die
hemel en aarde gemaakt heeft.

Non det in commotionem pedem tuum; Hij zal uw voet niet laten struikelen, *
* neque dormitet qui custodit te.
noch sluimeren zal Hij, die u bewaakt.
Ecce non dormitabit neque dormiet, * qui Zie, niet sluimeren zal Hij noch slapen,
custodit Israël.
* die Israël bewaakt.
Dominus custodit te, Dominus protectio De Heer bewaakt u, de Heer is uw
tua, * super manum dexteram tuam.
bescherming; * Hij staat aan uw
rechterhand.
Per diem sol non uret te, * neque luna per Bij dag zal de zon u niet branden, * noch
noctem.
de maan u deren bij nacht.
Dominus custodit te ab omni malo; *
custodiat animam tuam Dominus.

De Heer behoedt u voor alle kwaad, * de
Heer zal uwe ziel behoeden;

Dominus custodiat introitum tuum et
De Heer zal behoeden uw ingaan en
exitum tuum, * ex hoc nunc, et usque in uitgaan * van nu af tot in eeuwigheid.
saeculum.
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Eer aan den Vader.
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Psalm 121
Ik ben verheugd omdat men mij zeide: * Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi:
‘Wij zullen opgaan naar het huis des
* ‘In domum Domini ibimus’.
Heren’.
Reeds staan onze voeten * in uw
voorhoven, Jerusalem;

Stantes erant pedes nostri * in atriis tuis,
Jerusalem;

Jerusalem, dat gebouwd is als een stad, Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, *
* en vast aaneengesloten.
cujus participatio ejus in idipsum.
Daarheen trekken op de stammen, de
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus
stammen des Heren, * volgens Israëls wet Domini, * testimonium Israël, ad
om de Naam des Heren te prijzen.
confitendum nomini Domini.
Daar staan de zetels voor het gericht, *
de zetels voor het huis van David. -

Quia illic sederunt sedes in judicio, *
sedes super domum David. -

Vraagt wat Jerusalem tot vrede strekt; * Rogate, quae ad pacem sunt Jerusalem;
en overvloed voor wie u beminnen.
* et abundantia diligentibus te.
Vrede zij binnen uw sterkte * en
overvloed binnen uw torens.

Fiat pax in virtute tua, * et abundantia in
turribus tuis.

Om wille van mijn broeders en mijn
vrienden * wens ik u vrede toe.

Propter fratres meos et proximos meos,
* loquebar pacem de te.

Om wille van het huis van den Heer
onzen God * wens ik u al het goede.

Propter domum Domini Dei nostri, *
quaesivi bona tibi.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Maria de Maagd is opgenomen naar ANT. Maria Virgo assumpta est ad
het bruidsvertrek in de hoogste ether,
aethereum thalamum, in quo Rex regum
waar de Koning der koningen zetelt op stellato sedet solio.
zijn sterrentroon.
Gedurende de Advent:
ANT. Wees gegroet, Maria, vol van
genade, de Heer is met u; gij zijt de
gezegende onder de vrouwen, alleluja.

ANT. Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum; benedicta tu in mulieribus,
alleluja.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Toen gij op wondere wijze werd
geboren uit een Maagd, zijn de Schriften
in vervulling gegaan: als regen zijt Gij
neergekomen op het vlies om het

ANT. Quando natus es ineffabiliter ex
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum; te
laudamus, Deus noster.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

mensdom zalig te maken; U prijzen wij,
onze God.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1101
¶ Het volgende kapittel wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Eccli. 24, 15
Et sic in Sion firmata sum, et in civitate Zo kreeg ik vaste woon op Sion, en vond
sanctificata similiter requievi, et in
ik rust in de heilige stad, en werd
Jerusalem potestas mea. . Deo gratias. Jerusalem de zetel mijner macht. . Gode
zij dank.
Gedurende de Advent:
CAPITULUM (Is. 11, 1-2). Egredietur virga
de radice Jesse, et flos de radice ejus
ascendet, et requiescat super eum Spiritus
Domini. . Deo gratias.

KAPITTEL. Een twijg zal uit de tronk van
Jesse ontspruiten, en een bloem zal uit
zijn wortel ontkiemen. En rusten zal op
Hem de Geest des Heren. . Gode zij
dank.

. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
Propterea benedixit te Deus in aeternum. lippen. . Daarom heeft God u gezegend
in eeuwigheid.
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

¶ Het volgende gebed wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.
Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.
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Gedurende de Advent:
Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Virginis utero Verbum tuum, angelo nun- Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam
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uit de schoot der zalige Maagd Maria;
verleen ons op ons smeken: dat wij die
haar gelovig erkennen als Moeder van
God, door haar voorspraak bij U worden
geholpen. Door denzelfden Jesus Christus
uw Zoon onzen Heer, die met U leeft en
heerst in de eenheid des Heiligen Geestes,
God, door alle eeuwen der eeuwen. .
Amen.

tiante, carnem suscipere voluisti: praesta
supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.
. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.

. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid Gods rusten in Dei requiescant in pace. . Amen.
vrede. . Amen.

De sext
Wees gegroet... (in stilte)
. God, kom mij te hulp.
U mij te helpen.

Ave Maria... (secreto)
. Heer, haast

. Deus, in adjutorium meum intende.
. Domine, ad adjuvandum me festina.

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U, Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. Domine, Rex aeternae gloriae.

Lofzang
Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Memento, rerum Conditor,
nostri quod olim corporis,
sacrata ab alvo Virginis
nascendo, formam sumpseris.

Maria, Moeder der gena,
Moeder ook der goedgunstigheid,
tegen den vijand sta ons bij,
en in het doodsuur neem ons op.

Maria, Mater gratiae,
dulcis Parens clementiae,
tu nos ab hoste protege,
et mortis hora suscipe.
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Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

ANT. In de geur.

ANT. In odorem.
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Gedurende de Advent:
ANT. Ne timeas, Maria.

ANT. Vrees niet, Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Rubum, quem viderat Moyses.

ANT. In het braambos dat Moses
aanschouwde.

Psalm 122
Ad te levavi oculos meos, * qui habitas Ik hef mijn ogen op tot U, * die in de
in caelis.
hemel woont.
Ecce sicut oculi servorum * in manibus Zie, gelijk de ogen van dienaren * op de
dominorum suorum,
handen van hun meesters,
Sicut oculi ancillae in manibus dominae Gelijk de ogen van een dienstmaagd op
suae; * ita oculi nostri ad Dominum
de handen van haar meesteres, * zo zijn
Deum nostrum, donec misereatur nostri. onze ogen gericht op den Heer onzen
God, totdat Hij Zich onzer ontferme.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri, Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer,
* quia multum repleti sumus despectione; * want wij zijn met verachting overladen;
Quia multum repleta est anima nostra * Want onze ziel is meer dan verzadigd *
opprobrium abundantibus, et despectio met de spot der rijken en de verachting
superbis.
der trotsen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Psalm 123
Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat Als de Heer niet met ons was geweest,
nunc Israël; * nisi quia Dominus erat in zegge nu Israël; * als de Heer niet met
nobis,
ons was geweest,
Cum exsurgerent homines in nos, * forte Toen de mensen tegen ons opstonden, *
vivos deglutissent nos;
zij zouden ons levend hebben verslonden;
Cum irasceretur furor eorum in nos, *
forsitan aqua absorbuisset nos.

Toen hun toorn tegen ons ontbrandde, *
het water zou ons hebben verzwolgen,
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Torrentem pertransivit anima nostra, * Onze ziel zou door een stortvloed zijn
forsitan pertransisset anima nostra aquam gegaan, * onze ziel zou zijn gegaan door
intolerabilem. een ondoorwaadbaar water. Benedictus Dominus, * qui non dedit nos Geprezen zij de Heer, * die ons niet heeft
in captionem dentibus eorum.
overgeleverd ten prooi aan hun tanden.
Anima nostra sicut passer erepta est * de Onze ziel is ontsnapt als een mus * aan
laqueo venantium.
de strik van de vogelaars.
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De strik is gebroken, * en wij zijn
ontkomen.

Laqueus contritus est, * et nos liberati
sumus.

Onze hulp is in de Naam des Heren, * die Adjutorium nostrum in nomine Domini,
hemel en aarde gemaakt heeft.
* qui fecit caelum et terram.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Psalm 124
Wie vertrouwen op den Heer, zijn als de Qui confidunt in Domino, sicut mons
berg Sion; * niet wankelen zal in
Sion; * non commovebitur in aeternum,
eeuwigheid hij die woont in Jerusalem. qui habitat in Jerusalem.
Bergen omringen haar; * zo omringt de Montes in circuitu ejus; * et Dominus in
Heer zijn volk van nu af tot in
circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque
eeuwigheid.
in saeculum.
Want de Heer zal niet dulden dat de
scepter der bozen blijft drukken op het
erfdeel der rechtvaardigen, * opdat de
rechtvaardigen hun handen niet
uitstrekken naar ongerechtigheid.

Quia non relinquet Dominus virgam
peccatorum super sortem justorum, * ut
non extendant justi ad iniquitatem manus
suas.

Doe wel, Heer, aan de goeden * en aan
de oprechten van hart.

Benefac, Domine, bonis, * et rectis corde.

Mochten zij tot dwaalwegen neigen, dan Declinantes autem in obligationes adducet
zal de Heer hen doen omkomen met de Dominus cum operantibus iniquitatem. *
bedrijvers van boosheid. * Vrede zij over Pax super Israël.
Israël.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. In de geur uwer zalven lopen wij ANT. In odorem unguentorum tuorum
achter u aan; de jonge dochteren hebben currimus; adolescentulae dilexerunt te
u lief.
nimis.
Gedurende de Advent:
ANT. Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade gevonden bij den Heer; zie, gij
zult ontvangen en een Zoon baren,
alleluja.

ANT. Ne timeas, Maria; invenisti enim
gratiam apud Dominum: ecce concipies,
et paries filium, alleluja.
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Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. In het braambos dat Moses
onverbrand aanschouwde, herkennen wij
uw ongerepte en lofwaardige
maagdelijkheid; Moeder van God, spreek
voor ons ten beste.

ANT. Rubum, quem viderat Moyses
incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem; Dei
Genitrix, intercede pro nobis.
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¶ Het volgende kapittel wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Eccli. 24, 16
Et radicavi in populo honorificato, et in
parte Dei mei hereditas illius, et in
plenitudine sanctorum detentio mea. .
Deo gratias.

Zo schoot ik wortel onder een roemrijk
volk, dat zijn erfdeel heeft in het land van
mijn God; en in de volte der heiligen was
mijn verblijf. . Gode zij dank.

Gedurende de Advent:
CAPITULUM (Luc. 1, 32-33). Dabit illi
Dominus Deus sedem David patris ejus,
et regnabit in domo Jacob in aeternum,
et regni ejus non erit finis. . Deo gratias.

KAPITTEL. God de Heer zal Hem de zetel
van zijn vader David geven, en Hij zal
heersen over Jacobs huis in eeuwigheid,
en aan zijn heerschappij zal geen einde
komen. . Gode zij dank.

. Benedicta tu in mulieribus.
benedictus fructus ventris tui.

. Gezegend zijt gij onder de vrouwen.
. En gezegend is de vrucht van uw
schoot.

. Et

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

Oremus. - Concede, misericors Deus,
fragilitati nostrae praesidium: ut, qui
sanctae Dei Genitricis memoriam agimus,
intercessionis ejus auxilio, a nostris
iniquitatibus resurgamus. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - Geef steun aan onze
zwakheid, barmhartige God; opdat wij,
die de gedachtenis vieren van de heilige
Moeder van God, door de hulp van hare
voorspraak uit onze ongerechtigheid
mogen opstaan. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God, in alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.
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Gedurende de Advent:
Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus

Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God,
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door haar voorspraak bij U worden
geholpen. Door denzelfden Jesus Christus
uw Zoon onzen Heer, die met U leeft en
heerst in de eenheid des Heiligen Geestes,
God, door alle eeuwen der eeuwen. .
Amen.

apud te intercessionibus adjuvemur. Per
eundem Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per
omnia saecula saeculorum. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.
. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.

. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid Gods rusten in Dei requiescant in pace. . Amen.
vrede. . Amen.

De noon
Wees gegroet... (in stilte)
. God, kom mij te hulp.
U mij te helpen.

Ave Maria... (secreto)
. Heer, haast

. Deus, in adjutorium meum intende.
. Domine, ad adjuvandum me festina.

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U, Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. Domine, Rex aeternae gloriae.
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Lofzang
Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Memento, rerum Conditor,
nostri quod olim corporis,
sacrata ab alvo Virginis
nascendo, formam sumpseris.
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Maria, Mater gratiae,
dulcis Parens clementiae,
tu nos ab hoste protege,
et mortis hora suscipe.

Maria, Moeder der gena,
Moeder ook der goedgunstigheid,
tegen den vijand sta ons bij,
en in het doodsuur neem ons op.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

ANT. Pulchra es.

ANT. Schoon zijt gij.

Gedurende de Advent:
ANT. Ecce ancilla Domini.

ANT. Zie de dienstmaagd des Heren.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Ecce Maria genuit.

ANT. Zie, Maria heeft gebaard.

Psalm 125
In convertendo Dominus captivitatem
Sion, * facti sumus sicut consolati.

Toen de Heer de gevangenen van Sion
deed wederkeren, * was het alsof wij
droomden.

Tunc repletum est gaudio os nostrum, * Toen werd onze mond vervuld met
et lingua nostra exsultatione.
vreugde * en onze tong met gejuich.
Tunc dicent inter gentes: * Magnificavit Toen zeide men onder de volken: *
Dominus facere cum eis.
‘Grote dingen heeft de Heer aan hen
gedaan’.
Magnificavit Dominus facere nobiscum; Ja, grote dingen heeft de Heer aan ons
* facti sumus laetantes. gedaan, * en daarom zijn wij verheugd.
Converte, Domine, captivitatem nostram, Leid, Heer, ons herstel ten beste * als een
* sicut torrens in Austro.
woestijnbeek in het Zuiden.
Qui seminant in lacrimis, * in
exsultatione metent.

Wie zaaien met tranen, * zullen met
gejuich maaien.

Euntes ibant et flebant, * mittentes
semina sua.

Wenend gaan zij voort, * terwijl zij hun
zaad uitstrooien.
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Venientes autem venient cum
Maar juichend zullen zij terugkeren, *
exsultatione, * portantes manipulos suos. met hun schoven beladen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Psalm 126
Nisi Dominus aedificaverit domum, * in Indien de Heer het huis niet bouwt, *
vanum laboraverunt, qui aedificant eam. werken tevergeefs zij die bouwen.
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Indien de Heer de stad niet behoedt, *
waakt tevergeefs haar wachter.

Nisi Dominus custodierit civitatem, *
frustra vigilat, qui custodit eam.

Het baat u niet voor het daglicht op te
Vanum est vobis ante lucem surgere; *
staan, * u laat ter ruste te leggen, gij die surgite postquam sederitis, qui
het brood der smarte eet;
manducatis panem doloris,
Want Hij geeft het zijn beminden in de Cum dederit dilectis suis somnum. - *
slaap. - * Zie, zonen zijn een erfdeel des Ecce hereditas Domini filii, merces
Heren, een beloning is de vrucht van de fructus ventris.
schoot.
Als pijlen in de hand van een held, * zijn Sicut sagittae in manu potentis, * ita filii
zonen, verwekt in de jeugd.
excussorum.
Gelukkig de man die zijn verlangen naar Beatus vir, qui implevit desiderium suum
hen ziet vervuld; * hij wordt niet
ex ipsis; * non confundetur, cum loquetur
beschaamd, als hij spreekt met zijn
inimicis suis in porta.
vijanden onder de poort.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

Psalm 127
Gelukkig allen die den Heer vrezen, * die Beati omnes, qui timent Dominum, * qui
wandelen op zijn wegen.
ambulant in viis ejus.
Want gij zult eten van de arbeid uwer
Labores manuum tuarum quia
handen; * gelukkig zult gij zijn en het zal manducabis; * beatus es, et bene tibi erit.
u welgaan.
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare
wijnstok * aan de zijden van uw huis;

Uxor tua sicut vitis abundans, * in
lateribus domus tuae.

Uw kinderen als loten van olijven *
rondom uw dis.

Filii tui sicut novellae olivarum, * in
circuitu mensae tuae.

Zie, zo wordt de mens gezegend * die den Ecce sic benedicetur homo, * qui timet
Heer vreest.
Dominum.
De Heer zegene u uit Sion, * opdat gij
Jerusalems heil moogt aanschouwen al
de dagen uws levens,

Benedicat tibi Dominus ex Sion; * et
videas bona Jerusalem omnibus diebus
vitae tuae.

En de kinderen van uw kinderen moogt Et videas filios filiorum tuorum. * Pacem
zien. * Vrede zij over Israël.
super Israël.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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ut castrorum acies ordinata.

schrikwekkend ook als een leger in
slagorde.

Gedurende de Advent:
ANT. Ecce ancilla Domini, fiat mihi
secundum verbum tuum.

ANT. Zie de dienstmaagd des Heren, mij
geschiede naar uw woord.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Ecce Maria genuit nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccata mundi, alleluja.

ANT. Zie, Maria heelt ons den Verlosser
gebaard; Joannes zag Hem en riep uit:
Ziet het Lam Gods, ziet Hem die
wegneemt de zonden der wereld, alleluja.

¶ Het volgende kapittel wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Eccli. 24, 19-20
In plateis sicut cinnamomum et balsamum Als kaneel en riekend balsemkruid gaf ik
aromatizans odorem dedi; quasi myrrha geur in de lanen; als uitgelezen mirre gaf
electa dedi suavitatem odoris. . Deo
ik zoete geur. . Gode zij dank.
gratias.
. Post partum, Virgo, inviolata
permansisti. . Dei Genitrix, intercede
pro nobis.

. Na het baren, o Maagd, zijt gij
ongerept gebleven. . Moeden van God,
wees onze voorspraak.

Gedurende de Advent:
CAPITULUM (Is. 7, 14-15). Ecce virgo
concipiet, et pariet filium, et vocabitur
nomen ejus Emmanuel; butyrum et mel
comedet, ut sciat reprobare malum et
eligere bonum. . Deo gratias.

KAPITTEL. Zie, de maagd zal ontvangen
en een zoon baren; en men zal hem
noemen: God met ons. Boter en honing
zal hij eten, totdat hij het kwade weet te
verwerpen en het goede te kiezen. .
Gode zij dank.

. Angelus Domini nuntiavit Mariae. . . De engel des Heren heeft aan Maria
Et concepit de Spiritu Sancto.
geboodschapt. . En zij heeft ontvangen
van den Heiligen Geest.
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.
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Et clamor meus ad te veniat.
Oremus. - Famulorum tuorum,
quaesumus, Do-

.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - Vergeef, bidden wij,
Heer, uw dienaren
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hun misslagen; en mogen wij, die U door
eigen daden niet kunnen behagen, worden
gered op de voorbede van de Moeder van
uw Zoon onzen Heer; die met U leeft en
heerst in de eenheid des Heiligen Geestes,
God, door alle eeuwen der eeuwen. .
Amen.

mine, delictis ignosce: ut, qui tibi placere
de actibus nostris non valemus, Genitricis
Filii tui Domini nostri intercessione
salvemur: qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Gedurende de Advent:
Laat ons bidden. - God die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij, die haar gelovig
erkennen als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus uw Zoon onzen
Heer, die met U leeft en heerst in de
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamomeus ad te veniat.
. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.

. Dat de zielen der overleden gelovigen . Fidelium animae per misericordiam
door de barmhartigheid Gods rusten in Dei requiescant in pace. . Amen.
vrede. . Amen.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1111

De vespers
Ave Maria... (secreto)
DEUS, in adjutorium meum intende.
Domine, ad adjuvandum me festina.

Wees gegroet... (in stilte)
. GOD, kom mij te hulp.
mij te helpen.

. Heer, haast U

Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Domine, Rex aeternae gloriae.

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid.

1 ANT. Dum esset Rex.

1 ANT. Toen de Koning.

Gedurende de Advent:
1 ANT. Missus est.

1 ANT. Gezonden werd.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
1 ANT. O admirabile commercium.

1 ANT. O heerlijke ruil.

Psalm 109
Het Kind dat uit Maria werd geboren, is de eeuwige Zoon des Vaders, de
eeuwige hogepriester en rechter aller volken.
Dixit Dominus Domine meo: * ‘Sede a De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
dextris meis,
neder aan mijn rechterhand,
Donec ponam inimicos tuos * scabellum Totdat ik uw vijanden leg * als een
pedum tuorum’.
rustbank voor uw voeten’.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex De Heer strekt uw machtige scepter uit
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum van Sion: * ‘Heers te midden uwer
tuorum.
vijanden.
Tecum principium in die virtutis tuae in U zij de heerschappij ten dage van uw
splendoribus sanctorum; * ex utero ante macht in de luister van uw heiligheid; *
luciferum genui te’. uit mijn schoot heb ik U verwekt vóór de
morgenster’. Juravit Dominus, et non poenitebit eum: De Heer heeft gezworen en het zal Hem
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
ordinem Melchisedech’.
eeuwigheid naar de wijze van
Melchisedech’.
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Dominus a dextris tuis, * confregit in die De Heer is aan uw rechterhand; * op de
irae suae reges.
dag van zijn toorn zal Hij de koningen
verpletteren.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas; Hij zal de volkeren richten, hun
* conquassabit capita in terra multorum. ondergang voltrekken, * hun hoofden
verpletteren over geheel de aarde.
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Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg, De torrente in via bibet; * propterea
* en daarom het hoofd fier verheffen.
exaltabit caput.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Toen de Koning aanlag op zijn
rustbed, gaf mijn nardus zoete geur.

ANT. Dum esset Rex in accubitu suo,
nardus mea dedit odorem suavitatis.

2 ANT. Zijn linker.

2 ANT. Laeva ejus.

Gedurende de Advent:
ANT. Gezonden werd Gabriël de engel ANT. Missus est Gabriel angelus ad
tot de Maagd Maria, die ten huwelijk was Mariam Virginem desponsatam Joseph.
gegeven aan Joseph.
2 ANT. Wees gegroet, Maria.

2 ANT. Ave Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O heerlijke ruil: de Schepper van
het mensdom neemt een bezield lichaam
aan en wil uit een maagd geboren
worden; en door zijn maagdelijke
menswording heeft Hij ons zijn
goddelijkheid geschonken.

ANT. O admirabile commercium: Creator
generis humani, animatum corpus
sumens, de Virgine nasci dignatus est; et
procedens homo sine semine, largitus est
nobis suam Deitatem.

2 ANT. Toen Gij op wondere wijze werd 2 ANT. Quando natus es.
geboren.

Psalm 112
Hoezeer God den arme heeft verheven uit het slijk, beschouwen wij in de
Moeder des Heren.
Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de Laudate pueri, Dominum; * laudate
Naam des Heren.
nomen Domini.
De Naam des Heren zij gezegend * van Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc
nu af tot in eeuwigheid.
nunc, et usque in saeculum.
Van de opgang der zon tot haar
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.

A solis ortu usque ad occasum * laudabile
nomen Domini.
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Verheven boven alle volken is de Heer, Excelsus super omnes gentes Dominus,
* en boven de hemelen zijn heerlijkheid. * et super caelos gloria ejus.
Wie is gelijk den Heer onzen God, die in Quis sicut Dominus Deus noster, qui in
den hoge woont, * en nederziet op wat altis habitat, * et humilia respicit in caelo
gering is in de hemel en op aarde?
et in terra?
Die den behoeftige opricht uit het stof, * Suscitans a terra inopem, * et de stercore
beurt uit het slijk den arme,
erigens pauperem,
Om hem een plaats te geven bij de
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;

Ut collocet eum cum principibus, * cum
principibus populi sui;
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Qui habitare facit sterilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.

Die de onvruchtbare doet wonen in haar
huis * als een blijde moeder van kinderen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Laeva ejus sub capite meo, et
dextera illius amplexabitur me.

ANT. Zijn linker is onder mijn hoofd, en
zijn rechter omvat mij.

3 ANT. Nigra sum.

3 ANT. Zwart ben ik.

Gedurende de Advent:
ANT. Ave Maria, gratia plena, Dominus ANT. Wees gegroet, Maria, vol van
tecum; benedicta tu in mulieribus,
genade, de Heer is met u; gij zijt de
alleluja.
gezegende onder de vrouwen, alleluja.
3 ANT. Ne timeas, Maria.

3 ANT. Vrees niet, Maria.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Quando natus es ineffabiliter ex
Virgine, tunc impletae sunt Scripturae:
sicut pluvia in vellus descendisti, ut
salvum faceres genus humanum; te
laudamus, Deus noster.

ANT. Toen Gij op wondere wijze werd
geboren uit een Maagd, zijn de Schriften
in vervulling gegaan: als regen zijt Gij
neergekomen op het vlies om het
mensdom zalig te maken; U prijzen wij,
onze God.

3 ANT. Rubum, quem viderat Moyses.

3 ANT. In het braambos dat Moses
aanschouwde.

Psalm 121
De Moeder des Heren is de mystieke stad waaruit Christus is voortgekomen
en waar de Heilige Geest verwijlt in volheid van genade en heerlijkheid.
Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: Ik ben verheugd omdat men mij zeide: *
* ‘In domum Domini ibimus’.
‘Wij zullen opgaan naar het huis des
Heren’.
Stantes erant pedes nostri * in atriis tuis, Reeds staan onze voeten * in uw
Jerusalem;
voorhoven, Jerusalem;
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas, * Jerusalem, dat gebouwd is als een stad,
cujus participatio ejus in idipsum.
* en vast aaneengesloten.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Illuc enim ascenderunt tribus, tribus
Domini, * testimonium Israël, ad
confitendum nomini Domini.

Daarheen trekken op de stammen, de
stammen des Heren, * volgens Israëls wet
om de Naam des Heren te prijzen.

Quia illic sederunt sedes in judicio, *
sedes super domum David. -

Daar staan de zetels voor het gericht, *
de zetels voor het huis van David. -

Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem; * Vraagt wat Jerusalem tot vrede strekt; *
et abundantia diligentibus te.
en overvloed voor wie u beminnen.
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Vrede zij binnen uw sterkte * en
overvloed binnen uw torens.

Fiat pax in virtute tua, * et abundantia in
turribus tuis.

Om wille van mijn broeders en mijn
vrienden * wens ik u vrede toe.

Propter fratres meos et proximos meos,
* loquebar pacem de te.

Om wille van het huis van den Heer
onzen God * wens ik u al het goede.

Propter domum Domini Dei nostri, *
quaesivi bona tibi.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Zwart ben ik, maar bevallig,
ANT. Nigra sum, sed formosa, filiae
dochters van Jerusalem; daarom heeft de Jerusalem; ideo dilexit me Rex, et
Koning mij bemind, en mij geleid in zijn introduxit me in cubiculum suum.
slaapvertrek.
4 ANT. Voorbij is de winter.

4 ANT. Jam hiems transiit.

Gedurende de Advent:
ANT. Vrees niet, Maria, want gij hebt
genade gevonden bij den Heer; zie, gij
zult ontvangen en een Zoon baren,
alleluja.

ANT. Ne timeas, Maria, invenisti gratiam
apud Dominum; ecce concipies, et paries
filium, alleluja.

4 ANT. De Heer zal Hem geven.

4 ANT. Dabit ei Dominus.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. In het braambos dat Moses
onverbrand aanschouwde, herkennen wij
uw ongerepte en lofwaardige
maagdelijkheid; Moeder van God, spreek
voor ons ten beste.

ANT. Rubum, quem viderat Moyses
incombustum, conservatam agnovimus
tuam laudabilem virginitatem; Dei
Genitrix, intercede pro nobis.

4 ANT. De wortel van Jesse is ontkiemd. 4 ANT. Germinavit radix Jesse.

Psalm 126
De Moeder van Christus eren wij als de stad en de woning welke God
Zich heeft gebouwd. Zij ook is, als het oerbeeld der Kerk, de vruchtbare
Moeder van alle verlosten.
Indien de Heer het huis niet bouwt, *
werken tevergeefs zij die bouwen.

Nisi Dominus aedificaverit domum, * in
vanum laboraverunt, qui aedificant eam.
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Indien de Heer de stad niet behoedt, *
waakt tevergeefs haar wachter.

Nisi Dominus custodierit civitatem, *
frustra vigilat, qui custodit eam.

Het baat u niet voor het daglicht op te
Vanum est vobis ante lucem surgere, *
staan, * u laat ter ruste te leggen, gij die surgite postquam sederitis, qui
het brood der smarte eet;
manducatis panem doloris,
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Cum dederit dilectis suis somnum. - *
Ecce hereditas Domini filii, merces
fructus ventris.

Want Hij geeft het zijn beminden in de
slaap. - * Zie, zonen zijn een erfdeel des
Heren, een beloning is de vrucht van de
schoot.

Sicut sagittae in manu potentis, * ita filii Als pijlen in de hand van een held, * zijn
excussorum.
zonen, verwekt in de jeugd.
Beatus vir, qui implevit desiderium suum Gelukkig de man die zijn verlangen naar
ex ipsis; * non confundetur, cum loquetur hen ziet vervuld; * hij wordt niet
inimicis suis in porta.
beschaamd, als hij spreekt met zijn
vijanden onder de poort.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Jam hiems transiit, imber abiit et
recessit; surge, amica mea, et veni.

ANT. Voorbij is de winter, de buien zijn
heen en afgedreven; sta op, mijn vriendin,
en kom.

5 ANT. Speciosa facta es.

5 ANT. Uitgelezen schoon.

Gedurende de Advent:
ANT. Dabit ei Dominus sedem David
patris ejus, et regnabit in aeternum.

ANT. De Heer zal Hem de zetel van zijn
vader David geven, en Hij zal heersen in
eeuwigheid.

5 ANT. Ecce ancilla Domini.

5 ANT. Zie de dienstmaagd des Heren.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Germinavit radix Jesse, orta est
ANT. De wortel van Jesse is ontkiemd,
stella ex Jacob: Virgo peperit Salvatorem; de ster uit Jacob is opgegaan: de Maagd
te laudamus, Deus noster.
heeft den Verlosser gebaard; U prijzen
wij, onze God.
5 ANT. Ecce Maria genuit.

5 ANT. Zie, Maria heeft gebaard.

Psalm 147
Jerusalem is de Kerk, en de Kerk noemen wij in één adem met de Moeder
des Heren, die haar heeft verzinnebeeld onder het kruis.
Lauda, Jerusalem, Dominum; * lauda
Deum tuum, Sion.

Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.
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Quoniam confortavit seras portarum
tuarum; * benedixit filiis tuis in te.

Want sterk maakte Hij de grendels uwer
poorten, * en zegende uw kinderen in uw
midden.

Qui posuit fines tuos pacem; * et adipe
frumenti satiat te.

Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui emittit eloquium suum

Hij zendt zijn bevel naar de
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aarde; * haastig snelt zijn woord.

terrae; * velociter currit sermo ejus.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel Qui dat nivem sicut lanam; * nebulam
strooit Hij uit als as.
sicut cinerem spargit.
Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan Mittit crystallum suam sicut buccellas; *
zijn koude verdragen?
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten; Emittet verbum suum, et liquefaciet ea;
* doet waaien zijn wind, en de wateren * flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
stromen.
Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob, Qui annuntiat verbum suum Jacob, *
* zijn bevelen en zijn recht aan Israël. justitias et judicia sua Israël.
Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan, Non fecit taliter omni nationi, * et judicia
* en hun zijn wetten niet doen kennen. sua non manifestavit eis.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Uitgelezen schoon zijt gij en
ANT. Speciosa facta es et suavis in
aanminnig in uw moederweelde, heilige deliciis tuis, sancta Dei Genitrix.
Moeder van God.
Gedurende de Advent:
ANT. Zie de dienstmaagd des Heren, mij ANT. Ecce ancilla Domini, fiat mihi
geschiede naar uw woord.
secundum verbum tuum.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Zie, Maria heeft ons den Verlosser
gebaard; Joannes zag Hem en riep uit:
Ziet het Lam Gods, ziet Hem die
wegneemt de zonden der wereld, alleluja.

ANT. Ecce Maria genuit nobis
Salvatorem, quem Joannes videns
exclamavit, dicens: Ecce Agnus Dei, ecce
qui tollit peccat mundi, alleluja.

¶ Het volgende kapittel wordt ook gelezen van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Eccli. 24, 14
Van de aanvang af, voor alle eeuwen ben
ik voortgebracht, en ook in de komende
eeuwen zal ik niet vergaan; en in zijn
heilige woning verrichtte ik mijn
dienstwerk voor zijn aanschijn. . Gode
zij dank.

Ab initio et ante saecula creata sum, et
usque ad futurum saeculum non desinam,
et in habitatione sancta coram ipso
ministravi. . Deo gratias.
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Gedurende de Advent:
KAPITTEL. Een twijg zal uit de tronk van CAPITULUM (Is. 11, 1-2). Egredietur virga
Jesse ontspruiten, en
de radice
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Jesse, et flos de radice ejus ascendet. Et een bloem zal uit zijn wortel ontkiemen.
requiescet super eum Spiritus Domini. . En rusten zal op Hem de Geest des Heren.
Deo gratias.
. Gode zij dank.

Lofzang
Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix caeli porta!

Ave, ster der zeeën,
Godes milde Moeder,
altijd maagd gebleven,
zaal'ge poort des hemels.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

O gij, die dat Ave
kreegt van Gabriëls lippen,
vestig ons op vrede,
Eva's naam verand'rend.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Slaak de zondeboeien,
geef den blinden ooglicht,
weer van ons de rampspoed,
vraag ons al het goede.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Toon u ene moeder,
laat door u verbidden
Hem, die ons geboren
de uwe wilde worden.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos, culpis solutos,
mites fac et castos.

Wonderste der maagden,
zachtste gij van allen,
maak ons los van zonde,
mild van aard en zuiver.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut, videntes Jesum,
semper collaetemur.

Geef een zuiver leven,
baan ons veil'ge wegen,
dat wij, Jesus ziende,
altijd samen blij zijn.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus.

Lof zij God den Vader,
roem aan Christus' hoogheid,
en den Geest, den Heil'gen,
ene eer Hun drieën.

Amen.

Amen.

. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
Propterea benedixit te Deus in aeternum. lippen. . Daarom heeft God u gezegend
in eeuwighed.
ANT. Beata Mater.

ANT. Zalige Moeder.
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Gedurende de Advent:
ANT. Spiritus Sanctus.

ANT. De Heilige Geest.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Magnum hereditatis mysterium.

ANT. O groot geheim van vruchtbaarheid.
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Gedurende de Paastijd:
ANT. Koningin des hemels.

ANT. Regina caeli.

Lofzang magnificat Luc. 1, 46-55
Mijn ziel * verheft den Heer,

Magnificat * anima mea Dominum;

En mijn geest verheugt zich * in God,
mijn Zaligmaker.

Et exsultavit spiritus meus * in Deo,
salutari meo.

Want Hij zag neer op de geringheid van Quia respexit humilitatem ancillae suae;
zijn dienstmaagd; * zie, van nu af zullen * ecce enim ex hoc beatam me dicent
mij zalig prijzen alle geslachten.
omnes generationes.
Want Hij die machtig is, heeft grote
Quia fecit mihi magna qui potens est; *
dingen aan mij gedaan, * en heilig is zijn et sanctum nomen ejus.
Naam.
En zijn ontferming reikt van geslacht tot Et misericordia ejus a progenie in
geslacht * voor hen die Hem vrezen.
progenies * timentibus eum.
Met kracht heeft Hij zijn arm verheven, Fecit potentiam in brachio suo; * dispersit
* verstrooid de hoogmoedigen van hart; superbos mente cordis sui.
Machtigen heeft Hij van hun troon
gestoten * en geringen verheven;

Deposuit potentes de sede, * et exaltavit
humiles.

Hongerigen met goederen overladen * en Esurientes implevit bonis; * et divites
rijken ledig weggezonden.
dimisit inanes.
Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar, Suscepit Israël, puerum suum, *
* zijner ontferming indachtig.
recordatus misericordiae suae.
Gelijk Hij beloofd had aan onze vaderen, Sicut locutus est ad patres nostros, *
* aan Abraham en zijn zaad in
Abraham, et semini ejus in saecula.
eeuwigheid.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Zalige Moeder en ongerepte Maagd, ANT. Beata Mater, et intacta Virgo,
roemrijke Koningin der wereld, wees
gloriosa Regina mundi, intercede pro
onze voorspraak bij den Heer.
nobis ad Dominum.
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Gedurende de Advent:
ANT. De Heilige Geest zal over u
ANT. Spiritus Sanctus in te descendet,
nederdalen, Maria; vrees niet, gij zult in Maria; ne timeas, habebis in utero Filium
uw schoot dragen den Zoon van God,
Dei, alleluja.
alleluja.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O groot geheim van vruchtbaarheid: ANT. Magnum hereditatis mysterium:
de schoot van haar die geen man bekende, templum Dei factus est uterus nescientis
is de tempel
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virum; non est pollutus ex ea carnem
assumens. Omnes gentes venient,
dicentes: Gloria tibi, Domine.

Gods geworden, en onbevlekt bleef Hij
die uit haar het vlees aannam. Daarom
zullen alle volken komen en zeggen: Lof
zij U, o Heer.

Gedurende de Paastijd:
ANT. Regina caeli, laetare, alleluja; quia
quem meruisti portare, alleluja; resurrexit,
sicut dixit, alleluja; ora pro nobis Deum,
alleluja.

ANT. Koningin des hemels, verheug u,
alleluja; want Dien gij waardig zijt
geweest te dragen, alleluja; is verrezen
gelijk Hij gezegd heeft, alleluja; bid God
voor ons, alleluja.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

Oremus. - Concede nos famulos tuos,
quaesumus, Domine Deus, perpetua
mentis et corporis sanitate gaudere: et
gloriosa beatae Mariae semper Virginis
intercessione, a praesenti liberari tristitia,
et aeterna perfrui laetitia. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - Geef uw dienaren,
bidden wij, Heer God, ons in bestendige
gezondheid naar geest en lichaam te
verheugen; en door de roemrijke
voorspraak van de zalige Maria altijd
Maagd, uit de tegenwoordige droefheid
bevrijd te worden en de eeuwige
blijdschap te genieten. Door onzen Heer
Jesus Christus uw Zoon, die met U leeft
en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God, door alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

Gedurende de Advent:
Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in

Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus uw Zoon onzen
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unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia Heer, die met U leeft en heerst in de
saecula saeculorum. Amen.
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij: dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Gedachtenis der heiligen
¶ De volgende gedachtenis wordt ook gezegd van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.
ANT. Heiligen Gods, gewaardigt u allen ANT. Sancti Dei omnes, intercedere
onze voorspraak te zijn voor ons en aller dignemini pro nostra omniumque salute.
heil.
. Verheugt u in den Heer en springt op . Laetamini in Domino, et exsultate,
van vreugde, gerechtigen. . En jubelt, justi. . Et gloriamini, omnes recti corde.
alle rechtvaardigen van hart.
Laat ons bidden. - Bescherm, Heer, uw
volk, en door zijn vertrouwen op de
schutse van uw apostelen Petrus en
Paulus en de andere apostelen, bewaar
het in blijvende hoede.

Oremus. - Protege, Domine, populum
tuum, et apostolorum tuorum Petri et
Pauli, et aliorum apostolorum patrocinio
confidentem, perpetua defensione
conserva.

Al uw heiligen, bidden wij, Heer, mogen
ons overal helpen, en ons, bij de
herdenking hunner verdiensten, hun
bescherming doen ervaren; geef uw vrede
aan onze dagen en weer van uw Kerk alle
boosheid; beschik het komen en gaan, de
daden en bedoelingen van ons en al uw
dienaren naar de mildheid van uw heil;
vergeld onze weldoeners met de eeuwige
goederen, en verleen aan alle overleden

Omnes sancti tui, quaesumus, Domine,
nos ubique adjuvent: ut, dum eorum
merita recolimus, patrocinia sentiamus:
et pacem tuam nostris concede
temporibus, et ab Ecclesia tua cunctam
repelle nequitiam; iter, actus et voluntates
nostras, et omnium famulorum tuorum,
in salutis tuae prosperitate dispone;
benefactoribus nostris sempiterna bona
retribue, et omnibus fidelibus
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defunctis requiem aeternam concede. Per Zoon, die met U leeft en heerst in de
Dominum nostrum Jesum Christum
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in alle eeuwen der eeuwen. . Amen.
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.
Gedurende de Advent bidden wij ter gedachtenis der heiligen:
ANT. Ecce Dominus veniet, et omnes
ANT. Zie, de Heer zal komen en al zijn
sancti ejus cum eo, et erit in die illa lux heiligen met Hem; en op die dag zal er
magna, alleluja.
een groot licht zijn, alleluja.
. Ecce apparebit Dominus super nubem . Zie, de Heer zal verschijnen op een
candidam. . Et cum eo sanctorum
lichtende wolk. . En met Hem
millia.
duizenden van heiligen.
Oremus. - Conscientias nostras,
quaesumus, Domine, visitando purifica:
ut veniens Jesus Christus Filius tuus
Dominus noster cum omnibus sanctis,
paratam sibi in nobis inveniat
mansionem: qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - Reinig, bidden wij,
Heer, ons geweten door uw bezoek;
opdat, als komen zal Jesus Christus uw
Zoon onze Heer, Hij in ons een Hem
welbereide woning vinde; die met U leeft
en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God, door alle eeuwen der
eeuwen. . Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.
. Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace. . Amen.

. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

. Dat de zielen der gelovigen door de
barmhartigheid Gods rusten in vrede. .
Amen.

Indien de Completen niet onmiddellijk op de Vespers volgen, bidt men tot slot:
Pater noster... (secreto)
. Dominus det nobis suam pacem.
Et vitam aeternam. Amen.

Onze Vader... (in stilte)
.

. De Heer geve ons zijn vrede.
het eeuwige leven. Amen.

. En
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En een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder Gods (bladz. 200 vlg.)
. Divinum auxilium maneat semper
nobiscum. . Amen.

. Moge Gods hulp voortdurend met ons
blijven. . Amen.
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De completen
Wees gegroet, Maria... (in stilte)

Ave Maria... (secreto)

. Doe ons tot U keren, God ons heil. .
En wend uw toorn van ons af.

. Converte nos, Deus, salutaris noster.
. Et averte iram tuam a nobis.

. God, kom mij te hulp.
U mij te helpen.

. Deus, in adjutorium meum intende.
. Domine ad adjuvandum me festina.

. Heer, haast

Eer aan den Vader. Alleluja of Lof zij U, Gloria Patri. Alleluja sive Laus tibi,
Heer, Koning der eeuwige heerlijkheid. Domine, Rex aeternae gloriae.

Psalm 128
Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds Saepe expugnaverunt me a juventute mea,
mijn jeugd, * mag Israël nu zeggen;
* dicat nunc Israël;
Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds Saepe expugnaverunt me a juventute mea;
mijn jeugd, * maar zij konden mij niet * etenim non potuerunt mihi.
overwinnen.
Op mijn rug beproefden de bozen hun
kracht, * hebben zij hun snoodheid
voortgezet.

Supra dorsum meum fabricaverunt
peccatores, * prolongaverunt iniquitatem
suam.

De Heer, die rechtvaardig is, heeft de
nekken der bozen gebroken; * mogen te
schande worden en terugdeinzen allen die
Sion haten.

Dominus justus concidit cervices
peccatorum; * confundantur et
convertantur retrorsum omnes, qui
oderunt Sion.

Mogen zij worden als gras op de daken, Fiant sicut foenum tectorum, * quod
* dat verdort, eer men het uitrukt,
priusquam evellatur, exaruit.
Waarmede de maaier zijn hand niet vult, De quo non implevit manum suam qui
* noch de schovenbinder zijn schoot;
metit, * et sinum suum qui manipulos
colligit;
Zodat zij die voorbijgaan, niet zeggen:
‘De zegen des Heren zij over u; * wij
zegenen u in de Naam des Heren’.

Et non dixerunt qui praeteribant:
‘Benedictio Domini super vos;*
benediximus vobis in nomine Domini’.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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Psalm 129
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, De profundis clamavi ad te, Domine; *
hoor mijn klagen.
Domine, exaudi vocem meam.
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Fiant aures tuae intendentes, * in vocem Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen
deprecationis meae.
en smeken.
Si iniquitates observaveris, Domine, *
Domine, quis sustinebit?

Als Gi onze zonden indachtig blijft, Heer;
* Heer, wie zal stand houden?

Quia apud te propitiatio est; * et propter Maar bij U is vergeving, * en wegens uw
legem tuam sustinui te, Domine. wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. Sustinuit anima mea in verbo ejus; *
speravit anima mea in Domino.

Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn
woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer.

A custodia matutina usque ad noctem * Van de morgenwake tot de nacht * ziet
speret Israël in Domino.
Israël uit naar den Heer.
Quia apud Dominum misericordia; * et Want bij den Heer is ontferming, * en
copiosa apud eum redemptio.
overvloedig is zijn verlossing.
Et ipse redimet Israël * ex omnibus
iniquitatibus ejus.

Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn
zonden.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

Psalm 130
Domine, non est exaltatum cor meum; * Heer, mijn hart is niet hoogmoedig * en
neque elati sunt oculi mei.
mijn ogen zijn niet trots.
Neque ambulavi in magnis; * neque in
mirabilibus super me.

Ik streef geen dingen na die al te groot *
of te verheven voor mij zijn.

Si non humiliter sentiebam, * sed exaltavi Maar ik heb mijn ziel tot rust gebracht *
animam meam;
en haar doen zwijgen;
Sicut ablactatus est super matre sua, * ita Gelijk een verzadigd kind bij zijn moeder,
retributio in anima mea.
* zo is mijn ziel bevredigd.
Speret Israël in Domino, * ex hoc nunc Hoop, Israël, op den Heer, * van nu af tot
et usque in saeculum.
in eeuwigheid.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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Lofzang
Memento, rerum Conditor,
nostri quod olim corporis,
sacrata ab alvo Virginis
nascendo, formam sumpseris.

Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.
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Maria, Moeder der gena,
Moeder ook der goedgunstigheid,
tegen den vijand sta ons bij,
en in het doodsuur neem ons op.

Maria, Mater gratiae,
dulcis Parens clementiae,
tu nos ab hoste protege,
et mortis hora suscipe.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

¶ Het volgende kapittel lezen wij ook van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis.

Kapittel Eccli. 24, 24
Ik ben de moeder der schone liefde, der Ego mater pulchrae dilectionis, et timoris,
vreze, der kennis en der heilige hoop. . et agnitionis, et sanctae spei. . Deo
Gode zij dank.
gratias.
. Bid voor ons, heilige Moeder van God. . Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. .
. Opdat wij waardig worden de beloften Ut digni efficiamur promissionibus
van Christus.
Christi.
ANT. Onder uw bescherming.

ANT. Sub tuum praesidium.

Gedurende de Advent:
KAPITTEL. Zie, de maagd zal ontvangen
en een zoon baren; en men zal hem
noemen: God met ons. Boter en honing
zal hij eten, totdat hij het kwade weet te
verwerpen en het goede te kiezen. .
Gode zij dank.

CAPITULUM (Is. 7, 14-15). Ecce virgo
concipiet, et pariet filium, et vocabitur
nomen ejus Emmanuel. Butyrum et mel
comedet, ut sciat reprobare malum et
eligere bonum. . Deo gratias.

. De engel des Heren heeft aan Maria
. Angelus Domini nuntiavit Mariae. .
geboodschapt. . En zij heeft ontvangen Et concepit de Spiritu Sancto.
van den Heiligen Geest.
ANT. De Heilige Geest.

ANT. Spiritus Sanctus.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. O groot geheim van vruchtbaarheid. ANT. Magnum hereditatis mysterium.
Gedurende de Paastijd:
ANT. Koningin des hemels.

ANT. Regina caeli.
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Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan *
volgens uw woord in vrede;

Nunc dimittis servum tuum, Domine, *
secundum verbum tuum in pace;
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Quia viderunt oculi mei * salutare tuum, Want mijn ogen * hebben uw heil gezien,
Quod parasti * ante faciem omnium
populorum:

Dat Gij bereid hebt * voor het aanschijn
aller volkeren:

Lumen ad revelationem gentium, * et
gloriam plebis tuae Israël.

Een licht tot openbaring aan de heidenen
* en tot heerlijkheid van uw volk Israël.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix; nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus, sed a
periculis cunctis libera nos semper, Virgo
gloriosa et benedicta.

ANT. Onder uw bescherming vluchten
wij, heilige Moeder van God; versmaad
onze gebeden niet in onze nood, maar
verlos ons altijd van alle gevaren, o
glorierijke en gezegende Maagd.

Gedurende de Advent:
ANT. Spiritus Sanctus in te descendet, ANT. De Heilige Geest zal over u
Maria; ne timeas, habebis in utero Filium nederdalen, Maria; vrees niet, gij zult in
Dei, alleluja.
uw schoot dragen den Zoon van God,
alleluja.
Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
ANT. Magnum hereditatis mysterium:
templum Dei factus est uterus nescientis
virum, non est pollutus ex ea carnem
assumens. Omnes gentes venient,
dicentes: Gloria tibi, Domine.

ANT. O groot geheim van vruchtbaarheid:
de schoot van haar die geen man bekende,
is de tempel Gods geworden, en
onbevlekt bleef Hij die uit haar het vlees
aannam. Daarom zullen alle volken
komen en zeggen: Lof zij U, o Heer.

Gedurende de Paastijd:
ANT. Regina caeli, laetare, alleluja; quia
quem meruisti portare, alleluja; resurrexit,
sicut dixit, alleluja; ora pro nobis Deum,
alleluja.

ANT. Koningin des hemels, verheug u,
alleluja; want Dien gij waardig zijt
geweest te dragen, alleluja; is verrezen
zoals Hij gezegd heeft, alleluja; bid God
voor ons, alleluja.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.
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. Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Oremus. - Beatae et gloriosae semper
Virginis Mariae, quaesumus, Domine,

.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn
geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - Moge de roemrijke
voorspraak, bidden wij, Heer, der zalige
en roem-
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rijke Maria altijd Maagd, ons
beschermen, en geleiden tot het eeuwige
leven. Door onzen Heer Jesus Christus
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

intercessio gloriosa nos protegat, et ad
vitam perducat aeternam. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

Gedurende de Advent:
Laat ons bidden. - God, die wilde dat uw
Woord op de boodschap des engels het
vlees aannam uit de schoot der zalige
Maagd Maria; verleen ons op ons
smeken: dat wij die haar gelovig erkennen
als Moeder van God, door haar
voorspraak bij U worden geholpen. Door
denzelfden Jesus Christus uw Zoon onzen
Heer, die met U leeft en heerst in de
eenheid des Heiligen Geestes, God, door
alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de zalige
Maria aan de mensheid de beloning der
eeuwige zaligheid hebt geschonken; geef,
bidden wij; dat wij de voorspraak
ondervinden van haar, door wie wij den
Gever van het leven mochten ontvangen,
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid des
Heiligen Geestes, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
meruimus auctorem vitae suscipere,
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculolorum. . Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed. . En mijn . Domine, exaudi orationem meam.
geroep kome tot U.
Et clamor meus ad te veniat.
. Zegenen wij den Heer.
dank.

. Gode zij

.

. Benedicamus Domino. . Deo gratias.
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Zegen
Zegene en beware ons de almachtige en Benedicat et custodiat nos omnipotens et
barmhartige Heer,
misericors
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Dominus, Pater, et Filius, et Spiritus
Sanctus, . Amen.

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
. Amen.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God (bladz.
200 vlg.).
. Divinum auxilium maneat semper
nobiscum. . Amen.

. Moge Gods hulp voortdurend met ons
blijven. . Amen.

En in stilte bidden wij nog Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den
almachtigen Vader.

Gebed na de getijden
Sacrosanctae et individuae Trinitati,
crucifixi Domini nostri Jesu Christi
humanitati, beatissimae et gloriosissimae
semperque Virginis Mariae fecundae
integritati, et omnium sanctorum
universitati sit sempiterna laus, honor,
virtus et gloria ab omni creatura, nobisque
remissio omnium peccatorum, per infinita
saecula saeculorum. . Amen.

Aan de allerheiligste Drievuldigheid, één
in wezen; aan de mensheid van onzen
gekruisigden Heer Jesus Christus; aan de
zeer heilige en roemrijke, altijddurende
en vruchtbare ongeschondenheid van de
Maagd Maria; en aan geheel de menigte
der heiligen, zij eeuwige lof, eer, macht
en heerlijkheid gebracht door ieder
schepsel; en ons worde vergiffenis
geschonken van al onze zonden; door de
ongemeten eeuwen der eeuwen. .
Amen.

. Beata viscera Mariae Virginis, quae
. Gelukkig de schoot van de Maagd
portaverunt aeterni Patris Filium. . Et Maria, die den Zoon van den eeuwigen
beata ubera, quae lactaverunt Christum Vader heeft gedragen. . En gelukkig de
Dominum.
borsten, welke Christus den Heer hebben
gevoed.
En vervolgens Onze Vader en Wees gegroet.
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De lof van de heilige Moeder Gods
Sinds de eerste christenen de woorden van den engel en van Elisabeth hebben
overwogen, is de lof van de Moeder des Heren in de Kerk niet verstomd.
In de Griekse liturgie heeft men deze woorden bijeengevoegd tot het Wees gegroet.
De vromen van het Westen hebben aan deze groet op den duur verscheidene beden
toegevoegd, tot het gebed sinds het einde van de zestiende eeuw de ons bekende
vorm heeft gekregen: onze dagelijkse groet aan de Moeder Gods en onze nooit
aflatende bede om haar bescherming.
In tal van andere lofprijzingen heeft de christenheid de groet van den engel en van
Elisabeth omgeven met een keur van zoete namen. Zij mogen ons de voorrechten en
de verheven heiligheid der Moeder Gods steeds beter doen verstaan en ons er toe
brengen steeds vuriger haar bijstand in te roepen.

* De litanie, genaamd van Loreto
Deze is de bekendste litanie ter ere van de Moeder Gods; zij is door de
Kerk officieel goedgekeurd en door de pausen met nieuwe beden
aangevuld. Zij is ontstaan gedurende de zestiende eeuw in het heiligdom
der Moeder Gods te Loreto, dat van ouds zulk een bekendheid had, dat de
bekende legende van de overbrenging van Maria's woning uit Nazareth
kon ontstaan.
Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, aanhoor ons.

Christe, audi nos.

Christus, verhoor ons.

Christe, exaudi nos.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons. Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.

Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere
nobis.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.
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U over ons.
nobis.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1129

Sancta Maria, ora pro nobis.

Heilige Maria, bid voor ons.

Sancta Dei Genitrix,1)

Heilige Moeder van God,1)

Sancta Virgo Virginum,

Heilige Maagd der maagden,

Mater Christi,

Moeder van Christus,

Mater divinae gratiae,

Moeder van de goddelijke genade,

Mater purissima,

Allerreinste Moeder,

Mater castissima,

Zeer kuise Moeder,

Mater inviolata,

Maagdelijke Moeder,

Mater intemerata,

Onbevlekte Moeder,

Mater amabilis,

Beminnelijke Moeder,

Mater admirabilis,

Bewonderenswaardige Moeder,

Mater boni consilii,

Moeder van goede raad,

Mater Creatoris,

Moeder van den Schepper,

Mater Salvatoris,

Moeder van den Zaligmaker,

Virgo prudentissima,

Allervoorzichtigste Maagd,

Virgo veneranda,

Eerwaardige Maagd,

Virgo praedicanda,

Lofwaardige Maagd,

Virgo potens,

Machtige Maagd,

Virgo clemens,

Goedertieren Maagd,

Virgo fidelis,

Getrouwe Maagd,

Speculum justitiae,

Spiegel van gerechtigheid,

Sedes sapientiae,

Zetel van wijsheid,

Causa nostrae laetitiae,

Oorzaak van onze blijdschap,

Vas spirituale,

Geestelijk vat,

Vas honorabile,

Eerwaardig vat,

Vas insigne devotionis,

Heerlijk vat van godsvrucht,

Rosa mystica,

Mystieke roos,

Turris Davidica,

Toren van David,

Turris eburnea,

Ivoren toren,

Domus aurea,

Gouden huis,

Foederis arca,

Ark van het Verbond,

Janua caeli,

Deur van de hemel,

1) bid voor ons.
1) ora pro nobis.
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Stella matutina,

Morgenster,

Salus infirmorum,

Heil van de zieken,

Refugium peccatorum

Toevlucht van de zondaren,

Consolatrix afflictorum,

Troosteres van de bedroefden,

Auxilium christianorum,

Hulp van de christenen,

Regina Angelorum,

Koningin van de engelen,

Regina Patriarcharum,

Koningin van de aartsvaders,

Regina Prophetarum,

Koningin van de profeten,

Regina Apostolorum,

Koningin van de apostelen,

Regina Martyrum,

Koningin van de martelaren,

Regina Confessorum,

Koningin van de belijders,

Regina Virginum,

Koningin van de maagden,

Regina Sanctorum omnium,

Koningin van alle heiligen,
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Koningin zonder erfsmet ontvangen,

Regina, sine labe originali concepta,

Koningin in de hemel opgenomen,

Regina in caelum assumpta,

Koningin van de heilige Rozenkrans,

Regina sacratissimi Rosarii,

Koningin van de vrede,

Regina pacis,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, spaar ons Heer.
parce nobis, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, verhoor ons Heer.
exaudi nos, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, ontferm U over ons.
miserere nobis.
Gedurende de Advent:
. De engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt.

. Angelus Domini nuntiavit Mariae.

. En zij heeft ontvangen van den
Heiligen Geest.

. Et concepit de Spiritu Sancto.

Laat ons bidden. - God, Gij hebt gewild
dat uw Woord bij de boodschap van den
engel het vlees aannam uit de schoot van
de heilige Maagd Maria; wij bidden U:
verleen ons, dat wij door haar voorspraak
bij U worden geholpen, omdat wij vast
geloven, dat zij de Moeder van God is.
Door denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

Oremus. - Deus, qui de beatae Mariae
Virginis utero Verbum tuum, angelo
nuntiante, carnem suscipere voluisti:
praesta supplicibus tuis; ut, qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te
intercessionibus adjuvemur. Per eundem
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
. Na het baren, o Maagd, zijt gij
ongeschonden gebleven.
. Moeder van God, wees onze
voorspraak.
Laat ons bidden. - God, Gij hebt aan de
mensen de prijs van de eeuwige zaligheid
geschonken door de vruchtbare
maagdelijkheid van de heilige Maria; wij
bidden U: verleen ons te mogen

. Post partum, Virgo, inviolata
permansisti.
. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

Oremus. - Deus, qui salutis aeternae,
beatae Mariae virginitate fecunda,
humano generi praemia praestitisti:
tribue, quaesumus; ut ipsam pro nobis
intercedere sentiamus, per quam
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strum Jesum Christum Filium tuum.
Amen.

. van het leven, onzen Heer Jesus Christus,
uw Zoon. . Amen.

Van Maria-Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent:
. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

. Bid voor ons, heilige Moeder van God.

. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

. Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

Oremus. - Concede nos famulos tuos,
quaesumus, Domine Deus, perpetua
mentis et corporis sanitate gaudere: et
gloriosa beatae Mariae semper Virginis
intercessione, a praesenti liberari tristitia
et aeterna perfrui laetitia. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Heer God, wij bidden
U: geef ons uw dienaren, dat wij ons
mogen verheugen in een bestendige
gezondheid van ziel en lichaam; mogen
wij door de verheven voorspraak van de
heilige Maria, die altijd Maagd is
gebleven, verlost worden van de
tegenwoordige droefheid en de eeuwige
vreugde genieten. Door Christus onzen
Heer. . Amen.

Gedurende de Paastijd:
. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluja.

. Verheug en verblijd U, Maagd Maria,
alleluja.

. Quia surrexit Dominus vere, alleluja.

. Want de Heer is waarlijk verrezen,
alleluja.

Oremus. - Deus, qui per resurrectionem
Filii tui Domini nostri Jesu Christi
mundum laetificare dignatus es: praesta,
quaesumus; ut per ejus Genitricem
Virginem Mariam perpetuae capiamus
gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, Gij hebt U
gewaardigd de wereld te verblijden door
de verrijzenis van uw Zoon, onzen Heer
Jesus Christus; wij smeken U: geef dat
wij door zijn Moeder, de Maagd Maria,
de vreugden van het eeuwig leven
verwerven. Door denzelfden Christus
onzen Heer. . Amen.

Lofzang, toegeschreven aan den heiligen Joannes van Damascus
In u, genadevolle, verheugt zich geheel de schepping, het koor der engelen en het
geslacht der mensen. Geheiligde tempel en geestelijk paradijs, gij, roem der maagden,
uit wie God het vlees aannam, en als Kind werd geboren Hij die van eeuwigheid is
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wijder dan de hemelen.
In u, genadevolle, verheugt zich geheel de schepping. Ere zij u.
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De volgende lofzang, volgens de legende door een koor van engelen voor
de eerste maal aangeheven, is in het christelijke Oosten het meest bekende
gebed ter ere van de heilige Moeder Gods.
Waarlijk passend is het u, Moeder Gods, te prijzen, u, de altijd zalig geprezen en
ongeschonden Moeder van onzen God. U, die eerbiedwaardiger zijt dan de cherubim
en onvergelijkelijk roemrijker dan de serafim, die God het Woord ongedeerd hebt
gebaard, u, die werkelijk Godsmoeder zijt, zingen wij lof.

Lofprijzing door den heiligen Cyrillus van Alexandrië
welke de heilige uitsprak bij de aanvang van het concilie van Ephese
Gegroet, Maria, Moeder Gods, Maagd en Moeder, draagster van het Licht,
ongeschonden vat. Gegroet, Maagd Maria, Moeder en dienares; Maagd om wille van
Hem die uit uw maagdelijkheid is geboren; Moeder om wille van Hem dien gij in
uw armen hebt gedragen en met uw melk hebt gevoed; dienares om wille van Hem
die de gedaante van een dienaar heeft aangenomen. Want binnengegaan is de Koning
in zijn stad, of liever in uw schoot, en Hij is weer uitgegaan gelijk Hij het wilde, en
uw poort bleef gesloten. Zonder wil van een man immers hebt gij Hem ontvangen,
en op goddelijke wijze hebt gij Hem gebaard. Gegroet, Maria, tempel waar God zijn
intrek neemt, heilige tempel, gelijk de profeet David uitriep: Heilig is uw tempel,
wonderbaar in gerechtigheid. Gegroet, Maria, kleinood der gehele wereld; gegroet,
Maria, ongerepte duif; gegroet, Maria, onblusbare lamp: want uit u is geboren de
Zon der gerechtigheid. Gegroet, Maria, plaats van Hem die door geen plaats wordt
omvat; gij die den Eniggeborene, God het Woord, hebt omsloten; die zonder ploeg
of zaaisel de onverwelkbare aar hebt gedragen. Gegroet, Maria, die de profeten
bezingen en om wille van wie de herders met de engelen de vreeswekkende lofzang
aanheffen: Ere zij God in den hoge, en op aarde welgevallen aan de mensen. Gegroet,
Maria, Moeder Gods, om wie de engelen zich verheugen en de aartsengelen jubelen
in dreunende zangen. Gegroet, Maria, Moeder Gods, om wie de magiërs komen
aanbidden, geleid door een lichtende ster. Gegroet, Maria, Moeder Gods, om wie de
twaalfvoudige sier der apostelen werd verkoren. Gegroet, Maria, Moeder Gods, om
wie Joannes, toen hij nog in de schoot zijner moeder was, is opgesprongen; om wie
de kandelaar het eeuwige Licht heeft aanbeden. Gegroet, Maria, Moeder Gods, door
wie de onzegbare genade is voortgekomen waarvan de Apostel zeide: De genade
Gods is ten heil aan alle mensen verschenen. Gegroet, Maria, Moeder Gods, uit wie
is voortgekomen het waarach-
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tige Licht, onze Heer Jesus Christus, die spreekt in de evangeliën: Ik ben het Licht
der wereld. Gegroet, Maria, Moeder Gods, uit wie het licht is opgegaan voor wie in
het donker en in de schaduw des doods waren gezeten; want het volk dat in de
schaduw was gezeten, heeft een groot licht gezien. Wat anders is dit licht dan onze
Heer Jesus Christus, het waarachtige licht, dat alle mens verlicht die in de wereld
komt? Gegroet, Maria, Moeder Gods, door wie in de evangeliën geboodschapt wordt:
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren; door wie in de steden, in de dorpen
en op de eilanden de kerken der rechtgelovigen zijn gegrondvest. Gegroet, Maria,
Moeder Gods, uit wie de overwinnaar van de dood is voortgekomen en de vernietiger
van de Hades. Gegroet, Maria, Moeder Gods, uit wie de Schepper der schepping is
voortgekomen, die zijn maaksel uit de overtreding heeft opgericht en het leidt naar
het koninkrijk in de hemel. Gegroet, Maria, Moeder Gods, uit wie is opgebloeid en
opgelicht de luister der verrijzenis. Gegroet, Maria, Moeder Gods, uit wie het
vreeswekkende Doopsel van heiliging in de Jordaan is gevloeid. Gegroet, Maria,
Moeder Gods, door wie zowel Joannes als de Jordaan zijn geheiligd, en de duivel
met smaad is getroffen. Gegroet, Maria, Moeder Gods, door wie alle geest die gelooft,
wordt behouden.

Gebed, toegeschreven aan den heiligen Ephrem
Gulden wierookvat, stralende lamp, allerschoonst vat vol hemels manna; tafel die
aan de stervelingen de geschreven wet voorhoudt, waarachtige ark, geschrift geheel
van God vervuld, boven allen de voorzichtigste, meest wijze en lichtdragende Maagd;
allerheiligste troosteres, gids van het heelal, boven allen geheiligde jonkvrouw; gij,
brandend en toch onverbrand gebleven braambos, uitgestrekte lusthof, bloeiende staf
van Aäron; want gij zijt waarlijk een bloeiende staf geworden en de bloem is uw
Zoon. Uit de stam immers van David en Salomon ontsproot Christus onze Schepper,
God en Heer almachtig, Hij alleen de allerhoogste. Gij hebt een God en mens
voortgebracht en zijt Maagd gebleven vóór en bij en na de geboorte. Toen God, uw
Schepper, in uw schoot zonder tussenkomst van een man het vlees aannam, heeft
Hij de grendels van de altijd gesloten Oosterpoort niet verbroken; Hij heeft u,
roemrijke Maagd, ongeschonden bewaard, gelijk gij waart vóór zijn geboorte.
Door u zijn wij verzoend met Christus onzen God, uw allerliefsten Zoon. Gij zijt
de enige voorspreekster en helpster van de zondaars en van hen die van alle bijstand
zijn verstoken. Gij zijt de veilige haven der schipbreukelingen, de
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troost van de wereld. Gij neemt de wezen op; gij bevrijdt en redt de gevangenen. Gij
zijt de vreugde der zieken, de troost der bedroefden, en aller heil. Gij zijt de steun
van monniken en kluizenaars, en de hoop van hen die in de wereld leven. Gij zijt de
roem, de kroon en de blijdschap der maagden. Gij zijt de vreugde der wereld, o
opperste meesteres, meest verheven en gezegende koningin, zeer geëerde jonkvrouw
en boven allen de zuiverste en meest kuise heerseres. Onder uw bescherming nemen
wij onze toevlucht, heilige Moeder van God; onder de vleugels van uw goedheid en
ontferming verdedig en bescherm ons. Onder uw beschutting zijn wij veilig; daarom
nemen wij tot u alleen onze toevlucht en vallen wij wenend op de knieën voor u
neder, gelukzaligste Moeder, deemoedig roepend en smekend dat uw Zoon, onze
Verlosser en gever van alle leven, ons niet om wille van onze vele misdaden van de
aarde wegvaagt, onze ellendige zielen voor de leeuwen werpt of ons als een
onvruchtbare vijgeboom omhouwt.
Vervul dan onze mond, o meesteres, met uw liefelijke bevalligheid, en verlicht
onze geest, gij vol van genade. Beweeg onze tong en onze lippen om gretig en vol
vreugde uw lof te zingen, en vooral dat zoete engelenlied dat de engel Gabriël als
hemelse dienstknecht u, Maagd en ongeschonden Moeder van onzen God, heeft
toegezongen.

Gebed van Balaeus uit de getijden der Syriërs
Zalig zijt gij, Maria, omdat in u de geheimen en raadselen, door de profeten
verkondigd, hun oplossing hebben gevonden. Gij werd voorafgebeeld door het
braambos en de wolk van Moses, door de ladder van Jacob, de verbondsark van
David, en Ezechiëls poort die gesloten en gegrendeld was. En zie, heden zijn door
uw geboorte deze geheimenissen vervuld. Eer zij den Vader, die zijn eniggeboren
Zoon heeft gezonden, die uit Maria is opgegaan, ons van de dwaling heeft verlost
en haar gedachtenis in de hemel en op de aarde verheerlijkt.
Zalig zijt gij, Maria, omdat in u de geheimenissen en raadselen, door de profeten
verkondigd, zijn vervuld. Zalig zijt gij, want gij hebt Hem ontvangen. Zalig zijt gij,
want gij hebt Hem gebaard. Zalig zijt gij, want gij hebt gevoed Hem die het heelal
voedt.
Zalig zijt gij, want gij hebt op uw schoot den Machtige gedragen, den Albestuurder,
die de wereld draagt door zijn kracht. Zalig zijt gij, gezegende, want uw lippen hebben
de gloed gekust, die het kind uit Adams geslacht verteert. Zalig zijt gij, want uit uw
schoot is een schitterende glans opgelicht, welke de gehele aarde heeft overstraald,
de aarde die uw lof bezingt.
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Zalig zijt gij, want met uw melk hebt gij God gevoed, die in zijn barmhartigheid
klein is geworden om de ongelukkigen groot te maken.
Wees gegroet, onze toevlucht, wees gegroet, onze roem; want door u is ons geslacht
tot de hemel verheven. Bid God, die uit u werd geboren, dat Hij zijn Kerk vrede en
rust moge zenden. Dat Hij door de kracht van uw gebed, o Moeder van den
Allerhoogste, aan de aarde en haar bewoners volkomen vrede geve. Eer zij Hem, die
is gekomen en uit Maria is opgegaan, die haar tot zijn Moeder heeft gemaakt en Kind
is geworden door haar. Gezegend zij de Koning der koningen, die mens is geworden
en het geslacht der mensen tot de hoogte van het paradijs heeft verheven. Eer zij den
Vader die Hem heeft gezonden tot onze verlossing, en lofprijzing den Heiligen Geest
die onze zonden delgt.

Lofprijzingen van den heiligen Petrus Damiani
Zalig zijt gij, Moeder Gods, Maagd Maria, tempel van den levenden God, paleis van
den eeuwigen Koning, heiligdom van den Heiligen Geest. Gij zijt de twijg uit de
wortel van Jesse, gij de ceder op de Libanon, gij de purperen roos in Jericho, de
cypres op de berg Sion. In uw wondere uitverkiezing zijt gij geen der mensen gelijk
en gaat gij zelfs de engelen in waardigheid te boven. Aan u is het door een nieuw en
ongehoord wonder gegeven, dat het Woord, uit God vóór eeuwigheid voortgekomen,
uw Zoon is geworden; dat de mens, dien gij voor de eeuwigheid hebt gebaard, de
waarachtige en volmaakte Zoon is van God.
Roemrijke Moeder, in wie alleen de maagdelijkheid vrucht heeft gedragen, uit uw
reine schoot is uw Zoon op zulk een wijze voortgekomen, dat uw ongereptheid nog
is toegenomen en geen menselijke lust het zegel van uw maagdelijke beslotenheid
heeft verbroken. Toen gij hebt ontvangen, is de Heilige Geest als een schaduw over
u neergedaald, niet als bevruchtend zaad, maar met zijn scheppende kracht en
majesteit. Uit u heeft onze hogepriester de offerande van zijn lichaam aangenomen,
welke Hij voor het heil der gehele wereld op het altaar van het kruis ten offer heeft
gebracht. Gij zijt de dageraad van Nazareth, gij de roem van Jerusalem, gij de
blijdschap van Israël, het sieraad der wereld, de adel van het christenvolk.
Koningin der wereld, ladder des hemels, troon van God, poort van het paradijs,
hoor naar het gebed der armen en wijs de klacht der ellendigen niet af. Door u mogen
onze beden en zuchten worden aangeboden voor het aanschijn van den Verlosser,
opdat zij, hoewel zonder waarde door verdienste onzerzijds, door u een plaats
verwerven bij de oren van Gods goedheid. Delg onze zonden en
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neem onze misdaden weg; richt de gevallenen op en slaak de boeien van onze
boosheid. Ruk de distels en het onkruid van onze boze lusten uit, en doe ons bloemen
en sier van deugden voortbrengen. Verzoen door uw voorspraak den Rechter, dien
gij ons in wondere geboorte als Heiland hebt gebracht, opdat Hij die door u deelgenoot
van onze mensheid is geworden, door u ook ons deelgenoten make van zijn Godheid;
Hij die met God den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Franciscus van Assisi
Gegroet, heilige meesteres, heiligste koningin, Moeder Gods Maria.
Gij zijt altijd Maagd, verkoren van uit de hemel door den alheiligen Vader.
Door Hem geheiligd, en door zijn alheiligen beminden Zoon, en door den Geest,
den Trooster.
In u is geweest en blijft alle volheid van genade en alle goed.
Gegroet, paleis van God.
Gegroet, gij die zijn tabernakel zijt.
Gegroet, gij, zijn huis.
Gegroet, gij, zijn gewaad.
Gegroet, gij, zijn dienstmaagd.
Gegroet, gij zijn Moeder, en gij, alle haar heilige deugden, die door de genade en
de verlichting van den Heiligen Geest zijt uitgestort in de harten der gelovigen, om
hen van ongelovigen tot de vertrouwden te maken van God.

Groet aan Maria de morgenster door kardinaal Newman
Gegroet, sterre der zee. Want waarlijk zijt gij een ster, Maria. Wij weten het: onze
Heer Jesus Christus is de meest waarachtige en voornaamste ster, de stralende
morgenster, die was voorzegd van het begin en bestemd om op te gaan uit Israël, en
die werd uitgebeeld door de ster welke verscheen aan de wijze mannen in het Oosten.
Maar indien de wijzen en geleerden en zij, die de mensen onderrichten in
gerechtigheid, als sterren zullen schijnen in eeuwigheid; als de engelen der Kerken
sterren in de hand van Christus worden genoemd; als Hij de apostelen zelfs bij hun
leven eerde door hun de naam te geven van lichten der wereld; als zelfs de gevallen
engelen door den beminden leerling sterren worden genoemd; als ten slotte alle
heiligen in de zaligheid sterren heten, onderling verschillend in heerlijkheid; dan
mogen wij zeer zeker, zonder in iets te kort te doen aan de eer van onzen Heer, Maria
zijn Moeder aanroepen als de ster der zee, met des te meer recht, omdat haar hoofd
met twaalf sterren is getooid.
Jesus is het licht der wereld, hetwelk iederen mens verlicht die in de wereld komt,
onze ogen opent met de gave van
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het geloof en onze zielen doet stralen door zijn almachtige genade. En gij, Maria,
zijt de ster die haar schijnsel ontleent aan het licht van Jesus, schoon als de maan,
uitgelezen als de zon, de ster der hemelen welke een weldaad is voor onze ogen; de
sterre der zee, een vreugde voor wie in de stormen van het leven haar beschouwen,
de ster op wier glimlach de boze geest de vlucht neemt, de hartstochten bedaren en
de ziel vervuld wordt van vrede.
Gegroet dan, sterre der zee; wij zijn verblijd als wij u gedenken. Bid altijd voor
ons bij de troon van genade; wees onze voorspreekster, bid met ons, bied onze gebeden
aan uw Zoon en Heer. Nu en in het uur van onze dood, Maria, wees gij onze hulp.

De lofzang ‘Akathistos’
De meest bekende hymne der Oosterse Kerken ter ere van de Moeder Gods
is de lofzang ‘Akathistos’, zo genoemd omdat men hem staande bidt. In
de getijden volgens de Byzantijnse ritus zingt men deze lofzang in de
getijden van Zaterdag in de vijfde Vastenweek. Waarschijnlijk werd hij
in het jaar 626 vervaardigd door patriarch Sergius van Konstantinopel,
hoewel ook het auteurschap van den beroemden dichter Romanus nog
verdedigers vindt. - De vier en twintig strofen beginnen in het origineel
met telkens een volgende letter van het Griekse alfabet. De oneven strofen
eindigen in een reeks begroetingen, waarin de uitverkiezing van Maria
wordt bezongen. Uiteindelijk gelden deze begroetingen en lofprijzingen
echter het geheim van Christus' menswording, met welk mysterie immers
Maria als de Moeder Gods onverbrekelijk is verbonden.
De eerste der engelen werd uit de hemel gezonden te zeggen tot de Moeder Gods:
Gegroet. En U aanschouwend, Heer, hoe Gij een lichaam naamt, stond hij verbaasd,
en met zijn onlichamelijke stem riep hij haar toe aldus:
Gegroet, uit wie de blijdschap zal oplichten; gegroet, door wie de vloek een einde
vindt.
Gegroet, herstel van den gevallen Adam; gegroet, die Eva's tranen droogt.
Gegroet, gij hoogte onbereikbaar voor menselijk denken; gegroet, gij diepte, zelfs
voor ogen van engelen niet te peilen.
Gegroet, want gij zijt de troon van den Koning; gegroet, want gij draagt die alles
draagt.
Gegroet, ster die de Zon doet verschijnen; gegroet, schoot van de menswording
Gods.
Gegroet, door wie de schepping wordt vernieuwd; gegroet, door wie de Schepper
een Kind wordt.
Gegroet, ongehuwde bruid.
De heilige, kennend hare zuiverheid, waagde tot Gabriël te spreken: Uw
verwonderlijke woorden schijnen mijn ziel ongelofelijk; want hoe spreekt gij over
zwangerschap zonder hulp van man, roepend: Alleluja.
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tot den dienaar: Uit ongerepte schoot hoe kan, verklaar het mij, een Zoon geboren
worden? Tot haar, hoewel in vreze, sprak hij roepend:
Gegroet, ingewijde in onzegbare raadslag; gegroet, geloof van wie bidden in stilte.
Gegroet, aanvang der wonderen Christi; gegroet, hoofdsom van zijn leringen.
Gegroet, hemelse ladder, waarlangs God is afgedaald; gegroet, brug welke die van
de aarde ten hemel leidt.
Gegroet, wijd befaamde verbazing der engelen; gegroet, tranenbrengende wonde
der duivels.
Gegroet, die op onzegbare wijze het Licht hebt gebaard; gegroet, die niemand het
hoe hiervan hebt doen kennen.
Gegroet, die der wijzen wetenschap te boven gaat; gegroet, die het inzicht der
gelovigen verlicht.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Kracht des Allerhoogsten heeft toen overschaduwd en doen ontvangen die geen
huwelijk kende, en heeft haar vruchtbare schoot getoond als liefelijke akker aan allen
die heil willen oogsten, terwijl zij zingen: Alleluja.
God dragend in haar schoot, ijlde de Maagd naar Elisabeth, wier kind haar groetenis
aanstonds heeft herkend en blijde, toen het opsprong, als in liederen, riep tot de
Moeder Gods:
Gegroet, rank van onverwelkbaar ontspruiten; gegroet, oogst van onbederfelijke
vrucht.
Gegroet, die op uw akker teelt den teler, minnaar der mensen; gegroet, die verwekt
den verwekker van ons leven.
Gegroet, land dat bloeit in weelde van ontferming; gegroet, tafel welke rijkdom
van genade draagt.
Gegroet, want gij doet groenen de beemden der vreugde; gegroet, want gij bereidt
de haven der zielen.
Gegroet, gevallige wierook van voorspraak; gegroet, verzoening van geheel de
wereld.
Gegroet, Gods welgevallen jegens de stervelingen; gegroet, der stervelingen
vrijmoedigheid voor God.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Vloed van twijfels in zich dragend, ontstelde de wijze Joseph als hij naar u,
ongehuwde, zag en heimelijk gehuwd u heeft verdacht, onschuldige; maar lerend
uw ontvangenis uit Heiligen Geest, sprak hij: Alleluja.
De herders vernamen hoe de engelen bezongen de komst van Christus in het vlees,
en heengeijld als naar hun herder, hebben zij aanschouwd Hem, Lam zonder vlek,
weidend op Maria's schoot; en haar lofzingend spraken zij:
Gegroet, Moeder van Lam en van Herder; gegroet, van geestelijke schapen de stal.
Gegroet, bolwerk tegen onzichtbare vijanden; gegroet, ontsluiten der poorten van
het paradijs.
Gegroet, want het hemelse verheugt zich met de aarde; gegroet, want het aardse
jubelt met de hemelen.
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Gegroet, nimmer zwijgende mond der apostelen; gegroet nimmer verwonnen moed
der bekransten.
Gegroet, sterke steun des geloofs; gegroet, stralend teken van genade.
Gegroet, door wie de onderwereld werd geplunderd; gegroet, door wie wij zijn
bekleed met heerlijkheid.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Op het zien van de Godgerichte ster volgden de magiërs haar glans, en door haar te
benutten als baken zochten zij den machtigen Koning; en den Onnaakbare naderend,
verheugden zij zich en riepen Hem toe: Alleluja.
De zonen der Chaldeën zagen in de handen van de Maagd die met zijn hand de
mensen heeft geschapen, en kennend Hem als Heer, hoewel Hij gedaante van een
slaaf had aangenomen, haastten zij zich Hem met hun gaven te eren, en te roepen tot
de gezegende: Gegroet, moeder van de ster zonder avond; gegroet, dageraad van de
geheimvolle dag.
Gegroet, die blust de oven der dwaling; gegroet, die verlicht de ingewijden der
Drievuldigheid.
Gegroet, die den onmenselijken heerser stoot uit zijn macht; gegroet, die ons
Christus toont, den menslievenden Heer.
Gegroet, die bevrijdt van de afgodendienst der barbaren; gegroet, die ontrukt aan
de werken van bederf.
Gegroet, die de aanbidding van het vuur doet staken; gegroet, die bevrijdt van de
vlam der begeerten.
Gegroet, gids van der gelovigen zelftucht; gegroet, vreugde van alle geslachten.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Herauten geworden van God, keerden de magiërs naar Babylon weder; zij hebben
uw godsspraak vervuld en den Christus verkondigd aan allen, den dwaas Herodes
verlatend die niet wist te zingen: Alleluja.
Toen Gij in Egypte de luister der waarheid deed stralen, hebt Gij het duister van de
leugen uitgedreven; want zijn idolen vielen neer, omdat zij uw kracht, Verlosser,
niet konden verduren; en die er van werden bevrijd, riepen tot de Moeder van God:
Gegroet, opheffing der mensen; gegroet, neerstorting der duivelen.
Gegroet, die de waan van het bedrog vertreedt; gegroet, die de leugen der beelden
weerlegt.
Gegroet, zee die den geestelijken Pharao hebt verzwolgen; gegroet, rots die de
dorstenden hebt gelaafd met het leven.
Gegroet, vurige zuil, baken voor wie zijn in het donker; gegroet, beschutting der
wereld, die wijder zijt dan een wolk.
Gegroet, voedsel dat het manna vervangt; gegroet, dienares van heilige feestdis.
Gegroet, land van belofte; gegroet, uit wie honing vloeit en melk.
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Gegroet, ongehuwde bruid.
Toen Simeon uit dit leven vol bedrog ging scheiden, werd Gij hem als pasgeboren
Kind gereikt, maar erkend ook door hem als volmaakte God; daarom was hij verbaasd
over uw onzegbare wijsheid, en riep: Alleluja.
Een nieuwe schepping heeft getoond de Schepper, verschijnend aan ons die door
Hem zijn gemaakt; want Hij is ontbloeid uit maagdelijke schoot en heeft deze, gelijk
hij was, onverlet bewaard, opdat wij, dit wonder aanschouwend, haar zouden bezingen
en roepen:
Gegroet, bloem der onbederfelijkheid; gegroet, krans der kuisheid.
Gegroet, die de voorafbeelding der verrijzenis doet stralen; gegroet, die het leven
der engelen toont.
Gegroet, schoonbevruchte boom, waardoor de gelovigen worden gevoed; gegroet,
lommerrijk hout, waaronder velen beschutting vinden.
Gegroet, die draagt den gids voor wie dwalen; gegroet, die baart den bevrijder der
gevangenen.
Gegroet, verbidding van den rechtvaardigen Rechter; gegroet, vergeving van vele
zondaars.
Gegroet, kleed voor wie ontbloot zijn van vertrouwen; gegroet, tederheid die alle
lust verwint.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Deze vreemde geboorte beschouwend, laat ons als vreemd aan de wereld de geest
tot de hemel verheffen; hiertoe immers is de verheven God op aarde als nederig mens
verschenen, daar Hij omhoog wil voeren die tot Hem roepen: Alleluja.
Geheel aanwezig hier beneden, toch allerminst afwezig in den hoge was het
onbeschrijfelijke Woord; want goddelijke nederdaling was het en geen verandering
van plaats; geboorte uit een Godgegrepen Maagd, die hoort hoe haar wordt gezegd:
Gegroet, ruimte van onruimtelijken God; gegroet, deur van eerbiedwaardig
mysterie. Gegroet, van ongelovigen het onzeker gerucht; gegroet, van gelovigen de
zekere roem.
Gegroet, alheilige wagen van die op de cherubim troont; gegroet, alheerlijk verblijf
van die op de serafim is gezeten.
Gegroet, die tegendeel tot één tezamenbrengt; gegroet, die maagdelijkheid en
moederschap verbindt.
Gegroet, door wie de overtreding werd gedelgd; gegroet, door wie het paradijs
geopend werd.
Gegroet, sleutel van het koninkrijk van Christus; gegroet, verwachting van eeuwige
goederen.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Geheel het geslacht der engelen was vol verbazing over het grote werk van uw
menswording; want den ontoegankelijken God zagen zij als mens toegankelijk voor
allen, verkerend onder ons, en horend hoe wij allen roepen: Alleluja.
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Redenaars welbespraakt zien wij voor u, Moeder van God, stom worden als vissen;
want zij zijn onmachtig uit te zeggen hoe gij Maagd blijft en toch hebt kunnen baren.
Maar wij, het geheim bewonderend, roepen in geloof:
Gegroet, vat van Gods wijsheid; gegroet, voorraadskamer van zijn voorzienigheid.
Gegroet, die wijzen als onwijzen toont; gegroet, die woordmeesters als stommen
beschaamt.
Gegroet, want tot dwazen werden de geduchte redetwisters; gegroet, want vernietigd
werden de makers der fabels.
Gegroet, die de weefsels der Atheners hebt vaneengereten; gegroet, die de netten
van vissers hebt gevuld.
Gegroet, die ontrukt aan afgrond van onwetendheid; gegroet, die velen met kennis
verlicht.
Gegroet, boot van wie behouden willen worden; gegroet, haven van de schippers
des levens.
Gegroet, ongehuwde bruid.
In zijn verlangen de wereld te redden is de Maker van het heelal uit eigen wil tot
haar gekomen en, hoewel herder als God, is Hij om onzentwil als mens verschenen;
want het gelijke roepend door het gelijke, hoort Hij als God: Alleluja.
Een muur der maagden zijt gij, Moeder Gods en Maagd, en van allen die tot u hun
toevlucht nemen; want de Maker van hemel en aarde heeft u toebereid, ongerepte,
toen Hij woonde in uw schoot en allen leerde u te begroeten: Gegroet, kolom van
maagdelijkheid; gegroet, poort van verlossing.
Gegroet, oergrond van geestelijk herstel; gegroet, leidster van goddelijke goedheid.
Gegroet, want gij hebt wedergebaard die in schande waren ontvangen; gegroet,
want gij hebt tot rede gebracht die van rede waren beroofd.
Gegroet, die den verderver der harten hebt ontkracht; gegroet, die den zaaier der
reinheid hebt gebaard.
Gegroet, bruidsvertrek van maagdelijk huwelijk; gegroet, die de gelovigen paart
aan den Heer.
Gegroet, schone voedster der maagden; gegroet, bruidleidster van heilige zielen.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Alle lofzang is te zwak, die zou willen voldoen aan de menigte uwer vele
ontfermingen; al boden wij U zangen, heilige Koning, talrijk als het zand, niets
zouden wij volbrengen wat waardig is aan wat Gij hebt geschonken ons die U roepen:
Alleluja.
Als lichtend baken, dat glanst voor wie in donker zijn, beschouwen wij de heilige
Maagd; want door het onstoffelijke licht te ontsteken leidt zij allen tot goddelijke
kennis, en verlicht met haar schijnsel de geest, geprezen door deze onze zangen:
Gegroet, straal van de geestelijke Zon; gegroet, schicht van het Licht zonder avond.
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Gegroet, bliksem die de zielen beschijnt; gegroet, die als donder de vijanden doet
ontstellen.
Gegroet, want gij doet opgaan de alom stralende luister; gegroet, want gij doet
opwellen de alom vloeiende stroom. Gegroet, die het levend beeld zijt van het bad
des doopsels; gegroet, die wegneemt de bevlekking der zonde.
Gegroet, vont die het geweten schoonwast; gegroet, mengvat dat de vreugde mengt.
Gegroet, goede geur van de zoetheid van Christus; gegroet, leven van geheimnisvol
gastmaal.
Gegroet, ongehuwde bruid.
Toen Hij die aller mensen boete delgt, genade wilde geven voor de oude schuld,
heeft Hij uit eigen wil verblijf genomen bij wie verbleven ver van zijn genade; en
nu Hij de schuldbrief heeft verscheurd, hoort Hij hoe allen zingen Hem: Alleluja.
Bezingend uw Kind, prijzen wij allen u als de levende tempel, o Moeder van God;
in uw schoot immers woonde de Heer die alles omvat in zijn hand; Hij heiligde en
verheerlijkte u, en leerde allen tot u te roepen:
Gegroet, tabernakel van God en het Woord; gegroet, heilige groter dan het
heiligdom. Gegroet, ark verguld door den Geest; gegroet, onuitputtelijke schatkamer
des levens. Gegroet, kostelijke diadeem van vrome koningen; gegroet,
eerbiedwaardige roem van godvruchtige priesters.
Gegroet, onwrikbaar bolwerk van de Kerk; gegroet, onneembare muur van het
rijk.
Gegroet, door wie de zegetekens worden opgericht; gegroet, door wie de vijanden
ten onder gaan.
Gegroet, genezing van mijn vlees; gegroet, heil van mijn ziel.
Gegroet, ongehuwde bruid.
O albezongen Moeder, die hebt gebaard het boven alle heiligen allerheiligst Woord,
bij het aanvaarden dezer gave, allen bevrijd ons van alle onheil, en verlos van komende
straf die u roepen: Alleluja.

Smeekbeden tot de heilige Moeder Gods
* ‘Onder uw bescherming’
Van dit smeekgebed tot de Moeder Gods heeft men enkele zeer oude
Griekse teksten gevonden. Ook nu nog is het in de liturgie en devotie van
het Oosten een der meest geliefde gebeden. In de moderne Latijnse
getijdenboeken bleef het slechts behouden voor de Kleine Getijden van
de Moeder Gods.
Onder uw bescherming vluchten wij, heilige Moeder van God; versmaad onze gebeden
niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke en gezegende
Maagd.
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den, spreek gij ten beste bij Hem dien gij hebt gebaard, Moeder van God en Maagd;
want veel vermag het gebed van de Moeder om den Meester welwillend te stemmen.
Versmaad het smeken der zondaren niet, eerbiedwaardige, want vol ontferming is
Hij en machtig ons te redden, Hij die zelfs heeft aanvaard voor ons te lijden.
Glorierijke Maagd, verhelder met de geestelijke stralen van uw licht het duister onzer
ziel, gij die de poort zijt van het goddelijke licht; en wil ontrukken aan het eeuwige
vuur, o reine, hen die in geloof en liefde u met zangen eren. Van God gezegende
Maagd, met graagte stel ik geheel mijn hoop op u; red mij, Moeder van het ware
leven; en bid dat van eeuwige vreugde worden vervuld, o zuivere, zij die in geloof
en liefde u met zangen eren.
Gij heilige Maagd, door wie ons geslacht, dat list van zonde had verdorven, is
geheiligd, smeek met ons tot uw Zaligmaker, dat Hij ons heilige en, door uw gebeden
omschaduwd, in leven beware. Moeder van Hem die ons het leven geeft, gij
dienstmaagd van onzen Schepper, wees ons een muur van toevlucht te allen tijde.

Gebed, toegeschreven aan Basilius van Seleucia
Alheilige Maagd, als wij alle eerbewijs en lofspraak op u toepassen die wij kunnen
bedenken, misdoen wij niet tegen de waarheid, maar doen wij slechts te kort aan uw
heerlijkheid. Gij, zie in uw goedheid uit den hoge op ons neer, en leid ons in vrede.
Neem ons bij de hand, zodat wij zonder schaamte naderen tot de troon van het oordeel.
Doe ons daar staan aan de rechterzijde, opdat wij worden opgenomen ten hemel en
tezamen met de engelen bezingen de ongeschapen Drievuldigheid, die één is in
wezen, geestelijk en hoog te prijzen: Vader, Zoon en Heiligen Geest; nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Germanus van Konstantinopel
Alzuivere en algoede Meesteres, die rijk zijt aan ontferming, troost der christenen,
barmhartige artsenij van hen die lijden, bereidwillige toevlucht der zondaars, doe
ons uw bijstand niet ontberen. Want waarheen zullen wij gaan, als wij door u worden
verlaten? Wat zou er van ons worden, alheilige Moeder van God, die der christenen
adem en leven zijt? Uw zeer heilige naam, die altijd en overal door uw dienaren met
de mond wordt uitgesproken, is niet slechts het teken, maar de oorzaak zelve van
leven, van blijdschap en hulp. Bescherm ons onder de vleugelen van uw goedheid;
sta ons bij met uw voorspraak; geef ons het eeuwige leven, gij nimmer beschaamde
hoop
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der christenen. Want als wij, arm als we zijn aan heilige werken, de rijkdom van
goedheid zien welke ons in u wordt geschonken, laat ons dan zeggen: Vervuld is de
aarde van de ontferming des Heren. In menigte van zonden zijn wij van God
afgedwaald, maar door u kunnen wij Hem zoeken en vinden; en als wij Hem vinden,
hebben wij het heil verworven. Wel machtig is, o Moeder van God, uw hulp tot onze
zaligheid; en geen andere hebben wij nodig om onze middelaar te zijn bij God.
Wie draagt als gij, na uw Zoon, zorg voor het mensdom? Wie verdedigt ons zo
krachtig in onze kwellingen? Wie ontrukt ons zo spoedig aan de bekoringen die ons
benauwen? Wie is machtig als gij in uw gebed voor de zondaars? Wie pleit als gij,
wanneer alle hoop vervlogen schijnt? Want met de vrijmoedigheid en de macht van
een Moeder nadert gij tot uw Zoon; gij redt door uw voorbede hen die om wille van
hun zonden reeds zijn veroordeeld en niet wagen ten hemel op te zien, en bevrijdt
hen van de eeuwige straf. Daarom vlucht tot u al wie in nood is, valt u te voet wie
onrecht lijdt, en roept uw bijstand in al wie in kwaad is verstrikt. Hoe wonderbaar,
o Moeder Gods, zijn uwe werken, hoezeer boven natuur en alle inzicht en macht
verheven. Hoe machtig uw bijstand is, vermogen wij niet te begrijpen. Zie uit uw
heilige woning neder op de gelovige schare, wier rijkdom het is dat zij u haar Koningin
en Meesteres mag noemen. Door uw heilige bescherming, Moeder van God, ontruk
hen aan alle ramp en kwelling; bewaar hen voor ziekte, onheil en alle beproeving.
Vervul hen met blijdschap, met genezing en met alle genade. En bij de komst van
uw Zoon, den barmhartigen God, als wij allen voor Hem staan ten oordeel, bevrijd
ons dan met uw krachtige hand - in de vrijmoedigheid en de macht welke gij als
Moeder bezit - van het eeuwige vuur, en maak dat wij deel hebben aan de eeuwige
goederen. Door de genade en de ontferming van Hem die uit u werd geboren, onzen
Heer Jesus Christus, wien de heerlijkheid zij en de macht, nu en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Joannes van Damascus
Roem der maagden en der moeders rijke sier! O Moeder die geen man bekende;
Maagd die zwanger gaat van een Zoon! O wonder, waardoor de van God gezonden
profeten worden overstemd, en wier heerlijkheid de glans der heilige engelen doet
vervagen! Luister genadig naar het smeken van uw dienaren, die uw hulp inroepen.
Spreek voor ons ten beste bij uw Zoon en God, opdat Hij onze zonden vergeve en
onze zwakheid moge bijstaan; dat Hij ons bevrijde van den geeste-
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lijken Pharao, zoals Hij Israël ontrukt heeft aan de waterkolken; dat Hij ons veilig
voere door de woedende en stormenrijke zee dezer wereld, en ons doe uitrusten van
ons zwoegen aan tichels en geestelijk leem.
Uw voorbede, Maria, wordt niet teruggewezen, en uw gebed wordt niet versmaad.
Want gij moogt toeven in de nabijheid van het enkelvoudige goddelijke Wezen; gij
moogt nadertreden tot de heilige Drievuldigheid, daar gij verheven zijt boven de
scharen der cherubim en heerlijk zijt boven de rijen der seraphim. Mogen wij, zolang
wij in deze voorbijgaande wereld verblijven, door uw bemiddeling worden bijgestaan
om goede werken te verrichten, worden bewaard voor boze daden, en na onze
overgang komen tot den verheven en eeuwigen God, tot de geneugten van het rijk
der hemelen en het verblijf in het land der levenden, en daar het eeuwige leven leiden
waarnaar de zuiveren verlangen; door Jesus Christus, die de bron is van de rijkdom
welke Hij zelf ons verkondigde, toen Hij ons heeft verlost. Hem zij heerlijkheid en
heiligheid, met den Vader en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Bernardus
Mogen wij door u toegang hebben tot uw Zoon, gezegende, die genade hebt gevonden,
oorsprong van het leven en Moeder van het heil; opdat door u ons ontvange Hij, die
ons door u is gegeven. Moge bij Hem uw volmaaktheid ons ter verontschuldiging
strekken voor de schuld onzer boosheid; moge uw Godgevallige ootmoed vergeving
verwerven voor onze ijdelheid. Uw overvloedige liefde bedekke de menigte onzer
zonden, en uw glorievolle vruchtbaarheid schenke ons vruchtbaarheid van verdiensten.
Onze meesteres, onze middelares, onze voorspreekster, beveel ons aan uw Zoon,
verzoen ons met uw Zoon, doe ons kennen aan uw Zoon. Verkrijg, gezegende, door
de genade welke gij hebt gevonden, door de uitverkiezing welke gij waardig zijt
geweest, door de ontferming welke gij hebt doen geboren worden, dat Hij, die door
u onze zwakheid en ellende heeft willen delen, zo ook door uw tussenkomst ons
deelgenoten maakt aan zijn glorie en zaligheid: Jesus Christus, uw Zoon, onzen Heer,
die als God boven alles de gezegende is in eeuwigheid. Amen.

* ‘Memorare’
Dit gebed sluit zozeer aan bij wat de heilige Bernardus over de algemene
bescherming en voorspraak van de heilige Moeder Gods heeft geleerd,
dat men lange tijd dezen kerkleraar als de auteur er van heeft beschouwd.
Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die tot
u zijn toevlucht nam, uw hulp afsmeekte en om uw bij-
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stand vroeg, verlaten is geworden. Gesterkt door zulk een vertrouwen, nader ik,
Maagd der maagden, Moeder, tot u, kom ik tot u, sta ik voor u, vol weemoed en
zonde. Versmaad mijn woorden niet, o Moeder van het Woord; maar in uw goedheid
luister, en verhoor mij. Amen.

* Oud smeekgebed tot de heilige Moeder Gods
Zalige Maagd Maria, wie vermag naar waarde u in plicht van dank en lofzang te
vergelden, dat gij door uw wonderbare toestemming de gevallen wereld zijt te hulp
gekomen? Welke lofprijzing kan onze zwakke menselijke natuur voor u aanstemmen,
daar zij door uw tussenkomst alleen de toegang tot herstel heeft gevonden? Aanvaard
daarom onze dank, hoe arm deze ook is en uw verdiensten onwaardig; en als gij onze
beden aanneemt, verwerf ons door uw voorspraak de vergeving onzer schuld. Breng
ons smeken binnen in het heiligdom van de hemelse verhoring, en reik ons van daar
de artsenij der verzoening. Mogen de zonden, welke wij door u aan God wagen voor
te leggen, door u vergeving vinden; moge verhoord worden hetgeen wij in geloof
vragen. Aanvaard wat wij offeren; schenk wat wij vragen; bewerk de vergeving voor
wat wij vrezen, gij, die de enige hoop zijt der zondaars. Door u hopen wij
kwijtschelding onzer misdaden, en door u, allerzaligste, verwachten wij ons loon.
Heilige Maria, kom de ellendigen te hulp, sta de wankelmoedigen terzijde, troost de
wenenden, bid voor het volk, spreek ten beste voor de priesters, wees de voorspraak
voor het vrome geslacht der vrouwen; mogen uw bijstand ondervinden allen die uw
heilige gedachtenis vieren. Wees altijd bereid ons bij te staan als wij bidden, en reik
ons het verhoopte antwoord. Het zij uw voortdurende zorg te bidden voor het volk
van God, gij, gezegende, die verdiend hebt te dragen den Verlosser der wereld, die
leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van den heiligen Bonaventura
Glorierijke Maagd, die Maria wordt genoemd, dit is Ster der zee; die Maria wordt
genoemd, dit is Bittere Zee; die Maria wordt genoemd, dit is Meesteres; bid voor
ons, die verlicht moeten worden, gereinigd en tot volmaaktheid gebracht. Daar gij
immers de Ster zijt der zee, bid voor ons dat wij verlicht worden. Daar gij de Bittere
Zee zijt die ieder bederf weert, bid voor ons dat wij worden gereinigd. Daar gij de
Meesteres zijt, bid voor ons dat wij tot volmaaktheid komen. Want deze drie dingen
hebben wij nodig opdat Gods Woord in ons ten volle werkzaam zij; het Woord Gods
immers is er op gericht ons verlichting te brengen in
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het verstand, ons reiniging te schenken in ons gevoel, en ons tot volmaaktheid te
brengen in de uiting onzer werken. Wij kunnen dit niet bereiken zonder de
tussenkomst van de glorievolle Maagd; en daarom bidden wij haar, dat zij voor ons
ten beste spreekt en ons de genade verwerft zo het Woord Gods in ons op te nemen,
dat het ons verlichte, reinige en vervolmake.

Gebed, toegeschreven aan den heiligen Thomas van Aquino
Zeer zalige en zoete Maagd Maria, Moeder van God, vol liefde en goedheid, dochter
van den allerhoogsten Koning, Meesteres der engelen, Moeder van den Schepper
van het heelal, vandaag en alle dagen van mijn leven beveel ik in de schoot van uw
ontferming mijn lichaam en mijn ziel, al mijn daden, gedachten, begeerten, verlangens,
woorden, werken, geheel mijn leven en mijn sterven; opdat zij door uw hulp worden
beschikt ten goede, volgens de wil van uw beminden Zoon, onzen Heer Jesus Christus.
Wees gij, alheilige Meesteres, mijn hulp en vertroosting tegen de listen en lagen van
den ouden vijand en van allen die mij kwaad willen doen.
Verkrijg voor mij van uw beminden Zoon, onzen Heer Jesus Christus, de genade
waardoor ik krachtig kan weerstaan aan de verleidingen van wereld, vlees en duivel,
en altijd het onwankelbare voornemen kan handhaven niet meer te zondigen, maar
te volharden in uw dienst en in die van uw beminden Zoon. Ik bid u ook, mijn heilige
Meesteres, voor mij te verkrijgen waarachtige gehoorzaamheid en ootmoed des
harten; opdat ik naar waarheid erkenne dat ik een ellendige en zwakke zondaar ben,
niet in staat iets goeds te verrichten, of zelfs weerstand te bieden aan herhaalde
bekoringen, zonder de genade en bijstand van mijn Schepper en zonder uw heilige
voorbede. Verwerf mij, allerzoetste Meesteres, een waarachtige liefde om uw
allerheiligsten Zoon, onzen Heer Jesus Christus, met geheel mijn hart en boven al te
beminnen, en om u lief te hebben na Hem. Moge ik ook mijn naaste beminnen, in
God en om wille van God, mij verheugen over zijn goed, bedroefd zijn over zijn
rampspoed, niemand minachten of lichtvaardig oordelen, en nimmer mijzelf in mijn
hart boven anderen stellen.
Maak, o Koningin des hemels, dat ik zowel de vrees als de liefde voor uw
allerzoetsten Zoon steeds in mijn hart drage; dat ik voor zo grote weldaden, welke
mij niet om wille van mijn verdiensten maar door zijn ontferming werden geschonken,
immer dank zegge; en dat ik mijn zonden oprecht belijde en in waarachtige
boetvaardigheid bewene, opdat ik zijn barmhartigheid en genade moge verwerven.
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En ten slotte bid ik u, enige Moeder, poort des hemels en pleitbezorgster der zondaars,
niet toe te laten dat ik, uw onwaardige dienaar, aan het eind van mijn leven van het
heilige katholieke geloof zou afdwalen. Kom mij dan in uw grote liefde en ontferming
te hulp; bescherm mij tegen de boze geesten; verkrijg voor mij, die vertrouw op het
glorievolle lijden van uw gezegenden Zoon en op uw voorbede, vergiffenis van mijn
zonden; doe mij sterven in uwe en zijne liefde, en geleid mij op de weg van het heil.
Amen.

Gebed van den heiligen Joannes van het kruis
Allerheiligste Maria, Maagd der maagden, tempel van de heilige Drievuldigheid,
spiegel der engelen, zekere toevlucht der zondaars, heb medelijden met onze ellende,
neem in uw goedheid onze smeekbede aan, en verzoen de toorn van uw allerheiligsten
Zoon.

Gebed van den heiligen Franciscus van Sales
Wees gegroet, allerzoetste Maagd Maria, Moeder van God. Gij zijt ook mijn Moeder
en Meesteres; daarom vraag ik u mij aan te nemen als uw zoon en dienaar, want ik
wil geen andere Moeder en Meesteres meer dan u. Ik bid u dan, mijn goede, schone
en zoete Moeder, mij te willen troosten in al mijn angsten en noden, zowel naar de
geest als naar het lichaam. Wees indachtig, zoete Maagd, dat gij mijn Moeder zijt
en dat ik uw zoon ben, dat gij zeer machtig zijt en ik niet meer dan een arm en zwak
schepsel. Daarom smeek ik u, zoete Moeder, mij te besturen en te verdedigen op al
mijn wegen en bij al mijn handelingen; want ik ben, helaas, een povere bedelaar, die
uw heilige bescherming zeer van node heeft. Welaan dan, zeer heilige Maagd, mijn
zoete Moeder, bewaar en bevrijd mijn lichaam en ziel van alle kwaad en gevaar, en
doe mij, bid ik u, deel hebben aan uw goederen en uw deugden, vooral aan uw heilige
ootmoed, uw heerlijke zuiverheid en uw brandende liefde.
Zeg niet, heerlijke Maagd, dat gij het niet kunt; want uw beminde Zoon heeft u
alle macht gegeven, zowel in de hemel als op aarde. En zeg evenmin, dat het uw
plicht niet is; want gij zijt de gemeenschappelijke Moeder van alle arme stervelingen
en in het bijzonder de mijne. Als gij het niet zoudt kunnen, zou ik u verontschuldigen
en zeggen: Het is waar dat zij mijn Moeder is en mij liefheeft als haar kind, maar zij
is arm en vermag mij niets te geven. En als gij mijn Moeder niet waart, zou ik moeten
berusten en zeggen: Weliswaar is zij rijk genoeg om mij te hulp te komen, maar
omdat zij, helaas, mijn Moeder niet is, bemint zij mij niet. Nu gij echter, zeer zoete
Maagd, zowel mijn Moeder zijt als een
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grote macht bezit, wat zal ik tot uw verontschuldiging zeggen, als gij mijn nood niet
lenigt en mij uw hulp en bijstand onthoudt? Zie, Moeder, hoe gij wel gedwongen
zijt mij te geven wat ik u vraag.
Wees verheerlijkt boven de hemelen en de aarde, roemrijke Maagd en mijn zeer
verheven Moeder, Maria, en om wille van de glorie en de eer van uw Zoon neem
mij aan tot uw kind, zonder acht te slaan op mijn ellende en mijn zonden. Bevrijd
mijn ziel en mijn lichaam van alle kwaad, en schenk mij uw deugden, vooral die van
de nederigheid. Verrijk mij met alle gaven, goederen en genaden, welke behagen
aan de allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heiligen Geest. Amen.

Gebed van Léonce de Grandmaison
Heilige Maria, Moeder van God, laat mijn hart blijven als het hart van een kind,
zuiver en doorzichtig als een klare bron. Vraag voor mij een hart vol eenvoud, dat
niet opzettelijk bezig blijft met het koesteren van ondervonden droefheid; een
grootmoedig hart, dat blij zich geeft; een teder hart, dat met anderen medelijdt; een
trouw en edelmoedig hart, dat geen weldaad vergeet, en geen wrok blijft dragen voor
geleden kwaad. Maak mijn hart zacht en nederig, liefde gevend zonder aanspraak te
maken op wederliefde, blij als het in een ander hart plaats mag maken voor uw
goddelijken Zoon; een nobel en onoverwinnelijk hart, dat door geen ondankbaarheid
gesloten en door geen onverschilligheid vermoeid kan worden; een hart dat gepijnigd
wordt om wille van de glorie van Jesus Christus, dat wordt gewond door zijn liefde,
en dat eerst in de hemel genezing vindt voor zijn kwetsuren.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote omvermeerdering van geloof
Wees gegroet Maria, Koningin vol goedheid, balsem van barmhartigheid, door wie
wij het geneesmiddel des levens hebben ontvangen; wierook van ontferming,
maagdelijke Moeder van den goddelijken Spruit, door wien ons de genade van het
hemelse licht is ten deel gevallen, de geurende Spruit van Israël. Zie hoe gij door uw
Zoon de waarachtige Moeder zijt geworden van allen, van wie uw Eniggeborene het
niet beneden Zich heeft geacht de broeder te worden. Neem mij daarom aan, mij
onwaardige, om wille van zijn liefde, in uw moederlijke zorgen; ondersteun en bewaar
mijn geloof, en onderricht mij opdat mijn geloof nog hechter worde. Wees gij mede
de oorsprong van mijn nieuwe leven en van mijn geloof, zodat ik u in eeuwigheid
mijn bijzondere en liefderijkste Moeder mag noemen, die altijd bereid zijt in
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uw liefde zorg voor mij te dragen tijdens dit leven, en die mij in het uur van mijn
dood opneemt in uw moederlijke omhelzing. Amen.

Opdracht aan onzen heer Jesus door de handen van de Moeder Gods
door den heiligen Louis Grignion de Montfort
Zozeer was de heilige Louis Grignion de Montfort vervuld van de gedachte
dat geheel onze persoon gericht moet zijn op onzen Verlosser en Heer, en
dat de machtige voorspraak van de Moeder Gods daartoe een zeer
belangrijk hulpmiddel is, dat hij niet schroomde onze toewijding aan
Christus en zijn heilige Moeder een ‘slavernij’ te noemen. Wij moeten
wel bedenken, dat door deze ongewone uitdrukking onze gemeenschap
met Christus wordt bedoeld, welke volgens de overtuiging aller christenen
de weg is der heiliging; en dat door de slavernij ten opzichte van de Moeder
Gods het vertrouwen en de liefdevolle dienstbaarheid worden verstaan,
welke alle vromen in vroeger en later tijd de Moeder der christenheid
hebben bewezen.
Eeuwige en mensgeworden Wijsheid, allerbeminnelijkste en aanbiddelijke Jesus,
waarachtig God en waarachtig mens, enige Zoon van den eeuwigen Vader en van
Maria altijd Maagd, ik aanbid U zoals Gij in eeuwigheid in de schoot en de luister
van uw Vader zijt, en zoals Gij in de tijd van uw menswording in de maagdelijke
schoot zijt geweest van Maria, uw allerwaardigste Moeder.
Ik zeg U dank, omdat Gij U tot het uiterste hebt vernederd en de gedaante van een
slaaf hebt aangenomen om mij aan de gruwelijke slavernij des duivels te ontrukken.
Ik prijs en verheerlijk U, omdat Gij U in alles hebt willen onderwerpen aan uw heilige
Moeder Maria, om mij door haar tot uw getrouwen slaaf te maken. Maar helaas,
ondankbaar en ontrouw als ik ben, heb ik de beloften gebroken, welke ik U bij mijn
doopsel zo plechtig heb afgelegd. Ik heb mijn plichten verwaarloosd, en verdien niet
uw kind of zelfs uw slaaf genoemd te worden. Niets is er in mij, dat niet uw afkeer
en toorn opwekt, en daarom durf ik niet meer uit mijzelven te naderen tot uw heiligste
en verheven Majesteit. Om deze reden neem ik mijn toevlucht tot de voorspraak van
uw zeer heilige Moeder, die Gij mij tot Middelares bij U hebt gegeven. Op deze
wijze hoop ik van U berouw over mijn zonden en vergiffenis te verkrijgen, wijsheid
te verwerven en die te bewaren.
Ik groet U daarom, onbevlekte Maria, levende tabernakel van de Godheid, waar
de eeuwige Wijsheid in zijn verborgen staat aanbeden wil worden door de engelen
en de mensen. Ik groet u, Koningin van hemel en aarde, aan wier heerschappij alles
beneden God is onderworpen. Ik groet u, zekere toevlucht der zondaars, wier
ontferming niemand ontbreekt. Verhoor mijn verlangens naar goddelijke wijsheid,
en aanvaard daartoe de gebeden en offers
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welke ik u in mijn vernedering aanbied.
Ik, N., ontrouwe zondaar, vernieuw en bevestig heden in uw handen mijn
doopbeloften. Voor altijd verzaak ik aan Satan, aan zijn ijdelheden en werken, en ik
geef mij geheel aan Jesus Christus, de mensgeworden Wijsheid, om in navolging
van Hem mijn kruis te dragen alle dagen van mijn leven. En opdat ik Hem trouwer
moge zijn dan ik tot nu toe ben geweest, kies ik heden u, Maria, in tegenwoordigheid
van geheel het hemelse hof, tot mijn Moeder en Meesteres.
Ik geef en wijd u toe, als uw slaaf, mijn lichaam en ziel, mijn inwendige en
uitwendige goederen, zelfs de waarde van mijn goede werken in verleden, heden en
toekomst. Daarbij laat ik u het volstrekte en volledige recht over mij en al het mijne,
zonder enige uitzondering, naar uw welbehagen in tijd en eeuwigheid te beschikken,
tot grotere heerlijkheid van God.
Aanvaard, liefdevolle Maagd, deze geringe offerande van mijn slavernij ter ere
van en in gemeenschap met de onderwerping, welke de eeuwige Wijsheid ten opzichte
van uw moederschap heeft willen beoefenen; aanvaard ze als een bewijs van mijn
eerbied voor de macht welke Gij beiden over dezen nietigen aardworm en ellendigen
zondaar bezit, en als een dankzegging voor de voorrechten waarmede de heilige
Drievuldigheid u heeft begunstigd. Ik betuig dat ik voortaan, als uw waarachtige
slaaf, uw eer wil zoeken en u in alles wil gehoorzamen.
Bewonderenswaardige Moeder, breng mij tot uw geliefden Zoon als zijn slaaf voor
immer, opdat Hij mij, na mij door u te hebben vrijgekocht, door u ontvange. Moeder
van barmhartigheid, verkrijg voor mij de genade dat ik de ware wijsheid Gods
verwerve en mij daartoe stelle onder het getal van hen die gij als uw kinderen en
slaven liefhebt, onderricht, geleidt, voedt en in bescherming neemt. Getrouwe Maagd,
maak mij in alles een zo volmaakten leerling, navolger en slaaf van de mensgeworden
Wijsheid, Jesus Christus uw Zoon, dat ik door uw voorspraak en naar uw voorbeeld
kome tot de volheid van zijn gestalte op aarde, en tot zijn heerlijkheid in de hemel.
Amen.
(Volle aflaat onder de gewone voorwaarden op het feest van de Onbevlekte
Ontvangenis en op 28 April.)
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Verering van de heilige Moeder Gods volgens de verschillende namen
waaronder zij wordt aangeroepen
Gebeden ter ere van de Onbevlekte Ontvangenis der heilige Moeder Gods, ter ere
van haar Onbevlekt Hart en ter ere der Zeven Smarten vindt men boven bij de
desbetreffende feesten. In de op bladz. 1142 vlg. aangegeven algemene smeekgebeden
roepen wij de heilige Moeder Gods aan als de Middelares aller genaden.

* Gebed van den heiligen Joannes Bosco tot Onze Lieve Vrouw, hulp der
christenen
Maria, machtige Maagd, gij zijt de machtige en heerlijke beschermster van de Kerk,
de wonderbare hulp der christenen, schrikwekkend als een leger dat in slagorde is
geplaatst. Gij, die alleen alle ketterijen in de gehele wereld hebt vernietigd, bescherm
ons in onze nood, in onze strijd en onze benauwing tegen den vijand, en neem in het
uur van onze dood onze zielen op in het paradijs. Amen.

* Gebed tot de koningin der profeten om iemands bekering te verkrijgen
Gij, die zowel de Koningin als het visioen zijt der profeten, Moeder van God en van
zijn volk, tot u nemen wij onze toevlucht in onze nood, in het vertrouwen dat, gelijk
gij zelf de vervulling zijt der profetie, gij ook uw eigen voorzegging tot vervulling
wilt brengen en onder alle geslachten N. wilt roepen om u de Gezegende te noemen.
Spreek tot de dolenden voor wie wij bidden, in het bijzonder tot N.: ‘Uw licht is
gekomen’. Spreek slechts één woord tot uw Zoon, en de heerlijkheid des Heren zal
over hen opgaan en de ogen der blinden zullen worden geopend, zodat zij de ster
zullen aanschouwen en die zullen volgen tot Bethlehem, het Huis des Broods. Daar
zullen zij uw Zoon vinden en uzelf; zij zullen eten van het ware Brood en leven in
eeuwigheid, in het bezit van vreugde en blijdschap, waarvoor zorg en leed
wegvluchten. Gij, die de biddende Almacht zijt, op wier verzoek uw Zoon zijn eerste
wonder werkte, smeek Hem om te spreken: ‘Ik, de Heer, zal dit spoedig volbrengen
op de gestelde tijd’, en verleen aan hen voor wie wij bidden, in vreugde water te
scheppen uit de bronnen van den Zaligmaker. Mogen wij ons allen verenigen met u,
onze Moeder, om uw Magnificat toe te zingen aan Hem, uw Zoon Jesus Christus,
onzen Heer, die met den Vader
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en den Heiligen Geest leeft en heerst, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

* Gebed tot Maria, troosteres der bedroefden
Onbevlekte Maria, onze Moeder en Troosteres, met al het vertrouwen waartoe ik in
staat ben, neem ik mijn toevlucht tot uw allerbeminnenswaardigst Hart. Gij zult het
liefste voorwerp zijn van mijn liefde en mijn verering. Tot u, die de uitdeelster zijt
der hemelse schatten, zal ik altijd gaan in mijn zorgen om vrede te verkrijgen, in
mijn twijfels om te worden verlicht, in mijn gevaren om verdediging te vinden, in
al mijn noden om mij uw bijstand te verzekeren. Wees daarom mijn toevlucht, mijn
kracht en mijn troost, Maria, Troosteres. Ik bid u, ontvang in het uur van mijn dood
de laatste zuchten van mijn hart, en verkrijg mij een plaats in de hemelse woning,
waar alle harten gezamenlijk het aanbiddelijke Hart van Jesus, en ook uw
beminnenswaardig Hart, Maria, in eeuwigheid zullen loven. Tedere Moeder,
Troosteres der bedrukten, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen.

* Gebed tot Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand
Ziehier, Moeder van Altijddurende Bijstand, aan uw voeten een armen zondaar, die
vol vertrouwen uw bescherming zoekt. Moeder van barmhartigheid, heb medelijden
met mij. Ik hoor hoe allen u de toevlucht en hoop der zondaars noemen; wees daarom
ook mijn toevlucht en mijn hoop. Kom mij te hulp om wille van de liefde van Jesus
Christus; reik uw hand aan een armen gevallene, die zich aan u aanbeveelt en zich
voor altijd aan u toewijdt als uw dienaar. Ik prijs en dank God, dat Hij mij in zijn
ontferming dit vertrouwen op u heeft gegeven als een zeker onderpand van mijn
eeuwige zaligheid. Ach, het is maar al te waar dat ik in het verleden ellendig ben
gevallen, omdat ik niet tot u mijn toevlucht nam. Ik weet, dat ik met uw bijstand zal
overwinnen; ik weet, dat gij mij zult helpen, als ik mij aan u aanbeveel. Maar ik
vrees, dat ik in de gelegenheid om te vallen zal nalaten u aan te roepen, en zo verloren
zal gaan. Daarom smeek ik u om deze genade welke ik u met de grootste aandrang
vraag, dat ik bij alle aanvallen van de hel steeds tot u mijn toevlucht zal nemen en u
zeggen: Moeder van Altijddurende Bijstand, sta niet toe, dat ik mijn God verlieze.

* Gebed tot Onze Lieve Vrouw van goede raad
Meest glorievolle Maagd, uitverkoren door de eeuwige Raad om de Moeder te zijn
van het eeuwige mensgeworden Woord, schatbewaarster van de goddelijke genaden
en voorspreekster der zondaars,
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tot u neem ik, uw onwaardigste dienaar, mijn toevlucht, opdat gij in dit dal van tranen
mijn gids en raadgeefster wilt zijn. Verkrijg voor mij, om wille van het kostbaarst
bloed van uw goddelijken Zoon, de vergeving van mijn zonden, de zaligheid van
mijn ziel, en de middelen die nodig zijn om haar te bewerken. Verkrijg voor de heilige
Kerk de zege over haar vijanden en de uitbreiding van het rijk van Jesus Christus
over de gehele aarde. Amen.

* Gebed tot de koningin des vredes
Heiligste Maagd, Moeder van God en ook onze meest liefhebbende Moeder, door
uw goddelijk moederschap hebt gij verdiend deel te hebben aan het voorrecht van
het algemene koningschap van uw goddelijken Zoon. Wij, uw nederigste dienaren
en toegewijde kinderen, voelen ons getroost bij de gedachte dat, gelijk de Verlosser
van het menselijk geslacht Zich door de profeten en de engelen van Bethlehem heeft
willen doen verkondigen onder de heerlijke naam van den Koning des vredes, het
zo ook aangenaam moet zijn aan u, als gij hoort dat wij u aanroepen en vereren met
de titel van Koningin des vredes, een titel die welgevallig moet zijn aan uw
moederlijke liefde, en die ons wordt ingegeven door de ijver van ons hart. Mogen
door uw machtige voorspraak van de volkeren wijken tweedracht en haat, en hun
harten geleid worden op de weg van broederlijke liefde en vrede, welke Jesus is
komen onderwijzen en inscherpen onder de mensen tot aller welzijn en heil, en
waarop de Kerk niet ophoudt onze schreden te richten. Gewaardig u, heerlijke
Koningin, met liefdevolle blik te beschouwen en met goede gevolgen te bekronen
de vaderlijke zorgen, welke de paus, de plaatsbekleder op aarde van uw goddelijken
Zoon, onophoudelijk aanwendt om de volkeren te roepen tot en verenigd te houden
rondom het enige middelpunt van het zaligmakende geloof. Maak dat ook wij, in
kinderlijke onderworpenheid aan ons aller vader, beantwoorden aan zijn heilzame
bedoelingen. Verlicht de bestuurders van ons vaderland, opdat ook zij dit streven
zijn toegedaan; verlevendig en bewaar de eensgezindheid in onze huisgezinnen, de
vrede in ons hart, en de christelijke liefde in geheel de wereld. Amen.

* Gebed ter ere van de toevlucht der zondaren
Almachtige en barmhartige God, die ons in de heilige Maria altijd Maagd een
toevlucht en hulp der zondaren hebt gegeven; geef dat wij, door haar bescherming,
van alle zonden worden ontslagen en de heerlijke vrucht van uw ontferming
verwerven. Door Christus onzen Heer. Amen.
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Bijzondere oefeningen ter ere van de heilige maagd Maria
Van oudsher overwegen de christenen vooral tijdens de Advent de geheimen van het
goddelijke moederschap van Maria. Reeds in de middeleeuwen echter vinden wij
sporen van een bijzondere verering van de heilige Moeder Gods gedurende de
MEIMAAND. Voornamelijk sinds de achttiende eeuw is deze devotie algemeen
verbreid. Volgens vroom gebruik eert men voornamelijk gedurende deze tijd de
Koningin des hemels door bijzondere avondoefeningen.
(Aan hen die het Mei-lof of een andere oefening ter ere van de heilige
Moeder Gods bijwonen, wordt telkens een aflaat van 7 jaren verleend;
een volle aflaat onder de gewone voorwaarden aan hen die gedurende de
Meimaand deze oefeningen tenminste tien malen bijwonen.)
De roos is van oudsher een symbool van vreugde. En zozeer waren vromen als de
zalige Herman-Joseph er van overtuigd, dat de boodschap des engels een boodschap
van vreugde was - want betekent Gabriëls Ave in de Griekse evangelietekst niet:
‘verheug U’? - dat zij de heilige Maagd zelf een roos noemden en dat zij hun
begroetingen vergeleken met een krans van rozen, welke zij vlochten om haar hoofd.
Dit is de betekenis van het woord ROZENKRANS, een reeks van Ave's waarmede men
de Moeder Gods begroet. Evenals de begroetingen waarmede de Grieken in hun
Akathistos-lofzang tot de Maagd Maria bidden, werd ook deze reeks begroetingen
allengs geordend. De heilige Dominicus heeft deze vorm van godsvrucht bevorderd:
daarom is zijn naam aan deze devotie verbonden gebleven. In latere eeuwen hebben
zonen van den heiligen Dominicus het Rozenkransgebed zijn tegenwoordigen vorm
gegeven, en de honderdvijftig Ave's - het psalterium van hen die geen gelegenheid
hebben de evenzovele psalmen te bidden - verdeeld in tientallen volgens de ons
bekende geheimen. De overweging van deze geheimen werd in de vijftiende eeuw
met het bidden van de Rozenkrans verbonden.

De blijde geheimen
1.
2.
3.
4.
5.

De boodschap des engels aan Maria.
Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
De geboorte van Christus in de stal te Bethlehem.
De opdracht van Christus in de tempel.
De wedervinding van den twaalfjarigen Jesus in de tempel.

De droevige geheimen
1.
2.
3.
4.

De doodsangst des Heren in de hof van olijven.
De geseling van Christus.
De doornenkroning van Christus.
De kruisdraging van Christus.
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De glorievolle geheimen
1. De verrijzenis des Heren.
2. De hemelvaart des Heren.
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3. De nederdaling van den Heiligen Geest over de apostelen.
4. Maria wordt ten hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

Volgens vroom gebruik bidt men dagelijks een derde gedeelte van de Rozenkrans.
Op Maandag en Donderdag overweegt men de Blijde Geheimen; op Dinsdag en
Vrijdag de Droevige Geheimen; op Zondag, Woensdag en Zaterdag de Glorievolle
Geheimen. Op deze wijze herdenken wij iedere Vrijdag het heilig lijden des Heren,
iedere Zaterdag de verheffing van de Moeder Gods en iedere Zondag de heerlijkheid
des Heren. Op feestdagen zullen wij bij voorkeur de reeks geheimen overwegen
waartoe het mysterie van de feestdag behoort.
Wij overwegen op deze wijze alle geheimen van ons heil, en wij doen dit in
gemeenschap met de Moeder des Heren, die zulk een belangrijke plaats in het
verlossingswerk inneemt, omdat zij als de eerste en voornaamste door Christus werd
geheiligd, en door haar geloof, haar gehoorzaamheid en heiligheid mede verdiende
ons aller Moeder en voorspreekster te worden. Zo wordt ons Rozenkransgebed een
daad van ons geloof en vertrouwen in Christus' heil, en tegelijkertijd een groet aan
de Moeder en een bewijs van dankbaarheid jegens haar, die niet moede wordt ons
door haar voorspraak en bijstand aan dit heil deelachtig te doen worden.
Voor ieder tiental Ave's bidden wij (bij de grote kralen van de Rozenkrans) het
Onze Vader, en ieder tiental besluiten wij met de korte lofprijzing van de allerheiligste
Drievuldigheid: Ere zij den Vader.
Het is gewoonte het Rozenkransgebed te beginnen met de geloofsbelijdenis der
apostelen en met een drievoudig Ave, ter ere van de Dochter van God den Vader, de
Moeder van God den Zoon en de Bruid van God den Heiligen Geest.
(Aan het bidden van de Rozenkrans zijn de volgende aflaten verbonden.
Een aflaat van 5 jaren voor het bidden van het derde gedeelte van de
Rozenkrans; bidt men dit derde gedeelte gezamenlijk met anderen, in het
openbaar of in besloten kring, dan kan men eenmaal per dag een aflaat
van 10 jaren verdienen, en een volle aflaat onder de gewone voorwaarden
op de laatste Zondag van de maand, als men de Rozenkrans ten minste
drie maal op deze wijze gedurende elk van de voorafgaande weken heeft
gebeden.
Een volle aflaat onder de gewone voorwaarden aan hen, die een derde
gedeelte van de Rozenkrans bidden voor het allerheiligste Sacrament,
hetzij Dit ter aanbidding is uitgesteld of bewaard wordt in het tabernakel.
Voor het verdienen van de aflaten is het niet nodig de ‘tientjes’ achter
elkaar te bidden. - Als men bij het bidden gebruik maakt van een bidsnoer,
dat gezegend is door een priester die hiertoe bijzondere volmachten heeft,
kunnen behalve de boven genoemde nog andere aflaten worden verdiend.)
Bijzonder aan de godsvrucht van het Rozenkransgebed is de OCTOBERMAAND gewijd.
Op de zevende van deze maand of op de eerste Zondag vieren wij het FEEST TER ERE
VAN ONZE LIEVE VROUW VAN DE ROZENKRANS (zie bladz. 1048).
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fend als voorbereiding op een harer feestdagen. Ook in de loop van het jaar kan men
een novene houden ter ere van een der geheimen van Onze Lieve Vrouw. Men
overweegt gedurende deze dagen in het bijzonder de voorrechten van de Moeder
Gods en roept haar machtige voorspraak in; bepaalde oefeningen zijn hiertoe niet
vastgesteld.
Volgens vrome gewoonte vereren vele christenen de heilige Moeder Gods in het
bijzonder op de ZATERDAG. In het Westen vinden we de eerste sporen van deze
godsvrucht reeds in de elfde eeuw; mogelijk is deze verering een navolging van die
in Konstantinopel, waar iedere Zaterdag het gelovige volk bijeenkwam voor de
beroemde mozaïek van de Moeder Gods in de altaarruimte van de Blachernen-kerk.
Sinds eeuwen is deze godsvrucht zo algemeen, dat de Kerk aan priesters en
kloosterlingen dikwijls voorschrijft op Zaterdag ter ere van de Moeder Gods de
Getijden te bidden en de Mis op te dragen. In de laatste tijd eren velen de heilige
Maagd Maria op de EERSTE ZATERDAG DER MAAND in het bijzonder om wille van
de liefde van haar Onbevlekt Hart; zij vragen de Moeder Gods van God de genade
van de heiliging der priesters te verkrijgen.

Gebed om de heiliging der priesters
Goddelijke Verlosser, Jesus Christus, Gij hebt uw verlossingswerk, de redding en
het heil van de wereld, aan de priesters als uw plaatsbekleders toevertrouwd. Ik offer
U door de handen van uw heilige Moeder voor de heiliging van uw priesters en
toekomstige priesters geheel deze dag op: al mijn gebeden, werken, vreugden, offers
en lijden. Schenk ons heilige priesters die, door het vuur van uw goddelijke liefde
ontvlamd, niets anders zoeken dan de vermeerdering van uw eer en het heil van onze
zielen.
En gij, Maria, liefdevolle Moeder der priesters, bescherm alle priesters in de
gevaren van hun heilige roeping, bid voor hen en verkrijg hun de genade, dat zij aan
hun verheven roeping altijd getrouw blijven. Amen.
Van oudsher hebben de christen leken zich gaarne nauwer aangesloten bij de
kloostergemeenschappen om onder leiding der kloosterlingen tot grotere volmaaktheid
te komen en naar hun wijze deel te nemen aan de geestelijke oefeningen der kloosters.
In de middeleeuwen ontstonden op deze wijze tal van wereldlijke derdeorden en
geestelijke broederschappen. Een grote liefde had men voor de Carmelieten, ‘de
broeders van onze Lieve Vrouw’ die uitmunten door hun godsvrucht tot de heilige
Moeder Gods, ter wier ere zij het feest van O.L. VROUW VAN DE BERG CARMEL (16
Juli) instelden, dat in later tijd tot de gehele Latijnse Kerk werd uitgebreid. Op het
eind der middeleeuwen ontstond het gebruik, dat de Carmelieten (of andere priesters
die daartoe zijn gemachtigd) de vereerders van de Moeder Gods plechtig een gedeelte
van hun kloosterkleed
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opleggen, het schouderkleed of SCAPULIER VAN O.L. VROUW VAN DE BERG CARMEL.
Zij die dit scapulier dragen, of althans een medaille welke tot dit doel is gezegend,
stellen zich onder de bijzondere bescherming van de Moeder Gods en verbinden zich
haar op bijzondere wijze te eren. Volgens de overlevering beloofde de Moeder Gods
bij de verschijning aan den heiligen Simon Stock, dat de vromen die het scapulier
dragen, door haar voorspraak niet verloren zullen gaan. Dat paus Joannes XXII een
nog meer gepreciseerde belofte zou hebben ontvangen en deze in een Bul van 1322
zou hebben geformuleerd, is echter een legende. Wel hebben vele latere pausen de
broederschap van het scapulier aanbevolen en daarbij gewezen op de bescherming
van de Moeder Gods, welke zij bewijst aan hen die zich aan haar dienst hebben
toegewijd. In het jaar 1950, bij de viering van het zevende eeuwfeest van de
verschijning aan den heiligen Simon Stock, heeft paus Pius XII deze aanbevelingen
nog eens nadrukkelijk herhaald.

Zegening en oplegging van het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de
berg Carmel
Zij die het scapulier zullen ontvangen, knielen voor den priester neer. Deze spreekt
allereerst over het scapulier de volgende zegening uit:
. Toon ons, Heer, uw ontferming.
. En geef ons uw heil.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
. De Heer zij met u.
. En met uw geest.
Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Verlosser van het menselijk geslacht, heilig
met uw rechterhand dit kleed, hetwelk uw dienaar (dienares) uit liefde tot U en tot
uw Moeder, de Maagd Maria van de Berg Carmel, met godsvrucht zal dragen; opdat
hij (zij), door de voorspraak van uw Moeder, tegen den bozen vijand worde
beschermd, en tot de dood in uw genade volharde; Gij die leeft en heerst in de eeuwen
der eeuwen. . Amen.
De priester besprenkelt het scapulier met wijwater en legt het vervolgens (aan ieder
afzonderlijk) op, met de woorden:
Ontvang dit gezegende kleed, en bid de allerheiligste Maagd, dat gij het om wille
van haar verdiensten onbevlekt moogt dragen, dat zij u tegen alle onheil verdedige
en tot het eeuwige leven voere. . Amen.
Ten slotte zegt de priester (slechts éénmaal, ook indien meer dan een persoon het
scapulier heeft ontvangen):
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Door de volmacht welke mij is verleend, neem ik u aan tot deelgenoot van alle
geestelijke goederen welke, krachtens de barmhartigheid van Jesus Christus, door
de kloosterlingen van de Berg Carmel worden volbracht. In de Naam van den Vader
en den
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Zoon en den Heiligen Geest. . Amen.
Zegene u de Schepper van hemel en aarde, God almachtig, die u heeft willen
opnemen in de broederschap van de heilige Maagd Maria van de Berg Carmel. En
haar bidden wij, dat zij in het uur van uw verscheiden de kop van de oude slang moge
verpletteren, en dat gij eens de palm en de krans van het eeuwige erfdeel moogt
verwerven. Door Christus onzen Heer. . Amen.
¶ Slechts het eerste scapulier, dat men bij de oplegging ontvangt, wordt gezegend.
Indien het oud geworden is, verbrande men het, en vervange men het zonder meer
door een nieuw. Elke scapulier-medaille echter moet gezegend worden.
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De rechtvaardigen zullen leven in eeuwigheid
VOOR ALTIJD ZAL DE HEER HUN
KONING ZIJN;
WIE OP HEM HOPEN
ZULLEN ZIJN TROUW LEREN KENNEN;
ZIJN GETROUWEN
ZULLEN IN ZIJN LIEFDE VERBLIJVEN;
WANT WIE HIJ HEEFT UITVERKOREN
DELEN IN ZIJN GENADE EN VREDE.

Wijsh. 3, 8-9
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De verering der heiligen
Zolang wij in de ballingschap der aarde zijn, kunnen wij het leven na de dood niet
begrijpen. Maar wij weten dat Christus de dood heeft overwonnen en in zijn verrijzenis
en hemelvaart de verlosten is voorgegaan naar de heerlijkheid. Sindsdien heft de
dood het leven niet langer op, maar verandert het slechts. Want de rechtvaardigen
zullen leven met den Heer in eeuwigheid.
Zo groot was het geloof der oude christenen, dat zij van dit leven getuigden in de
opschriften op de graven der doden. Het geloof in de gemeenschap der heiligen is
zo oud als de Kerk. Reeds in de eerste eeuwen vroeg men den vromen die in Christus
waren ‘ontslapen’, dat zij God voor de achtergeblevenen zouden bidden. In het
bijzonder riep men de martelaren aan, die zo duidelijk als Christus' navolgers waren
gestorven. De verjaardag van hun dood herdacht men met de eucharistische viering
op hun graf.
Toen de tijd der vervolgingen voorbij was, begon men ook andere heiligen openlijk
te eren en aan te roepen. De vrijwillige boetedoening der monniken en de
maagdelijkheid om Christus' wil beschouwde men als een onbloedig martelaarschap.
Tal van asceten en kerkvaders noemde men met de oude naam der martelaren
‘belijders’. In later tijd heeft de Kerk deze verering geregeld; slechts hen mogen wij
heilig noemen die door het hoogste Kerkgezag in onfeilbare uitspraak als zodanig
zijn erkend (canonisatie). Maar hoe groot het getal dezer erkende heiligen ook is,
wij weten dat de heiligen in de hemelse heerlijkheid veel talrijker zijn, ‘een schaar
die niemand tellen kan, uit alle naties en stammen en volken en talen’ (Openb. 7, 9).
De namen van de martelaren en andere heiligen wier ‘geboortedag’ (d.i. de dag
van hun zalig afsterven) of bijzetting der relieken plechtig wordt herdacht, heeft men
vanouds tot kalenders opgetekend. In ieder land en bisdom waren deze kalenders
verschillend. Een van de meest bekende was het zogenaamde Martelarenboek van
den heiligen Hiëronymus, waaruit op den duur het officiële Romeinse Martelarenboek
der Latijnse Kerk is voortgekomen. Iedere dag gedurende de Prime (zie bladz. 146)
wordt in klooster- en kapittelkerken hieruit een gedeelte voorgelezen. Een uittreksel
van dit Martyrologium Romanum, vermeerderd met toevoegingen uit de kalenders
der kloosterorden en Nederlandse en Belgische bisdommen, vindt men als kalender
voor in dit boek (bladz. 44 vgl.).
Christus zelf heeft de heerlijkheid der heiligen betuigd, toen Hij zeide: ‘Zo iemand
Mij heeft gediend, dan zal mijn Vader hem eren’ (Jo. 12, 26). De heiligen waren de
navolgers van Christus; daarom zijn zij onze voorbeelden en hebben zij in het eeuwige
rijk, waar zij met den Verlosser eens en voor altijd zijn binnengetreden, de macht
onze voorsprekers te zijn. Op het concilie

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1164
van Trente heeft de Kerk het duidelijk uitgesproken: ‘dat de heiligen die met Christus
heersen. God voor de mensen bidden; dat het daarom goed is en nuttig hen als
smekelingen aan te roepen, en, om weldaden van God te verkrijgen door zijn Zoon
en onzen Heer en enigen Verlosser, ook tot hun voorbede, hulpvaardigheid en bijstand
onze toevlucht te nemen’.
Met recht ook heeft de Kerk de gepaste verering van de beeltenissen en relieken
der heiligen aanbevolen, niet alsof daarin een goddelijke kracht zou wonen, maar
omdat deze verering teruggaat op de heiligen en omdat de overblijfselen van hun
lichamen eenmaal door Christus ten eeuwigen leven zullen worden opgewekt en
verheerlijkt.
Terecht bepaalt het concilie van Trente, dat wij de verering der heiligen nooit los
mogen zien van de heerlijkheid des Heren welke ook hun verheerlijking is. Het
sacrificie van Christus, dat steeds opnieuw op het altaar tegenwoordig wordt gesteld,
is de grond voor hun verheffing in de hemel (offergebed van de mis Sacerdotes tui);
om wille van deze verheffing in Christus kunnen zij onze voorsprekers zijn bij God
en Hem door hun gebed onze offergaven en gebeden welgevallig doen zijn (offergebed
van de mis In medio). Door hun machtige voorspraak kunnen zij ons aan de genaden
der verlossing deelachtig doen worden, vooral aan die genade waarmede zij zelf op
bijzondere wijze waren gesierd: de standvastigheid der martelaren, de kloekheid der
belijders, de liefde der mystieken, de reinheid der maagden, de zuiverheid in het
geloof der leraren, alles verschillende opzichten van de éne navolging van Christus,
welke het wezen der heiligheid is. Want allen zijn zij heilig in en door Christus; dit
mogen wij nimmer vergeten. Op velerlei wijze zien wij den Heer weerspiegeld in
zijn heiligen; ieder van hen verbeeldt Hem naar de eigen maat van zijn
onvolkomenheid, welke de grootste heiligen op aarde heeft doen zuchten om hun
zondigheid. Maar één is de zon die hen allen overstraalt en doet schitteren in zijn
licht; alleen de Heer, die heilig is uit Zichzelf.
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Het feest van alle heiligen
Sinds de negende eeuw viert de Latijnse Kerk het feest van alle heiligen op 1
November. Vóór die tijd schijnt men ook te Rome het Oosterse Allerheiligenfeest
te hebben gekend op de Zondag na Pinksteren.
Op 1 November gedenken we niet alleen de heiligen, wier namen zijn opgetekend
in de kerkelijke kalender. Deze dag is het feest van alle bekende en onbekende zaligen
in de hemelse heerlijkheid, van de ontelbare menigte welke Joannes aanschouwde
rondom de troon van het Lam. Wij vieren deze dag als het familiefeest van de
gemeenschap der heiligen; wij verheugen ons over de heerlijkheid van hen die in
Christus ontslapen zijn en met Hem heersen in eeuwigheid; en wij roepen vol
vertrouwen hun machtige voorspraak in.

Getijden van alle heiligen
(1 november)
Op 31 October bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
de feestdag, bladz. 1167, behalve de veranderingen die daar voor de Eerste Vespers
zijn aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

JUSTORUM animae * in manu Dei sunt, DE ZIELEN der rechtvaardigen * zijn in
et non tanget illos tormentum mortis.
Gods hand, en de kwelling van de dood
zal hen niet raken.
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De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Dabo Sanctis meis * locum
nominatum in regno Patris mei, dicit
Dominus.

2 ANT. Ik zal schenken aan mijn heiligen
* de plaats die hun is voorbestemd in het
rijk van mijn Vader, zegt de Heer.

3 ANT. Corpora Sancto-

3 ANT. De lichamen der heiligen
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* zijn begraven in vrede, en hun naam zal rum * in pace sepulta sunt, et vivent
leven in eeuwigheid.
nomina eorum in aeternum.
4 ANT. Geesten en zielen der
4 ANT. Spiritus et animae Justorum, *
rechtvaardigen, * zingt een loflied voor hymnum dicite Deo nostro, alleluja.
onzen God, alleluja.
5 ANT. De heiligen zullen juichen * in 5 ANT. Exsultabunt Sancti * in gloria,
heerlijkheid; zij zullen zich verheugen op laetabuntur in cubilibus suis.
hun legersteden.

Kapittel Openb. 7, 9
Daarna zag ik een grote schare, die
niemand tellen kon, uit alle naties en
stammen en volken en talen; zij stonden
voor de troon van God en voor het Lam,
gekleed in witte klederen, met
palmtakken in de hand. . Gode zij dank.

Post haec vidi turbam magnam, quam
dinumerare nemo poterat, ex omnibus
gentibus et tribubus et populis et linguis
stantes ante thronum Dei in conspectu
Agni, amicti stolis albis et palmae in
manibus eorum. . Deo gratias.

Lofzang van Rabanus Maurus
Jesus, der wereld zaliging,
sta bij hen die Gij hebt verlost;
en, liefdevolle Moeder Gods,
voor die in nood zijn vraag zijn heil.

Jesu, Salvator saeculi,
redemptis ope subveni,
et, pia Dei Genitrix,
salutem posce miseris.

Alle koren der engelen,
der aartsvaders geduchte schaar
en keur van zieners mogen ons
afsmeken zijn vergiffenis.

Coetus omnes Angelici,
Patriarcharum cunei,
et Prophetarum merita
nobis precentur veniam.

De Doper, Christus' grootheraut,
en die omhoog de sleutels draagt,
met zijn apostelbroeders saâm
ontbinden ons de boei van schuld.

Baptista Christi praevius,
et claviger aethereus,
cum ceteris Apostolis
nos solvant nexu criminis.

Der martelaren heil'ge rei,
de lofzang van de priesterschap,
de kuisheid van het maagdenkoor
wassen ons van de zonde rein.

Chorus sacratus Martyrum,
confessio Sacerdotum,
et virginalis castitas
nos a peccato abluant.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Gij, voorspraak van de monniken,
en alle hemelburgers, hoort
ons dringende gebed, en vraagt
van 't ware leven ons het loon.

Monachorum suffragia,
omnesque cives caelici
annuant votis supplicum,
et vitae poscant praemium.

Lof, eer en kracht en heerlijkheid
zij God den Vader, en den Zoon,

Laus, honor, virtus, gloria,
Deo Patri, et Filio,
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Sancto simul Paraclito,
in saeculorum saecula.

en aan den heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Exsultabunt Sancti in gloria.
Laetabuntur in cubilibus suis.

.

ANT. Te gloriosus * Apostolorum chorus,
te Prophetarum laudabilis numerus, te
Martyrum candidatus laudat exercitus; te
omnes Sancti et electi voce confitentur
unanimes, beata Trinitas, unus Deus.

. De heiligen zullen juichen in
heerlijkheid. . Zij zullen zich verheugen
op hun legersteden.
ANT. U prijst * het roemrijke koor der
apostelen, U verheerlijkt het lofwaardig
getal der profeten, U looft het schitterend
leger der martelaren; U prijzen
eenstemmig alle heiligen en
uitverkorenen, heilige Drievuldigheid,
één God.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui nos omnium Sanctorum tuorum
merita sub una tribuisti celebritate
venerari: quaesumus; ut desideratam
nobis tuae propitiationis abundantiam,
multiplicatis intercessoribus, largiaris.
Per Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die ons de verdiensten van al uw
heiligen in één plechtigheid laat vieren,
wij vragen: geef ons, nu zovelen onze
voorsprekers zijn, de overvloed van uw
barmhartigheid, waarnaar wij verlangen.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.
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VIDI turbam magnam, * quam
dinumerare nemo poterat, ex omnibus
gentibus stantes ante thronum.

IK ZAG een grote schare * die niemand
tellen kon, verzameld uit alle volken, en
staande voor de troon.

De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Et omnes Angeli * stabant in
2 ANT. En alle engelen * stondden
circuitu throni, et ceciderunt in conspectu rondom de troon; zij vielen op hun
throni in facies suas et adoraverunt Deum. aangezicht voor de troon neder, en
aanbaden God.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1168

3 ANT. Gij hebt ons verlost, * Heer God,
in uw bloed uit alle stammen en talen en
volken en naties, en hebt ons gemaakt tot
een koninkrijk voor onzen God.

3 ANT. Redemisti nos, * Domine Deus,
in sanguine tuo ex omni tribu et lingua et
populo et natione, et fecisti nos Deo
nostro regnum.

4 ANT. Looft den Heer, * al zijn
4 ANT. Benedicite Dominum, * omnes
uitverkorenen; viert feest in blijdschap, electi ejus: agite dies laetitiae, et
en prijst Hem.
confitemini illi.
5 ANT. Hem prijzen * al zijn heiligen, de 5 ANT. Hymnus * omnibus Sanctis ejus:
kinderen van Israël, het volk dat bij Hem filiis Israël, populo appropinquanti sibi:
mag verwijlen; dit is de heerlijkheid van gloria haec est omnibus Sanctis ejus.
al zijn heiligen.
In de EERSTE VESPERS wordt de volgende psalm vervangen door psalm 116:
Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1191.

Psalm 115
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel Credidi, propter quod locutus sum: * Ego
diep ben ik vernederd’;
autem humiliatus sum nimis.
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mens is te vertrouwen’.

Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo
mendax.

Wat zal ik den Heer wedergeven * voor Quid retribuam Domino, * pro omnibus
al wat Hij mij heeft geschonken?
quae retribuit mihi?
De kelk des heils zal ik heffen * en de
Naam des Heren aanroepen,

Calicem salutaris accipiam; * et nomen
Domini invocabo.

Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam coram omni
ten aanschouwen van geheel zijn volk. * populo ejus; * pretiosa in conspectu
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood Domini mors sanctorum ejus:
van zijn heiligen.
Heer, ik ben slechts uw dienaar; * ik ben O Domine, quia ego servus tuus; * ego
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd. servus tuus, et filius ancillae tuae.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo
daarom breng ik U een offer van lof * en hostiam laudis, * et nomen Domini
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
invocabo.
Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea reddam in conspectu omnis
ten aanschouwen van geheel zijn volk, * populi ejus; * in atriis domus Domini, in
in de voorhoven van het huis des Heren, medio tui, Jerusalem.
in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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ANT. Hymnus omnibus Sanctis ejus: filiis ANT. Hem prijzen al zijn heiligen, de
Israël, populo appropinquanti sibi: gloria kinderen van Israël, het volk dat bij Hem
haec est omnibus Sanctis ejus.
mag verwijlen; dit is de heerlijkheid van
al zijn heiligen.

Kapittel Openb. 7, 2-3
Ecce ego Joannes vidi alterum Angelum
ascendentem ab ortu solis, habentem
signum Dei vivi; et clamavit voce magna
quatuor Angelis, quibus datum est nocere
terrae et mari, dicens: Nolite nocere terrae
et mari, neque arboribus, quoadusque
signemus servos Dei nostri in frontibus
eorum. . Deo gratias.

Zie, ik Joannes zag een anderen engel,
die opsteeg van de opgang der zon en die
het zegel droeg van den levenden God.
En hij riep met machtige stem tot de vier
engelen, wien het gegeven was aarde en
zee te schaden, en hij sprak: ‘Brengt geen
schade toe aan aarde of zee of bomen,
voordat wij de dienaren van onzen God
hebben getekend op hun voorhoofden.’
. Gode zij dank.

Lofzang van den zaligen Rabanus Maurus
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Placare, Christe, servulis) met
melodie op bladz. 1553.
Christe, Redemptor omnium,
conserva tuos famulos,
beatae semper Virginis
placatus sanctis precibus.

Christus, die allen hebt verlost,
bewaar die U zijn toegewijd,
verzoend door 't heilige gebed
der zaal'ge altijd reine Maagd.

Beata quoque agmina
caelestium Spirituum,
praeterita, praesentia,
futura mala pellite.

Gij, heil'ge legerscharen ook
der geesten in de hemelen,
neemt al wat kwaad was, of wat is,
of wat nog zijn zal, van ons weg.

Vates aeterni Judicis,
Apostolique Domini,
suppliciter exposcimus
salvari vestris precibus.

Zieners van 't eeuwige gericht,
apostelen van onzen Heer,
laat ons, met aandrang smeken wij,
door uw gebed behouden zijn.

Martyres Dei inclyti,
Confessoresque lucidi,
vestris orationibus
nos ferte in caelestibus.

Heerlijke martelaren Gods,
en lichtende belijders gij,
door uw gebeden vestigt ons
omhoog in 't hemels koninkrijk.
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Monachorumque omnium,
simul cum Sanctis omnibus
consortes Christi facite.

Koren van die in maagdlijkheid
of stilte God hebben gezocht,
maakt dat met alle heiligen
wij deelgenoot van Christus zijn.
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Tegen de heidenen beschermt
de grenzen der gelovigen,
opdat zij Christus brengen blij
het passend offer van hun lof.

Gentem auferte perfidam
credentium de finibus,
ut Christo laudes debitas
persolvamus alacriter.

Den ongeboren Vader eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
tezamen met den Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Gloria Patri ingenito,
ejusque Unigenito,
una cum Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. De heiligen zullen juichen in
. Exsultabunt Sancti in gloria.
heerlijkheid. . Zij zullen zich verheugen Laetabuntur in cubilibus suis.
op hun legersteden.
ANT. O hoe heerlijk is het rijk * waarin
alle heiligen zich met Christus zullen
verheugen; gehuld in witte klederen,
zullen zij het Lam volgen waar het gaat.

.

ANT. O quam gloriosum est regnum * in
quo cum Christo gaudent omnes Sancti,
amicti stolis albis sequuntur Agnum
quocumque ierit.

In de EERSTE VESPERS:
. Verblijdt u in den Heer en jubelt, gij
. Laetamini in Domino et exsultate,
rechtvaardigen. . En roemt, gij allen die justi. . Et gloriamini, omnes recti corde.
oprecht zijt van hart.
ANT. Engelen, * aartsengelen, tronen en
heerschappijen, vorstendommen en
machten, krachten der hemelen, cherubim
en serafim, oudvaders en profeten, heilige
leraren der wet, apostelen, alle martelaren
van Christus, heilige belijders, maagden
des Heren, kluizenaars en alle heiligen,
weest onze voorspraak.

ANT. Angeli, * Archangeli, Throni et
Dominationes, Principatus et Potestates,
Virtutes caelorum, Cherubim atque
Seraphim, Patriarchae et Prophetae, sancti
legis Doctores, Apostoli, omnes Christi
Martyres, sancti Confessores, Virgines
Domini, Anachoritae, Sanctique omnes,
intercedite pro nobis.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die ons de verdiensten van al uw
heiligen in één plechtigheid laat vieren,
wij vragen: geef ons, nu zovelen onze
voorsprekers zijn, de overvloed van
barmhartigheid, waarnaar wij verlangen.
Door onzen Heer.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui nos omnium Sanctorum tuorum
merita sub una tribuisti celebritate
venerari: quaesumus; ut desideratam
nobis tuae propitiationis abundantiam,
multiplicatis intercessoribus, largiaris.
Per Dominum.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Na Benedicamus Domino volgen de Vespers van de Gedachtenis van alle gelovige
zielen, onmiddellijk te beginnen met de antifoon Placebo, bladz. 1346. - Indien deze
Vespers niet volgen, besluit men de Vespers van Allerheiligen op de gewone wijze.

Gebeden ter ere van alle heiligen
Waarlijk goed is het en recht, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die wordt verheerlijkt
in de raad der heiligen en die, door hun verdiensten te kronen, uw eigen gaven kroont.
Gij schenkt ons in hun wandel een voorbeeld, in hun gemeenschap een even groot
recht op het erfdeel, en in hun voorspraak een machtige bijstand; opdat wij, nu ons
zo groot een wolk van getuigen wordt voorgehouden, met geduld de wachtende strijd
zouden aanvangen, en tezamen met hen de onverwelkbare kroon der heerlijkheid
zouden winnen; door Jesus Christus onzen Heer, in wiens Bloed ons de toegang tot
het eeuwige rijk wordt geboden.
Moge, Heer, het christenvolk jubelen over de verheerlijking van de ledematen van
uw Zoon; en naarmate dezen meer verheven zijn dan de anderen, mogen de mindere
leden zich met des te groter blijdschap over hun verheffing verheugen.
God, omdat Gij ziet dat wij niet in staat zijn naar behoren uwe grootheid aan te
roepen, hebt Gij ons de bijstand gegeven van hen die U hebben behaagd; geef, dat
wij gesteund worden door de gebeden van hen, wier hulp Gij ons in uw ontferming
hebt bereid.
God van liefde en eendracht, door de voorspraak van al uw heiligen bidden wij
U, dat Gij, zoals Gij hun de triomf der overwinning hebt verleend, ook ons, op hun
voorbede, het vuur van uw liefde en de oprechtheid des harten wilt geven.

Gebed van Jean de Fécamp
Alle heiligen Gods, die de zee van deze sterfelijkheid reeds zijt overgestoken, die
verdiend hebt veilig en rustig tot de haven van eeuwige kalmte, veiligheid en vrede
te komen, en die u in een eeuwigdurend feest moogt verheugen; ik bezweer u bij uw
liefde dat gij, zoals gij zeker zijt van uw eigen heil, bezorgd zult zijn voor het onze.
Zoals gij zeker zijt van uw onverwelkbare heerlijkheid, weest bezorgd over onze
veelvuldige ellende. Ik vraag het u bij Hem, die u heeft uitverkoren en u tot de staat
van uw heerlijkheid heeft gebracht; bij Hem, van wiens schoonheid
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gij nu wordt verzadigd, aan wiens onsterfelijkheid gij de uwe ontleent, over wiens
allerzaligste aanschouwing gij u altijd verblijdt. Blijft ons indachtig, komt te hulp
ons, ellendigen, die nog op de oceaan van dit leven door dreigende stormen worden
verontrust.

Uit de oosterse liturgieën
Komt, laten wij allen ons in de geest verheugen bij de gedachtenis der heiligen; want
zie, zij is ons gekomen in sier van rijkmakende gaven. Daarom met vreugdevolle
stem en in zuiver geweten laat ons roepen: Gegroet, gij raad der profeten, die Christus'
komst der wereld hebt verkondigd en wat verre was als nabij hebt voorzien. Gegroet,
gij koor der apostelen, die de volken vangt in uw netten en die vissers van mensen
zijt. Gegroet, gij schaar der martelaren, van de grenzen der aarde vergaderd tot één
geloof; die daarvoor pijn en foltering hebt verdragen en na volkomen overwinning
de krans van de strijd hebt verworven. Gegroet, gij zwerm der vaderen, die uw lichaam
onder tucht hebt gesteld; die de hartstochten van het vlees hebt gedood en met uw
geest, door heilige liefde bevleugeld, zijt opgestegen ten hemel, waar gij u verheugt
met de engelen en de eeuwige goederen geniet. Profeten, apostelen, martelaren en
asceten, bidt met aandrang Hem die u heeft gekroond dat Hij bevrijde van onzichtbare
en zichtbare vijanden wie in geloof en liefde uw altijd te eren gedachtenis vieren.
Heer, Verlosser, die uw heiligen verheerlijkt en hen overal met een glans van lof
omgeeft, zegen ons, uw dienaren, om wille van hun gebed. Stort uw liefde. Heiland,
uit over uw gelovige Kerk, die de gedachtenis der heiligen viert. Stort uw liefde uit
over uw Kerk om wille van de heiligen. Heer, bewaar de kinderen van uw Kerk door
de standvastigheid en de trouw der heiligen. Heer, geef aan de zonen van uw Kerk
wijsheid door de leer en het voorbeeld van de heiligen. Heer, wees een Verlosser
voor uw Kerk door de gebeden der heiligen. Heer, maak haar hecht en sterk, grondvest
haar op de rots van het geloof der heiligen. Heer, dat wij volharden in het goede door
de reine wegen, die de heiligen hebben bewandeld. Heer, verlicht de gelovigen door
de heilige wijsheid van de uitspraken der heiligen. Heer, geef sterkte aan onze
zwakheid, laat ons de erfgenamen zijn van de kracht en de volharding in de onschuld
van de heiligen. Heer, geef ons, dat wij naar het voorbeeld van de heiligen uw Naam
prijzen en eren. Heer, maak ons waardig heilige kracht te ontvangen door de gebeden
der heiligen. Heer, wees ons barmhartig en geleid ons tot hun woningen.
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Geef ons de genade om tezamen met hen uw lof te zingen. Alleluja.

Litanie door de heilige Gertrudis de Grote
(alleen voor persoonlijk gebruik)
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons. Heilige Drievuldigheid,
één God, geef dat mijn hart U vreze, U beminne en U volge, omdat Gij mijn
waarachtige liefde zijt.
Heilige Maria, paradijs van heiligheid, lelie van reinheid, geleid en bewaar mijn
kuisheid, want in u is alle genade van leven en waarheid.
Alle heilige engelen en aartsengelen, verkrijgt voor mij dat ik naar lichaam en ziel
de welgevallige dienaar moge zijn van den Koning wien te dienen heersen is, en dien
gij, in onzegbare lofprijzing, zonder ooit in ijver te verflauwen, dient en omringt.
Heilige Joannes de Doper, verkrijg voor mij dat ik worde verlicht door het
waarachtige licht waarvan gij getuigenis zijt komen geven.
Vader Abraham, verkrijg voor mij het geloof en de gehoorzaamheid welke u tot
de vriendschap met den levenden God hebben gebracht. Moses, vriend van God,
verkrijg voor mij de geest van zachtmoedigheid, van vrede en liefde, welke u hebben
waardig gemaakt van aangezicht tot aangezicht met den Heer der majesteit te spreken.
David, eerbiedwaardige koning en profeet, verkrijg voor mij de volmaakte trouw,
bereidwilligheid en ootmoed, welke u tot een man naar Gods hart hebben gemaakt,
zodat gij waarlijk welgevallig en aangenaam waart aan God uw Koning.
Alle heilige aartsvaders en profeten, verkrijgt voor mij een geest van
ontvankelijkheid en inzicht.
Heilige Petrus, vorst der apostelen, ontsla mij door uw gezag van de boeien van
al mijn zonden.
Heilige Paulus, werktuig van uitverkiezing, verkrijg voor mij de gave van een
waarachtige liefde.
Beminnelijke Joannes, leerling dien Jesus liefhad, verkrijg voor mij de vroomheid,
de reinheid en heiligheid van geest, welke de bloem en Zoon van die lelie, van wie
gij de teder bezorgde beschermer waart, in mij verlangt te aanschouwen.
Alle heilige apostelen, verkrijgt voor mij dat ik met Jesus Christus in
onverbrekelijke liefde worde verbonden.
Heilige Stephanus, uitverkoren eerste martelaar, verkrijg voor mij dat Hij, die u
bij uw dood zijn troost verleende, ook mij te hulp kome.
Heilige Laurentius, onverwonnen strijder, verkrijg voor mij de liefde sterker dan
de dood, waardoor gij vuur en beul hebt overwonnen.
Heilige Georgius, bloem der martelaren, verkrijg voor mij een onoverwinnelijke
geesteskracht in de dienst van God.
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Alle heilige martelaren, verkrijgt voor mij een zachtmoedig geduld, opdat ik om
wille van Christus' liefde bereid zij mijn lichaam en ziel ten offer te brengen.
Heilige Gregorius, apostolische herder, verkrijg voor mij in de navolging van
Christus tot het einde van mijn leven getrouw te volharden.
Heilige Augustinus, spiegel der Kerk, verkrijg voor mij geheel mijn leven aan
God en aan de Kerk te wijden.
Heilige Benedictus, vriend van God, verkrijg voor mij dat ik standvastig blijve in
het geestelijke leven, om met u de prijs van het eeuwige leven te behalen.
Alle heilige belijders, verkrijgt voor mij dat geheel mijn leven en al mijn
handelingen een lofprijzing zijn van God en een belijdenis van zijn ontferming.
Heilige Catharina, gewond door goddelijke liefde, verkrijg voor mij al het aardse
te verachten en alleen te verlangen naar Jesus.
Heilige Agnes, liefelijke dienares van het Lam, verkrijg voor mij de brandende
liefde tot Jesus, waarmede gij met Hem verbonden zijt geweest en waardoor gij in
ongeschokte trouw zijn bruidsvertrek zijt binnengetreden.
Heilige Maria Magdalena, die Jesus Christus zo allervurigst hebt liefgehad, verkrijg
voor mij dat ik zijn heilige geboden steeds zo getrouw mogelijk onderhoude.
Alle heilige maagden en weduwen, verkrijgt voor mij dat ik zulk een voortgang
in heiligheid make, dat ik de honderdvoudige vergelding verwerve.
Alle heilige uitverkorenen Gods, verkrijgt voor mij dat ik met u tot het vaderland
van het eeuwige leven kome, waar niets is dan vreugde, en waar God alles is.
Heer, wees mijn zonden en tekortkomingen genadig, en gewaardig U alle dwalingen
van mijn zondige levenswandel door de volmaaktheid van uw leven goed te maken.
Van kleinmoedigheid en onrust des geestes, van alle verdorvenheid van hart, van
vleselijkheid, van alle verblinding en dorheid van inzicht, en van alle achteloosheid
en slechtheid van zeden verlos mij, Heer.
Door de overvloed van uw vaderlijke ontferming, geef mij het inzicht, dat ik niets
ben, niets ken of vermag buiten U.
Door uw Moeder, leid mij langs paden van reinheid, opdat ik U naar lichaam en
ziel moge behagen.
Ik, onwaardige en verloren zoon, die om wille van mijn zonden niet meer waardig
ben uw zoon te worden genoemd, maar die vertrouw op uw vaderlijke goedheid, ik
smeek U om wille van uw menigvuldige ontferming op mij neer te zien, al mijn
boosheid uit te wissen en mij te verhoren.
Dat Gij U gewaardigt mij smaak en liefde voor het geestelijke leven in te storten;
wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij U gewaardigt aan
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allen die U dienen, de eenheid des geestes in de band van liefde en vrede te geven,
en ons na dit leven tot het beloofde loon van uw heerlijkheid te voeren; wij bidden
U, verhoor ons.
Dat Gij U gewaardigt door het volle gezag van uw Godheid mij vergiffenis te
schenken van al mijn zonden en mij in mijn goede voornemens te sterken, mij door
de grote liefde van uw mensheid aan U welgevallig te maken en al deze gebeden
geheel en al in te willigen; wij bidden U, verhoor ons.
Jesus, Zoon van den levenden God, aan U alleen is de oorzaak van mijn verlangen
bekend; maak mij gelijkvormig aan uw hart; wij bidden U, verhoor ons.
Lam van God, neem mij bij de hand op de weg die ik bega, opdat ik niet bezwijke.
Lam van God, doe mij wat ik in uw Naam begonnen ben, met uw hulp getrouw
ten einde toe volbrengen.
Lam van God, mogen mijn zonden mij niet weerhouden, maar mogen wij in dit
alles worden voortgestuwd door uw barmhartigheid.
Christus, verhoor mij, en verblijd mij in het uur van mijn dood met uw heil.
Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over
ons.
Laat ons bidden. - God van alle kracht, vindingrijkste planter en behoeder, maak
dat ik, onwaardige, als de kleinste korrel van uw waarachtig zaad, moge opwassen
en duizendvoudige vrucht van volmaaktheid dragen, en tot het einde van mijn leven
getrouw en onvermoeid in uw heilige dienst volharden. Door Christus onzen Heer.
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De heilige engelen
De onzichtbare schepping, welke wij in de geloofsbelijdenis noemen als een maaksel
van Gods almacht, zijn de engelen. Hun bestaan is ons geopenbaard in de heilige
Schrift. Enkelen van de schrijvers der heilige boeken hebben de heerlijkheid des
hemels aanschouwd; Isaias en Ezechiël beschrijven haar in hun profetieën, de apostel
Joannes in zijn Openbaring. Onmachtig waren zij in menselijke woorden uit te
drukken wat zij hadden gezien; zij schrijven over de nimmer eindigende dreun van
de hemelse lofzang, zij noemen de zeven die staan voor Gods troon, de levende
wezens in het diepst van het heiligdom, de vier en twintig oudsten als een lijfwacht
rond Hem die zit op de troon en het geslachte Lam. Geheel onstoffelijk zijn de
engelen; voortdurend leven zij in de aanschouwing van God, wiens heerlijkheid in
hun wezen wordt weerspiegeld.
De engelen, hoe verheven ook, zijn schepselen gelijk wij. Wij kennen zelfs de niet
te noemen naam van een, die is gevallen en in zijn val een legioen in de afgrond heeft
meegesleurd; hij gaat rond om ook de mensen te verderven, en alleen de wapenrusting
van Christus is tegen zijn aanvallen bestand.
De hoge roeping der hemelse geesten is dat zij onafgebroken Gods heerlijkheid
bezingen; hun hemelse liturgie is het voorbeeld van de eredienst hier op aarde.
Vervolgens gebruikt God hen als zijn boden; in de heilige geschiedenis vinden wij
hiervan vele voorbeelden. Naar aanleiding van dit ambt noemen wij hen ‘engelen’
(dit is: boodschappers of herauten) en beeldt de christelijke kunst hen af met vleugelen,
om op deze wijze hun bereidvaardigheid aan te duiden als dienstknechten des Heren.
Ten slotte geloven wij dat tussen de hemelse geesten en de mensen op aarde een
geheimzinnige verhouding bestaat, en dat God aan de engelen een taak heeft gegeven
met betrekking tot de verwerkelijking van het heil zowel in de gehele wereld als in
ieder van ons afzonderlijk (Hebr. 1, 14). Daarom eren wij de bewaarengelen, aan
wier bijstand wij door Gods voorzienigheid in het bijzonder zijn toevertrouwd en
die al onze gebeden en goede gedachten dragen tot voor de troon in het hoogst des
hemels.
Sint Paulus noemt ons enkele orden van hemelse geesten (Col.
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1, 16) en in het eucharistische gebed somt de Kerk sinds onheuglijke tijden de koren
op met wier lofzang zij zich in de plechtigste ogenblikken van haar eredienst verenigt.
Drie engelen kennen wij met name: Michaël, een van de vorsten en den aanvoerder
van het heir der engelen; Gabriël, die tot de Moeder Gods werd gezonden, en Raphaël,
den gezel van Tobias.

Getijden op de feesten der heilige engelen
De EERSTE VESPERS zijn gelijk aan de Vespers op bladz. 1179, behalve de
veranderingen die aldaar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

ANGELIS suis * Deus mandavit de te,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.

AAN zijn engelen * heeft God het bevel
gegeven u op al uw wegen te bewaren.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Laudemus Dominum, * quem
laudant Angeli, quem Cherubim et
Seraphim, sanctus, sanctus, sanctus
proclamant.

2 ANT. Laat ons loven den Heer, * dien
de engelen prijzen, en aan wien de
cherubim en seraphim toezingen: Heilig,
heilig, heilig.

3 ANT. Angeli eorum * semper vident
faciem Patris mei, qui est in caelis.

3 ANT. Hun engelen * zien altijd het
aangezicht van mijn Vader, die in de
hemelen is.

4 ANT. Benedictus Deus, * qui misit
4 ANT. Gezegend zij God, * die zijn engel
Angelum suum, et eruit servos suos, qui heeft gezonden, en zijn dienaren heeft
crediderunt in eum.
bevrijd die in Hem hebben geloofd.
5 ANT. Laudate Deum, * omnes Angeli 5 ANT. Looft God, * al zijn engelen; looft
ejus: laudate eum, omnes Virtutes ejus. Hem, al zijn krachten.

Kapittel Exod. 23, 20-21
Ecce ego mittam Angelum meum, qui Zie, Ik zend mijn engel die voor u uit zal
praecedat te et custodiat in via et
gaan en u zal bewaren op de weg, en die
introducat in locum quem paravi. Observa u zal binnenleiden in de plaats welke Ik
eum et audi vocem ejus. . Deo gratias.
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Lofzang van den zaligen Rabanus Maurus
Christus, der heil'ge engelen het sieraad, Christe, sanctorum decus Angelorum,
rector humani generis et auctor:
hoeder der mensen die Gij hebt
nobis aeternum tribue benignus
geschapen,
scandere caelum.
geef in uw goedheid ons te mogen gaan
ten
eeuwigen hemel.
In uw genade zend tot deze woning
Angelum pacis Michaël ad istam
Michaël neder, engel van de vrede;
caelitus mitti rogitamus aulam;
dat op zijn komst ons snel moge gedijen nobis ut crebro veniente crescant
prospera cuncta.
alles tot welstand.
Dat te verdrijven onzen ouden vijand
Angelus fortis Gabriël, ut hostem
daal' uit den hoge Gabriël, de sterke,
pellat antiquum, volitet ab alto,
om steeds opnieuw in deze onze tempel saepius templum veniens ad istud
visere nostrum.
binnen te treden.
Zend ons uw engel, heler der gezondheid, Angelum nobis, medicum salutis,
mitte de caelis Raphaël, ut omnes
neer uit de hemel, Raphaël; om alle
sanet aegrotos, pariterque nostros
zieken te helen, en ook tevens onze
dirigat actus.
daden te leiden.
Moge Maria, Moeder onzes Heren,
en in de hemel alle engelkoren,
gans ook de heil'ge hemelse gemeente
ons altijd bijstaan.

Hinc Dei nostri Genitrix Maria,
totus et nobis chorus Angelorum
semper assistat, simul et beata
concio tota.

Geef ons dit, zaal'ge hoogverheven
Godheid,
Vader en Zoon en Heil'ge Geest, wier
glorie
alom weerschalt in nimmer zwijgend
loflied
door heel de wereld.

Praestat hoc nobis Deitas beata
Patris ac Nati pariterque Sancti
Spiritus, cujus reboat in omni
gloria mundo.

Amen.

Amen.
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. Stetit Angelus juxta aram templi. .
. De engel stond naast het altaar van de
Habens thuribulum aureum in manu sua. tempel. . Met in zijn hand een gouden
wierookvat.
ANT. Factum est * silentium in caelo,
dum draco committeret bellum; et
Michaël pugnavit cum eo, et fecit
victoriam, alleluja.

ANT. Een stilte ontstond * in de hemel,
toen de draak de strijd ontketende; maar
Michaël heeft hem bevochten, en heeft
de overwinning behaald, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui, miro ordine,
Angelorum ministeria hominumque
dispensas: concede propitius; ut, a quibus
tibi ministrantibus in caelo semper
assistitur, ab his in terra vita nostra
muniatur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die de taak van
engelen en mensen in wonderbare orde
regelt, verleen goedgunstig: dat zij, die
in de hemel steeds voor uw aanschijn
staan en U dienen, op aarde de
beschermers van ons leven zijn. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij,

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

STETIT Angelus * juxta aram templi, DE ENGEL stond * naast het altaar van
habens thuribulum aureum in manu sua. de tempel, met in zijn hand een gouden
wierookvat.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Dum proeliaretur * Michaël
2 ANT. Toen de aartsengel Michaël *
Archangelus cum dracone, audita est vox streed met den draak, werd de stem
dicentium: Salus Deo nostro, alleluja.
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gehoord van hen die zeiden: Heil zij
onzen God, alleluja.
3 ANT. Archangele Michaël, * constitui 3 ANT. Aartsengel Michaël, * Ik heb u
te principem super omnes animas
aangesteld tot vorst over alle zielen om
suscipiendas.
hen te geleiden.
4 ANT. Angeli Domini, * Dominum
benedicite in aeternum.

4 ANT. Engelen des Heren, * looft den
Heer in eeuwigheid.
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5 ANT. Engelen, aartsengelen, * tronen
en heerschappijen, vorstendommen en
machten, krachten der hemelen, looft den
Heer in de hemel, alleluja.

5 ANT. Angeli, Archangeli, * Throni et
Dominationes, Principatus et Potestates,
Virtutes caelorum, laudate Dominum de
caelis, alleluja.

In de EERSTE VESPERS wordt de volgende psalm vervangen door psalm 116:
Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1191.

Psalm 137
U zal ik loven, Heer, uit geheel mijn hart, Confitebor tibi, Domine, in toto corde
* want Gij hebt geluisterd naar de
meo; * quoniam audisti verba oris mei.
woorden van mijn mond.
Ten aanschouwen van de engelen zal ik In conspectu Angelorum psallam tibi; *
U bezingen, * U aanbidden in uw heilige adorabo ad templum sanctum tuum, et
tempel, en prijzen uw Naam,
confitebor nomini tuo.
Om wille van uw ontferming en uw
trouw, * want boven alles hebt Gij uw
heilige Naam verheerlijkt.

Super misericordia tua, et veritate tua; *
quoniam magnificasti super omne, nomen
sanctum tuum.

Op welke dag ik U ook aanroep, verhoor In quacumque die invocavero te, exaudi
mij * en vermeerder de kracht mijner ziel. me; * multiplicabis in anima mea
virtutem.
Dat U prijzen, Heer, alle vorsten der
aarde, * want zij hebben alle woorden
van uw mond verstaan.

Confiteantur tibi, Domine, omnes reges
terrae; * quia audierunt omnia verba oris
tui;

En dat zij bezingen de wegen des Heren, Et cantent in viis Domini; * quoniam
* want groot is de heerlijkheid des Heren. magna est gloria Domini.
Want verheven is de Heer; toch ziet Hij Quoniam excelsus Dominus, et humilia
neer op het kleine, * maar het trotse kent respicit; * et alta a longe cognoscit.
Hij van verre.
Wanneer ik wandel te midden van
kwelling, behoudt Gij mij in het leven; *
Gij strekt uw hand uit tegen de toorn
mijner vijanden, en uw rechterhand is
mijn heil.

Si ambulavero in medio tribulationis,
vivificabis me; * et super iram
inimicorum meorum extendisti manum
tuam, et salvum me fecit dextera tua.

De Heer zal mij vergelding schenken; * Dominus retribuet pro me; * Domine,
Heer, uw ontferming is in eeuwigheid; misericordia tua in saeculum; opera
versmaad niet het werk uwer handen.
manuum tuarum ne despicias.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.
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ANT. Angeli, Archangeli, Throni et
Dominationes, Principatus et Potestates,
Virtutes caelorum, laudate Dominum de
caelis, alleluja.

ANT. Engelen, aartsengelen, tronen en
heerschappijen, vorstendommen en
machten, krachten der hemelen, looft den
Heer in de hemel, alleluja.

Kapittel Openb. 1, 1-2
Significavit Deus quae oportet fieri cito,
loquens per Angelum suum servo suo
Joanni, qui testimonium perhibuit verbo
Dei, et testimonium Jesu Christi,
quaecumque vidit. . Deo gratias.

God maakte bekend wat weldra
geschieden moet, sprekend door middel
van zijn engel tot zijn dienaar Joannes.
Deze betuigt het woord van God en het
getuigenis van Jesus Christus: al wat hij
heeft gezien. . Gode zij dank.

Lofzang van den zaligen Rabanus Maurus
¶ Van deze lofzang vindt men de gewijzigde tekst (Te, splendor et virtus Patris) met
melodie op bladz. 1554.
Tibi, Christe, splendor Patris,
vita, virtus cordium,
in conspectu Angelorum
votis, voce psallimus:
alternantes concrepando
melos damus vocibus.

U, o Christus, glans des Vaders,
leven, sterkte van ons hart,
zingen voor het koor des hemels
wij onze gebeden toe;
jubelend in klare beurtzang
klinken onze stemmen op.

Collaudamus venerantes
omnes caeli milites,
sed praecipue Primatem
caelestis exercitus:
Michaëlem, in virtute
conterentem zabulum.

Erend prijzen wij tezamen
gans het hemels krijgerstal,
bovenal den eersten veldheer
van het geestelijke heir:
Michaël, die overmachtig
ons den duivel overwint.

Quo custode procul pelle,
Rex Christe piissime,
omne nefas inimici:
mundo corde et corpore,
paradiso redde tuo
nos sola clementia.

Door zijn bijstand verdrijf verre,
Christus, liefdevolle Vorst,
alle onheil van den vijand;
leid ons, rein van hart en lijf,
naar uw paradijs langs wegen
die slechts uwe goedheid kent.
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Gloriam Patri melodis
personemus vocibus,
gloriam Christo canamus,
gloriam Paraclito,
qui trinus et unus Deus
exstat ante saecula.

Laat ons heerlijkheid den Vader
toezingen met blijde stem,
laat ons Christus glorie brengen,
eer ook aan den Paracleet,
God, drievoudig, één in Wezen,
die was vóór de eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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Op het feest van de heilige Engelbewaarders (2 October) wordt de volgende lofzang
van den heiligen Robertus Bellarminus gezongen (Melodie op bladz. 1555).
Der mensen hoeders, de engelen, zingen
wij,
die onze zwakke aard God uit den hoge
als
helpers heeft toegevoegd, dat ons geen
boze list
van de vijanden nederwerpt.

Custodes hominum psallimus Angelos
naturae fragili quos Pater addidit
caelestis comites, insidiantibus
ne succumberet hostibus.

De engel toch die uit hoogmoed gevallen Nam quod corruerit proditor angelus,
is,
concessis merito pulsus honoribus,
terecht gestoten van zijn hoge ereplaats, ardens invidia pellere nititur,
quos caelos Deus advocat.
van afgunst brandend zoekt hij te
verderven hen
die de Heer tot zijn hemel roept.
En daarom, wachter, wees ons met uw
hulp nabij,
verdrijf van 't vaderland dat u is
toevertrouwd,
de ziekten van de geest, alles wat schaden
kan
aan de rust van haar kinderen.

Huc, custos, igitur pervigil advola,
avertens patria de tibi credita
tam morbos animi, quam requiescere
quidquid non sinit incolas.

Aan God drievuldig zij glorie in
eeuwigheid,
wiens altijddurende gunst het bestel
bestiert
van de drievoudige schepping; zijn
heerlijkheid
heerst voor immer en eindeloos.

Sanctae sit Triadi laus pia jugiter,
cujus perpetuo numine machina
triplex haec regitur, cujus in omnia
regnat gloria saecula.

Amen.

Amen.

. Ten aanschouwen van de engelen zal . In conspectu Angelorum psallam tibi,
ik U bezingen, mijn God. . U aanbidden Deus meus. . Adorabo ad templum
in uw heilige tempel, en prijzen uw
sanctum tuum, et confitebor nomini tuo.
Naam.
ANT. Roemrijkste vorst, * aartsengel
Michaël, wees ons indachtig; hier en
overal bid te allen tijde voor ons tot den
Zoon van God, alleluja, alleluja.

ANT. Princeps gloriosissime, * Michaël
Archangele, esto memor nostri: hic et
ubique semper precare pro nobis Filium
Dei, alleluja, alleluja.
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In de EERSTE VESPERS:
. Stetit Angelus juxta aram templi. .
. De engel stond naast het altaar van de
Habens thuribulum aureum in manu sua. tempel. . Met in zijn hand een gouden
wierookvat.
ANT. Dum sacrum mysterium * cerneret
Joannes, Archangelus Michaël tuba
cecinit: Ignosce, Domine Deus noster,
qui aperis librum, et solvis signacula ejus,
alleluja.

ANT. Toen Joannes * het heilig geheim
aanschouwde, stak de aartsengel Michaël
de bazuin: Schenk vergeving, Heer onze
God, Gij die het boek opent en zijn
zegelen ontsluit, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui, miro ordine,
Angelorum ministeria hominumque
dispensas: concede propitius; ut, a quibus
tibi ministrantibus in caelo semper
assistitur, ab his in terra vita nostra
muniatur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die de taak van
engelen en mensen in wonderbare orde
regelt, verleen goedgunstig: dat zij, die
in de hemel steeds voor uw aanschijn
staan en U dienen, op aarde de
beschermers van ons leven zijn. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vlg.

Gebeden tot de heilige engelen
Heilige Michaël, vorst van de hemelse legermachten, dienaar van het allerhoogste
hof, gij die macht hebt over al de zielen die de aarde verlaten, - heilige Gabriël, die
den Heer der heerscharen en den Koning der heerlijkheid hebt aangekondigd, Hem
die zou strijden tegen de machten der duisternis, - heilige Raphaël, genezing Gods,
die den blinden Tobias hebt genezen, - gewaardigt u mij te hulp te komen met alle
engelen en aartsengelen, met alle rangen der hemelse geesten. Komt mij steunen,
want ik ga gebukt onder de last der zonden. Snelt mij te hulp, want ik ben jammerlijk

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

gevallen. Verdrijft den duivel met al zijn aanhang, dat hij nergens toegang vindt tot
mijn ziel, doch dat hij op het horen van de Naam des Heren siddert en wegvlucht in
schrik en angst; dat ik gesterkt word door uw verdediging, uw hoede, uw zorg; dat
ik verdien
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na dit leven binnen te gaan in de hemelse woningen en de grote en heerlijke Naam
des Heren te roemen met alle heiligen in waardige lof van verheerlijking.
Hij toch, die zijn geesten aanstelt tot boden en zijn dienaren tot een vlam van vuur,
Hij oefent zijn geheime werkingen uit door u, Hij vaardigt de bevelen van zijn
beschikking uit door u, zijn dienaren. Moge Hij Zich gewaardigen door u ook mijn
ziel te troosten en de aanstormende bekoringen krachteloos te maken, te bedaren en
op de vlucht te drijven, de begeerten van het vlees te blussen en hemelse begeerten
in te geven; opdat ik, versierd met heilige deugden, ongedeerd door de bekoringen
van den duivel en door de aanvallen der mensen en veilig voor alle tegenstanders,
door uw geleide, door uw hulp, in de beschutting van de schaduw uwer vleugelen,
verdiene geleid te worden tot Hem, die, bekoord in hetzelfde vlees waarin Hij geleden
heeft, de macht heeft hen te helpen, die in bekoring zijn, Jesus Christus onze Heer,
die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Gebeden ter ere van den heiligen aartsengel Michaël
De verering der engelen heeft zich van oudsher voornamelijk geuit in de
verering van den heiligen Michaël, dikwijls zonder meer ‘de Engel’
genaamd. Hij is de eerste der aartsengelen, wellicht de eerste van alle
engelen. Gelijk hij in het Oude Testament de grote vorst was en de
beschermer van het uitverkoren volk (Dan. 10, 13. 21; 12, 1), zo vereren
wij hem wegens zijn overwinning over den draak (Openb. 12) als den
bijzonderen beschermer der christenheid. De Kerk roept hem aan als den
vaandeldrager Gods en als den engel, die de zielen der rechtvaardigen ten
hemel voert. De verschijning van den heiligen Michaël in een grot van de
Monte Gargano in Zuid-Italië in het jaar 492 (feest 8 Mei) was in het
Westen de aanleiding tal van heiligdommen onder de bescherming van
den aartsengel te stellen. Het wijdingsfeest van de basiliek ‘van den Engel’
te Rome vieren wij jaarlijks als het voornaamste feest van den heiligen
Michaël en van alle hemelse geesten (29 Sept.).
Zend tot ons, barmhartige God, Michaël, den veldheer van de hemelse legermacht,
om ons uit de hand onzer vijanden te bevrijden en ons ongedeerd te brengen tot U,
onzen Heer en God. Mogen wij altijd tot onzen helper hebben hem, die in uw dienst
een zo verheven plaats bekleedt; opdat wij met zijn bijstand het kwaad weerstaan,
bloeien in deugden en, doordat het getuigenis van onze zonden is vernietigd, onze
namen eens geschreven vinden in het boek van het eeuwige leven.
Heilige Michaël, aartsengel van God, vorst van de hemelse legerscharen, bode van
den Geweldige in den hoge, allerhoogste bevelhebber in het eeuwige paradijs, gij
die het volk van God te hulp gekomen zijt, sta mij, zondaar, bij voor het aanschijn
van den hoogsten Rechter en verdedig mij door uw beschutting tegen

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1185
de hinderlagen van al mijn vijanden, zichtbare en onzichtbare. Gij, heilige Michaël,
aartsengel van God, hebt in de kracht van den Almachtige den draak overwonnen,
ook al verhief zijn hoogmoed hem schrikwekkend hoog. Gij regeert het christenvolk
met hemelse macht. Gij biedt den Vader de gebeden aan van alle gelovigen. Gij leidt
alle zielen naar de troon van den allerhoogsten God. Verhoor mij, bid ik, heilige
Michaël; ik roep u aan en smeek nederig om de hulp van uw medelijden; bewaar
mijn lichaam ongedeerd voor al de hinderlagen dezer wereld; bewaar mij, uw dienaar,
door uw waakzame leiding bij al mijn werken volgens de wil van God. Verder smeek
en bid ik u, heilige Michaël, aartsengel van God, gij die van den Heer de macht
ontvangen hebt de zielen onder uw hoede te nemen om haar te voeren naar het paradijs
van vreugde; gewaardig u welwillend mijn arme ziel in uw heilige schoot op te
nemen, wanneer zij dit broze lichaam zal verlaten; ontruk haar aan de macht van de
vijanden en voer haar door de kracht Gods tot in de plaats van verkwikking, vrede
en rust, waar de zielen der heiligen met onuitsprekelijke vreugde zich verheugen in
de eeuwige aanschouwing van God.
Bescherm en beschut in geheel het leven, Michaël, heilige geest, ons die in geloof
onder de bescherming vluchten van uw heilige vleugelen; in het uur van de dood
kom met uw grote mildheid, aartsengel, ons allen te hulp.
Aartsbevelhebber der hemelse legers, u bidden wij, onwaardigen, dat gij ons beschermt
door uw gebeden in de schaduw van de vleugelen uwer geestelijke heerlijkheid,
terwijl gij ziet hoe wij nedervallen en met aandrang roepen: Uit de gevaren verlos
ons, gij die de veldheer zijt der hemelse krachten.

Tot den heiligen aartsengel Gabriël
De bijzondere zending van den aartsengel Gabriël, ‘de kracht Gods’, is
geweest, dat hij de boodschapper was van de menswording van Gods
Zoon. Aan Daniël verklaarde hij de voorspellingen betreffende de komst
van den Messias (Dan. 8 en 9), aan Zacharias verkondigde hij de geboorte
van den Voorloper (Lc. 1, 11), en hem zond God tot de Moeder des Heren
te Nazareth (Lc. 1, 26). Evenals de Oosterse Kerken vieren ook wij zijn
feestdag in verbinding met het feest van de boodschap aan Maria (in het
Westen op 24 Maart). Wij vragen den heiligen Gabriël voor ons tot God
te bidden, dat wij het geheim van de menswording van zijn Zoon steeds
zullen overwegen.
Kracht Gods, heilige Gabriël, die aan de Maagd Maria de menswording van Gods
eniggeboren Zoon hebt geboodschapt, en die in de hof Christus in zijn uiterste
droefheid en smart hebt getroost en versterkt; ik loof en vereer u, uitverkoren geest,
en ik bid u mijn voorspreker te zijn bij

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1186
Jesus Christus, mijn Verlosser, en bij zijn gezegende maagdelijke Moeder Maria.
Troost en sterk mij in al mijn ellenden, opdat ik nimmer door bekoring worde
overmeesterd en God, mijn hoogste goed, beledige. Amen.
Veldheer Gods en priester van zijn heerlijkheid, der mensen gids en aanvoerder der
geesten, vraag wat ons tot welzijn strekt en grote ontferming.
Met heilige lofspraak bezingt u vol vreugde het christenvolk; want gij verkondigt,
aartsengel, aan de Maagd uit ons midden, dat het alscheppend Woord, op een wijze
die menselijk begrip en woord te boven gaat, om onzentwil het vlees heeft
aangenomen. Daarom eren wij u in alle eeuwigheid.

Tot den heiligen aartsengel Raphaël
Nog een derde van de zeven die staan voor Gods troon, kennen wij met
name: Raphaël, ‘de genezing Gods’, die den jongen Tobias op zijn tocht
begeleidde en diens vader het gezicht terugschonk. Wij vereren hem als
den patroon van reizigers en emigranten. Zijn feestdag vieren wij op 24
October.
Hemelse geneesheer en allertrouwste leidsman, heilige Raphaël, die den ouden Tobias
het gezicht hebt teruggegeven, en den jongen Tobias op al de wegen van zijn reize
geleid en in gezondheid bewaard hebt; wees de geneesheer van mijn ziel en lichaam,
verdrijf de schaduwen mijner onwetendheid en sta mij voortdurend bij in alle gevaren
van de pelgrimstocht dezer wereld, totdat gij mij gebracht hebt tot het hemelse
vaderland, waar ik met u gelukkig in eeuwigheid het goddelijke aanschijn moge
aanschouwen. Amen.

De heilige engelbewaarders
Enkele dagen na het feest van den heiligen Michaël herdenken wij op 2
October nogmaals de bescherming welke God ons in zijn heilige engelen
heeft geschonken. Ook dit feest ter ere der engelen doet ons begrijpen, dat
wij in onze gebeden met hun hemelse koorzang zijn verenigd, en dat zij
ons door hun voorspraak en geestelijke steun voortdurend ter zijde staan.

Gebed ter ere van den engelbewaarder
Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die de leermeester zijt der heiligen
en de gids op hun wegen, zend ons ten geleide den engel des vredes, opdat hij ons
voere tot de plaats welke voor ons is bestemd. Zijn gezelschap zij ons tot vreugde,
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en geen vijand belage ons op ons pad. Verre mogen wijken de aanvallen der bozen,
en de heilige reisgenoot moge altijd met ons zijn. Door Christus onzen Heer.

Gebed tot den engelbewaarder
uit de geschriften van de heilige Gertrudis de Grote
Gegroet, heilige engel Gods, bewaarder van mijn ziel en mijn lichaam. Door het
aller-
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zoetste Hart van Jesus Christus, den Zoon van God, om wille van zijn liefde welke
u en mij geschapen heeft, en om wille van de liefde van Hem die mij bij het doopsel
aan u heeft aanbevolen, neem mij aan in uw trouwe vaderlijke zorg; opdat ik, door
u geholpen, ongedeerd mijn tocht over de wilde stroom van dit leven volbrenge, en
in uw gezelschap de vreugde geniete het zoete gelaat te aanschouwen, hetwelk gij
reeds ziet, en de heerlijke schoonheid van Gods majesteit, die alle verrukking te
boven gaat.

Strofen uit de liturgische boeken volgens de Byzantijnse ritus
Gij die in blijdschap voor de troon staat van den Heer, alheilige engelen, bidt den
Vader en den gelijkelijk eeuwigen Engel van zijn grote raad, mij een woord van
lofzang in te geven, nu ik u bezing.
Het geslacht der stervelingen, o aller dingen Heer, omgeeft Gij met de zorgvolle
aandacht der engelen; hen toch hebt Gij gesteld tot hulp van allen die geloven en
naar de rechte leer U toezingen, den lofwaardigen en bovenal te prijzen God der
vaderen.
De onlichamelijke geesten hebt Gij, Heiland, aangesteld tot de priesters van uw
onzegbare heerlijkheid. Bescherm door hen nu ook uw volk, dat in geloof en liefde
tot U zijn toevlucht neemt, opdat wij U als onzen Heer zonder ophouden verheerlijken.
Gij zendt, beheerser van het al - want Gij zijt de bron van vrede en liefde - den engel
des vredes om uw kudde aan alle zijden te behoeden, om het redelijke geloof te
bewaren, en alle ketterijen in uw sterkte neer te slaan.
Onzichtbare, die de wereld der geesten in volmaakte harmonie geordend hebt, geef
dat de heilige Kerk van deze verheven ordening het evenbeeld zij.
Koren, die nu staat voor het grote en opperste Licht, weest de allerkrachtigste
voorsprekers van ons allen, die u naar best vermogen, zeer heiligen, verheerlijken
als de engelen Gods.
Geneest de wonden onzer ziel, gij, koren der engelen, die als uitgelezen priesters
voor Christus staat, en Hem voor ons ten beste spreekt.
Alreine geesten, die van alle stoffelijke hartstocht zijt bevrijd, komt allen, engelen,
te hulp aan wie in liefde met u tezamen Christus verheffen in alle eeuwigheid.
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De heilige Joannes de Doper
Het feest dat de christenheid van West en Oost op 24 Juni ter ere van den heiligen
Joannes den Doper viert, is de gedachtenis van zijn geboorte. Want volgens de leer
der theologen is hij reeds vóór zijn geboorte van de erfschuld bevrijd geworden (Lc.
1, 15). Niet alleen om deze reden echter viert de Kerk deze feestdag met meer
plechtigheid dan de gedenkdag van zijn marteldood op 29 Augustus: de geboorte
van den Voorloper is de onmiddellijke voorbereiding geweest op de komst van den
Grotere, die na hem kwam.
Alle namen die heilige Schrift en Kerk aan Joannes hebben gegeven, duiden op
de geheimzinnige betrekking waarin deze eenzame man tot Christus heeft gestaan.
Hij heet de Doper, omdat de Heer in de Jordaan is afgedaald om zijn doopsel te
ontvangen; de Voorloper, want hij verdwijnt als de Verwachte is gekomen; de Vriend
van den Bruidegom (Jo. 3, 29), die zijn geheimen kent, maar toch op de achtergrond
blijft. Zacharias, zijn vader, noemde hem den Profeet van den Allerhoogste, den
laatsten profeet van het Oude Testament. Hij is de engel, door God voor zijn
aangezicht uitgezonden (Lc. 7, 27), de stem van een die roept in de woestijn, de
laatste stem vóór Christus, welke Gods geheimen spreekt. Hij heeft de laatste en
grootste profetie over den Messias uitgesproken: daar is Hij, in uw midden.
Reeds de engel had aan den vader voorzegd dat velen zich in zijn geboorte zouden
verheugen (Lc. 1, 14). En dagelijks herdenkt de Kerk dan ook in Zacharias' lofzang
de geboorte van dezen uitverkoren eenzame en boetgezant, over wien Christus zelf
het wonderlijke woord heeft gesproken: dat hij de grootste is onder de zonen der
vrouwen (Mt. 11, 11).

Getijden van de geboorte van den heiligen Joannes den Doper (24 juni)
De EERSTE VESPERS op 23 Juni gelijk is aangegeven op bladz. 1191.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.
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1 ANT.

1 ANT.

IPSE praeibit * ante illum in spiritu et
virtute Eliae parare Domino plebem
perfectam.

HIJ ZAL voor Hem uitgaan * in de geest
en de kracht van Elias om den Heer een
volmaakt volk te bereiden.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106 vlg.
2 ANT. Joannes * est nomen ejus: vinum 2 ANT. Joannes * is zijn naam; wijn en
et siceram non bibet, et multi in nativitate bedwelmende drank zal hij niet drinken,
ejus gaudebunt.
en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen.
3 ANT. Ex utero senectutis * et sterili
Joannes natus est, praecursor Domini.

3 ANT. Uit een oude en onvruchtbare
schoot * is Joannes geboren, de voorloper
des Heren.

4 ANT. Iste puer * magnus coram
4 ANT. Dit kind * is groot voor den Heer;
Domino: nam et manus ejus cum ipso est. en diens hand zal met hem zijn.
5 ANT. Nazaraeus * vocabitur puer iste:
vinum et siceram non bibet, et omne
immundum non manducabit ex utero
matris suae.

5 ANT. Een Nazareër * zal dit kind
worden genoemd; wijn en bedwelmende
drank zal hij niet drinken, en niets wat
onrein is zal hij eten, van de schoot zijner
moeder af.

Kapittel Is. 49, 1
Audite, insulae, et attendite, populi de
longe: Dominus ab utero vocavit me, de
ventre matris meae recordatus est nominis
mei. . Deo gratias.

Luistert, gij eilanden, en geeft acht, gij
volkeren van verre. De Heer heeft mij
geroepen voordat ik werd geboren; van
de schoot mijner moeder af is Hij mijn
naam indachtig geweest. . Gode zij
dank.

Lofzang van Paulus den diaken
O nimis felix, meritique celsi,
Zalig ten zeerste, heerlijk in verdiensten,
nesciens labem nivei pudoris,
praepotens Martyr, nemorumque cultor, kennend geen smet van lelieblanke
reinheid,
maxime Vatum.
zijt gij, o sterke martelaar en eenzaat,
grootste der zieners.
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Serta ter denis alios coronant
aucta crementis, duplicata quosdam:
trina centeno cumulata fructu
te, sacer, ornant.

Sommigen kroont een dertigvoudig loon,
en
anderen wordt het dubbele gegeven;
u, heil'ge, sieren, honderdvoud elk
lonend,
drie rijke kransen.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1190

Gij nu, zo sterk in weelde van
Nunc potens nostri meritis opimis
verdiensten,
pectoris duros lapides repelle:
wil van ons hart de stugge stenen breken; asperum planans iter, et reflexos
dirige calles.
banend een weg door wildernis, maak
recht de
dolende paden.
Opdat der wereld Schepper en Verlosser, Ut pius mundi Sator et Redemptor,
mentibus pulsa livione puris,
van alle vuil de geest gezuiverd vinde, rite dignetur veniens sacratos
en bij zijn komst bereid is er zijn heil'ge ponere gressus.
schreden te plaatsen.
U mogen eren alle hemelburgers:
Laudibus cives celebrent superni
God, een van Wezen, tegelijk drievuldig; Te, Deus simplex pariterque Trine;
supplices et nos veniam precamur:
laten ook wij om uw genade bidden:
parce redemptis.
spaar de verlosten.
Amen.
. Dit kind is groot voor den Heer.
En diens hand zal met hem zijn.

Amen.
.

. Iste puer magnus coram Domino.
Nam et manus ejus cum ipso est.

.

ANT. Geopend werd * de mond van
ANT. Apertum est * os Zachariae, et
Zacharias, en hij profeteerde, zeggende: prophetavit, dicens: Benedictus Deus
Gezegend zij de God van Israël.
Israël.
En wij vervolgen de lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die deze dag door
de geboorte van den heiligen Joannes
voor ons hebt verheerlijkt; geef aan uw
volk de genade van de geestelijke
vreugden, en leid de harten van alle
gelovigen op de weg van het eeuwige
heil. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui praesentem diem
honorabilem nobis in beati Joannis
nativitate fecisti: da populis tuis
spiritualium gratiam gaudiorum; et
omnium fidelium mentes dirige in viam
salutis aeternae. Per Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

In de EERSTE VESPERS de vijf antifonen welke hierboven voor de Lauden zijn
aangegeven, bladz. 1189. - De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189; als
vijfde psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, zie onder.
1 ANT.

1 ANT.

ELISABETH Zachariae * magnum virum ELISABETH, de vrouw van Zacharias,
genuit, Joannem Baptistam, praecursorem * heeft een groot man gebaard, Joannes
Domini.
den Doper, den voorloper des Heren.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Innuebant patri ejus * quem vellet 2 ANT. Zij gaven zijn vader een teken *
vocari eum: et scripsit dicens: Joannes hoe hij hem wilde noemen; en hij schreef
est nomen ejus.
de woorden: Joannes is zijn naam.
3 ANT. Joannes vocabitur * nomen ejus: 3 ANT. Joannes * zal zijn naam worden
et in nativitate ejus multi gaudebunt.
genoemd; en velen zullen zich over zijn
geboorte verblijden.
4 ANT. Inter natos mulierum * non
surrexit major Joanne Baptista.

4 ANT. Onder de zonen der vrouwen * is
er geen opgestaan, die groter is dan
Joannes den Doper.

5 ANT. Tu, puer, * Propheta Altissimi
5 ANT. Gij, kind, * zult profeet van den
vocaberis; praeibis ante Dominum parare Allerhoogste worden genoemd; gij zult
vias ejus.
uitgaan voor den Heer om zijn weg te
bereiden.

Psalm 116
Laudate Dominum, omnes gentes; *
laudate eum, omnes populi.

Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken.

Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus; * et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming, * en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.
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ANT. Gij, kind, zult profeet van den
vocaberis; praeibis ante Dominum parare Allerhoogste worden genoemd; gij zult
vias ejus.
uitgaan voor den Heer om zijn weg te
bereiden.
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Kapittel Is. 49, 1
Luistert, gij eilanden, en geeft acht, gij
volkeren van verre. De Heer heeft mij
geroepen voordat ik werd geboren; van
de schoot mijner moeder af is Hij mijn
naam indachtig geweest. . Gode zij
dank.

Audite, insulae, et attendite, populi de
longe: Dominus in utero vocavit me, de
ventre matris meae recordatus est nominis
mei. . Deo gratias.

Lofzang van Paulus den diaken
¶ De melodie van deze lofzang vindt men op bladz. 1556.
Uit de beginletters van de halfverzen der eerste strofe (si ontstond uit:
Sancte Ioannes) vormde men in de middeleeuwen de namen van de trappen
der toonladder. Deze lofzang was oudtijds trouwens een lievelingslied der
zangers, die den heiligen Joannes als hun patroon vereerden. Want wordt
hij niet ‘de stem’ genoemd, en werd bij zijn geboorte aan zijn vader niet
het gebruik der stem teruggeschonken?
Opdat uw dienaars vrij kunnen bezingen Ut queant laxis resonare fibris
mira gestorum famuli tuorum,
't heerlijke wonder van uw grote daden, solve polluti labii reatum,
neem weg de schuld van hun besmeurde Sancte Joannes.
lippen,
heil'ge Joannes.
Dalend van hoge hemeltop, de engel
Nuntius celso veniens Olympo,
kondigt den vader dat hem wordt geboren te patri magnum fore nasciturum,
nomen, et vitae seriem gerendae
zo groot een zoon, uw naam en loop des ordine promit.
levens
duid'lijk hem spellend.
Twijfelend aan die hemelse belofte,
heeft hij gebruik en klank van stem
verloren;
bij uw geboorte hebt gij tong en lippen
hem weer hergeven.

Ille promissi dubius superni,
perdidit promptae modulos loquelae;
sed reformasti genitus peremptae
organa vocis.

Toevend nog in de schoot van uwe
moeder,
kent gij den Vorst in 't bruidsvertrek
verborgen;
zo beide moeders profeteren van dit

Ventris obstruso recubans cubili
senseras Regem thalamo manentem;
hinc parens nati meritis uterque
abdita pandit.
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Gloria Patri, genitaeque Proli,
et tibi, compar utriusque semper
Spiritus alme, Deus unus, omni
tempore saecli.

Eer zij den Vader, eer die uit Hem
voortkomt,
eer ook aan U, in alles Hun gelijke,
den milden Geest, één God, in alle
eeuwen
der eeuwigheden.

Amen.

Amen.

. Iste puer magnus coram Domino.
Nam et manus ejus cum ipso est.

.

ANT. Puer * qui natus est nobis, plus
quam Propheta est: hic est enim, de quo
Salvator ait: Inter natos mulierum non
surrexit major Joanne Baptista.

. Dit kind is groot voor den Heer.
En diens hand zal met hem zijn.

.

ANT. Het kind * dat ons is geboren, is
meer dan een profeet; want deze is het
van wien de Verlosser zeide: Onder de
zonen der vrouwen is er geen opgestaan,
die groter is dan Joannes den Doper.

In de EERSTE VESPERS:
. Fuit homo missus a Deo.
nomen erat Joannes.

. Cui

. Er werd een mens door God gezonden.
. Wiens naam Joannes was.

ANT. Ingresso * Zacharia templum
ANT. Toen Zacharias * de tempel des
Domini, apparuit ei Gabriel Angelus stans Heren was binnengetreden, verscheen
a dextris altaris incensi.
hem de engel Gabriël, staande aan de
rechterzijde van het reukofferaltaar.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui praesentem diem
honorabilem nobis in beati Joannis
nativitate fecisti: da populis tuis
spiritualium gratiam gaudiorum; et
omnium fidelium mentes dirige in viam
salutis aeternae. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die deze dag door
de geboorte van den heiligen Joannes
voor ons hebt verheerlijkt; geef aan uw
volk de genade van de geestelijke
vreugden, en leid de harten van alle
gelovigen op de weg van het eeuwige
heil. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.
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De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder Gods, Salve Regina, bladz.
202.
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Gebeden uit de Latijnse liturgische boeken
God, die ons door de geboorte van uw voorloper Joannes vreugde hebt willen
bereiden, maak dat wij bij het komende oordeel een volmaakte blijdschap van U
ontvangen; opdat wij door de verdiensten van hem, die in de geest en de kracht van
Elias uw komst is voorafgegaan, ons hier en in eeuwigheid verheugen.
God, die door de geboorte van Joannes den Doper deze dag voor de mensen op
onvergelijkelijke wijze hebt geheiligd; geef ons, door zijn verdiensten, de voetstappen
te volgen van hem, die verklaard heeft dat hij onwaardig was het schoeisel van den
Zaligmaker te ontbinden.
Moge, Heer, het gebed van den heiligen Doper Joannes voor ons verkrijgen, dat
wij het geheim van uw Christus mogen begrijpen, en verdienen er deel aan te hebben.
Almachtige, eeuwige God, die de instellingen der wet en de heilige voorzeggingen
der profeten in de dagen van den heiligen Joannes den Doper tot vervulling hebt
gebracht; verleen, vragen wij, dat, nu aan de voortekenen een einde is gekomen, de
Waarheid zelf door Zich te openbaren tot ons spreke.
Moge de heilige voorspraak van uw voorloper Joannes den Doper, vragen wij,
Heer, ons bij U aanbevelen; opdat wij door zijn geestelijke onderrichting worden
onderwezen, en onze zwakheid door zijn hulp de weg kan begaan, welke Gij ons
wijst.
Almachtige en barmhartige God, die in uw voorzienigheid den heiligen Joannes
den Doper hebt bestemd om voor Christus den Heer een volmaakt volk te bereiden;
geef, vragen wij, dat uw gezin, door de voorspraak van dezen heraut, van alle zonden
worde bevrijd, en moge komen tot Hem, dien hij heeft aangekondigd, Jesus Christus
uw Zoon, onzen Heer.
Voorloper van Christus, grote Doper, profeet van den Allerhoogste, en verheven
martelaar Joannes, aan u alleen is het vergund geweest met water onzen Schepper
aan te raken, die de zonden der wereld wegneemt. Was ons rein van de besmetting
des geestes; bereid in ons een weg voor den Heer, opdat wij daarlangs kunnen
binnengaan in het paleis van den Bruidegom.
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De heilige Joseph
Bruidegom van de heilige maagd Maria
Joseph, de nederige handwerksman, is met groter eer gekroond dan zijn koninklijke
voorvader David; de heerlijkheid van zijn huis, welke aan David werd beloofd, is
aan Joseph in vervulling gegaan. Met deze woorden hebben reeds de oude Oosterse
hymnendichters den bruidegom der Moeder Gods bezongen. Want al heeft de Kerk
sint Joseph eerst in latere tijd met afzonderlijke feestdagen geëerd, reeds de oude
vaders hadden zijn uitverkiezing en zijn heiligheid verheerlijkt bij hun overwegingen
van de menswording des Heren.
God heeft Joseph uitverkoren de steun te zijn der maagdelijke Moeder en de
voedstervader van Christus. In volkomen gehoorzaamheid en met een groot geloof
heeft hij aan deze uitverkiezing beantwoord, toen hem door den engel het geheim
van Maria's moederschap werd geopenbaard en de droefheid van zijn twijfel in
vreugde veranderde. Hij heeft de smarten van Maria gedeeld, toen zij met den Heer
naar Egypte moest vluchten, en toen zij Hem drie dagen zochten in Jerusalem. In
maagdelijke zuiverheid heeft hij de Moeder beschermd en gediend. Hij was, gelijk
de heilige Bernardus zegt, ‘de trouwe en voorzichtige dienaar, dien de Heer heeft
aangesteld tot steun zijner Moeder, tot den voedstervader van zijn mensheid, en tot
den enigen zeer getrouwen medewerker op aarde van Gods raadsbesluit’. De heilige
Schrift roemt uitdrukkelijk zijn goedheid (Mt. 1, 19) en verhaalt de liefdevolle zorg
waardoor hij in het leven des Heren en van de Moeder Gods zulk een belangrijke
plaats heeft ingenomen.
Om deze liefdevolle zorg roepen wij den heiligen Joseph aan, opdat hij de christenheid
zou beschermen gelijk hij eertijds Christus en Maria heeft beschermd. Naast het feest
op 19 Maart viert de Kerk op de derde Woensdag na Pasen het feest van haar hemelsen
patroon. Bovendien heeft de godsvrucht der christenen de gehele maand Maart aan
zijn verering gewijd.
Uit de evangeliën blijkt dat de heilige Joseph voor het begin van het openbaar leven
des Heren is gestorven; men noemt Christus
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bij zijn optreden immers den Zoon van Maria (Mc. 6, 3). Hij zal uit het leven zijn
gescheiden in het bijzijn van zijn goddelijken Pleegzoon en diens heilige Moeder.
Daarom vereren wij hem als den patroon van een zalige dood.
Ten slotte roepen wij den handwerksman sint Joseph aan als den patroon van de
arbeid, en vragen wij hem ons de genade te verwerven onze arbeid - al is deze nog
zo nederig - te verrichten zoals hij, tot eer van God en tot het geluk van alle mensen.

Getijden op de feesten van den heiligen Joseph
¶ Gedurende de Paastijd wordt aan alle antifonen en aan het vers Alleluja toegevoegd.
De EERSTE VESPERS zijn gelijk aan de Vespers op bladz. 1198, behalve de
veranderingen die aldaar voor de Eerste Vespers zijn aangegeven.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij ter hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

JACOB nu * won Joseph, den man van JACOB autem * genuit Joseph, virum
Maria, uit wie Jesus geboren is, die
Mariae, de qua natus est Jesus, qui
Christus wordt genoemd.
vocatur Christus.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. De engel Gabriël * werd door God
gezonden naar een Maagd, die ten
huwelijk was gegeven aan een man die
Joseph heette, uit het huis van David; en
de naam van de Maagd was Maria.

2 ANT. Missus est * Angelus Gabriel a
Deo ad Virginem desponsatam viro, cui
nomen erat Joseph, de domo David: et
nomen Virginis Maria.

3 ANT. Toen Maria, de Moeder van Jesus,
* ten huwelijk was gegeven aan Joseph,
werd zij, voordat zij tezamen kwamen,
zwanger bevonden van den Heiligen
Geest.

3 ANT. Cum esset desponsata * Mater
Jesu Maria Joseph, antequam convenirent,
inventa est in utero habens de Spiritu
Sancto.

4 ANT. Joseph, haar man, * omdat hij
rechtvaardig was en haar niet wilde
overleveren, wilde haar in het geheim
wegzenden.

4 ANT. Joseph vir ejus, * cum esset
justus, et nollet eam traducere, voluit
occulte dimittere eam.
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David, vrees niet Maria als uw bruid tot timere accipere Mariam
u te
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conjugem tuam; quod enim in ea natum nemen; want wat in haar is geboren, is
est, de Spiritu Sancto est; pariet autem van den Heiligen Geest; zij zal een Zoon
filium, et vocabis nomen ejus Jesum.
baren, en gij zult zijn naam Jesus noemen.

Kapittel Gen. 49, 26
Benedictiones patris tui confortatae sunt
benedictionibus patrum ejus, donec
veniret Desiderium collium aeternorum:
fiant in capite Joseph, et in vertice
Nazaraei inter fratres suos. . Deo
gratias.

De zegeningen van uw vader zijn
vermenigvuldigd door de zegeningen
zijner vaderen, totdat het Verlangen der
eeuwige heuvelen kome; mogen zij
nederdalen op het hoofd van Joseph, op
de schedel van den uitgelezene onder zijn
broeders. . Gode zij dank.

Lofzang
¶ Tekst met melodie op bladz. 1558.
Caelitum, Joseph, decus, atque nostrae
certa spes vitae, columenque mundi,
quas tibi laeti canimus, benignus
suscipe laudes.

Sier van de heem'len, Joseph, van ons
leven
zekere hoop, en steunpilaar der wereld,
wil in uw goedheid 't blijde lied
aanvaarden
dat wij u zingen.

Te Sator rerum statuit pudicae
Virginis sponsum, voluitque Verbi
te patrem dici, dedit et ministrum
esse salutis.

U heeft de Schepper aan de reine Maagd
tot
brui'gom gegeven; vader van het Woord
ook
deed Hij u noemen, stelde u tot dienaar
van de verlossing.

Tu Redemptorem stabulo jacentem,
quem chorus Vatum cecinit futurum,
aspicis gaudens, humilisque natum
Numen adoras.

Onzen Verlosser, liggend in een kribbe,
Hem dien het koor der zieners had
bezongen,
ziet gij vol vreugde, nederig aanbiddend
God ons geboren.
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Rex Deus regum, Dominator orbis,
cujus ad nutum tremit inferorum
turba, cui pronus famulatur aether,
se tibi subdit.

Vorst van de vorsten, God en
Albeheerser,
Hij voor wiens blik de hellemachten
beven,
Hij wien de heem'len diepgebogen
dienen,
is u gehoorzaam.
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Lof zij aan Gods Drievuldigheid voor
Laus sit excelsae Triadi perennis,
eeuwig,
quae tibi praebens superos honores,
die u de eer des hemels heeft geschonken; det tuis nobis mentis beatae
gaudia vitae.
geve Zij ons om uwentwil de vreugd van
't zalige leven.
Amen.
. Gij hebt mij uw heil te beschermen
gegeven. . En uw rechterhand heeft mij
aangenomen.
ANT. Joseph, zoon van David, * vrees
niet Maria uw bruid tot u te nemen; want
wat in haar is geboren, is van den
Heiligen Geest.

Amen.
. Dedisti mihi protectionem salutis tuae.
. Et dextera tua suscepit me.
ANT. Joseph, fili David, * noli timere
accipere Mariam conjugem tuam; quod
enim in ea natum est, de Spiritu Sancto
est.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die U in uw
onuitsprekelijke voorzienigheid hebt
gewaardigd den heiligen Joseph tot
bruidegom van uw allerheiligste Moeder
te verkiezen; verleen, vragen wij, dat wij
hem, dien wij op aarde vereren als onzen
beschermer, tot voorspreker mogen
hebben in de hemel. Gij die leeft en
heerst.

Oremus. - Deus, qui ineffabili providentia
beatum Joseph sanctissimae Genitricis
tuae sponsum eligere dignatus es: praesta,
quaesumus; ut, quem protectorem
veneramur in terris, intercessorem habere
mereamur in caelis: Qui vivis et regnas.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.
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In de EERSTE VESPERS de vijf antifonen welke hierboven voor de Lauden
zijn aangegeven, bladz. 1196. - De eerste vier psalmen zoals op Zondag,
bladz. 106; als vijfde psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, zie
onder.
1 ANT.

1 ANT.

DE OUDERS van Jesus* gingen jaarlijks IBANT parentes Jesu * per omnes annos
naar Jerusalem, op het hoogfeest van
in Jerusalem, in die solemni Paschae.
Pasen.
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De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Cum redirent, * remansit puer
Jesus in Jerusalem, et non cognoverunt
parentes ejus.

2 ANT. Toen zij terugkeerden, * bleef het
Kind Jesus in Jerusalem achter; en zijn
ouders wisten het niet.

3 ANT. Non invenientes * Jesum, regressi
sunt in Jerusalem requirentes eum; et post
triduum invenerunt illum in templo
sedentem in medio doctorum, audientem
et interrogantem eos.

3 ANT. Toen zij Jesus niet vonden, * zijn
zij teruggekeerd naar Jerusalem om Hem
te zoeken; en na drie dagen vonden zij
Hem in de tempel, gezeten te midden van
de leraren, naar hen luisterend en hen
ondervragend.

4 ANT. Dixit Mater ejus * ad illum: Fili, 4 ANT. Zijn Moeder zeide * tot Hem:
quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et Mijn Zoon, waarom hebt Gij ons dit
ego dolentes quaerebamus te.
aangedaan? Zie, uw vader en ik zochten
U met droefheid.
5 ANT. Descendit Jesus * cum eis, et
venit Nazareth, et erat subditus illis.

5 ANT. Jesus daalde met hen af, * en
kwam naar Nazareth; en Hij was hun
onderdanig.

Psalm 116
Laudate Dominum, omnes gentes; *
laudate eum, omnes populi.

Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken.

Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus; * et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming, * en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Descendit Jesus cum eis, et venit
Nazareth, et erat subditus illis.

ANT. Jesus daalde met hen af, en kwam
naar Nazareth; en Hij was hun
onderdanig.

Kapittel Spr. 28, 20; 27, 18
Vir fidelis multum laudabitur. Et, qui
De getrouwe man zal ten zeerste worden
custos est Domini sui, glorificabitur. . geprezen. En hij die de bewaarder is van
Deo gratias.
zijn Heer, zal worden verheerlijkt. .
Gode zij dank.
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Lofzang
¶ Tekst met melodie op bladz. 1557.
Te, Joseph, celebrent agmina caelitum,
te cuncti resonent christiadum chori,

U, Joseph, viere de hemelse legerschaar,
u mogen loven de koren der christenen,
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die, rijk aan deugden, in heilige echt aan qui clarus meritis, junctus es inclytae
de
casto foedere Virgini.
Maagd vol glorie verbonden zijt.
Als gij verbaasd uw bruid zwanger van
heil'ge vrucht
aanschouwt, en twijfel u angst en
ontzetting brengt,
dan leert de engel hoe kracht van Gods
Heil'gen Geest
zelf dit Kind haar ontvangen deed.

Almo cum tumidam germine conjugem
admirans, dubio tangeris anxius,
afflatu superi Flaminis Angelus
conceptum Puerum docet.

Den pasgeboren Heer koestert gij aan het
hart,
gij volgt Hem op zijn vlucht naar 't ver
Egypteland,
gij zoekt en vindt Hem terug in
Jerusalem,
vreugden parend aan droefenis.

Tu natum Dominum stringis, ad exteras

Na 't sterven heiligt eerst and'ren het zalig
lot,
na overwinning eerst kroont hen de
heerlijkheid;
maar gij, in 't leven, als d'eng'len, geniet
gij God,
delend wondere zaligheid.

Post mortem reliquos sors pia consecrat,

Ons die U bidden, Drievuldigheid
allerhoogst,
aanzie, en geef ons om zijnentwil op te
gaan
tot waar wij eindelijk mogen U zingen
het
lied van eeuwige dankbaarheid.

Nobis, summa Trias, parce precantibus,

Amen.

Amen.

Aegypti profugum tu sequeris plagas;
amissum Solymis quaeris et invenis,
miscens gaudia fletibus.

palmamque emeritos gloria suscipit:
tu vivens, superis par, frueris Deo,
mira sorte beatior.

da Joseph meritis sidera scandere;
ut tandem liceat nos tibi perpetim
gratum promere canticum.

. Roem en rijkdom bewonen zijn huis. . Gloria et divitiae in domo ejus. . Et
. En zijn gerechtigheid blijft in alle
justitia ejus manet in saeculum saeculi.
eeuwigheid.
ANT. Ziehier de getrouwe en voorzichtige ANT. Ecce fidelis servus * et prudens,
dienaar, * dien de Heer geeft aangesteld quem constituit Dominus super familiam
over zijn huisgezin.
suam.
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In de EERSTE VESPERS:
. Hij heeft hem aangesteld tot heer over
ziin huis. . En tot beheerder van al zijn
bezittingen.

. Constituit eum dominum domus suae.
. Et principem omnis possessionis suae.
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ANT. Exsurgens Joseph a somno, * fecit ANT. Toen Joseph uit de slaap ontwaakte,
sicut praecepit ei Angelus Domini, et
* deed hij wat de engel des Heren hem
accepit conjugem suam.
had bevolen, en nam zijn bruid tot zich.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer ver hoor.

Oremus. - Sanctissimae Genitricis tuae
Sponsi, quaesumus, Domine, meritis
adjuvemur: ut, quod possibilitas nostra
non obtinet, ejus nobis intercessione
donetur: Qui vivis et regnas.

Laat ons bidden. - Mogen de verdiensten
van den Bruidegom uwer allerheiligste
Moeder ons bijstaan, vragen wij, Heer;
opdat hetgeen wij uit eigen kracht niet
verkrijgen, ons op zijn voorspraak worde
geschonken. Gij die leeft en heerst.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vlg.

Litanie ter ere van den heiligen Joseph
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christe, audi nos.

Christus, aanhoor ons.

Christe, exaudi nos.

Christus, verhoor ons.

Pater de caelis, Deus, miserere nobis.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

Fili, Redemptor mundi, Deus,1)

God, Zoon, Verlosser der wereld,1)

Spiritus Sancte, Deus,

God, Heilige Geest,

Sancta Trinitas, unus Deus,

Heilige Drievuldigheid, één God,

1) ontferm U over ons.
1) miserere nobis.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Sancta, Maria, ora pro nobis,

Heilige Maria, bid voor ons.

Sancte Joseph,2)

Heilig Joseph,2)

Proles David inclyta,

Roemrijke afstammeling van David,

Lumen Patriarcharum,

Licht van de aartsvaders,

Dei Genitricis Sponse,

Bruidegom van de Moeder Gods,

Custos pudice Virginis,

Kuise bewaarder van de Maagd,

2) bid voor ons.
2) ora pro nobis.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1202

Voedstervader van den Zoon van God,

Filii Dei nutricie,

Zorgvolle verdediger van Christus,

Christi defensor sedule,

Hoofd van het heilig Huisgezin,

Almae Familiae praeses,

Zeer rechtvaardige Joseph,

Joseph justissime,

Zeer kuise Joseph,

Joseph castissime,

Zeer voorzichtige Joseph,

Joseph prudentissime,

Zeer sterke Joseph,

Joseph fortissime,

Zeer gehoorzame Joseph,

Joseph oboedientissime,

Zeer getrouwe Joseph,

Joseph fidelissime,

Spiegel van geduld,

Speculum patientiae,

Beminnaar van de armoede,

Amator paupertatis,

Voorbeeld van de werklieden,

Exemplar opificum,

Luister van het huiselijk leven,

Domesticae vitae decus,

Beschermer van de maagden,

Custos virginum,

Steun van de huisgezinnen,

Familiarum columen,

Troost van de ongelukkigen,

Solatium miserorum,

Hoop van de zieken,

Spes aegrotantium,

Patroon van de stervenden,

Patrone morientium.

Schrik van de duivelen,

Terror daemonum,

Beschermer van de heilige Kerk,

Protector sanctae Ecclesiae,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, spaar ons, Heer.
parce nobis, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, verhoor ons, Heer.
exaudi nos, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, ontferm U over ons.
miserere nobis.
. Hij heeft hem aangesteld tot heer over
zijn huis.

. Constituit eum dominum domus suae.

. En tot beheerder van al zijn
bezittingen.

. Et principem omnis possessionis suae.

Laat ons bidden. - God, die U in uw
onuitsprekelijke voorzienigheid hebt
gewaardigd den heiligen Joseph tot

Oremus. - Deus, qui ineffabili providentia
beatum Joseph sanctissimae Genitricis
tuae sponsum eligere dignatus es: praesta,
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bruidegom van uw allerheiligste Moeder
te verkiezen; verleen, vragen wij, dat wij
hem, dien wij op aarde vereren als onzen
beschermer, tot voorspreker mogen
hebben in de hemel. Gij die leeft en heerst
in de eeuwen der eeuwen. . Amen.

quaesumus; ut, quem protectorem
veneramur in terris, intercessorem habere
mereamur in caelis: Qui vivis et regnas
in saecula saeculorum. . Amen.
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* Gebed
Dit gebed wordt op vele plaatsen dagelijks gebeden gedurende de maand
Maart, en na het Rozenkransgebed gedurende de maand October.
Tot u, heilige Joseph, nemen wij onze toevlucht in onze nood en, na de hulp van uw
allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw
bescherming af. Wij bidden u ootmoedig: zie goedgunstig neer op het erfdeel, dat
Jesus Christus door zijn Bloed heeft verworven, en help ons in onze noden door uw
machtige bijstand. Dat vragen wij u om wille van de liefde, die u heeft verbonden
met de onbevlekte Maagd en Moeder van God, en om wille van de vaderlijke
tederheid, waarmede gij het Kind Jesus hebt omhelsd. Zorgzame bewaarder van het
heilig huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jesus Christus. Liefderijke
vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige
beschermer, sta ons van uit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van
de duisternis. En, zoals gij weleer het Kind Jesus uit het grootste levensgevaar hebt
gered, zo verdedig nu ook de heilige Kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en
alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij, naar
uw voorbeeld en gesteund door uw hulp, heilig leven, zalig sterven, en het eeuwig
geluk in de hemel verkrijgen. Amen.

* Gebed van den heiligen Bernardinus van Siëna
Wees onzer indachtig, heilige Joseph, en spreek door de hulp van uw gebed voor
ons ten beste bij uw Voedsterzoon; stem ook gunstig voor ons de allerheiligste Maagd,
uw bruid, die de Moeder is van Hem die met den Vader en den Heiligen Geest leeft
en heerst in de eindeloze eeuwen der eeuwen. Amen.
* Behoeder en vader der maagden, heilige Joseph, aan wiens trouwe hoede de
onschuld zelve, Christus Jesus, en Maria, de Maagd der maagden, werden
toevertrouwd, bij deze beide dierbaarste panden, Jesus en Maria, bezweer en smeek
ik u mij tegen alle onreinheid te bewaren, om mij met een onbesmet gemoed, met
een zuiver hart en een kuis lichaam Jesus en Maria te allen tijde in volkomen
zuiverheid te doen dienen. Amen.
* O Joseph, maagdelijke vader van Jesus, allerzuiverste bruidegom der Maagd Maria,
bid dagelijks voor ons tot dienzelfden Jesus, den Zoon Gods; opdat wij door de
wapenen zijner genade versterkt, strijdend onze plicht vervullen in dit leven, en door
Hem gekroond worden bij onze dood.

Strofen uit de getijden volgens de Byzantijnse ritus
Gelukkige verzorger van
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Christus, dienaar van den mensgeworden Christus, gij die voor Christus' vader werd
gehouden, nader tot Hem met vrijmoedigheid om vrede te vragen en bescherming
tegen alle onheil, voor hen die u prijzen.
Gij zijt waardig geweest Christus te aanschouwen, als kind in onze gestalte
verschenen, en zijt zijn vader genoemd; allergrootst is uw heerlijkheid, een eer die
waarlijk boven alle is verheven; daarom zingen wij u lof.
Hem dien de koren in den hoge sidderend omringen, den oneindigen God, houdt gij,
Joseph, nu uit een Maagd Hij is geboren, in de handen, en gij wordt geheiligd, wijze
man, door deze ontzagwekkende aanraking; daarom eren wij u.
Na in heiligheid uw leven te hebben voleind, hoogverheven Joseph, zijt gij nu in de
luister der heiligen gezeten, heiligend die in vertrouwen immer uw heerlijke en heilige
gedachtenis vieren.
Uw gedachtenis roept geheel de aarde op tot vreugde en tot lofprijzing van het
Woord, dat u, zalige, verheerlijkt heeft; gij die altijd voor Hem staat, bid met
vrijmoedigheid en zonder ophouden, dat Hij van bekoringen bevrijde ons die uw lof
zingen.
Verkondig, Joseph, aan den Godsvader David de wonderen die gij hebt
aanschouwd: een Maagd hebt gij Moeder zien worden; met de wijzen zijt gij
aanbiddend neergeknield; met de herders hebt gij het loflied gezongen; door een
engel hebt gij de waarschuwing ontvangen van God. Bid tot Christus God, onze
zielen te redden.

De heilige apostelen
Evenals God ons zijn goedheid heeft getoond in de heilige menswording van zijn
Zoon, zo heeft Hij ons Christus' genade geschonken door de uiterlijk waarneembare
bedeling der heilige Kerk. Twaalf mannen heeft de Heer Zich uitgekozen om het
nieuwe heil te prediken en er de eerste bedienaars van te zijn. In de evangeliën lezen
wij hoe zij door Christus werden gevormd, hoe zij de getuigen waren van zijn
verheffing en na de verrijzenis door den verheerlijkten Heer werden ingewijd in de
geheimen van het koninkrijk. De Handelingen verhalen ons hoe zij werden verlicht
door den Geest en op Christus' bevel zijn uitgetrokken om de goede boodschap te
prediken tot aan de einden der aarde. Deze gezondenen - apostelen noemen wij hen
immers - eren wij als het fundament der Kerk (Eph. 2, 20), als de vorsten door God
aangesteld over geheel de aarde (Ps. 44, 17). Een voor een hebben zij, volgens de
profetie des Heren, voor rechters en beulen eer gebracht aan zijn Naam. Wij vieren
hun feestdagen met bijzondere luister en roepen hun voorspraak in, omdat zij vooral
de beschermers zijn van de Kerk, welke zij mede door hun bloed hebben bevrucht.
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Getijden op de feesten van apostelen en evangelisten
Buiten de paastijd
¶ De Lauden en Vespers op het feest van den apostel JOANNES (27 Dec.) op bladz.
1229; ter ere van de apostelen PHILIPPUS EN JACOBUS (1 Mei) op bladz. 1233; ter
ere van de apostelen PETRUS EN PAULUS (29 Juni) op bladz. 1223.
De EERSTE VESPERS bidt men, gelijk is aangegeven op bladz. 1208.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

HOC est praeceptum meum, * ut diligatis DIT is mijn gebod: * dat gij elkander
invicem, sicut dilexi vos.
liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Majorem caritatem * nemo habet, 2 ANT. Grotere liefde * heeft niemand
ut animam suam ponat quis pro amicis dan hij, die zijn leven geeft voor zijn
suis.
vrienden.
3 ANT. Vos amici mei estis, * si feceritis 3 ANT. Gij zijt mijn vrienden, * als gij
quae praecipio vobis, dicit Dominus.
volbrengt wat Ik u beveel, zegt de Heer.
4 ANT. Beati pacifici, * beati mundo
corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

4 ANT. Zalig de vredebrengers, * zalig
de zuiveren van hart, want zij zullen God
zien.

5 ANT. In patientia vestra * possidebitis 5 ANT. Door uw standvastigheid * zult
animas vestras.
gij uw ziel behouden.

Kapittel Eph. 2, 19-20
Fratres: Jam non estis hospites, et
advenae; sed estis cives Sanctorum et
domestici Dei, superaedificati super
fundamentum Apostolorum et
Prophetarum, ipso summo angulari lapide
Christo Jesu. . Deo gratias.

Broeders: Gij zijt niet langer
vreemdelingen en gasten; maar gij zijt
medeburgers der heiligen en huisgenoten
Gods, nu gij gebouwd zijt op de
grondslag der apostelen en profeten,
waarvan de hoeksteen is Christus Jesus.
. Gode zij dank.
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Lofzang
Exsultet caelum laudibus,
resultet terra gaudiis:
Apostolorum gloriam
sacra canunt solemnia.

De hemel juich' van lofgezang,
de aarde springe op van vreugd;
nu der apost'len heerlijkheid
bezingt het jaarlijks heilig feest.
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Gij, die der wereld rechters zijt,
het ware licht van 't wereldrond,
U bidden wij, diep uit het hart:
aanhoort ons dringend smeekgebed.

Vos, saecli justi judices,
et vera mundi lumina,
votis precamur cordium:
audite preces supplicum.

Gij, die de hemel door uw woord
sluit, en zijn grendels openmaakt,
ontslaat ons door uw hoog bevel
van alle zonden, vragen wij.

Qui caelum verbo clauditis,
serasque ejus solvitis,
nos a peccatis omnibus
solvite jussu, quaesumus.

Aan uw gebod gehoorzamen
aller gezondheid, ziekte, smart;
geneest die ziek van zeden zijn,
en aan de deugden geeft ons weer;

Quorum praecepto subditur
salus et languor omnium,
sanate aegros moribus,
nos reddentes virtutibus;

Opdat, wanneer de Rechter komt,
Christus, aan 't einde van de tijd,
Hij van het eeuwige geluk
ons maken zal tot deelgenoot.

Ut, cum Judex advenerit
Christus in fine saeculi,
nos sempiterni gaudii
faciat esse compotes.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Amen.

Amen.

. Zij hebben de werken van God
verkondigd. . En zijn wonderdaden
verstaan.

. Annuntiaverunt opera Dei. . Et facta
ejus intellexerunt.

ANT. Gij die alles hebt verlaten * en Mij ANT. Vos qui reliquistis * omnia, et secuti
zijt gevolgd, zult het honderdvoud
estis me, centuplum accipietis, et vitam
ontvangen en het eeuwige leven bezitten. aeternam possidebitis.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, het feest van uw heiligen apostel
(evangelist) N. met vreugde te vieren;
opdat wij steeds door zijn voorspraak
worden geholpen, en zijn geloof met
passende toewijding navolgen. Door
onzen Heer.

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
beati Apostoli (Evangelistae) tui N.
solemnitatibus gloriari: ut ejus semper et
patrociniis sublevemur, et fidem congrua
devotione sectemur. Per Dominum
nostrum.

Op het feest van den apostel JACOBUS (25 Juli):
Laat ons bidden. - Wees, Heer, de
heiligmaker en behoeder van

Oremus. - Esto, Domine, plebi tuae
sanctificator et
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custos: ut Apostoli tui Jacobi munita
praesidiis, et conversatione tibi placeat,
et secura mente deserviat. Per Dominum
nostrum.

uw volk; opdat het, beveiligd door de
bijstand van uw apostel Jacobus, U door
zijn levenswandel welgevallig zij, en U
in onbezorgdheid diene. Door onzen
Heer.

Op het feest van den apostel BARTHOLOMEUS (24 Aug.):
Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui hujus diei venerandam sanctamque
laetitiam in beati Apostoli tui
Bartholomaei festivitate tribuisti: da
Ecclesiae tuae, quaesumus, et amare quod
credidit, et praedicare quod docuit. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die ons op deze dag een waardige
en heilige vreugde hebt geschonken door
het feest van uw heiligen apostel
Bartholomeus; geef aan uw Kerk, vragen
wij, lief te hebben wat hij geloofd heeft,
en te verkondigen wat hij heeft geleerd.
Door onzen Heer.

Op het feest van den apostel MATTHEUS (21 Sept.):
Oremus. - Beati Apostoli et Evangelistae
Matthaei, Domine, precibus adjuvemur:
ut quod possibilitas nostra non obtinet,
ejus nobis intercessione donetur. Per
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Mogen wij worden
bijgestaan door de gebeden van den
heiligen apostel en evangelist Mattheus:
opdat hetgeen onze eigen kracht te boven
gaat, ons door zijn voorspraak worde
geschonken. Door onzen Heer.

Op het feest van den evangelist LUCAS (18 Oct.):
Oremus. - Interveniat pro nobis,
quaesumus, Domine, sanctus tuus Lucas
Evangelista: qui crucis mortificationem
jugiter in suo corpore pro tui nominis
honore portavit. Per Dominum.

Laat ons bidden. - Voor ons ten beste
spreke, vragen wij, Heer, uw heilige
evangelist Lucas, die voor de eer van uw
Naam de versterving van het Kruis steeds
in zijn lichaam heeft gedragen. Door
onzen Heer.

Op het feest van de apostelen SIMON en JUDAS (28 Oct.):
Oremus. - Deus, qui nos per beatos
Apostolos tuos Simonem et Judam ad
agnitionem tui nominis venire tribuisti:
da nobis eorum gloriam sempiternam et
proficiendo celebrare, et celebrando
proficere. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ons door uw
heilige apostelen Simon en Judas tot de
kennis van uw Naam hebt doen komen;
geef dat wij hun eeuwige heerlijkheid
vieren door toenemende deugdzaamheid,
en door deze viering in deugd mogen
toenemen. Door onzen Heer.
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Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

In de EERSTE VESPERS de vijf antifonen welke hierboven voor de Lauden
zijn aangegeven, bladz. 1205. De eerste vier psalmen zoals op Zondag,
bladz. 189; als vijfde psalm 116, Laudate Dominum omnes gentes, bladz.
1199.
1 ANT.

1 ANT.

DE HEER heeft gezworen * en het zal
Hem niet berouwen: Gij zijt priester in
eeuwigheid.

JURAVIT Dominus, * et non poenitebit
eum: Tu es sacerdos in aeternum.

Psalm 109
De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
neder aan mijn rechterhand,

Dixit Dominus Domino meo: * ‘Sede a
dextris meis,

Totdat ik uw vijanden leg * als een
rustbank voor uw voeten’.

Donec ponam inimicos tuos * scabellum
pedum tuorum’.

De Heer strekt uw machtige scepter uit
van Sion: * ‘Heers te midden uwer
vijanden.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum
tuorum.

U zij de heerschappij ten dage van uw Tecum principium in die virtutis tuae in
macht in de luister van uw heiligheid; * splendoribus sanctorum; * ex utero ante
uit mijn schoot heb ik U verwekt vóór de luciferum genui te’.morgenster’. De Heer heeft gezworen en het zal Hem Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum
eeuwigheid naar de wijze van
ordinem Melchisedech’.
Melchisedech’.
De Heer is aan uw rechterhand; * op de Dominus a dextris tuis, * confregit in die
dag van zijn toorn zal Hij de koningen irae suae reges.
verpletteren.
Hij zal de volkeren richten hun ondergang Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
voltrekken, * hun hoofden verpletteren * conquassabit capita in terra multorum.
over geheel de aarde.
Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg, De torrente in via bibet; * propterea
* en daarom het hoofd fier verheffen.
exaltabit caput.
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Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. De Heer heeft gezworen en het zal ANT. Juravit Dominus, et non poenitebit
Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eum: Tu es sacerdos in aeternum.
eeuwigheid.
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2 ANT. Collocet eum * Dominus cum
principibus populi sui.

2 ANT. De Heer zal hem een plaats geven
* bij de vorsten van zijn volk.

Psalm 112
De ‘vorsten van het volk’, bij wie de Heer zijn armen een plaats toedeelt,
zijn de apostelen. Zij hebben de Naam des Heren verkondigd van de opgang
der zon tot haar ondergang, dit is: van het Oosten tot ver in het Westen.
Laudate pueri, Dominum; * laudate
nomen Domini.

Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de
Naam des Heren.

Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc De Naam des Heren zij gezegend * van
nunc, et usque in saeculum.
nu af tot in eeuwigheid.
A solis ortu usque ad occasum, *
laudabile nomen Domini.

Van de opgang der zon tot haar
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.

Excelsus super omnes gentes Dominus, Verheven boven alle volken is de Heer,
* et super caelos gloria ejus.
* en boven de hemelen zijn heerlijkheid.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in Wie is gelijk den Heer onzen God, die in
altis habitat, * et humilia respicit in caelo den hoge woont, * en nederziet op wat
et in terra?
gering is in de hemel en op aarde?
Suscitans a terra inopem, * et de stercore Die den behoeftige opricht uit het stof, *
erigens pauperem,
beurt uit het slijk den arme,
Ut collocet eum cum principibus, * cum Om hem een plaats te geven bij de
principibus populi sui;
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Qui habitare facit sterilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.

Die de onvruchtbare doet wonen in haar
huis * als een blijde moeder van kinderen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Collocet eum Dominus cum
principibus populi sui.

ANT. De Heer zal hem een plaats geven
bij de vorsten van zijn volk.

3 ANT. Dirupisti, Domine, * vincula mea: 3 ANT. Gij hebt, Heer, * mijn boeien
tibi sacrificabo hostiam laudis.
verbroken; daarom breng ik U een offer
van lof.
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Credidi, propter quod locutus sum: * Ego Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel
autem humiliatus sum nimis.
diep ben ik vernederd’;
Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mendax. Quid retribuam Domino, *
mens is te vertrouwen’. Wat zal ik den
Heer wedergeven
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* voor al wat Hij mij heeft geschonken? pro omnibus, quae retribuit mihi?
De kelk des heils zal ik heffen * en de
Naam des Heren aanroepen,

Calicem salutaris accipiam; * et nomen
Domini invocabo.

Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam coram omni
ten aanschouwen van geheel zijn volk. * populo ejus; * pretiosa in conspectu
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood Domini mors sanctorum ejus:
van zijn heiligen.
Heer, ik ben slechts uw dienaar; * ik ben O Domine, quia ego servus tuus; * ego
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd. servus tuus, et filius ancillae tuae.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo
daarom breng ik U een offer van lof * en hostiam laudis, * et nomen Domini
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
invocabo.
Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam in conspectu
ten aanschouwen van geheel zijn volk, * omnis populi ejus; * in atriis domus
in de voorhoven van het huis des Heren, Domini, in medio tui, Jerusalem.
in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Gij hebt, Heer, mijn boeien
ANT. Dirupisti, Domine, vincula mea: tibi
verbroken; daarom breng ik U een offer sacrificabo hostiam laudis.
van lof.
4 ANT. Wenend gingen zij voort, * terwijl 4 ANT. Euntes ibant * et flebant, mittentes
zij hun zaad uitstrooiden.
semina sua.

Psalm 125
De apostelen hebben het zaad van Gods woord uitgezaaid ‘met tranen’,
dit is: onder veel kwellingen en tegenwerking. Maar de Heer heeft wasdom
gegeven, en ‘met schoven beladen’ zijn zij ingegaan tot de heerlijkheid
van Christus.
Toen de Heer de gevangenen van Sion
deed wederkeren, * was het alsof wij
droomden.

In convertendo Dominus captivitatem
Sion, * facti sumus sicut consolati:

Toen werd onze mond vervuld met
vreugde * en onze tong met gejuich.

Tunc repletum est gaudio os nostrum; *
et lingua nostra exsultatione.
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Toen zeide men onder de volken: *
‘Grote dingen heeft de Heer aan hen
gedaan’.

Tunc dicent inter gentes: * Magnificavit
Dominus facere cum eis.

Ja, grote dingen heeft de Heer aan ons Magnificavit Dominus facere nobiscum;
gedaan, * en daarom zijn wij verheugd. * facti sumus laetantes. Leid, Heer, ons herstel ten

Converte, Domine, capti-
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vitatem nostram, * sicut torrens in Austro. beste, * als een woestijnbeek in het
Zuiden.
Qui seminant in lacrimis, * in
exsultatione metent.

Wie zaaien met tranen, * zullen met
gejuich maaien.

Euntes ibant et flebant, * mittentes
semina, sua.

Wenend gaan zij voort, * terwijl zij hun
zaad uitstrooien.

Venientes autem venient cum
Maar juichend zullen zij terugkeren * met
exsultatione, * portantes manipulos suos. hun schoven beladen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Euntes ibant et flebant, mittentes
semina sua.

ANT. Wenend gingen zij voort, terwijl zij
hun zaad uitstrooiden.

5 ANT. Confortatus est * principatus
5 ANT. Machtig is hun heerschappij, * en
eorum, et honorati sunt amici tui, Deus. hoog staan uw vrienden in ere, God.

Psalm 138
De volgende psalm wordt op de feesten der apostelen gezongen - ook in
de mis - wegens de lofspraak, welke hij bevat van de vrienden des Heren.
Hoog moeten wij Christus' vrienden eren; en heerlijk is de heerschappij
welke zij in het hemels hof uitoefenen over de stammen van het geestelijke
Israël der Kerk.
Domine, probasti me, et cognovisti me; Heer, Gij doorschouwt mij en kent mij;
* tu cognovisti sessionem meam et
* Gij weet het, als ik ga zitten of opsta.
resurrectionem meam.
Intellexisti cogitationes meas de longe; * Gij verstaat mijn gedachten van verre; *
semitam meam et funiculum meum
als ik ga of mij te rusten leg, Gij weet het.
investigasti.
Et omnes vias meas praevidisti; * quia
non est sermo in lingua mea.

En al mijn wegen kent Gij vooruit, * en
geen woord is er op mijn tong

Ecce, Domine, tu cognovisti omnia
novissima et antiqua; * tu formasti me,
et posuisti super me manum tuam.

Of zie, Heer, Gij kent het, zowel in de
toekomst als in het verleden; * Gij hebt
mij gemaakt en houdt uw hand over mij
uitgestrekt.

Mirabilis facta est scientia tua ex me; * Hoe verheven is mij uwe kennis, * te
confortata est, et non potero ad eam. machtig, ik kan haar niet vatten. -
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Quo ibo a spiritu tuo? * et quo a facie tua Waarheen zou ik uw Geest ontlopen, *
fugiam?
en waarheen vluchten voor uw
aangezicht?
Si ascendero in caelum, tu illic es; * si
descendero in infernum, ades.

Als ik opstijg naar de hemel, Gij zijt er;
* daal ik neer in het dodenrijk, Gij zijt er.

Si sumpsero pennas meas

Al sla ik vroeg in de morgen
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mijn wieken uit * en ga wonen aan de
grenzen der zee,

diluculo, * et habitavero in extremis
maris:

Ook daar zou uw hand mij leiden * en uw Etenim illuc manus tua deducet me; * et
rechterhand mij steunen.
tenebit me dextera tua.
Al zou ik zeggen: ‘Moge duisternis mij Et dixi: Forsitan tenebrae conculcabunt
bedekken’, * de nacht zou mij omgeven me; * et nox illuminatio mea in deliciis
als een licht.
meis.
Want voor U is het duister niet donker,
en de nacht is licht als de dag; * de
duisternis is als het licht.

Quia tenebrae non obscurabuntur a te, et
nox sicut dies illuminabitur; * sicut
tenebrae ejus, ita et lumen ejus.

Want Gij hebt mijn nieren geschapen, * Quia tu possedisti renes meos; *
mij geheven uit de schoot mijner moeder. suscepisti me de utero matris meae.
Ik prijs U omdat Gij groot zijt bovenmate; Confitebor tibi quia terribiliter
* wonderbaar zijn uw werken, en mijn magnificatus es; * mirabilia opera tua, et
ziel erkent het ten zeerste.
anima mea cognoscit nimis.
Niet verholen was U mijn gebeente, toen Non est occultatum os meum a te, quod
Gij het maakte in het verborgen, * noch fecisti in occulto; * et substantia mea in
mijn wezen, toen het werd gevormd als inferioribus terrae.
in de schoot der aarde.
Uw ogen zagen reeds mijn vormloos
Imperfectum meum viderunt oculi tui, et
begin, en in uw boek stonden reeds alle in libro tuo omnes scribentur; * dies
beschreven * de dagen voor mij bestemd, formabuntur, et nemo in eis.
nog voordat er één van bestond.
Hoe hoog, o God, staan uw vrienden mij Mihi autem nimis honorificati sunt amici
in ere, * hoe machtig is hun heerschappij. tui, Deus; * nimis confortatus est
principatus eorum.
Wilde ik hen tellen, zij zijn talrijker dan Dinumerabo eos, et super arenam
het zand; * nog in de morgen zou ik
multiplicabuntur; * exsurrexi, et adhuc
tellend voor U staan. sum tecum. Mocht Gij, o God, de bozen verdelgen; Si occideris, Deus, peccatores; * viri
* en mogen van mij wijken de mannen sanguinum, declinate a me:
des bloeds,
Die arglistig over U spreken, * uw Naam Quia dicitis in cogitatione: * Accipient
gebruiken in ijdelheid.
in vanitate civitates tuas.
Zou ik dan uw haters, Heer, niet haten, * Nonne qui oderunt te, Domine, oderam?
en uw vijanden niet verafschuwen?
* et super inimicos tuos tabescebam?
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Perfecto odio oderam illos; * et inimici Haten zal ik hen met felle haat, * mijn
facti sunt mihi.
eigen vijanden zullen zij zijn.
Proba me, Deus, et scito cor meum; *
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
interroga me, et cognosce semitas meas. * toets mij en ken mijn gedachten;
Et vide, si via iniquitatis in me est; * et
deduc me in via aeterna.

En zie, of ik soms ga op de weg der
boosheid; * leid mij dan terug op de
eeuwige weg.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Confortatus est prinpatus eorum, et ANT. Machtig is hun heerschappij, en
honorati sunt amici tui, Deus.
hoog staan uw vrienden in ere, God.

Kapittel Eph. 2, 19-20
Fratres: Jam non estis hospites et
advenae; sed estis cives Sanctorum et
domestici Dei, superaedificati super
fundamentum Apostolorum et
Prophetarum, ipso summo angulari lapide
Christo Jesu. . Deo gratias.

Broeders: Gij zijt niet langer
vreemdelingen en gasten; maar gij zijt
medeburgers der heiligen en huisgenoten
Gods, nu gij gebouwd zijt op de
grondslag der apostelen en profeten,
waarvan de hoeksteen is Christus Jesus.
. Gode zij dank.

Lofzang
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang (Exsultet orbis gaudiis) met melodie op bladz.
1560.
Exsultet caelum laudibus,
resultet terra gaudiis:
Apostolorum gloriam
sacra canunt solemnia.

De hemel juich' van lofgezang,
de aarde springe op van vreugd;
nu der apost'len heerlijkheid
bezingt het jaarlijks heilig feest.

Vos, saecli justi judices,
et vera mundi lumina,
votis precamur cordium:
audite preces supplicum.

Gij, die der wereld rechters zijt,
het ware licht van 't wereldrond,
u bidden wij, diep uit het hart:
aanhoort ons dringend smeekgebed.
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Qui caelum verbo clauditis,
serasque ejus solvitis,
nos a peccatis omnibus
solvite jussu, quaesumus.

Gij, die de hemel door uw woord
sluit, en zijn grendels openmaakt,
ontslaat ons door uw hoog bevel
van alle zonden, vragen wij.

Quorum praecepto subditur
salus et languor omnium,
sanate aegros moribus,
nos reddentes virtutibus;

Aan uw gebod gehoorzamen
aller gezondheid, ziekte, smart;
geneest die ziek van zeden zijn,
en aan de deugden geeft ons weer;
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Opdat, wanneer de Rechter komt,
Christus, aan 't einde van de tijd,
Hij van het eeuwige geluk
ons maken zal tot deelgenoot.

Ut, cum Judex advenerit
Christus in fine saeculi,
nos sempiterni gaudii
faciat esse compotes.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Amen.

Amen.

. Zij hebben de werken van God
verkondigd. . En zijn wonderdaden
verstaan.

. Annuntiaverunt opera Dei. . Et facta
ejus intellexerunt.

ANT. Weest moedig in de strijd, * en
ANT. Estote fortes in bello, * et pugnate
bevecht den ouden draak; en gij zult het cum antiquo serpente: et accipietis
eeuwige rijk ontvangen.
regnum aeternum.
In de EERSTE VESPERS:
. Over geheel de aarde weerklinkt hun
stem. . En tot aan de grenzen der wereld
hun woorden.

. In omnem terram exivit sonus eorum.
. Et in fines orbis terrae verba eorum.

ANT. Want zij zullen u overleveren * aan
de rechtbanken, en in hun synagogen
zullen zij u geselen, en voor koningen en
landvoogden zult gij worden gevoerd om
Mijnentwil, tot getuigenis voor hen en
voor de heidenen.

ANT. Tradent enim vos * in conciliis, et
in synagogis suis flagellabunt vos, et ante
reges et praesides ducemini propter me
in testimonium illis et gentibus.

Op het feest van de apostel THOMAS (21 Dec.) antifoon bij de lofzang Magnificat
in beide Vespers:
ANT. Omdat gij Mij gezien hebt, *
Thomas, hebt gij geloofd; zalig zij, die
niet gezien en toch geloofd hebben,
alleluja.

ANT. Quia vidisti me, * Thoma,
credidisti: beati qui non viderunt, et
crediderunt, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, het feest van uw heiligen apostel
(evangelist) N. met vreugde te vieren;
opdat wij steeds door zijn voorspraak

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
beati Apostoli (Evangelistae) tui N.
solemnitatibus gloriari: ut ejus semper et
patrociniis sublevemur, et fidem congrua
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worden geholpen, en zijn geloof met
passende toewijding navolgen. Door
onzen Heer.

devotione sectemur. Per Dominum
nostrum.
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Op het feest van den apostel JACOBUS (25 Juli):
Oremus. - Esto, Domine, plebi tuae
sanctificator et custos: ut Apostoli tui
Jacobi munita praesidiis, et conversatione
tibi placeat, et secura mente deserviat.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Wees, Heer, de
heiligmaker en behoeder van uw volk:
opdat het, beveiligd door de bijstand van
uw apostel Jacobus, U door zijn
levenswandel welgevallig zij, en U in
onbezorgdheid diene. Door onzen Heer.

Op het feest van den apostel BARTHOLOMEUS (24 Aug.):
Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
qui hujus diei venerandam sanctamque
laetitiam in beati Apostoli tui
Bartholomaei festivitate tribuisti: da
Ecclesiae tuae, quaesumus, et amare quod
credidit, et praedicare quod docuit. Per
Dominum.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die ons op deze dag een waardige
en heilige vreugde hebt geschonken door
het feest van uw heiligen apostel
Bartholomeus; geef aan uw Kerk, vragen
wij, lief te hebben wat hij geloofd heeft,
en te verkondigen wat hij heeft geleerd.
Door onzen Heer.

Op het feest van den apostel MATTHEUS (21 Sept.):
Oremus. - Beati Apostoli et Evangelistae
Matthaei, Domine, precibus adjuvemur:
ut quod possibilitas nostra non obtinet,
ejus nobis intercessione donetur. Per
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Mogen wij worden
bijgestaan door de gebeden van den
heiligen apostel en evangelist Mattheus;
opdat hetgeen onze eigen kracht te boven
gaat, ons door zijn voorspraak worde
geschonken. Door onzen Heer.

Op het feest van den evangelist LUCAS (18 Oct.):
Oremus. - Interveniat pro nobis,
quaesumus, Domine, sanctus tuus Lucas
Evangelista: qui crucis mortificationem
jugiter in suo corpore pro tui nominis
honore portavit. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Voor ons ten beste
spreke, vragen wij. Heer, uw heilige
evangelist Lucas, die voor de eer van uw
Naam de versterving van het Kruis steeds
in zijn lichaam heeft gedragen. Door
onzen Heer.

Op het feest van de apostelen SIMON en JUDAS (28 Oct.):
Oremus. - Deus, qui nos per beatos
Apostolos tuos Simonem et Judam ad
agnitionem tui nominis venire tribuisti:
da nobis eorum gloriam sempiternam et
proficiendo celebrare, et celebrando
proficere. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ons door uw
heilige apostelen Simon en Judas tot de
kennis van uw Naam hebt doen komen:
geef dat wij hun eeuwige heerlijkheid
vieren door toenemende deugdzaamheid,
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en door deze viering in deugd mogen
toenemen. Door onzen Heer.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vlg.

Getijden op de feesten van apostelen en evangelisten
Gedurende de paastijd
De EERSTE VESPERS bidt men, gelijk is aangegeven op bladz. 1218.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

UW HEILIGEN, * Heer, zullen bloeien SANCTI tui, * Domine, florebunt sicut
als een lelie, alleluja; zij zullen voor U lilium, alleluja: et sicut odor balsami
zijn als balsemgeur, alleluja.
erunt ante te, alleluja.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. In het rijk des hemels * is de
verblijfplaats der heiligen, alleluja; en
voor eeuwig is hun rust, alleluja.

2 ANT. In caelestibus regnis * Sanctorum
habitatio est, alleluja: et in aeternum
requies eorum, alleluja.

3 ANT. Onder uw beschutting * riepen
uw heiligen, Heer, alleluja, alleluja,
alleluja.

3 ANT. In velamento * clamabant Sancti
tui, Domine, alleluja, alleluja, alleluja.

4 ANT. Geesten en zielen * der
rechtvaardigen, zingt een lofzang voor
onzen God, alleluja, alleluja.

4 ANT. Spiritus et animae * justorum,
hymnum dicite Deo nostro, alleluja,
alleluja.

5 ANT. De rechtvaardigen schitteren * als 5 ANT. Fulgebunt justi * sicut sol in
de zon voor het aanschijn van God,
conspectu Dei, alleluja.
alleluja.
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Kapittel Wijsh. 5, 1
De rechtvaardigen zullen met groot
vertrouwen staan tegenover hen, die hen
eens hebben gekweld en die hun moeiten
vruchteloos hebben geacht. . Gode zij
dank.

Stabunt justi in magna constantia
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui
abstulerunt labores eorum. . Deo
gratias.

Lofzang
Bij deze klare Paastijvreugd
schittert de zon in reiner glans,

Claro Paschali gaudio
sol mundo nitet radio,
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cum Christum jam Apostoli
visu cernunt corporeo.

nu de apostelen hun Heer
zien met lichamelijke blik.

Ostensa sibi vulnera
in Christi carne fulgida,
resurrexisse Dominum
voce fatentur publica.

De wonden worden hun getoond
die fonkelen in Christus' vlees;
en dat de Heer verrezen is
verkonden zij met luide stem.

Rex Christe clementissime,
tu corda nostra posside,
ut tibi laudes debitas
reddamus omni tempore.

Christus, genadenrijke Vorst,
neem Gij ons hart in eigendom,
opdat wij onze plicht van lof
aanbieden U te allen tijd.

Quaesumus, Auctor omnium,
in hoc Paschali gaudio,
ab omni mortis impetu
tuum defende populum.

Wij vragen, Schepper van 't heelal,
dat Gij in deze hoogtijvreugd
voor alle dreigingen des doods
uw kudde en volk beschermen wilt.

Gloria tibi, Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Heer, zij heerlijkheid, die uit
het dodenrijk zijt opgestaan,
met Vader en den Heil'gen Geest,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Pretiosa in conspectu Domini, alleluja. . Kostbaar in de ogen des Heren,
. Mors Sanctorum ejus, alleluja.
alleluja. . Is de dood van zijn heiligen,
alleluja.
ANT. Filiae Jerusalem, * venite et videte
Martyres cum coronis, quibus coronavit
eos Dominus in die solemnitatis et
laetitiae, alleluja, alleluja.

ANT. Dochters van Jerusalem, * komt en
aanschouwt de martelaren met de
kransen, waarmede de Heer hen heeft
bekranst op de hoogtijdag van vreugde,
alleluja, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui beatum N.
(Apostolum et) Evangelistam tuum
evangelicae praedicationis gratia
sublimasti: tribue, quaesumus; ejus nos
semper et eruditione proficere, et oratione
defendi. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die uw heiligen
(apostel en) evangelist N. door de genade
van de verkondiging van het Evangelie
hebt verheven; geef, vragen wij, dat zijn
onderrichting ons steeds ten voordeel zij,
en wij door zijn voorspraak worden
beschermd. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.
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Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

UW HEILIGEN, * Heer, zullen bloeien SANCTI tui, * Domine, florebunt sicut
als een lelie, alleluja; zij zullen voor U lilium, alleluja; et sicut odor balsami
zijn als balsemgeur, alleluja.
erunt ante te, alleluja.
Psalm 109: Dixit Dominus, bladz. 1208.
2 ANT. In het rijk des hemels * is de
verblijfplaats der heiligen, alleluja; en
voor eeuwig is hun rust, alleluja.

2 ANT. In caelestibus regnis * Sanctorum
habitatio est, alleluja: et in aeternum
requies eorum, alleluja.

Psalm 112: Laudate pueri Dominum, bladz. 1209.
In de EERSTE VESPERS psalm 110: Confitebor tibi Domine, bladz. 190.
3 ANT. Onder uw beschutting * riepen
uw heiligen, Heer, alleluja, alleluja,
alleluja.

3 ANT. In velamento * clamabant Sancti
tui, Domine, alleluja, alleluja, alleluja.

Psalm 115: Credidi propter quod locutus sum, bladz. 1209.
In de EERSTE VESPERS psalm 111: Beatus vir qui timet Dominum, bladz. 192.
4 ANT. Geesten en zielen * der
rechtvaardigen, zingt een lofzang voor
onzen God, alleluja, alleluja.

4 ANT. Spiritus et animae * justorum,
hymnum dicite Deo nostro, alleluja,
alleluja.

Psalm 125: In convertendo Dominus captivitatem Sion, bladz. 1210
In de EERSTE VESPERS psalm 112: Laudate pueri Dominum, bladz. 193.
5 ANT. De rechtvaardigen schitteren * als 5 ANT. Fulgebunt justi * sicut sol in
de zon voor het aanschijn van God,
conspectu Dei, alleluja.
alleluja.
Psalm 138: Domine, probasti me et cognovisti me, bladz. 1211.
In de EERSTE VESPERS psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1199.
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Kapittel Wijsh. 5, 1
De rechtvaardigen zullen met groot
vertrouwen staan tegenover hen, die hen
eens hebben gekweld en die hun moeiten
vruchteloos hebben geacht. . Gode zij
dank.

Stabunt justi in magna constantia
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui
abstulerunt labores eorum. . Deo
gratias.
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Lofzang
¶ De gewijzigde tekst met melodie op bladz. 1561.
Tristes erant Apostoli
de nece sui Domini,
quem morte crudelissima
servi damnarant impii.

Vol droefheid was d'apostelschaar
over de moord op hunnen Heer,
dien in een allerwreedste dood
onheil'gen hadden omgebracht.

Sermone blando Angelus
praedixit mulieribus:
in Galilaea Dominus
videndus est quantocius.

De engel met zijn zoete stem
heeft het den vrouwen aangezegd:
In Galilea zal de Heer
Zich tonen binnen korte tijd.

Illae dum pergunt concitae
Apostolis hoc dicere,
videntes eum vivere,
Christi tenent vestigia.

Wanneer de vrouwen ijlings gaan
te zeggen dit den leerlingen,
vol blijdschap ziende dat Hij leeft,
snellen zij Christus tegemoet.

Quo agnito, discipuli
in Galilaeam propere
pergunt videre faciem
desideratam Domini.

d'Apostelen op dit bericht
naar Galilea haasten zich,
om daar te gaan aanschouwen het
geliefde aanschijn van hun Heer.

Quaesumus, Auctor omnium,
in hoc Paschali gaudio,
ab omni mortis impetu
tuum defende populum.

Wij vragen, Schepper van 't heelal,
dat Gij in deze hoogtijvreugd
voor alle dreigingen des doods
uw kudde en volk beschermen wilt.

Gloria tibi, Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre, et Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

U, Heer, zij heerlijkheid, die uit
het dodenrijk zijt opgestaan,
met Vader en den Heil'gen Geest,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Pretiosa in conspectu Domini, alleluja. . Kostbaar in de ogen des Heren,
. Mors Sanctorum ejus, alleluja.
alleluja. . Is de dood van zijn heiligen,
alleluja.
ANT. Sancti et justi, * in Domino gaudete, ANT. Heiligen en rechtvaardigen, *
alleluja: vos elegit Deus in hereditatem verheugt u in den Heer, alleluja; u heeft
sibi, alleluja.
God Zich tot zijn erfdeel verkoren,
alleluja.
In de EERSTE VESPERS:
. Sancti et justi, in Domino gaudete,
alleluja. . Vos elegit Deus in
hereditatem sibi, alleluja.

. Heiligen en rechtvaardigen, verheugt
u in den Heer, alleluja. . U heeft God
Zich tot zijn erfdeel verkoren, alleluja.
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ANT. Het eeuwige licht * zal oplichten
voor uw heiligen, Heer, en een
eeuwigheid van tijden, alleluja.

ANT. Lux perpetua * lucebit Sanctis tuis,
Domine, et aeternitas temporum, alleluja.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die uw heiligen
(apostel en) evangelist N. door de genade
van de verkondiging van het Evangelie
hebt verheven; geef, vragen wij, dat zijn
onderrichting ons steeds ten voordeel zij,
en wij door zijn voorspraak worden
beschermd. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui beatum N.
(Apostolum et) Evangelistam tuum
evangelicae praedicationis gratia
sublimasti: tribue, quaesumus; ejus nos
semper et eruditione proficere, et oratione
defendi. Per Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Regina caeli, bladz.
201.

Gebeden ter ere van de heilige apostelen
Almachtige God, geef ons deel en gemeenschap met de profeten en met de apostelen
van uw Christus, en doe ons treden in het voetspoor van uw eniggeboren Zoon. Zo
biddend verstaan wij wat wij vragen, want in werkelijkheid zeggen wij dit: Laat ons
zo gehaat worden, als de profeten gehaat zijn, en laat ons dezelfde woorden spreken
om wille waarvan ook de apostelen vervolging en lijden hebben ondergaan.
Heer God, die ons door uw heilige apostelen het geheim van het Evangelie der
heerlijkheid van uw Christus hebt geopenbaard, en hun naar de oneindige gave van
uw genade gegeven hebt aan geheel de wereld de overvloed van uw onnaspeurlijke
ontferming te verkondigen; wij vragen U, Heer, maak ons hun gemeenschap en hun
beloning waardig. Verleen ons altijd te wandelen in hun voetspoor, opdat wij hen
volgen in hun strijd en deel hebben aan de moeiten en inspanning, welke zij vol liefde
hebben doorstaan. Bewaar uw heilige Kerk, welke Gij door hen hebt gegrondvest;
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zegen de lammeren van uw kudde; en vermenigvuldig deze wijnstok, welke uw
rechterhand heeft geplant, door Christus Jesus onzen Heer.
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Christus, Zoon van God, na de profeten hebt Gij de kinderen van de nieuwe genade
doen binnengaan, toen Gij, als zonen op de plaats van hun vaders, de profeten hebt
doen opvolgen door de apostelen, die vrijwillig voor U hun leven hebben gegeven
en daarom het loon onder de heiligen hebben verworven, en wier prediking door de
Godsspraak van de profeten, die hun zijn voorafgegaan, is bevestigd. Wij bidden en
smeken U, dat, gelijk Gij in heerlijke ordening door het licht van beide testamenten
uwe waarheid hebt getoond, Gij ons altijd de erfgenamen van deze uw apostelen
doet zijn; opdat wij, die door hen het geloof hebben ontvangen, tezamen met hen U
voor eeuwig als ons erfdeel bezitten.
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De apostelen Petrus en Paulus
Aan alle apostelen heeft de Heer het priesterschap, de rechtsmacht en het herdersambt
in de Kerk verleend. Maar tot PETRUS, die Hem - toen allen zwegen - heeft beleden
als den Zoon van den levenden God, heeft Hij bovendien gezegd, dat Hij op hem als
op een rots en tot in lengte van dagen (dit is: mede in al zijn opvolgers) zijn Kerk
grondvestte (Mt. 16, 16-18); dat hem in het bijzonder de sleutels van het hemelrijk
werden toevertrouwd (Mt. 16, 19); dat het zijn plicht was zijn broeders te sterken
(Lc. 22, 32); dat hij niet alleen de lammeren, maar ook de schapen moest weiden (Jo.
21, 15-17). Petrus is niet slechts de eerste onder de apostelen, hij is ook hun hoofd;
zo heeft de Kerk het steeds verstaan. Waar Petrus is, daar is de Kerk. Als Petrus
spreekt in de volheid van zijn ambt, dan luisteren wij naar den Geest van Christus.
De heilige PAULUS is de laatstgeroepene der apostelen; hij heeft Christus eerst erkend
toen Deze hem verscheen op de weg naar Damascus. Maar hem in het bijzonder is
de genadegave der prediking verleend, welke van het primaat van Petrus is
onderscheiden, ofschoon - als iedere genadegave - steeds daaraan onderworpen. De
geschiedenis van zijn missiereizen lezen wij in de Handelingen der Apostelen; zijn
prediking zelf bleef ons bovendien bewaard in zijn brieven, welke mede tot de
geschriften van het Nieuwe Testament behoren.
Beider feestdag vieren wij op 29 Juni, als wij herdenken hoe zij beiden te Rome de
marteldood zijn gestorven; Petrus op de Vaticaanse heuvel aan het kruis - met het
hoofd omlaag, omdat de apostel zich niet waardig achtte gelijk zijn Heer te sterven
- en Paulus langs de weg van Ostia door het zwaard. Wij eren de beide apostelvorsten
die de Kerk hebben bevestigd en Christus zijn gevolgd tot in de dood. Maar zelfs op
deze dag roemt de liturgie Petrus boven Paulus; want aan den nederigen visser werd
groter macht geschonken dan aan den groten prediker en theoloog.
Het primaat van sint Petrus eerde reeds de oude Romeinse kerkgemeente door een
feestdag op 22 Februari. Een gelijksoortige
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viering kenden de Gallische en Spaanse kerken op 18 Januari. Beide feesten zijn op
den duur blijvend in de Romeinse kalender opgenomen; het feest van 18 Januari
kreeg daarbij de naam van Sint Petrus' Stoel te Rome, dat van 22 Februari noemde
men Sint Petrus' Stoel te Antiochië. Beide vieringen betreffen de uitverkiezing van
de eersten opperherder der Kerk, die onder Gods ingeving te Rome voor zich en zijn
opvolgers zijn zetel heeft gevestigd. Het feest van Sint Petrus' Banden op 1 Augustus
is het wijdingsfeest van de Romeinse basiliek van die naam.
Daar de liturgie van 29 Juni grotendeels aan sint Petrus is gewijd, volgt op 30 Juni
de Gedachtenis van sint Paulus. Het oude Gallische feest van Sint Paulus' Bekering
vieren wij op 25 Januari.

Getijden op de feestdag van de apostelen Petrus en Paulus
(29 juni)
Op 28 Juni bidt men de EERSTE VESPERS zoals is aangegeven op bladz. 1225.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

PETRUS et Joannes * ascendebant in
templum ad horam orationis nonam.

PETRUS en Joannes * gingen op naar de
tempel om te bidden, omtrent het negende
uur.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Argentum et aurum * non est
mihi: quod autem habeo, hoc tibi do.

2 ANT. Zilver en goud * bezit ik niet;
maar ik geef u hetgeen ik bezit.

3 ANT. Dixit Angelus ad Petrum: *
Circumda tibi vestimentum tuum, et
sequere me.

3 ANT. De engel zeide tot Petrus: *
Omgord u met uw kleed, en volg mij.

4 ANT. Misit Dominus * Angelum suum, 4 ANT. De Heer heeft zijn engel gezonden
et liberavit me de manu Herodis, alleluja. * en mij ontrukt aan de hand van
Herodes, alleluja.
5 ANT. Tu es Petrus, * et super hanc
petram aedificabo Ecclesiam meam.

5 ANT. Gij zijt Petrus, * en op deze
steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.
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Kapittel Hand. 12, 1-3
Misit Herodes rex manus, ut affligeret
quosdam de Ecclesia. Occidit autem
Jacobum fratrem Joannis

Koning Herodes legde de hand op enigen
van de Kerk om hen te mishandelen.
Jacobus, den broeder van Joannes,
doodde

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1224

hij met het zwaard. Toen hij zag, dat dit gladio. Videns autem quia placuerit
aan de Joden welgevallig was, liet hij ook Judaeis, apposuit ut apprehenderet et
Petrus gevangen nemen. . Gode zij
Petrum. . Deo gratias.
dank.

Lofzang van Elpis
Nu, goede herder, Petrus, hoor
goedgunstig ons
gebed en smeken; slaak de boei van
zondenschuld
door d'u gegeven macht, waarmee gij op
uw woord
de hemel allen sluiten kunt of openen.

Jam, bone Pastor, Petrus, clemens accipe

Verheven leraar, Paulus, leer de goede
weg,
en maak dat wij ons hart ten hemel
vestigen;
totdat gegeven wordt de volle overmaat,

Doctor egregie, Paule, mores instrue,
et mente polum nos transferre satage:
donec perfectum largiatur plenius,
evacuato quod ex parte gerimus.

vota precantum, et peccati vincula
resolve, tibi potestate tradita,
qua cunctis caelum verbo claudis, aperis.

wanneer verdwijnen zal hetgeen ten dele
is.
Aan Gods Drievuldigheid zij ere zonder
eind,
en lof en macht en nimmer zwijgend
jubellied,
die drie in één is, Hem blijft steeds het
koninkrijk
nu en altijd, door ongemeten eeuwigheid.

Sit Trinitati sempiterna gloria,
honor, potestas atque jubilatio,
in unitate, cui manet imperium,
ex tunc et modo, per aeterna saecula.

Amen.

Amen.

. Zij hebben de werken van God
verkondigd. . En zijn wonderdaden
verstaan.

. Annuntiaverunt opera Dei. . Et facta
ejus intellexerunt.

ANT. Al wat * gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn; en al
wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook
in de hemel ontbonden zijn, zegt de Heer
tot Simon Petrus.

ANT. Quodcumque * ligaveris super
terram, erit ligatum et in caelis; et
quodcumque solveris super terram, erit
solutum et in caelis: dicit Dominus
Simoni Petro.
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Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die deze dag door Oremus. - Deus, qui hodiernam diem
het martelaarApostolo-
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rum tuorum Petri et Pauli martyrio
consecrasti: da Ecclesiae tuae, eorum in
omnibus sequi praeceptum; per quos
religionis sumpsit exordium. Per
Dominum nostrum.

schap van uw heilige apostelen Petrus en
Paulus hebt geheiligd; maak dat uw Kerk
in alles de onderrichting volge van hen,
van wie zij het eerst het geloof heeft
ontvangen. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
In de TWEEDE VESPERS is tot het kapittel alles gelijk aan het Gemeenschappelijke
van de apostelen, bladz. 1208 vlg.
In de EERSTE VESPERS de vijf antifonen welke hierboven voor de Lauden zijn
aangegeven, bladz. 1223. De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189; als
vijfde psalm 116, Laudate Dominum omnes gentes, bladz. 1199.

Kapittel Hand. 12, 1-3
MISIT Herodes rex manus, ut affligeret
quosdam de Ecclesia. Occidit autem
Jacobum fratrem Joannis gladio. Videns
autem quia placuerit Judaeis, apposuit ut
apprehenderet et Petrum. . Deo gratias.

KONING Herodes legde de hand op
enigen van de Kerk om hen te
mishandelen. Jacobus, den broeder van
Joannes, doodde hij met het zwaard. Toen
hij zag, dat dit aan de Joden welgevallig
was, liet hij ook Petrus gevangen nemen.
. Gode zij dank.

Lofzang van Elpis
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¶ De gewijzigde tekst (Decora lux) met melodie op bladz. 1562.
Aurea luce et decore roseo
Lux lucis omne perfudisti saeculum:
decorans caelos inclyto martyrio
hac sacra die, quae dat reis veniam.

In gouden schijn en pracht van rozenrode
glans
hebt Gij, het Licht van licht, de wereld
overstraald
en siert de heem'len met de roem der
martelie
van deze heil'ge dag, die zondaars
vrijspraak schenkt.

Janitor caeli, Doctor orbis pariter,
judices saecli, vera mundi lumina:
per crucem alter, alter ense triumpnans,
vitae senatum laureati possident

Des hemels wachter en der aarde leraar
ook,
rechters des levens en der wereld ware
licht,
door zege, d'een van 't kruis, de ander van
het zwaard,
gelauwerd zetelen in 't hof des levens zij.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1226

Gelukkig Rome, dat door 't kostelijke
bloed
van zo voorname prinsen nu gepurperd
zijt!
Niet door uw eigen roem, maar door hun
lauweren
is 't, dat gij heel de pracht der wereld
overtreft.

O felix Roma, quae tantorum Principum

Aan Gods Drievuldigheid zij ere zonder
eind,
en lof en macht en nimmer zwijgend
jubellied,
die drie in één is, Hem blijft steeds het
koninkrijk
nu en altijd, door ongemeten eeuwigheid.

Sit Trinitati sempiterna gloria,
honor, potestas atque jubilatio
in unitate, cui manet imperium
ex tunc et modo, per aeterna saecula.

Amen.

Amen.

. Zij hebben de werken van God
verkondigd. . En zijn wonderdaden
verstaan.

. Annuntiaverunt opera Dei. . Et facta
ejus intellexerunt.

ANT. Heden * heeft Simon Petrus het
dwarshout des kruises beklommen,
alleluja; heden is de sleuteldrager van het
rijk vol vreugde ingegaan tot Christus;
heden is de apostel Paulus, het licht van
het wereldrond, met gebogen hoofd om
wille van Christus' Naam gekroond met
het martelaarschap, alleluja.

ANT. Hodie * Simon Petrus ascendit
crucis patibulum, alleluja; hodie
clavicularius regni gaudens migravit ad
Christum: hodie Paulus Apostolus, lumen
orbis terrae, inclinato capite, pro Christi
nomine martyrio coronatus est, alleluja.

es purpurata pretioso sanguine!
Non laude tua, sed ipsorum meritis
excellis omnem mundi pulchritudinem.

In de EERSTE VESPERS:
. Over geheel de aarde weerklinkt hun
stem. . En tot aan de grenzen der wereld
hun woorden.

. In omnem terram exivit sonus eorum.
. Et in fines orbis terrae verba eorum.

ANT. Gij zijt de herder der schapen, * de ANT. Tu es pastor ovium, * Princeps
vorst der apostelen; aan u zijn de sleutels Apostolorum: tibi traditae sunt claves
van het rijk der hemelen gegeven.
regni caelorum.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die deze dag door
het martelaarschap van uw heilige
apostelen Petrus en Paulus hebt geheiligd;
maak dat uw Kerk in alles de

Oremus. - Deus, qui hodiernam diem
Apostolorum tuorum Petri et Pauli
martyrio consecrasti: da Ecclesiae tuae,
eorum in
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omnibus sequi praeceptum; per quos
religionis sumpsit exordium. Per
Dominum nostrum.

onderrichting volge van hen, van wie zij
het eerst het geloof heeft ontvangen. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Salve Regina, bladz.
202.

Gebeden ter ere van den heiligen Petrus
Christus, Zoon van God, om uw Kerk te bouwen op een rots, hebt Gij aan den heiligen
Petrus, den prins van alle apostelen, de sleutels van het rijk der hemelen gegeven,
opdat de Kerk haar grondslag zou vinden in hem, die U niet slechts eerder dan de
anderen heeft liefgehad, maar ook verdiend heeft te belijden. Geef ons tot volmaakte
heiligheid te komen, ontsla ons van onze zonden door hem, aan wien Gij in de Kerk
de macht hebt verleend om te binden en te ontbinden, en doe ons door hem binnengaan
in het rijk van het eeuwige leven.
Jesus, onze Heiland en Heer, die de opperste macht van de apostolische waardigheid
aan uw heiligen apostel Petrus hebt willen verlenen; geef ons door zijn voorspraak,
dat wij, die door zijn prediking zijn geroepen, hem de verschuldigde eer bewijzen,
en met hem deel mogen hebben aan het eeuwige erfdeel; opdat vlees en bloed, welke
uw openbaring niet kennen, geen macht over ons hebben, maar opdat uw Geest, die
hem bewoog U als den Zoon van God te belijden, ons zo vervulle dat wij het loon
van het komende oordeel verwerven.
Jesus, Zoon van God, die aan Petrus, den vorst van alle apostelen, omdat hij U meer
dan de andere leerlingen liefhad, wegens het getuigenis van zijn liefde uw schapen
hebt toevertrouwd; bevrijd door zijn voorspraak de Kerk, wier hoofd hij is geworden,
van ergernis, en bewaar haar in vrede; opdat zij brande van liefde, groeie in geloof,
sterk zij in hoop, en schittere in heilige werken. Moge zij behoed worden door de
onvermoeibare bescherming van hem, op wiens prediking en voorbeeld zij
gegrondvest is.

Ter ere van de heilige Petrus en Paulus
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Heer, die boven de andere apostelen die Gij hebt uitgekozen, den heiligen Petrus tot
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hoofd van het geloof en tot grondslag der Kerk hebt aangesteld; Gij die door een
hemelse roeping Paulus, het uitverkoren werktuig, tot het apostolaat hebt verheven,
opdat hij aan de heidenen uw verborgen geheimenis zou openbaren en hen tot het
heil zou roepen; Gij die door deze uitverkorenen, deze twee lichten der wereld, uw
Kerk hebt opgebouwd; ontferm U over ons, Christus, door hun voorspraak.
Dezen zijn, Christus Heer, uw vrienden Petrus en Paulus, die hun lichaam hebben
overgeleverd ten dode, en geworden zijn de bedelers van de genade, de stichters der
Kerk. Niets heeft de eenheid van hun prediking en het geluk van hun gezamenlijke
dood kunnen verbreken of verminderen. Daarom vragen wij, dat Gij ons, die Gij U
door hun onderrichting tot een gelovig volk hebt gemaakt, door hun gebed mede tot
erfgenamen maakt van het hemelse rijk.

Strofen uit de Oosterse liturgische boeken
Zalig zijt gij, uitverkorene, hoofd der apostelschaar, Simon, want uw Heer en God
heeft u het heil geschonken, en de naam van rots en fundament hebt gij van Hem
ontvangen. Door uw gebed, heilige apostel Simon, zijn scheuringen en twisten van
de Kerk geweken. Moge de vrede van den Zoon, uw Heer, voor altijd in haar wonen.
Gij hebt uw Kerk gegrondvest, Heer, op de standvastigheid van Petrus, op Paulus'
wetenschap en schitterende wijsheid, op beider waarachtige verkondiging Gods,
welke dwaling van godloosheid verdrijft; daarom, door dezen in uw kennis ingewijd,
zingen wij U lof, Jesus vol van macht, de Redder onzer zielen.
Petrus, reivoerder der roemrijke apostelen, rots van het geloof, en gij verheven
Paulus, leraar en licht van de heilige Kerken, nu gij staat voor Gods troon, weest
onze voorsprekers bij Christus.
Welke kransen van lofprijzing kunnen wij vlechten om Petrus en Paulus te tooien?
Die ontrukt zijn aan het lichaam en verenigd met den Geest, die wij eren als de
aanvoerders van de boden Gods - den een als den eerste der apostelen, den ander als
hem die meer dan de anderen heeft geijverd - wel waardig bekranst hen met kronen
van onsterfelijke heerlijkheid Christus onze God, die rijk is aan ontferming.
O Petrus, rots en grondslag; Paulus, uitverkoren werktuig! Als een koppel ossen
hebben zij allen voortgesleept tot de heilige kennis van Christus, volkeren, steden
en eilanden. De Joden hebben zij weer tot Christus gevoerd, en zij bidden Hem onze
zielen te redden.
Gij die onder de apostelen de eerste tronen bezet, leraren
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der wereld, bidt den Heer reld zijn vrede te geven en aan van het heelal aan de weonze zielen zijn grote ontferming.

De apostel Joannes
De heilige Joannes was de beminde leerling die bij het avondmaal aan de borst des
Heren mocht rusten. Hij was getuige van Christus' verheerlijking op de berg, van de
doodsangst in de hof; met de Moeder Gods stond hij onder het kruis. Hij is de schrijver
van het vierde evangelie, van een drietal brieven en van de Openbaring. Wegens de
verhevenheid zijner beschouwingen noemen de Oosterse christenen hem ‘den
theoloog’. In hoge ouderdom is hij te Ephese gestorven. Zijn feestdag vieren wij op
27 December. Het feest van 6 Mei is de verjaardag van de wijding der Joannesbasiliek
bij de Latijnse Poort te Rome; in later tijd werd deze feestdag verbonden met de oude
overlevering, dat de apostel daar ter plaatse onder Domitianus in kokende olie
gemarteld zou zijn, zonder nochtans te sterven.
In de getijden vinden wij tal van zinspelingen op de geheimzinnige woorden die
Christus voor zijn hemelvaart aangaande den beminden leerling heeft gesproken, en
die Joannes zelf heeft opgetekend (Jo. 21, 20 vlg.). Reeds de broeders in de eerste
christengemeente, schrijft de apostel, hebben deze woorden verkeerd verstaan. ‘Jesus
had hem echter niet gezegd, dat hij niet sterven zou, maar: Indien Ik hem wil laten
blijven, totdat Ik kom, wat maakt dit uit voor u?’ (Jo. 21, 23) De betekenis van deze
woorden des Heren schijnt deze te zijn: de apostelen moeten Christus volgen in zijn
lijden, gelijk het duidelijk tot Petrus werd gezegd (Jo. 21, 19), maar de roeping van
Joannes is het tot in hoge ouderdom te wachten totdat Christus hem roept.

Getijden op de feestdag van den apostel Joannes
(27 december)
De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

VALDE honorandus est * beatus Joannes, TEN ZEERSTE moeten wij eren * den
qui supra pectus Domini in coena
heiligen Joannes, die bij het avondmaal
recubuit.
aan de borst des Heren heeft gerust.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Hic est discipulus ille, * qui
testimonium per-

2 ANT. Deze is de leerling, * die hierover
getuigenis aflegt; en
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wij weten, dat zijn getuigenis waarachtig hibet de his: et scimus quia verum est
is.
testimonium ejus.
3 ANT. Deze is mijn leerling; * Ik wil
hem zo laten blijven, totdat Ik kom.

3 ANT. Hic est discipulus meus: * sic eum
volo manere, donec veniam.

4 ANT. Er zijn er onder die hier staan, * 4 ANT. Sunt de hic stantibus, * qui non
die de dood niet zullen smaken, voordat gustabunt mortem, donec videant Filium
zij den Zoon des mensen zullen
hominis in regno suo.
aanschouwen in zijn rijk.
5 ANT. Zie mijn uitverkoren dienaar *
dien Ik heb uitgekozen; op hem heb Ik
mijn Geest doen rusten.

5 ANT. Ecce puer meus * electus, quem
elegi, posui super eum Spiritum meum.

Kapittel Eccli. 15, 1-2
Wie God vreest zal het goede volbrengen; Qui timet Deum, faciet bona: et qui
en wie de gerechtigheid onderhoudt zal continens est justitiae, apprehendet illam,
haar verwerven; en zij zal hem tegemoet et obviabit illi quasi mater honorificata.
treden als een geëerde moeder. . Gode . Deo gratias.
zij dank.
Lofzang Exsultet caelum laudibus, bladz. 1205.
. Deze is de leerling, die hierover
getuigenis aflegt. . En wij weten, dat
zijn getuigenis waarachtig is.

. Hic est discipulus ille, qui testimonium
perhibet de his. . Et scimus quia verum
est testimonium ejus.

ANT. Dit is Joannes, * die bij het
avondmaal aan de borst des Heren heeft
gerust; de heilige apostel, aan wien de
geheimen des hemels zijn geopenbaard.

ANT. Iste est Joannes, * qui supra pectus
Domini in coena recubuit: beatus
Apostolus, cui revelata sunt secreta
caelestia.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Verlicht, Heer, genadig
uw Kerk; opdat zij, door de lering van uw
heiligen apostel en evangelist Joannes
overstraald, tot de eeuwige goederen
kome. Door onzen Heer.

Oremus. - Ecclesiam tuam, Domine,
benignus illustra: ut beati Joannis
Apostoli tui et Evangelistae illuminata
doctrinis, ad dona perveniat sempiterna.
Per Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.
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De vespers
Tot aan het kapittel zijn de Vespers gelijk aan die op het feest van de Geboorte des
Heren, bladz. 549.

Kapittel Eccli. 15, 1-2
QUI timet Deum, faciet bona: et qui
continens est justitiae, apprehendet illam,
et obviabit illi quasi mater honorificata.
. Deo gratias.

WIE God vreest zal het goede
volbrengen; en wie de gerechtigheid
onderhoudt zal haar verwerven; en zij zal
hem tegemoet treden als een geëerde
moeder. . Gode zij dank.

Lofzang Exsultet caelum laudibus, bladz. 1213.
. Valde honorandus est beatus Joannes. . Ten zeerste moeten wij eren den
. Qui supra pectus Domini in coena
heiligen Joannes. . Die bij het
recubuit.
avondmaal aan de borst des Heren heeft
gerust.
ANT. Exiit * sermo inter fratres, quod
discipulus ille non moritur; et non dixit
Jesus, Non moritur: sed, Sic eum volo
manere, donec veniam.

ANT. Er ging een gerucht * onder de
broeders, dat deze leerling niet zou
sterven; Jesus echter had niet gezegd: Hij
zal niet sterven, maar: Ik wil hem zo laten
blijven, totdat Ik kom.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Ecclesiam tuam, Domine,
benignus illustra: ut beati Joannis
Apostoli tui et Evangelistae illuminata
doctrinis, ad dona perveniat sempiterna.
Per Dominum.

Laat ons bidden. - Verlicht, Heer, genadig
uw Kerk; opdat zij, door de lering van uw
heiligen apostel en evangelist Joannes
overstraald, tot de eeuwige goederen
kome. Door onzen Heer.

GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE ONNOZELE KINDEREN, wier feest morgen wordt
gevierd:
ANT. Hi sunt, * qui cum mulieribus non ANT. Dezen zijn het, * die zich niet met
sunt coinquinati: virgines enim sunt, et vrouwen hebben bevlekt; want zij zijn
sequuntur Agnum quocumque ierit.
maagden, en zij volgen het Lam waarheen
Het ook gaat.
. Herodes iratus occidit multos pueros. . Herodes heeft in woede vele knapen
. In Bethlehem Judae, civitate David. ter dood gebracht. . In Bethlehem van
Juda, in de stad van David.
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Oremus. - Deus, cujus hodierna die
praeconium Innocentes Martyres non

Laat ons bidden. - God, wiens lof de
Onschuldige Martelaren heden niet door
woorden, maar
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door hun dood hebben verkondigd; doe
in ons alle boosheid der zonden afsterven,
opdat wij het geloof in U, hetwelk wij
met de mond uitspreken, ook door onze
levenswandel belijden.

loquendo, sed moriendo confessi sunt:
omnia in nobis vitiorum mala mortifica;
ut fidem tuam, quam lingua nostra
loquitur, etiam moribus vita fateatur.

GEDACHTENIS VAN HET OCTAAF VAN DE GEBOORTE DES HEREN:
ANT. Heden * is Christus geboren; heden
is de Verlosser verschenen; heden zingen
de engelen op aarde, jubelen de
aartsengelen; heden verheugen zich de
rechtvaardigen en zeggen: Ere zij God in
den hoge, alleluja.

ANT. Hodie * Christus natus est: hodie
Salvator apparuit: hodie in terra canunt
Angeli, laetantur Archangeli: hodie
exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis
Deo, alleluja.

. De Heer heeft doen kennen, alleluja.
. Notum fecit Dominus, alleluja.
. Zijn heil, alleluja.
Salutare suum, alleluja.

.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat de nieuwe geboorte
in het vlees van uw eniggeboren Zoon
ons verlosse, die de oude slavernij onder
het juk der zonde houdt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas liberet; quos
sub peccati jugo vetusta servitus tenet.
Per eundem Dominum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Alma Redemptoris
Mater, bladz. 200.

Gebeden ter ere van den apostel Joannes
Wij weten, Heer, dat er grote vrede is voor wie uw Naam liefhebben, en dat in hen
geen ergernis is te vinden. Tot dezen, wij belijden het, behoorde uw apostel Joannes,
die uit het verborgene van uw hart levende stromen van eeuwige liefde mocht putten,
en die ons allen vermaant, dat wij niet alleen met woorden moeten liefhebben, maar
met werken en in waarheid. Door zijn waarachtige onderrichting onderwezen, smeken
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heeft liefgehad, en ons lief te hebben zoals wij weten dat Gij hem hebt bemind; opdat
wij mogen leven in vrede, en tot U mogen komen met rijke vruchten van vrede en
in de overvloed van uw zegening.
* Roemrijke apostel, die door uw maagdelijke zuiverheid zo dierbaar waart aan Jesus,
dat gij verdiend hebt met uw hoofd te rusten op zijn gezegende borst en bij zijn
allerheiligste Moeder zijn plaats als zoon in te nemen; ik smeek u, ontvlam mijn hart
in vurige liefde tot Jesus en Maria. Verkrijg mij van den Heer, dat ik, onthecht aan
alle aardse genegenheid, waardig bevonden worde hier op aarde altijd verenigd te
zijn met Jesus, als een getrouwe leerling, en met Maria, als een toegenegen kind, om
met hen eeuwig verenigd te blijven in de hemel. Amen.

Getijden op de feestdag van de apostelen Philippus en Jacobus
(1 mei)
Op 30 April bidt men de EERSTE VESPERS, zoals onder is aangegeven.
De LAUDEN volgens het Gemeenschappelijke van de apostelen gedurende de Paastijd,
bladz. 1216, met het gebed zoals hieronder aan het einde van de Vespers, bladz.
1234.

De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

DOMINE, * ostende nobis Patrem, et
sufficit nobis, alleluja.

HEER, * toon ons den Vader, en het is
ons genoeg, alleluja.

Psalm 109: Dixit Dominus, bladz. 1208.
2 ANT. Philippe, * qui videt me, videt et 2 ANT. Philippus, * wie Mij ziet, ziet ook
Patrem meum, alleluja.
mijn Vader, alleluja.
Psalm 112: Laudate pueri Dominum, bladz. 1209.
In de EERSTE VESPERS psalm 110: Confitebor tibi Domine, bladz. 190.
3 ANT. Tanto tempore * vobiscum sum, 3 ANT. Zo lange tijd * ben Ik bij u, en gij
et non cognovistis me? Philippe, qui videt kent Mij niet? Philippus, wie Mij ziet,
me, videt et Patrem meum, alleluja.
ziet ook mijn Vader, alleluja.
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Psalm 115: Credidi propter quod locutus sum, bladz. 1209.
In de EERSTE VESPERS psalm 111: Beatus vir qui timet Dominum, bladz. 192.
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4 ANT. Indien gij Mij kendet, * zoudt gij
ook mijn Vader kennen; van nu af kent
gij Hem, en ziet gij Hem, alleluja,
alleluja, alleluja.

4 ANT. Si cognovissetis me, * et Patrem
meum utique cognovissetis, et amodo
cognoscetis eum, et vidistis eum, alleluja,
alleluja, alleluja.

Psalm 125: In convertendo Dominus captivitatem Sion, bladz. 1210.
In de EERSTE VESPERS psalm 112: Laudate pueri Dominum, bladz. 193.
5 ANT. Indien gij Mij liefhebt, *
5 ANT. Si diligitis me, * mandata mea
onderhoudt dan mijn geboden, alleluja, servate, alleluja, alleluja, alleluja.
alleluja, alleluja.
Psalm 138: Domine, probasti me et cognovisti me, bladz. 1211.
In de EERSTE VESPERS psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1199.

Kapittel Wijsh. 5, 1
De rechtvaardigen zullen met groot
vertrouwen staan tegenover hen, die hen
eens hebben gekweld en die hun moeiten
vruchteloos hebben geacht. . Gode zij
dank.

Stabunt justi in magna constantia
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui
abstulerunt labores eorum. . Deo
gratias.

Lofzang Tristes erant Apostoli, bladz. 1219.
. Kostbaar in de ogen des Heren,
alleluja. . Is de dood van zijn heiligen,
alleluja.
ANT. Als gij blijft in Mij * en mijn
woorden in u blijven, dan zal u
geschieden al wat gij vraagt, alleluja,
alleluja, alleluja.

. Pretiosa in conspectu Domini, alleluja.
. Mors Sanctorum ejus, alleluja.
ANT. Si manseritis in me, * et verba mea
in vobis manserint, quodcumque petieritis
fiet vobis, alleluja, alleluja, alleluja.

In de EERSTE VESPERS:
. Heiligen en rechtvaardigen, verheugt . Sancti et justi, in Domino gaudete,
u in den Heer, alleluja. . U heeft God alleluja. . Vos elegit Deus in
Zich tot zijn erfdeel verkoren, alleluja. hereditatem sibi, alleluja.
ANT. Uw hart * zij niet ontsteld en het
vreze niet; gij gelooft in God, gelooft ook
in Mij; in het huis van mijn Vader zijn
vele woningen, alleluja, alleluja.

ANT. Non turbetur * cor vestrum, neque
formidet: creditis in Deum, et in me
credite: in domo Patris mei mansiones
multae sunt, alleluja, alleluja.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, die ons verblijdt Oremus. - Deus, qui nos annua
door het jaarlijks
Apostolorum tuo-
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rum Philippi et Jacobi solemnitate
laetificas: praesta, quaesumus; ut, quorum
gaudemus meritis, instruamur exemplis.
Per Dominum nostrum.

feest van uw apostelen Philippus en
Jacobus, geef, vragen wij: dat wij
onderricht worden door het voorbeeld van
hen, over wier verdiensten wij ons
verheugen. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Regina caeli, bladz.
201.

De heilige martelaren
Als martelaren eren wij hen van wie vaststaat, dat zij vrijwillig om wille van Christus,
om de waarheid der christelijke leer of om een christelijke deugd de dood hebben
ondergaan. God heeft hun door zijn genade de kracht gegeven tot deze uiterste
navolging van Christus. Door de liefdevolle overgave waarmede zij aan deze genade
hebben beantwoord, zijn zij waardig geworden binnen te gaan in de hemelse
heerlijkheid, zelfs als zij nog niet door het doopsel met Christus waren bekleed
(doopsel des bloeds). Dikwijls zullen wij hun bijstand inroepen, opdat wij met Gods
hulp zijn heilige Naam eer zullen brengen en Christus te allen tijde standvastig zullen
belijden, moest het zijn met het verlies van ons leven.

Getijden op de feesten van een martelaar
Buiten de paastijd
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1237.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.
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Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Qui me confessus fuerit * coram 1 ANT. Wie Mij beleden heeft * voor de
hominibus, confitebor et ego eum coram mensen, hem zal Ik belijden voor mijn
Patre meo.
Vader.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
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2 ANT. Wie Mij volgt, * wandelt niet in 2 ANT. Qui sequitur me, * non ambulat
de duisternis, maar hij zal het licht des in tenebris, sed habebit lumen vitae, dicit
levens bezitten, zegt de Heer.
Dominus.
3 ANT. Zo iemand Mij dient, * hij volge 3 ANT. Qui mihi ministrat, * me sequatur;
Mij; en waar Ik ben, daar moet ook mijn et ubi ego sum, illic sit et minister meus.
dienaar zijn.
4 ANT. Als iemand Mij dient, * zal mijn 4 ANT. Si quis mihi ministraverit, *
Vader, die in de hemelen is, hem eren, honorificabit eum Pater meus, qui est in
zegt de Heer.
caelis, dicit Dominus.
5 ANT. Vader, Ik wil, * dat waar Ik ben, 5 ANT. Volo, Pater, * ut, ubi ego sum,
ook daar mijn dienaar zij.
illic sit et minister meus.

Kapittel Jac. 1, 12
GELUKKIG de man, die staande blijft
in de beproeving; want als hij de proef
heeft doorstaan, zal hij de kroon des
levens ontvangen, die God heeft beloofd
aan wie Hem beminnen. . Gode zij
dank.

BEATUS vir, qui suffert tentationem:
quoniam, cum probatus fuerit, accipiet
coronam vitae, quam repromisit Deus
diligentibus se. . Deo gratias.

Lofzang
Gij, martelaar van God, die zijt
gevolgd des Vaders een'gen Zoon,
en zo den vijand overwint,
in zegepraal de hemel smaakt,

Martyr Dei, qui, unicum
Patris sequendo Filium,
victis triumphas hostibus,
victor fruens caelestibus:

Door het geschenk van uw gebed
wis uit de smetten onzer schuld,
weer de bevlekking van het kwaad
en al wat leven walging brengt.

Tui precatus munere
nostrum reatum dilue,
arcens mali contagium,
vitae removens taedium.

Reeds zijn geslaakt de ketenen
waarmee u 't eervol lichaam bond;
ontsla ons van der wereld boei,
ter liefde van den Zoon van God.

Soluta sunt jam vincula
tui sacrati corporis:
nos solve vinclis saeculi,
amore Filii Dei.

Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.
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. De rechtvaardige zal bloeien

Amen.
. Justus ut palma florebit.
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. Sicut cedrus Libani multiplicabitur.

als een palmboom. . Als een ceder op
de Libanon zal hij gedijen.

ANT. Qui odit * animam suam in hoc
ANT. Wie zijn ziel * haat in deze wereld,
mundo, in vitam aeternam custodit eam. zal haar bewaren ten eeuwigen leven.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui beati N.
Martyris tui natalitia colimus,
intercessione ejus in tui nominis amore
roboremur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God: dat wij, die het
geboortefeest van uw heiligen martelaar
N. vieren, door zijn voorspraak in de
liefde tot uw Naam worden gesterkt. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Qui me confessus fuerit * coram 1 ANT. Wie Mij beleden heeft * voor de
hominibus, confitebor et ego eum coram mensen, hem zal Ik belijden voor mijn
Patre meo.
Vader.
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De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Qui sequitur me, * non ambulat 2 ANT. Wie Mij volgt, * wandelt niet in
in tenebris, sed habebit lumen vitae, dicit de duisternis, maar hij zal het licht des
Dominus.
levens bezitten, zegt de Heer.
3 ANT. Qui mihi ministrat, * me sequatur: 3 ANT. Zo iemand Mij dient, * hij volge
et ubi ego sum, illic sit et minister meus. Mij; en waar ik ben, daar moet ook mijn
dienaar zijn.
4 ANT. Si quis mihi ministraverit, *
4 ANT. Als iemand Mij dient, * zal mijn
honorificabit eum Pater meus, qui est in Vader, die in de hemelen is, hem eren,
caelis, dicit Dominus.
zegt de Heer.
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5 ANT. Vader. Ik wil, * dat waar Ik ben, 5 ANT. Volo, Pater, * ut, ubi ego sum,
ook daar mijn dienaar zij.
illic sit et minister meus.
In de EERSTE VESPERS wordt onderstaande psalm vervangen door psalm 116:
Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1199.

Psalm 115
Door Christus na te volgen tot in zijn dood hebben de martelaren God
verheerlijkt. Daarom zijn zij voor eeuwig in de hemelse heerlijkheid.
Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel Credidi, propter quod locutus sum: * Ego
diep ben ik vernederd’;
autem humiliatus sum nimis.
Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mens is te vertrouwen’.

Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo
mendax.

Wat zal ik den Heer wedergeven * voor Quid retribuam Domino, * pro omnibus,
al wat Hij mij heeft geschonken?
quae retribuit mihi?
De kelk des heils zal ik heffen * en de
Naam des Heren aanroepen,

Calicem salutaris accipiam; * et nomen
Domini invocabo.

Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam coram omni
ten aanschouwen van geheel zijn volk. * populo ejus; * pretiosa in conspectu
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood Domini mors sanctorum ejus:
van zijn heiligen.
Heer, ik ben slechts uw dienaar; * ik ben O Domine, quia ego servus tuus;* ego
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd. servus tuus, et filius ancillae tuae.
Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo
daarom breng ik U een offer van lof * en hostiam laudis, * et nomen Domini
zal ik de Naam des Heren aanroepen,
invocabo.
Mijn geloften aan den Heer volbrengen Vota mea Domino reddam in conspectu
ten aanschouwen van geheel zijn volk, * omnis populi ejus; * in atriis domus
in de voorhoven van het huis des Heren, Domini, in medio tui, Jerusalem.
in uw midden, Jerusalem.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook ANT. Volo, Pater, ut, ubi ego sum, illic
daar mijn dienaar zij.
sit et minister meus.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Kapittel Jac. 1, 12
GELUKKIG de man, die staande blijft
in de beproeving: want als hij de proef
heeft doorstaan, zal hij de kroon des
levens ontvangen, die God heeft

BEATUS vir, qui suffert tentationem:
quoniam, cum probatus fuerit, accipiet
coronam vitae, quam repromisit Deus
diligenti-
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bus se.

. Deo gratias.

beloofd aan wie Hem beminnen. . Gode
zij dank.

Lofzang
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang met melodie op bladz. 1566
Deus, tuorum militum
sors, et corona, praemium,
laudes canentes Martyris
absolve nexu criminis.

God, die van uwe strijders zijt
het lot, de zegekrans, het loon,
nu wij de lof des martelaars
bezingen, slaak de boei van 't kwaad.

Hic nempe mundi gaudia
et blandimenta noxia
caduca rite deputans,
pervenit ad caelestia.

Want deze heeft de vreugden van
de wereld en haar voos gevlei
geacht naar hun nietswaardigheid,
en zo de hemelvreugd bereikt.

Poenas cucurrit fortiter,
et sustulit viriliter,
pro te effundens sanguinem,
aeterna dona possidet.

Sterk trad hij kwelling tegemoet,
heeft haar met mannenmoed doorstaan,
om Uwentwil stortend zijn bloed,
won hij 't geschenk der eeuwigheid.

Ob hoc, precatu supplici
te poscimus, piissime:
in hoc triumpho Martyris
dimitte noxam servulis.

Hierom, in nederig gebed
vragen wij U, algoede God:
op 't feest van deze zegepraal
vergeef uw dienaren hun schuld.

Laus et perennis gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
in sempiterna saecula.

Lofprijs en glorie zonder eind
zij God den Vader en den Zoon
en aan den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Justus ut palma florebit. . Sicut
cedrus Libani multiplicabitur.

. De rechtvaardige zal bloeien als een
palmboom. . Als een ceder op de
Libanon zal hij gedijen.

ANT. Qui vult venire post me, * abneget ANT. Wie achter Mij wil komen, * hij
semetipsum, et tollat crucem suam, et
verloochene zichzelf, neme zijn kruis op
sequatur me.
en volge Mij.
In de EERSTE VESPERS:
. Gloria et honore coronasti eum,
Domine. . Et constituisti eum super
opera manuum tuarum.

. Gij hebt hem bekranst, o Heer, met
heerlijkheid en eer. . En hem gesteld
over het werk uwer handen.
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ANT. Deze heilige * heeft voor de wet
van zijn God gestreden totter-
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dood, en hij heeft niet gevreesd voor de mortem, et a verbis impiorum non timuit;
woorden der goddelozen; want hij was fundatus enim erat supra firmam petram.
bevestigd op de vaste rots.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God: dat wij, die het
geboortefeest van uw heiligen martelaar
N. vieren, door zijn voorspraak in de
liefde tot uw Naam worden gesterkt. Door
onzen Heer.

Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui beati N.
Martyris tui natalitia colimus,
intercessione ejus in tui nominis amore
roboremur. Per Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vgl.

Getijden op de feesten van verscheidene martelaren
Buiten de paastijd
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1242.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.
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1 ANT. Hoe grote kwellingen * hebben 1 ANT. Omnes Sancti, * quanta passi sunt
alle heiligen verduurd, om veilig tot de tormenta, ut securi pervenirent ad palmam
palm van het martelaarschap te komen. martyrii.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Met de zegepalm * zijn de
2 ANT. Cum palma * ad regna
heiligen tot het rijk gekomen; zij hebben pervenerunt Sancti, coronas decoris
de luistervolle kroon verdiend uit de hand meruerunt de manu Dei.
van God.
3 ANT. De lichamen der heiligen * zijn 3 ANT. Corpora Sanctorum * in pace
begraven in vrede; en hun namen leven sepulta sunt: et vivent nomina eorum in
in eeuwigheid.
aeternum.
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4 ANT. Martyres Domini, * Dominum
benedicite in aeternum.

4 ANT. Martelaren des Heren, * looft den
Heer in eeuwigheid.

5 ANT. Martyrum chorus, * laudate
Dominum de caelis, alleluja.

5 ANT. Koor der martelaren, * looft den
Heer in de hemelen, alleluja.

Kapittel Wijsh. 3, 1-3
JUSTORUM animae in manu Dei sunt,
et non tanget illos tormentum mortis. Visi
sunt oculis insipientium mori; illi autem
sunt in pace. . Deo gratias.

DE ZIELEN der rechtvaardigen zijn in
Gods hand, en de kwelling des doods kan
hen niet deren. In de ogen der dwazen
scheen het alsof zij stierven; maar zij zijn
in vrede. . Gode zij dank.

Lofzang
Rex gloriose Martyrum,
corona confitendum,
qui respuentes terrea
perducis ad caelestia:

Roemrijke vorst der martelaars
en krans van alwie U belijdt,
wie 't aardse deel hebben versmaad
opvoerend naar het hemelse,

Aurem benignam protinus
appone nostris vocibus:
trophaea sacra pangimus:
ignosce quod deliquimus.

Haast U met een genadig oor
te luisteren naar onze stem:
van heil'ge zege zingen wij;
vergeef wat wij hebben misdaan.

Tu vincis in Martyribus,
parcendo Confessoribus:
tu vince nostra crimina,
donando indulgentiam.

Die in uw martelaars verwint,
belijders uwe gunst bewijst,
Gij, overwin in ons het kwaad
en geef ons uw barmhartigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Aan God den Vader zij de eer
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Exsultabunt Sancti in gloria.
Laetabuntur in cubilibus suis.

.

. De heiligen jubelen in heerlijkheid.
. Zij verheugen zich op hun legersteden.

ANT. Vestri capilli capitis * omnes
numerati sunt: nolite timere: multis
passeribus meliores estis vos.

ANT. De haren van uw hoofd * zijn alle
geteld; vreest dus niet: gij zijt meer waard
dan vele mussen.
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Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui nos concedis
sanctorum Mar-

Laat ons bidden. - God, die ons verleent
het geboortefeest
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te vieren van uw heilige martelaren N. en tyrum tuorum N. et N. natalitia colere: da
nobis in aeterna beatitudine de eorum
N.; geef dat wij ons in de eeuwige
zaligheid over de gemeenschap met hen societate gaudere. Per Dominum nostrum.
verheugen. Door onzen Heer.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

In de EERSTE VESPERS de vijf antifonen welke hierboven voor de Lauden zijn
aangegeven, bladz. 1240. - De vier eerste psalmen zoals op Zondag, bladz. 189; als
vijfde psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1199.
1 ANT. Deze zijn de heiligen * die voor 1 ANT. Isti sunt Sancti, * qui pro
het verbond van God hun lichaam hebben testamento Dei sua corpora tradiderunt,
overgeleverd, en hun klederen hebben et in sanguine Agni laverunt stolas suas.
gewassen in het bloed van het Lam.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. De heiligen zijn door hun geloof 2 ANT. Sancti per fidem * vicerunt regna,
* sterker geweest dan koninkrijken; zij operati sunt justitiam, adepti sunt
hebben de gerechtigheid beoefend, en zijn repromissiones.
deelachtig geworden aan de beloften.
3 ANT. De jeugd der heiligen * is
3 ANT. Sanctorum velut aquilae *
vernieuwd als van een adelaar; zij zullen juventus renovabitur: florebunt sicut
bloeien als een lelie in de stad des Heren. lilium in civitate Domini.
4 ANT. God zal afwissen * alle tranen van 4 ANT. Absterget Deus * omnem
de ogen der heiligen; en er zal geen
lacrimam ab oculis Sanctorum: et jam
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rouwklacht meer zijn, noch geschrei,
noch ook enige smart; want al het
vroegere is voorbijgegaan.

non erit amplius neque luctus, neque
clamor, sed nec ullus dolor: quoniam
priora transierunt.

5 ANT. In het rijk des hemels * is de
5 ANT. In caelestibus regnis * Sanctorum
woonplaats der heiligen, en voor eeuwig habitatio est, et in aeternum requies
is hun rust.
eorum.
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Psalm 115
God heeft de boeien van de martelaren verbroken; daarom danken zij Hem
in de eeuwige tempel van zijn heerlijkheid, ten aanschouwen van geheel
de gemeenschap der heiligen.
Credidi, propter quod locutus sum: * Ego Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: * ‘Wel
autem humiliatus sum nimis.
diep ben ik vernederd’;
Ego dixi in excessu meo: * Omnis homo Toen ik zeide in mijn angst: * ‘Geen
mendax.
mens is te vertrouwen’.
Quid retribuam Domino, * pro omnibus, Wat zal ik den Heer wedergeven * voor
quae retribuit mihi?
al wat Hij mij heeft geschonken?
Calicem salutaris accipiam; * et nomen De kelk des heils zal ik heffen * en de
Domini invocabo.
Naam des Heren aanroepen,
Vota mea Domino reddam coram omni
populo ejus; * pretiosa in conspectu
Domini mors sanctorum ejus:

Mijn geloften aan den Heer volbrengen
ten aanschouwen van geheel zijn volk. *
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood
van zijn heiligen.

O Domine, quia ego servus tuus; * ego
servus tuus, et filius ancillae tuae.

Heer, ik ben slechts uw dienaar; * ik ben
uw dienaar en de zoon uwer dienstmaagd.

Dirupisti vincula mea; tibi sacrificabo
hostiam laudis, * et nomen Domini
invocabo.

Toch hebt Gij mijn boeien verbroken;
daarom breng ik U een offer van lof * en
zal ik de Naam des Heren aanroepen,

Vota mea Domino reddam in conspectu Mijn geloften aan den Heer volbrengen
omnis populi ejus; * in atriis domus
ten aanschouwen van geheel zijn volk, *
Domini, in medio tui, Jerusalem.
in de voorhoven van het huis des Heren,
in uw midden, Jerusalem.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. In caelestibus regnis Sanctorum
habitatio est, et in aeternum requies
eorum.

ANT. In het rijk des hemels is de
woonplaats der heiligen, en voor eeuwig
is hun rust.

Kapittel Wijsh. 3, 1-3
JUSTORUM animae in manu Dei sunt, DE ZIELEN der rechtvaardigen zijn in
et non tanget illos tormentum mortis. Visi Gods hand, en de kwelling des doods kan
sunt oculis insipientium mori; illi autem hen niet deren. In de ogen der dwazen
sunt in pace. . Deo gratias.
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in vrede. . Gode zij dank.
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Lofzang van den zaligen Rabanus Maurus
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang met melodie op bladz. 1563.
Het loon der heiligen, vreugden vol
heerlijkheid,
hun kloeke daden ook, broeders, laat
zingen ons;
in onze zielen toch wellen de zangen op

Sanctorum meritis inclyta gaudia
pangamus, socii, gestaque fortia:
nam gliscit animus promere cantibus
victorum genus optimum.

voor 't puik dat zulk een zege wrocht.
Zij brachten, levend, de wereld
ontsteltenis;
want in haar bloemloze dorheid
verachtten zij
haar zonder omzien, en volgden U,
Christus, na,
den milden Vorst der zaligen.

Hi sunt, quos retinens mundus inhorruit;

Om U versmaadden zij woede en wrede
pijn
en felle slagen, door mensen hun
toegebracht;
verscheurend marteltuig stond voor hen
machteloos,
liet onberoerd hun binnenste.

Hi pro te furias atque ferocia
calcarunt hominum, saevaque verbera:
cessit his lacerans fortiter ungula,
nec carpsit penetralia.

Zij vallen onder 't zwaard zoals de
lammeren,
maar geen gemor klinkt er, geen droeve
jammerklacht;
hun geest, in zwijgen en zonder
bekommernis,
wacht met geduld het sterven af.

Caeduntur gladiis more bidentium:
non murmur resonat, non querimonia;
sed corde tacito mens bene conscia
conservat patientiam.

Wat stem of taal vermag 't heil te
beschrijven ooit
dat Gij uw martelaars als een geschenk
bereidt?
Nog rood van druipend bloed, worden zij
rijk bekranst
met sier van schone lauweren.

Quae vox, quae poterit lingua retexere,
quae tu Martyribus munera praeparas?
Rubri nam fluido sanguine, laureis
ditantur bene fulgidis.

ipsum nam sterili flore peraridum
sprevere penitus, teque secuti sunt,
Rex, Christe, bone caelitum.

U, hoogste, enige Godheid, U bidden wij Te, summa Deitas, unaque, poscimus,
ut culpas abluas, noxia subtrahas,
van schuld te zuiv'ren ons, reddend uit
alle kwaad;
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des pacem famulis, nos quoque gloriam schenk aan uw dienaren vrede; en ere ook
per cuncta tibi saecula.

zij U in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Exsultabunt Sancti in gloria.
Laetabuntur in cubilibus suis.

.

ANT. Gaudent in caelis * animae
Sanctorum, qui Christi vestigia sunt
secuti: et quia pro ejus amore sanguinem
suum fuderunt, ideo cum Christo
exsultant sine fine.

. De heiligen jubelen in heerlijkheid.
. Zij verheugen zich in hun rustplaats.
ANT. In de hemel verheugen zich * de
zielen van de heiligen, die in Christus'
voetstappen zijn getreden; en omdat zij
uit liefde tot Hem hun bloed hebben
vergoten, daarom jubelen zij met Christus
voor eeuwig.

In de EERSTE VESPERS:
. Laetamini in Domino et exsultate,
. Verblijdt u in den Heer en jubelt, gij
justi. . Et gloriamini, omnes recti corde. rechtvaardigen. . En roemt, gij allen die
oprecht zijt van hart.
ANT. Istorum est enim * regnum
caelorum, qui contempserunt vitam
mundi, et pervenerunt ad praemia regni,
et laverunt stolas suas in sanguine Agni.

ANT. Want aan hen behoort * het rijk der
hemelen, die het leven der wereld hebben
versmaad; die gekomen zijn tot het loon
van het rijk, en hun klederen hebben
gewassen in het bloed van het Lam.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui nos concedis
sanctorum Martyrum tuorum N. et N.
natalitia colere: da nobis in aeterna
beatitudine de eorum societate gaudere.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ons verleent
het geboortefeest te vieren van uw heilige
martelaren N. en N.; geef dat wij ons in
de eeuwige zaligheid over de
gemeenschap met hen verheugen. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.
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Getijden op het feest van een of verscheidene martelaren
Gedurende de paastijd
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1247.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT. Uw heiligen, * Heer, zullen
bloeien als een lelie, alleluja; zij zullen
voor U zijn als balsemgeur, alleluja.

1 ANT. Sancti tui, * Domine, florebunt
sicut lilium, alleluja; et sicut odor balsami
erunt ante te, alleluja.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. In het rijk des hemels * is de
verblijfplaats der heiligen, alleluja; en
voor eeuwig is hun rust, alleluja.

2 ANT. In caelestibus regnis * Sanctorum
habitatio est, alleluja: et in aeternum
requies eorum, alleluja.

3 ANT. Onder uw beschutting * riepen
uw heiligen, Heer, alleluja, alleluja,
alleluja.

3 ANT. In velamento * clamabant Sancti
tui, Domine, alleluja, alleluja, alleluja.

4 ANT. Geesten en zielen * der
rechtvaardigen, zingt een lofzang voor
onzen God, alleluja, alleluja.

4 ANT. Spiritus et animae * justorum,
hymnum dicite Deo nostro, alleluja,
alleluja.

5 ANT. De rechtvaardigen schitteren * als 5 ANT. Fulgebunt justi * sicut sol in
de zon voor het aanschijn van God,
conspectu Dei, alleluja.
alleluja.

Kapittel Wijsh. 5, 1
DE RECHTVAARDIGEN zullen met
groot vertrouwen staan tegenover hen,
die hen eens hebben gekweld en die hun
moeiten vruchteloos hebben geacht. .
Gode zij dank.

STABUNT justi in magna constantia
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui
abstulerunt labores eorum. . Deo
gratias.
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. Pretiosa in conspectu Domini, alleluja. . Kostbaar in de ogen des Heren,
. Mors Sanctorum ejus, alleluja.
alleluja. . Is de dood van zijn heiligen,
alleluja.
ANT. Filiae Jerusalem, * venite et videte
Martyres cum coronis, quibus coronavit
eos Dominus in die solemnitatis et
laetitiae, alleluja, alleluja.

ANT. Dochters van Jerusalem, * komt en
aanschouwt de martelaren met de
kransen, waarmede de Heer hen heeft
bekranst op de hoogtijdag van vreugde,
alleluja, alleluja.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Op het feest van één martelaar:
Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui beati N.
Martyris tui natalitia colimus,
intercessione ejus in tui nominis amore
roboremur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God: dat wij, die het
geboortefeest van uw heiligen martelaar
N. vieren, door zijn voorspraak in de
liefde tot uw Naam worden gesterkt. Door
onzen Heer.

Op het feest van verscheidene martelaren:
Oremus. - Deus, qui nos concedis
sanctorum Martyrum tuorum N. et N.
natalitia colere: da nobis in aeterna
beatitudine de eorum societate gaudere.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ons verleent
het geboortefeest te vieren van uw heilige
martelaren N. en N.; geef dat wij ons in
de eeuwige zaligheid over de
gemeenschap met hen verheugen. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
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bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Sancti tui, * Domine, florebunt 1 ANT. Uw heiligen, * Heer, zullen
sicut lilium, alleluja; et sicut odor balsami bloeien als een lelie, alleluja; zij zullen
erunt ante te, alleluja.
voor U zijn als balsemgeur, alleluja.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
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2 ANT. In het rijk des hemels * is de
verblijfplaats der heiligen, alleluja; en
voor eeuwig is hun rust, alleluja.

2 ANT. In caelestibus regnis * Sanctorum
habitatio est, alleluja: et in aeternum
requies eorum, alleluja.

3 ANT. Onder uw beschutting * riepen
uw heiligen, Heer, alleluja, alleluja,
alleluja.

3 ANT. In velamento * clamabant Sancti
tui, Domine, alleluja, alleluja, alleluja.

4 ANT. Geesten en zielen * der
rechtvaardigen, zingt een lofzang voor
onzen God, alleluja, alleluja.

4 ANT. Spiritus et animae * justorum,
hymnum dicite Deo nostro, alleluja,
alleluja.

5 ANT. De rechtvaardigen schitteren * als 5 ANT. Fulgebunt justi * sicut sol in
de zon voor het aanschijn van God,
conspectu Dei, alleluja.
alleluja.
Psalm 115: Credidi propter quod locutus sum, bladz. 1243.
In de EERSTE VESPERS psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1199.

Kapittel Wijsh. 5, 1
DE RECHTVAARDIGEN zullen met
groot vertrouwen staan tegenover hen,
die hen eens hebben gekweld en die hun
moeiten vruchteloos hebben geacht. .
Gode zij dank.

STABUNT justi in magna constantia
adversus eos, qui se angustiaverunt et qui
abstulerunt labores eorum. . Deo
gratias.

Op het feest van één martelaar de lofzang Deus tuorum militum, bladz. 1239.
(Melodie op bladz. 1566.)
Op het feest van verscheidene martelaren de lofzang Rex gloriose Martyrum, bladz.
1241. (Melodie op bladz. 1565.)
. Kostbaar in de ogen des Heren,
alleluja. . Is de dood van zijn heiligen,
alleluja.

. Pretiosa in conspectu Domini, alleluja.
. Mors Sanctorum ejus, alleluja.

ANT. Heiligen en rechtvaardigen, *
ANT. Sancti et justi, * in Domino gaudete,
verheugt u in den Heer, alleluja; u heeft alleluja: vos elegit Deus in hereditatem
God Zich tot zijn erfdeel verkoren,
sibi, alleluja.
alleluja.
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In de EERSTE VESPERS:
. Heiligen en rechtvaardigen, verheugt . Sancti et justi, in Domino gaudete,
u in den Heer, alleluja. . U heeft God alleluja. . Vos elegit Deus in
Zich tot zijn erfdeel verkoren, alleluja. hereditatem sibi, alleluja.
ANT. Het eeuwige licht * zal oplichten
voor uw heiligen, Heer, en een
eeuwigheid van tijden, alleluja.

ANT. LUX perpetua * lucebit Sanctis tuis.
Domine, et aeternitas temporum, alleluja.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Op het feest van één martelaar:
Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus: ut, qui beati N.
Martyris tui natalitia colimus,
intercessione ejus in tui nominis amore
roboremur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God: dat wij, die het
geboortefeest van uw heiligen martelaar
N. vieren, door zijn voorspraak in de
liefde tot uw Naam worden gesterkt. Door
onzen Heer.

Op het feest van verscheidene martelaren:
Oremus. - Deus, qui nos concedis
sanctorum Martyrum tuorum N. et N.
natalitia colere: da nobis in aeterna
beatitudine de eorum societate gaudere.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die ons verleent
het geboortefeest te vieren van uw heilige
martelaren N. en N.; geef dat wij ons in
de eeuwige zaligheid over de
gemeenschap met hen verheugen. Door
onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Regina caeli, bladz.
201.

Gebeden ter ere van martelaren
God, die de harten van al uw heiligen door zulk een brandend geloof hebt doen
ontvlammen, dat zij de kwellingen van het vlees voor niets hebben geacht, en vol
geestdrift zijn heengeijld naar U, den Maker van het leven; verhoor ons gebed en
geef, dat de strijdige lust der zonden in ons moge verkillen, en in ons ontbrande de
ons ingestorte genieting van uw liefde.
God, door de gloed van uw heilig vuur, hetwelk Gij in het hart van uw heiligen hebt
ontstoken, zijt Gij hun steun geweest in de roemrijke strijd van hun marteling. Daar
Gij de overwinnaar waart, hebben zij in de kwelling hun beulen niet gevreesd; daar
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Gij hun sterkte waart, hebben zij hun pijnen gering geacht; daar Gij hen hebt beloond,
hebben zij het loon ontvangen in de heerlijkheid. Om wille van hun zege, bidden wij
U, Heer, vergeef ons onze zonden.
Dezen zijn het, Heer, die, bespat met zalig bloed, de lokkende genoegens dezer
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wereld door hun roemvolle passie hebben veracht, en zo de dood door hun dood
hebben overwonnen. Zij hebben gezien, hoe het duister van het aardse licht neigt
naar onontkoombare ondergang, en hebben uit de kwelling het leven geput, uit de
dood de overwinning. Wij bidden U, Christus, te mogen worden bijgestaan door de
gebeden van hen, wier deelgenoten wij slechts kunnen zijn door U, die met den Vader
leeft, regeert en heerst in eeuwigheid.
Roemrijke martelaren, de aarde heeft u niet verzwolgen, maar de hemel heeft u
opgenomen. Wijd hebben de hemelpoorten zich voor u geopend, en gij zijt daar
binnengetreden om te ontvangen de vrucht van het hout des levens. Bidt Christus
voor ons, opdat Hij onze zielen de vrede geve en zijn grote ontferming.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote ter ere van een martelaar
De gedachte, dat wij den heilige het heilig Hart van Jesus aanbieden, opdat
daardoor zijn heerlijkheid zou worden vermeerderd, is wezenlijk dezelfde
welke wij in enkele oude offergebeden van de liturgie vinden uitgedrukt:
dat de heiligen door de eucharistische viering zalige vergelding mogen
verwerven.
Ik groet en eer u, heiligste martelaar van Christus. Ik aanbid, prijs en verheerlijk de
onmetelijke goedheid en nederbuiging van de immer aanbiddenswaardige
Drievuldigheid voor al de genade, welke Zij u in haar oneindige goedheid heeft
willen geven. Ik zegen de mateloze vrijgevigheid van Gods liefde, welke u op zo
tedere wijze is tegemoet gekomen in zegeningen vol zoetheid en u met de
overwinnaarskrans van het martelaarschap zo heerlijk in de hemelen heeft gekroond.
O allerzaligste martelaar van Christus, onoverwinnelijke strijder van het gepurperd
heir, gij zijt een fundament van het geloof en een kolom van de sterkte; gij zijt een
roemvolle held der Kerk, een sieraad en heerlijkheid van het paradijs; gij zijt gezegend
onder de martelaren, en heerlijk van aanschijn onder de bewoners des hemels. Tot
vermeerdering van uw glorie en zaligheid bied ik u aan het allerwaardigste Hart van
Jesus Christus, zoals Hij dit in de vereniging met zijn mensheid heeft bezeten in
volheid en volmaaktheid van al het goed, dat ooit daaruit in enig mensenhart is
uitgestort. En met eerbied bid ik u, bij alle druppels van uw bloed welke gij hebt
vergoten, bij alle wrede wonden die men u geslagen heeft, en bij de bittere smarten
welke gij in uw lichaam, uw hart en uw ziel hebt doorstaan, dat gij mij in het uur van
mijn dood, hetwelk ik u met groot vertrouwen aanbeveel, te hulp wilt komen, en dat
gij ter aanvulling van de verdiensten welke mij ontbreken, aan Jesus Christus, mijn
rechter, die deugden wilt aanbieden waar-
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van gij weet dat zij Hem in u het meest welgevallig zijn. Amen.

Smeekgebed tot de martelaren
toegeschreven aan den heiligen Bernardus
Roemrijke en heilige strijders voor Jesus Christus, voor zijn eer en zijn rijk, gij die
de moeitenvolle christelijke strijd verruild hebt voor de zalige rust der engelen in de
hemel, ziet neder op mij, die zwak en gebrekkig ben, nu ik te midden van de
verleidingen des vijands en de geestelijke gevaren, welke mij van alle zijden
bedreigen, uw zegepraal gedenk. Verheven overwinnaars, die sterker zijt geweest
dan wereld, vlees en Satan, en u hebt opgemaakt de hemel te veroveren; gij die in
heilige en gestadige zelfverloochening de schoonheid en de genietingen der wereld
met voeten hebt getreden, en uw hart en uw liefde steeds op het hemelse hebt gericht;
ziet mij vol medelijden aan, en vergroot eerst recht de hoge waarde van uw triomf
door mij met uw machtige voorspraak bij God te hulp te komen, opdat ook ik mijn
zegepraal kan vieren over de wereld en haar verleidingen, over de genietingen van
het vlees en over de hoogmoed. Heilige strijders, welk een troost en grote vreugde
is het mij, dat ik u, die reeds zijt gekroond, in dit dal van ellende en jammer mag
verheerlijken, aanroepen en navolgen. Uw namen en uw gedachtenis zijn mij heilig
en vererenswaardig. Strijders van God, komt mij te hulp, die zwak ben en van alle
zijden word bedreigd, en verkrijgt door uw gebed voor mij de kracht te strijden zoals
gij, opdat ik zo eens het hemelrijk verwerve en mij in eeuwigheid met u verheuge.
Amen.

De heilige Bonifatius
(5 Juni)
De gelovigen van de bisdommen Utrecht en Haarlem vereren den bisschop
en martelaar Bonifatius als een van hun grootste geloofsverkondigers. Na
de dood van Willibrordus bestuurde hij een tijd lang het bisdom Utrecht.
Tijdens een missiereis in Friesland werd hij in het jaar 754 met zijn gezellen
door de heidenen vermoord.
God, die door de prediking van uw heiligen martelaar en bisschop Bonifatius en zijn
Gezellen een menigte heidenen hebt verenigd in de belijdenis van uw Naam; geef,
vragen wij, dat wij door hun voorspraak willen en volbrengen wat Gij beveelt, opdat
het volk dat tot de eeuwigheid is geroepen, één zij in geloof en vrome werken. Door
Christus onzen Heer.
Heilige Bonifatius, die op Nederlandse grond voor Christus hebt gearbeid en voor
de bekering onzer heidense voorouders uw bloed en leven hebt gegeven, zie van uit
de hemel goedgunstig neder op de Kerk van Nederland. Kom ons te hulp met de
kracht uwer gebeden en met de schat uwer verdiensten, opdat de menigvuldige dwa-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1252
lingen en scheuringen ophouden en de eenheid onder onze christelijke bevolking
worde hersteld. Bid den Vader van barmhartigheid om vergiffenis voor de
menigvuldige zonden, die er zijn gepleegd, en verwerf ons de genade de deugden na
te volgen, waarmede Gij de Kerk van Christus hebt verheerlijkt. Leer ons de ware
oorzaken van alle dwaling, scheuring en ongeloof kennen. Help ons de geest van
hoogmoed, de geest van verblindheid, die voor het licht van Gods Woord
ontoegankelijk is, en de geest der wereld, die de aardse goederen en vermaken boven
de eeuwige beloning stelt, met kracht bestrijden. Bid, dat geheel ons vaderland
wederom met de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk herenigd worde. Door
Christus onzen Heer. Amen.

De heilige Romboud
(1 Juli)
De heilige Rumoldus of Romboud, geboren in Ierland, predikte het
Evangelie in Belgisch Brabant en Vlaanderen. Hij werd het slachtoffer
van een sluipmoord, toen hij een zondaar onbevreesd terecht had gewezen.
Moge de eerbiedwaardige voorspraak van uw heiligen martelaar en bisschop
Romboud, vragen wij, Heer, ons met uwe Majesteit verzoenen; opdat wij, die uit
zwakheid onophoudelijk zondigen, door zijn standvastig gebed worden gereinigd.
Door Christus onzen Heer.

De heilige Lambertus
(17 September)
De heilige Lambertus is de beroemdste bisschop op de zetel van sint
Servatius. Hij is ons voorbeeld door de gestrengheid van zijn leven en zijn
apostolische ijver. Wegens de vrijmoedigheid, waarmede hij de fouten der
rijksgroten berispte, werd hij te Luik ter dood gebracht, toen hij daar op
het graf van zijn voorganger Theodardus bad.
Moge de voorbede van uw heiligen martelaar en bisschop Lambertus, vragen wij,
Heer, niet ophouden uw rechtvaardigheid met ons te verzoenen, en bewerken dat
onze dienstbaarheid geheel aan U worde toegewijd. Door Christus onzen Heer.

De heilige martelaren van Gorcum
(9 Juli)
In het jaar 1572 werden in Den Briel negentien priesters en kloosterlingen,
afkomstig uit Gorcum, op wrede wijze ter dood gebracht, omdat zij
weigerden hun geloof in de sacramentele tegenwoordigheid des Heren en
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in het primaatschap van den paus te verloochenen. Wij roepen hun
voorspraak in om trouw te mogen blijven aan het heilig geloof, waarvoor
zij hun leven hebben gegeven, en om van God de genade te verkrijgen,
dat alle christenen van Nederland weder in de éne ware Kerk worden
herenigd.
God, die met eeuwige lauweren de glorierijke strijd hebt gesierd, welke door uw
heilige martelaren Leonardus en zijn Gezellen voor het geloof werd gestreden; verleen
goedgunstig, dat wij door hun verdiensten en naar hun voorbeeld strijden op aarde,
en met hen worden gekroond in de hemel. Door Christus onzen Heer.
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Getijden op de feestdag van den heiligen Stephanus
(26 december)
Dit feest, dat ouder is dan het Kerstfeest, heeft terecht, zoals de heilige Fulgentius
in de lezing der Metten zegt, zijn plaats op deze dag behouden: vierden wij gisteren
de geboorte van onzen eeuwigen Koning, vandaag vieren wij het lijden van zijn
eersten soldaat. Want het wapen van dezen strijder, gaat Fulgentius voort, was de
liefde van Christus. Door deze liefde geleid, liet Stephanus zich gewillig naar de
martelplaats voeren; deze liefde gaf hem in aan zijn vervolgers in het gezicht van de
dood de waarheid te verkondigen, en stervend nog voor hen te bidden. Nog voor zijn
dood werd het den heiligen diaken gegeven den Heer in zijn hemelse heerlijkheid te
aanschouwen. Vooral dit laatste wonder doet de Kerk ons in de getijden van deze
dag telkens opnieuw bezingen.

De lauden
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

LAPIDAVERUNT Stephanum, * et ipse ZIJ HEBBEN Stephanus gestenigd, * en
invocabat Dominum, dicens: Ne statuas hij riep tot den Heer, zeggend: Reken hun
illis hoc peccatum.
deze zonde niet aan.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Lapides torrentis * illi dulces
2 ANT. Stenen uit een beek * waren hem
fuerunt: ipsum sequuntur omnes animae vol zoetheid; hem volgen alle
justae.
rechtvaardige zielen.
3 ANT. Adhaesit anima mea * post te,
quia caro mea lapidata est pro te, Deus
meus.

3 ANT. Mijn ziel kleeft U aan, * want
mijn lichaam is voor U, mijn God,
gestenigd.

4 ANT. Stephanus vidit * caelos apertos, 4 ANT. Stephanus zag * de hemelen
vidit, et introivit: beatus homo, cui caeli geopend; hij zag, en is binnengegaan;
patebant.
zalig de mens voor wien de hemelen
werden geopend.
5 ANT. Ecce video * caelos apertos, et
Jesum stantem a dextris virtutis Dei.

5 ANT. Zie, ik aanschouw * de hemelen
geopend, en Jesus staande aan de
rechterhand van Gods kracht.
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Kapittel Hand. 6, 8
Stephanus autem plenus gratia et
fortitudine, facie-

Stephanus nu, vol genade en kracht,
verrichtte grote wonde-
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ren en tekenen onder het volk.
zij dank.

. Gode bat prodigia et signa magna in populo. .
Deo gratias.

Lofzang Martyr Dei qui unicum, bladz. 1236.
. Vrome mannen hebben Stephanus
begraven. . En hebben een grote
rouwklacht over hem aangeheven.

. Sepelierunt Stephanum viri timorati.
. Et fecerunt planctum magnum super
eum.

ANT. Stephanus nu, * vol genade en
ANT. Stephanus autem * plenus gratia et
kracht, verrichtte grote tekenen onder het fortitudine, faciebat signa magna in
volk.
populo.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, na te volgen wat wij vereren, opdat
wij ook onze vijanden leren beminnen;
nu wij het geboortefeest vieren van hem,
die zelfs voor zijn vervolgers wist te
bidden tot onzen Heer Jesus Christus, uw
Zoon, die met U leeft en heerst.

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
imitari quod colimus: ut discamus et
inimicos diligere; quia ejus natalitia
celebramus, qui novit etiam pro
persecutoribus exorare Dominum nostrum
Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum
vivit et regnat.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot aan het kapittel zijn de Vespers gelijk aan die op het feest van de Geboorte des
Heren, bladz. 549.

Kapittel Hand. 6, 8
STEPHANUS nu, vol genade en kracht, STEPHANUS autem plenus gratia et
verrichtte grote wonderen en tekenen
fortitudine, faciebat prodigia et signa
onder het volk. . Gode zij dank.
magna in populo. . Deo gratias.
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Lofzang Deus tuorum militum, bladz. 1239.
. Stephanus zag de hemelen geopend.
. Stephanus vidit caelos apertos. .
. Hij zag, en is binnengegaan; zalig de Vidit, et introivit: beatus homo, cui caeli
mens voor wien de hemelen werden
patebant.
geopend.
ANT. Vrome mannen * hebben Stephanus ANT. Sepelierunt Stephanum * viri
begraven, en hebben een grote rouwklacht timorati, et fecerunt planctum magnum
over hem aangeheven.
super eum.
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Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
imitari quod colimus: ut discamus et
inimicos diligere; quia ejus natalitia
celebramus, qui novit etiam pro
persecutoribus exorare Dominum nostrum
Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum
vivit et regnat.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer, na te volgen wat wij vereren, opdat
wij ook onze vijanden leren beminnen;
nu wij het geboortefeest vieren van hem,
die zelfs voor zijn vervolgers wist te
bidden tot onzen Heer Jesus Christus, uw
Zoon, die met U leeft en heerst.

GEDACHTENIS VAN DEN HEILIGEN APOSTEL JOANNES, wiens feest morgen wordt
gevierd:
ANT. Iste est Joannes, * qui supra pectus
Domini in coena recubuit: beatus
Apostolus, cui revelata sunt secreta
caelestia.

ANT. Dit is Joannes, * die bij het
avondmaal aan de borst des Heren heeft
gerust; de heilige apostel, aan wien de
geheimen des hemels zijn geopenbaard.

. Valde honorandus est beatus Joannes. . Ten zeerste moeten wij eren den
. Qui supra pectus Domini in coena
heiligen Joannes. . Die bij het
recubuit.
avondmaal aan de borst des Heren heeft
gerust.
Oremus. - Ecclesiam tuam, Domine,
benignus illustra: ut beati Joannis
Apostoli tui et Evangelistae illuminata
doctrinis, ad dona perveniat sempiterna.

Laat ons bidden. - Verlicht, Heer, genadig
uw Kerk; opdat zij, door de lering van uw
heiligen apostel en evangelist Joannes
overstraald, tot de eeuwige goederen
kome.

GEDACHTENIS VAN HET OCTAAF VAN DE GEBOORTE DES HEREN:
ANT. Hodie * Christus natus est: hodie
Salvator apparuit: hodie in terra canunt
Angeli, laetantur Archangeli: hodie
exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis
Deo, alleluja.
. Notum fecit Dominus, alleluja.
Salutare suum, alleluja.
Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus:

.

ANT. Heden * is Christus geboren; heden
is ons de Verlosser verschenen; heden
zingen de engelen op aarde, jubelen de
aartsengelen; heden verheugen zich de
rechtvaardigen en zeggen: Ere zij God in
den hoge, alleluja.
. De Heer heeft doen kennen alleluja.
. Zijn heil, alleluja.
Laat ons bidden - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat
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de nieuwe geboorte in het vlees van uw
eniggeboren Zoon ons verlosse, die de
oude slavernij onder het juk der zonde
houdt. Door denzelfden Jesus Christus
onzen Heer.

ut nos Unigeniti tui nova per carnem
Nativitas liberet; quos sub peccati jugo
vetusta servitus tenet. Per eundem
Dominum nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Alma Redemptoris
Mater, bladz. 200.

Gebed ter ere van den heiligen Stephanus
Almachtige, eeuwige God, die het heilige lichaam uwer Kerk met de veelvuldige
kracht der heiligen siert, en die de eerstelingen van het martelaarschap hebt gesticht
in het bloed van uw roemrijken leviet Stephanus, geef ons zijn geboortedag met
bijzonder eerbewijs te vieren; want wij weten zeker dat voor uw gelovigen ten beste
kan spreken hij, die in navolging van de liefde des Heren zelfs voor zijn beulen heeft
gebeden. Verleen, vragen wij, door zijn voorbede, dat de levenden het heil, en de
doden de eeuwige rust verkrijgen.

Gebed tot den heiligen Stephanus van den heiligen Anselmus
Heilige Stephanus, krachtige strijder Gods, gij eerste in de zalige rij van Gods
martelaren, ik heb vernomen hoe, toen gij nog op aarde waart, gij in zulk een glans
van heiligheid hebt geschitterd, dat uw eerbiedwaardig aangezicht lichtte als dat van
een engel. Zulk een reinheid van hart straalde in u, dat uw zalige ogen God hebben
aanschouwd in zijn heerlijkheid. In zulk een liefde en goedheid waart gij ontbrand,
dat uw vrome mond vol mildheid voor uw harteloze beulen heeft gebeden. Ik ben
bevreesd voor het strenge oordeel van den rechtvaardigen rechter; ik, zondaar en
schuldige, ben bevreesd voor de verdiende straf. Daarom heb ik een helper nodig.
Mijn troost en mijn beschutting vind ik daarin, dat ik u als mijn voorspreker kan
afvaardigen, om voor mij uw almachtigen vriend, mijn en uw Heer en Schepper,
genadig te stemmen. Want ik weet en op grond van uw grote verdiensten ben ik er
zeker van, dat
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gij het kunt. Wegens uw rijke liefde vertrouw ik er op, dat gij het wilt. En om wille
van de onmetelijke ontferming van den rechter hoop ik, dat Hij deze bede niet zal
weigeren.
Aanschouw, goede Stephanus, mijn ellende, en breid uw liefde over haar uit. Zie,
de schuldenaar staat voor zijn vreeswekkenden rechter. Vele en zware misdrijven
worden hem ten laste gelegd. Zowel het eigen geweten als de ogen van den rechter
zelf getuigen tegen hem. Hij heeft geen goede daden verricht, welke tegen het kwaad
zouden opwegen. Niemand van de vrienden des rechters heeft hij zich door
dienstbetoon in het verleden tot voorspreker verworven; allen heeft hij beledigd en
zo tot aanklagers gemaakt. Kom gij te hulp, die onder het geweld van stenen
barmhartig zijt geweest voor wie u stenigden. Bid gij voor hem, gij die bij denzelfden
rechter voor uw moordenaars tot voorspreker zijt geworden. Zeg, o goede, tot uw
algoeden en beminden vriend, zeg tot Hem: Heer, reken hem deze zonden niet aan.
Zeg voor den arme die u aanroept, wat gij ook gezegd hebt voor het volk dat u heeft
omgebracht. Zeg het in uw milde liefde; en ik ben er zeker van, dat de genadigste
Heer al mijn boosheid zal vergeven. Want Hij is vol ontferming, Hij, mijn Schepper;
ik echter ben arm en zijn maaksel; gij zijt de geliefde vriend van Hem, die geprezen
is in eeuwigheid. Amen.

Getijden op het feest van de heilige onnozele kinderen
(28 december)
De feestdag van de heilige kinderen van Bethlehem, die om Christus' wil ter dood
werden gebracht, viert de Kerk enkele dagen na Kerstmis, op 28 December. In een
oude prefatie uit het Sacramentarium Gregorianum vinden wij de volgende
overweging over hun martelaarschap.
‘De kostbare dood van de kleinen, die de boze Herodes om wille van de kindsheid
van onzen Verlosser in beestachtige wreedheid ter dood heeft gebracht, leert ons de
onmetelijke gaven van Gods goedheid kennen. Want de loutere genade is groter in
luister dan de toeneiging van de wil, en de belijdenis zelve is heerlijker dan de
getuigenis daarvan in woorden. Als getuigen van Christus zijn opgestaan die Hem
te voren niet hadden gekend. O oneindige mildheid, welke niet toelaat dat hun, die
om wille van haar Naam zijn gedood, het loon harer heerlijkheid ontgaat, maar die
hen met eigen bloed heeft besproeid, hen vervuld heeft met het heil der wedergeboorte,
en hun de krans van het martelaarschap om niet heeft geschonken’.
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De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

HERODES heeft in woede * vele knapen HERODES iratus * occidit multos pueros
ter dood gebracht in Bethlehem van Juda, in Bethlehem Judae civitate David.
in de stad van David.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Vele knapen * van twee jaar en 2 ANT. A bimatu * et infra occidit multos
jonger liet Herodes doden om wille van pueros Herodes propter Dominum.
den Heer.
3 ANT. Hun engelen * aanschouwen
steeds het aanschijn des Vaders.

3 ANT. Angeli eorum * semper vident
faciem Patris.

4 ANT. Een stem is in Rama gehoord, * 4 ANT. Vox in Rama * audita est, ploratus
weeklacht en geschrei; het was Rachel, et ululatus, Rachel plorans filios suos.
die haar kinderen beweende.
5 ANT. Onder de troon van God * roepen 5 ANT. Sub throno Dei * omnes Sancti
alle heiligen: Wreek ons bloed, onze God. clamant: Vindica sanguinem nostrum,
Deus noster.

Kapittel Openb. 14, 1
Ik zag op de berg Sion het Lam staan, en
met Hem honderd vier en veertig duizend,
die zijn Naam en de Naam van zijn Vader
op hun voorhoofd dragen geschreven. .
Gode zij dank.

Vidi supra montem Sion Agnum stantem,
et cum eo centum quadraginta quatuor
millia, habentes nomen ejus, et nomen
Patris ejus scriptum in frontibus suis. .
Deo gratias.

Lofzang van prudentius
Gegroet, bloesems der martelaars,
die bij het dagen van uw licht
Christus' vijand heeft afgerukt,
als stormwind prille rozen doet.

Salvete, flores Martyrum,
quos lucis ipso in limine
Christi insecutor sustulit,
ceu turbo nascentes rosas.
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Gij, Christus' eerste lammeren,
geslacht als teder offervee,
voor 't altaar zelf, onschuldigen,
speelt gij met palm en martelkrans.

Vos prima Christi victima,
grex immolatorum tener,
aram ante ipsam simplices
palma et coronis luditis.
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Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Herodes iratus occidit multos pueros. . Herodes heeft in woede vele knapen
. In Bethlehem Judae, civitate David. ter dood gebracht. . In Bethlehem van
Juda, in de stad van David.
ANT. Hi sunt, * qui cum mulieribus non ANT. Dezen zijn het, * die zich niet met
sunt coinquinati: virgines enim sunt, et vrouwen hebben bevlekt; want zij zijn
sequuntur Agnum quocumque ierit.
maagden, en zij volgen het Lam waarheen
Het ook gaat.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, cujus hodierna die
praeconium Innocentes Martyres non
loquendo, sed moriendo confessi sunt:
omnia in nobis vitiorum mala mortifica;
ut fidem tuam, quam lingua nostra
loquitur, etiam moribus vita fateatur. Per
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, wiens lof de
Onschuldige Martelaren heden niet door
woorden, maar door hun dood hebben
verkondigd; doe in ons alle boosheid der
zonden afsterven, opdat wij het geloof in
U, hetwelk wij met de mond uitspreken,
ook door onze levenswandel belijden.
Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot aan het kapittel zijn de Vespers gelijk aan die op het feest van de Geboorte des
Heren, bladz. 549.
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Kapittel Openb. 14, 1
VIDI supra montem Sion Agnum
stantem, et cum eo centum quadraginta
quatuor millia, habentes nomen ejus, et
nomen Patris ejus scriptum in frontibus
suis. . Deo gratias.

IK ZAG op de berg Sion het Lam staan,
en met Hem honderd vier en veertig
duizend, die zijn Naam en de Naam van
zijn Vader op hun voorhoofd dragen
geschreven. . Gode zij dank.

Lofzang van Prudentius
Salvete, flores Martyrum,
quos lucis ipso in limine

Gegroet, bloesems der martelaars,
die bij het dagen van uw licht,
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Christus' vijand heeft afgerukt,
als stormwind prille rozen doet.

Christi insecutor sustulit,
ceu turbo nascentes rosas.

Gij, Christus' eerste lammeren,
geslacht als teder offervee,
voor 't altaar zelf, onschuldigen,
speelt gij met palm en martelkrans.

Vos prima Christi victima,
grex immolatorum tener,
aram ante ipsam simplices
palma et coronis luditis.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die uit de Maagd geboren zijt,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.

Amen.

Amen.

. Onder de troon van God roepen alle
heiligen. . Wreek ons bloed, onze God.

. Sub throno Dei omnes Sancti clamant.
. Vindica sanguinem nostrum, Deus
noster.

ANT. Onschuldige kinderen * zijn om
wille van Christus gedood, zuigelingen
zijn door een goddelozen koning
omgebracht; zij volgen het Lam zonder
vlek, en zeggen voor eeuwig: Ere zij U,
o Heer.

ANT. Innocentes pro Christo * infantes
occisi sunt, ab iniquo rege lactentes
interfecti sunt; ipsum sequuntur Agnum
sine macula, et dicunt semper: Gloria tibi,
Domine.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - God, wiens lof de
Onschuldige Martelaren heden niet door
woorden, maar door hun dood hebben
verkondigd; doe in ons alle boosheid der
zonden afsterven, opdat wij het geloof in
U, hetwelk wij met de mond uitspreken,
ook door onze levenswandel belijden.
Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, cujus hodierna die
praeconium Innocentes Martyres non
loquendo, sed moriendo confessi sunt:
omnia in nobis vitiorum mala mortifica;
ut fidem tuam, quam lingua nostra
loquitur, etiam moribus vita fateatur. Per
Dominum nostrum.

GEDACHTENIS VAN DEN HEILIGEN THOMAS VAN KANTELBERG, wiens feest morgen
wordt gevierd:
ANT. Deze heilige * heeft voor de wet
van zijn God gestreden totterdood, en hij
heeft niet gevreesd voor de woorden der
goddelozen; want hij was bevestigd op
de vaste rots.

ANT. Iste Sanctus * pro lege Dei sui
certavit usque ad mortem, et a verbis
impiorum non timuit; fundatus enim erat
supra firmam petram.

. Gij hebt hem bekranst, o Heer, met
heerlijkheid en eer.

. Gloria et honore coronasti eum,
Domine. . Et
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constituisti eum super opera manuum
tuarum.

. En hem gesteld over het werk uwer
handen.

Oremus. - Deus, pro cujus Ecclesia
gloriosus Pontifex Thomas gladiis
impiorum occubuit: praesta, quaesumus;
ut omnes, qui ejus implorant auxilium,
petitionis suae salutarem consequantur
effectum.

Laat ons bidden. - God, voor wiens Kerk
de roemrijke bisschop Thomas gevallen
is onder het zwaard der goddelozen;
verleen, vragen wij, dat allen die zijn hulp
inroepen, de heilzame uitwerking van hun
gebed ondervinden.

GEDACHTENIS VAN HET OCTAAF VAN DE GEBOORTE DES HEREN:
ANT. Hodie * Christus natus est: hodie
Salvator apparuit: hodie in terra canunt
Angeli, laetantur Archangeli: hodie
exsultant justi, dicentes: Gloria in excelsis
Deo, alleluja.

. Notum fecit Dominus, alleluja.
Salutare suum, alleluja.

.

ANT. Heden * is Christus geboren; heden
is de Verlosser verschenen; heden zingen
de engelen op aarde, jubelen de
aartsengelen; heden verheugen zich de
rechtvaardigen en zeggen: Ere zij God in
den hoge, alleluja.
. De Heer heeft doen kennen, alleluja.
. Zijn heil, alleluja.

Oremus. - Concede, quaesumus,
omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui
nova per carnem Nativitas liberet; quos
sub peccati jugo vetusta servitus tenet.
Per eundem Dominum.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij,
almachtige God, dat de nieuwe geboorte
in het vlees van uw eniggeboren Zoon
ons verlosse, die de oude slavernij onder
het juk der zonde houdt. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Alma Redemptoris
Mater, bladz. 200.

Gebeden ter ere van de heilige onnozele kinderen
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Wees indachtig, Heer, de zegevierende dood van uw kleinen, die om wille van uw
Naam zijn omgebracht; en hoor naar de stem van hun bloed dat voor ons tot U roept,
dat Gij ons allen onze zonden vergeeft.
Ware Wijsheid van God den
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Vader, die de mond van stommen opent en de tong van kleinen welsprekend maakt,
geef aan onze mond uwe wet volmaakt te onderhouden; opdat wij, U volgend met
onbezoedeld hart, altijd datgene met onze lippen verkondigen en in onze werken
volvoeren, wat U, die de ware Wijsheid zijt, tot eeuwige lofprijzing strekt.

Getijden op het feest van den heiligen Laurentius
(10 augustus)
De heilige Laurentius, aartsdiaken van de Kerk van Rome, werd tijdens de vervolging
onder Valerianus in 258 enkele dagen na paus Sixtus II ter dood gebracht. Sinds de
oudheid viert de Kerk van West en Oost de feestdag van dezen beroemden martelaar
op 10 Augustus. Enkele antifonen van de getijden zijn ontleend aan het oude verhaal
van zijn ‘passie’: hoe de heilige langzaam werd verbrand op een gloeiende rooster,
en hoe hij tijdens dit lijden niet ophield Christus te belijden en zijn vervolgers, niet
zonder spot, te vermanen. Vooral echter wijzen de teksten van de liturgie op
Laurentius' zorg voor de armen der Kerk, waardoor hij het voorbeeld is geworden
van allen die Christus zoeken te dienen in de nederigsten der broeders.
Op 9 Augustus bidt men de EERSTE VESPERS, welke gelijk zijn aan de Vespers op
bladz. 1263, behalve de veranderingen die aldaar voor de Eerste Vespers zijn
aangegeven.

De lauden
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT.

1 ANT.

LAURENTIUS * is ingegaan tot het
martelaarschap, en heeft de Naam van
den Heer Jesus Christus beleden.

LAURENTIUS * ingressus est Martyr,
et confessus est nomen Domini Jesu
Christi.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Laurentius * heeft een goed werk 2 ANT. Laurentius * bonum opus operatus
verricht, hij die door het teken des kruises est, qui per signum crucis caecos
aan blinden het licht heeft gegeven.
illuminavit.
3 ANT. Mijn ziel * is U verkleefd, omdat 3 ANT. Adhaesit * anima mea post te,
mijn vlees om Uwentwil, mijn God, door quia caro mea igne cremata est pro te,
vuur verbrand is.
Deus meus.
4 ANT. De Heer * heeft zijn engel
gezonden, en heeft mij bevrijd uit het

4 ANT. Misit Dominus * Angelum suum,
et liberavit me de medio ignis, et non sum
aestuatus.
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geschroeid.
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5 ANT. Beatus Laurentius * orabat dicens: 5 ANT. De heilige Laurentius * bad en
Gratias tibi ago, Domine, quia januas tuas zeide; Ik zeg U dank, o Heer, omdat ik
ingredi merui.
uw woning heb mogen binnentreden.

Kapittel 2 Cor. 9, 6
Fratres: Qui parce seminat, parce et
metet; et qui seminat in benedictionibus,
de benedictionibus et metet. . Deo
gratias.

Broeders, wie spaarzaam zaait, zal ook
spaarzaam oogsten; maar wie rijkelijk
zaait, zal ook rijkelijk oogsten. . Gode
zij dank.

Lofzang Dei Martyr qui unicum, bladz. 1236.
. Dispersit, dedit pauperibus. . Justitia . Rijkelijk heeft hij gegeven aan de
ejus manet in saeculum saeculi.
armen. . Zijn gerechtigheid blijft in alle
eeuwigheid.
ANT. In craticula * te Deum non negavi,
et ad ignem applicatus te Christum
confessus sum; probasti cor meum, et
visitasti nocte; igne me examinasti, et non
est inventa in me iniquitas.

ANT. Toen ik op de rooster lag, * heb ik
U, God, niet verloochend, en liggend
boven het vuur heb ik U, Christus,
beleden; Gij hebt mijn hart gepeild, en
het in de nacht bezocht; Gij hebt mij in
het vuur beproefd, maar onrecht is er in
mij niet gevonden.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Da nobis, quaesumus,
omnipotens Deus, vitiorum nostrorum
flammas exstinguere: qui beato Laurentio
tribuisti tormentorum suorum incendia
superare. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
almachtige God, dat wij de vlammen van
onze hartstochten mogen doven, Gij die
aan den heiligen Laurentius hebt verleend
over de foltering van het martelvuur te
zegevieren. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.
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De vespers
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT.

1 ANT.

LAURENTIUS * ingressus est Martyr, LAURENTIUS* is ingegaan tot het
et confessus est nomen Domini Jesu
martelaarschap, en heeft de Naam van
Christi.
den Heer Jesus Christus beleden.
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De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Laurentius * heeft een goed werk 2 ANT. Laurentius * bonum opus operatus
verricht, hij die door het teken des kruises est, qui per signum crucis caecos
aan blinden het licht heeft gegeven.
illuminavit.
3 ANT. Mijn ziel * is U verkleefd, omdat 3 ANT. Adhaesit * anima mea post te,
mijn vlees om Uwentwil, mijn God, door quia caro mea igne cremata est pro te,
vuur verbrand is.
Deus meus.
4 ANT. De Heer * heeft zijn engel
gezonden, en heeft mij bevrijd uit het
midden van het vuur; en ik ben niet
geschroeid.

4 ANT. Misit Dominus * Angelum suum,
et liberavit me de medio ignis, et non sum
aestuatus.

5. ANT. De heilige Laurentius * bad en
zeide: Ik zeg U dank, o Heer, omdat ik
uw woning heb mogen binnentreden.

5 ANT. Beatus Laurentius * orabat dicens:
Gratias tibi ago, Domine, quia januas tuas
ingredi merui.

Psalm 115: Credidi propter quod locutus sum, bladz. 1243.
In de EERSTE VESPERS psalm 116: Laudate Dominum, omnes gentes, bladz.
1276.

Kapittel 2 Cor. 9, 6
Broeders, wie spaarzaam zaait, zal ook
spaarzaam oogsten; maar wie rijkelijk
zaait, zal ook rijkelijk oogsten. . Gode
zij dank.

Fratres: Qui parce seminat, parce et
metet; et qui seminat in benedictionibus,
de benedictionibus et metet. . Deo
gratias.

Lofzang Deus tuorum militum, bladz. 1239.
. De leviet Laurentius heeft een goed
. Levita Laurentius bonum opus
werk verricht. . Hij die door het teken operatus est. . Qui per signum crucis
des kruises aan blinden het licht heeft
caecos illuminavit.
gegeven.
ANT. Terwijl de heilige Laurentius * op
de rooster lag en brandde, zeide hij tot
den goddelozen tyran: Het is reeds
voldoende gebraden, keer het om en eet;
want de schatten der Kerk welke gij
zoekt, hebben de handen der armen
overgebracht naar het schathuis des
hemels.

ANT. Beatus Laurentius, * dum in
craticula superpositus ureretur, ad
impiissimum tyrannum dixit: Assatum
est jam, versa et manduca; nam facultates
Ecclesiae, quas requiris, in caelestes
thesauros manus pauperum deportaverunt.
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In de EERSTE VESPERS:
. Gij hebt hem bekranst, o Heer, met
heerlijkheid en eer. . En hem gesteld
over het werk uwer handen.

. Gloria et honore coronasti eum,
Domine. . Et constituisti eum super
opera manuum tuarum.
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ANT. Levita Laurentius * bonum opus
operatus est, qui per signum crucis caecos
illuminavit, et thesauros Ecclesiae dedit
pauperibus.

ANT. De leviet Laurentius * heeft een
goed werk verricht, hij die door het teken
des kruises aan blinden het licht heeft
gegeven, en die de schatten der Kerk
heeft uitgedeeld aan de armen.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Da nobis, quaesumus,
omnipotens Deus, vitiorum nostrorum
flammas exstinguere: qui beato Laurentio
tribuisti tormentorum suorum incendia
superare. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
almachtige God, dat wij de vlammen van
onze hartstochten mogen doven, Gij die
aan den heiligen Laurentius hebt verleend
over de foltering van het martelvuur te
zegevieren. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot de antifoon ter ere van de heilige Moeder van God, Salve Regina, bladz.
202.

Gebeden ter ere van den heiligen Laurentius
Verwek, Heer, in uw Kerk den Geest, dien de heilige leviet Laurentius heeft gediend;
opdat wij, met dienzelfden Geest vervuld, ons beijveren te beminnen wat hij bemind
heeft, en door onze daden te volbrengen wat hij heeft geleerd. Door Christus onzen
Heer.
Roemvolle heilige martelaar en leviet Laurentius, die, hoewel gij allersmartelijkst
zijt beproefd, toch het geloof en de standvastige belijdenis van Jesus Christus niet
hebt verloochend; doordring ons met een zo levendig en standvastig geloof, dat wij
ons nimmer schamen de waarachtige volgelingen te zijn van Jesus Christus, en vurige
christenen in onze daden en woorden.
Bid voor ons, heilige Laurentius; opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
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Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij, almachtige God, dat wij de vlammen van
onze hartstochten mogen doven, Gij die aan den heiligen Laurentius hebt verleend
over de foltering van het martelvuur te zegevieren. Door Christus onzen Heer. Amen.
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De heilige belijders
Als heilige belijders doet ons de Kerk tal van mannen eren, die Christus door een
onbloedig martelaarschap van boete en zelfverloochening zijn gevolgd. Steeds
gehoorzaam aan de door den Heer ingestelde hiërarchie, hebben zij de Kerk bevrucht
door het charisma van hun lering en de heiligheid van hun voorbeeld. Als kerkleraren,
als ordestichters, bisschoppen, kluizenaars, kloosterlingen, parochiepriesters,
staatslieden, bedelaars of huisvaders hebben zij Christus door hun woord en
levenswandel gepredikt, ondanks de bespotting en vervolging van hun christelijke
tijdgenoten die hun zending dikwijls niet hebben begrepen. Ook hen roepen wij aan
als onze voorsprekers in de hemel, opdat zij ons de genade verwerven steeds te
luisteren naar de inspraken van den Geest en ons leven slechts te richten op Christus.

Getijden op het feest van een belijder-bisschop
¶ Gedurende de Paastijd wordt aan alle antifonen en aan het vers Alleluja toegevoegd.
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1268.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT. Ziehier de hogepriester, * die in 1 ANT. Ecce sacerdos magnus, * qui in
zijn dagen aan God heeft behaagd, en
diebus suis placuit Deo, et inventus est
gerechtig is bevonden.
justus.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Geen is er gevonden, * die gelijk 2 ANT. Non est inventus * similis illi, qui
hij de wet des Allerhoogsten heeft
conservaret legem Excelsi.
onderhouden.
3 ANT. Daarom heeft de Heer gezworen 3 ANT. Ideo jurejurando * fecit illum
* hem te doen uitgroeien tot zijn volk. Dominus crescere in plebem suam.
4 ANT. Priesters van God, * looft den
4 ANT. Sacerdotes Dei, * benedicite
Heer; dienaren des Heren, zingt God een Dominum: servi Domini, hymnum dicite
lofzang toe, alleluja.
Deo, alleluja.
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5 ANT. Serve bone * et
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fidelis, intra in gaudium Domini tui.

naar, * ga binnen in de vreugde van uw
Heer.

Kapittel Eccli. 44, 16-17
ECCE sacerdos magnus, qui in diebus
suis placuit Deo, et inventus est justus: et
in tempore iracundiae factus est
reconciliatio. . Deo gratias.

ZIEHIER de hogepriester, die in zijn
dagen aan God heeft behaagd, en
gerechtig is bevonden; en ten tijde der
gramschap is hij een werktuig van
verzoening geworden. . Gode zij dank.

Lofzang
Jesu, Redemptor omnium,
perpes corona Praesulum,
in hac die clementius
nostris faveto precibus,

Jesus, Verlosser van 't heelal,
der opperherders eeuw'ge kroon,
met groter mildheid neig uw oor
naar ons gebed op deze dag,

Tui sacri qua nominis
Confessor almus claruit:
hujus celebrat annua
devota plebs solemnia.

Nu straalt in heerlijkheid hij die
uw heil'ge Naam beleden heeft,
en 't U gewijde volk vol vreugd
te zijner eer het jaarfeest viert.

Qui rite mundi gaudia
hujus caduca respuens,
cum Angelis caelestibus
laetus potitur praemiis,

Hij die terecht de vreugden van
de aard' als nietig heeft veracht,
geniet nu met de engelen
des hemels blij het rijke loon.

Hujus benignus annue
nobis sequi vestigia:
hujus precatu, servulis
dimitte noxam criminis.

Geef in uw goedertierenheid
dat wij hem volgen in zijn spoor;
en op zijn voorbede vergeef
uw dienaren hun zondenschuld.

Sit, Christe, Rex piissime,
tibi, Patrique gloria,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

U, Christus, allerliefste Vorst,
en aan uw Vader zij de eer,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Justum deduxit Dominus per vias
rectas. . Et ostendit illi regnum Dei.

. Den rechtvaardige heeft de Heer
geleid langs rechte wegen. . En Hij
heeft hem het rijk van God doen
aanschouwen.
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ANT. Euge, serve bone * et fidelis, quia ANT. Zeer wel, goede en trouwe dienaar,
in pauca fuisti fidelis, supra multa te
* omdat gij over weinig getrouw zijt
constituam, dicit Dominus.
geweest, zal Ik u over veel stellen, zegt
de Heer.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.
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Op het feest van een heiligen paus:
Laat ons bidden. - God, die uw Kerk op
de hechtheid van de apostolische rots hebt
bevestigd, en haar ontrukt aan het geweld
van de poorten der hel; verleen, vragen
wij, dat zij op voorspraak van den
heiligen opperpriester N. in uwe waarheid
volharde, en in uw bescherming
voortdurend worde beveiligd. Door onzen
Heer.

Oremus. - Deus, qui Ecclesiam tuam, in
apostolicae petrae soliditate fundatam, ab
infernarum eruis terrore portarum:
praesta, quaesumus; ut, intercedente beato
N. Summo Pontifice, in tua veritate
persistens, continua securitate muniatur.
Per Dominum nostrum.

Op het feest van een heiligen bisschop:
Laat ons bidden. - Geef, vragen wij,
almachtige God, dat het eerbiedwaardig
feest van uw heiligen belijder en bisschop
N. onze toewijding aan U en ons heil
mogen doen toenemen. Door onzen Heer.

Oremus. - Da, quaesumus, omnipotens
Deus: ut beati N. Confessoris tui atque
Pontificis veneranda solemnitas, et
devotionem nobis augeat et salutem. Per
Dominum nostrum.

Op het feest van een heiligen bisschop en kerkleraar:
Laat ons bidden. - God, die aan uw volk
den heiligen N. tot bedienaar van het
eeuwig heil hebt gegeven; verleen, vragen
wij, dat wij hem, dien wij als leermeester
des levens bezaten op aarde, tot
voorspreker mogen hebben in de hemel.
Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui populo tuo aeternae
salutis beatum N. ministrum tribuisti:
praesta, quaesumus; ut, quem Doctorem
vitae habuimus in terris, intercessorem
habere mereamur in caelis. Per Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
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bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT. Ziehier de hogepriester, * die in 1 ANT. Ecce sacerdos magnus, * qui in
zijn dagen aan God heeft behaagd, en
diebus suis placuit Deo, et inventus est
gerechtig is bevonden.
justus.
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De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189.
2 ANT. Non est inventus * similis illi, qui 2 ANT. Geen is er gevonden, * die gelijk
conservaret legem Excelsi.
hij de wet des Allerhoogsten heeft
onderhouden.
3 ANT. Ideo jurejurando * fecit illum
Dominus crescere in plebem suam.

3 ANT. Daarom heeft de Heer gezworen
* hem te doen uitgroeien tot zijn volk.

4 ANT. Sacerdotes Dei, * benedicite
4 ANT. Priesters van God, * looft den
Dominum: servi Domini, hymnum dicite Heer; dienaren des Heren, zingt God een
Deo, alleluja.
lofzang toe, alleluja.
5 ANT. Serve bone * et fidelis, intra in
gaudium Domini tui.

5 ANT. Goede en getrouwe dienaar, * ga
binnen in de vreugde van uw Heer.

In de EERSTE VESPERS wordt de volgende psalm vervangen door psalm 116:
Laudate Dominum, omnes gentes, bladz. 1276.

Psalm 131
Volgens zijn belofte aan David heeft God de priesters van het geestelijke
Sion der Kerk bekleed met heil, en hen als brandende lampen geplaatst in
zijn heiligdom.
Memento, Domine, David, * et omnis
mansuetudinis ejus:

Wees David indachtig, o Heer, * en al
zijn zachtmoedigheid;

Sicut juravit Domino, * votum vovit Deo Hoe hij den Heer heeft gezworen, * een
Jacob:
gelofte gedaan aan den God van Jacob:
Si introiero in tabernaculum domus meae, ‘Ik zal mijn woontent niet binnengaan, *
* si ascendero in lectum strati mei:
noch mijn legerstede beklimmen;
Si dedero somnum oculis meis, * et
palpebris meis dormitationem:

Geen slaap zal ik gunnen aan mijn ogen,
* noch sluimering aan mijn oogleden,

Et requiem temporibus meis: donec
Noch rust aan mijn slapen, tot ik een
inveniam locum Domino, * tabernaculum rustplaats vinde voor den Heer, * een
Deo Jacob. woontent voor den God van Jacob’. Ecce, audivimus eam in Ephrata; *
invenimus eam in campis silvae.

Zie, wij hoorden dat de ark verwijlde in
Efrata, * wij hebben haar gevonden in
een open plek van het woud.

Introibimus in tabernaculum ejus; *
Wij zullen binnentreden in zijn woontent,
adorabimus in loco, ubi steterunt pedes * Hem aanbidden op de plaats waar zijn
ejus.
voeten staan.
Surge, Domine, in requiem tuam, * tu et Sta op, Heer, en ga uw rustplaats binnen,
arca sanctificationis tuae.
* Gij en uw heilige ark.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1270

Dat uw priesters zich bekleden met
Sacerdotes tui induantur justitiam; * et
gerechtigheid * en uw getrouwen jubelen sancti tui exsultent.
van vreugde.
Om wille van David, uw dienaar, * wijs Propter David, servum tuum, * non
het gelaat van uw gezalfde niet af. avertas faciem Christi tui. De Heer heeft aan David gezworen in zijn Juravit Dominus David veritatem, et non
trouw, en zal het gestand doen: * ‘Uw frustrabitur eam: * De fructu ventris tui
Zoon, de vrucht van uw schoot, zal Ik ponam super sedem tuam.
doen zetelen op uw troon.
Als uw zonen mijn verbond bewaren *
en de wetten, welke Ik hun zal leren,

Si custodierint filii tui testamentum meum
* et testimonia mea haec, quae docebo
eos:

Zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid Et filii eorum usque in saeculum, *
* zitten op uw troon.
sedebunt super sedem tuam.
Want de Heer heeft Sion verkoren, * heeft Quoniam elegit Dominus Sion; * elegit
haar verkoren tot zijn woning.
eam in habitationem sibi.
Zij is mijn rustplaats voor altijd en
eeuwig, * hier zal Ik wonen want haar
heb Ik verkoren.

Haec requies mea in saeculum saeculi; *
hic habitabo quoniam elegi eam.

Haar weduwen zal Ik rijkelijk mijn zegen Viduam ejus benedicens benedicam; *
geven, * haar armen verzadigen met
pauperes ejus saturabo panibus.
brood.
Haar priesters zal Ik bekleden met heil, Sacerdotes ejus induam salutari; * et
* en haar getrouwen zullen jubelen van sancti ejus exsultatione exsultabunt.
vreugde.
Daar zal Ik voor David een Hoorn doen Illuc producam cornu David, * paravi
ontspruiten, * een lamp ontsteken voor lucernam Christo meo.
mijn gezalfde.
Zijn vijanden zal Ik overdekken met
schaamte, * maar op zijn hoofd zal
blinken mijn heilige kroon.’

Inimicos ejus induam confusione; * super
ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Goede en getrouwe dienaar, ga
binnen in de vreugde van uw Heer.

ANT. Serve bone et fidelis, intra in
gaudium Domini tui.
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Kapittel Eccli. 44, 16-17
ZIEHIER de hogepriester, die in zijn
dagen aan God heeft behaagd, en
gerechtig is bevonden; en ten tijde der
gramschap

ECCE sacerdos magnus, qui in diebus
suis placuit Deo, et inventus est justus: et
in tempore ira-
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cundiae factus est reconciliatio.
gratias.

. Deo is hij een werktuig van verzoening
geworden. . Gode zij dank.

Lofzang
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang met melodie op bladz. 1567.
Iste Confessor Domini sacratus,
festa plebs cujus celebrat per orbem,
hodie laetus meruit secreta
scandere caeli.

Deze belijder van den Heer, de heil'ge
wiens feest het volk viert over gans de
wereld,
mocht heden blijde opgaan tot de hoogste
hallen des hemels.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
sobrius, castus fuit et quietus,
vita dum praesens vegetavit ejus
corporis artus.

Vroom en voorzichtig, nederig en zuiver
was hij, en matig, kuis en vol van vrede,
zolang dit leven 't samenstel bezielen
bleef van zijn lichaam.

Ad sacrum cujus tumulum frequenter
membra languentum modo sanitati,
quolibet morbo fuerint gravata,
restituuntur.

Bij zijne heil'ge grafstee worden dikwijls
leden van zieken nu aan de gezondheid,
door welke kwalen zij ook zijn getroffen,
wedergegeven.

Unde nunc noster chorus in honorem
ipsius hymnum canit hunc libenter,
ut piis ejus meritis juvemur
omne per aevum.

Daarom zingt nu ons koor te zijner ere
dankbaar en gretig deze blijde lofzang,
dat zijn verdiensten vroom ons mogen
bijstaan
te allen tijde.

Sit salus illi, decus atque virtus,
qui supra caeli residens cacumen,
totius mundi machinam gubernat
trinus et unus.

Hem zij het heil, de luister en de sterkte,
die boven 't hoogst der hemelen gezeten,
van gans de wereld het bestel blijft leiden,
één en drievuldig.

Amen.

Amen.

. Justum deduxit Dominus per vias
rectas. . Et ostendit illi regnum Dei.

. Den rechtvaardige heeft de Heer
geleid langs rechte wegen. . En Hij
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heeft hem het rijk van God doen
aanschouwen.
ANT. Amavit eum Domi-

ANT. De Heer heeft hem liefge-
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had * en hem getooid; Hij heeft hem
nus, * et ornavit eum: stolam gloriae
bekleed met het gewaad der heerlijkheid induit eum, et ad portas paradisi coronavit
en hem gekroond bij de poorten van het eum.
paradijs.
In de EERSTE VESPERS:
. De Heer heeft hem liefgehad en hem
getooid. . Hij heeft hem bekleed met
het gewaad der heerlijkheid.

. Amavit eum Dominus et ornavit eum.
. Stolam gloriae induit eum.

ANT. Priester en bisschop, * en
ANT. Sacerdos et Pontifex, * et virtutum
beoefenaar der deugden, goede herder opifex, pastor bone in populo, ora pro
van uw volk, bid voor ons tot den Heer. nobis Domino.
Op het feest van een kerkleraar, in beide Vespers, na een der beide boven
aangegeven verzen:
ANT. O zeer verheven leraar, * licht van ANT. O Doctor optime, * Ecclesiae
de heilige Kerk, heilige N., minnaar van sanctae lumen, beate N., divinae legis
Gods wet, spreek voor ons ten beste bij amator, deprecare pro nobis Filium Dei.
den Zoon van God.
Lofzang. Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Op het feest van een heiligen paus:
Laat ons bidden. - God, die uw Kerk op
de hechtheid van de apostolische rots hebt
bevestigd, en haar ontrukt aan het geweld
van de poorten der hel; verleen, vragen
wij, dat zij op voorspraak van den
heiligen opperpriester N. in uwe waarheid
volharde, en in uw bescherming
voortdurend worde beveiligd. Door onze
Heer.

Oremus. - Deus, qui Ecclesiam tuam, in
apostolicae petrae soliditate fundatam, ab
infernarum eruis terrore portarum:
praesta, quaesumus; ut, intercedente beato
N. Summo Pontifice, in tua veritate
persistens, continua securitate muniatur.
Per Dominum nostrum.

Op het feest van een heiligen bisschop:
Laat ons bidden. - Geef, vragen wij,
almachtige God, dat het eerbiedwaardig
feest van uw heiligen belijder en bisschop
N. onze toewijding aan U en ons heil
mogen doen toenemen. Door onzen Heer.

Oremus. - Da, quaesumus, omnipotens
Deus: ut beati N. Confessoris tui atque
Pontificis veneranda solemnitas, et
devotionem nobis augeat et salutem. Per
Dominum nostrum.
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Op het feest van een heiligen bisschop en kerkleraar;
Laat ons bidden. - God, die aan uw volk Oremus. - Deus, qui populo tuo aeternae
salutis
den heiligen N. tot
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beatum N. ministrum tribuisti: praesta,
quaesumus; ut, quem Doctorem vitae
habuimus in terris, intercessorem habere
mereamur in caelis. Per Dominum
nostrum.

bedienaar van het eeuwig heil hebt
gegeven; verleen, vragen wij, dat wij
hem, dien wij als leermeester des levens
bezaten op aarde, tot voorspreker mogen
hebben in de hemel. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vlg.

Getijden op het feest van een belijder niet-bisschop
¶ Gedurende de Paastijd wordt aan alle antifonen en aan het vers Alleluja toegevoegd.
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1276.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Domine, quinque talenta *
tradidisti mihi, ecce alia quinque
superlucratus sum.

1 ANT. Heer, vijf talenten * hebt Gij mij
gegeven; zie, vijf andere heb ik er
bijgewonnen.

De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Euge, serve bone, * in modico
fidelis, intra in gaudium Domini tui.

2 ANT. Zeer wel, goede dienaar, * die
getrouw zijt geweest over weinig; ga
binnen in de vreugde van uw Heer.
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3 ANT. Fidelis servus * et prudens, quem 3 ANT. Hij is de trouwe en voorzichtige
constituit Dominus super familiam suam. dienaar, * dien de Heer over zijn gezin
heeft gesteld.
4 ANT. Beatus ille servus, * quem, cum 4 ANT. Zalig die dienaar, * dien zijn
venerit Dominus ejus et pulsaverit
Heer, als Hij komt en klopt aan zijn deur,
januam, invenerit vigilantem.
wakend zal vinden.
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5 ANT. Goede en getrouwe dienaar, * ga 5 ANT. Serve bone * et fidelis, intra in
binnen in de vreugde van uw Heer.
gaudium Domini tui.

Kapittel Eccli. 31, 8-9
ZALIG de man, die zonder smet werd
bevonden, en die het goud niet najoeg,
noch zijn vertrouwen stelde in geld en
schatten. Wie is hij, opdat wij hem
prijzen? Want hij heeft wonderbare daden
in zijn leven verricht. . Gode zij dank.

BEATUS vir, qui inventus est sine
macula, et qui post aurum non abiit, nec
speravit in pecunia et thesauris. Quis est
hic, et laudabimus eum? fecit enim
mirabilia in vita sua. . Deo gratias.

Lofzang
Jesus, opperste zegekrans,
waarheid, verheven allerhoogst,
die aan wie U belijdt en dient
een eeuwige beloning schenkt,

Jesu, corona celsior
et veritas sublimior,
qui confitenti servulo
reddis perenne praemium:

Geef aan het biddend christenvolk,
op voorbede van dezen held,
vergiffenis van zondenschuld,
en breek de keten die ons bindt.

Da supplicanti coetui,
obtentu hujus optimi,
remissionem criminum,
rumpendo nexum vinculi.

Weer is in tijdsloop van het jaar
de dag in luister aangelicht,
waarop deez' heil'ge uit het vlees
in macht ten hemel is gegaan.

Anni recurso tempore,
dies illuxit lumine,
quo Sanctus hic de corpore
polum migravit praepotens.

Wijl hij de ijd'le vreugd der aard
en haar begerenswaarde goed
besmeurd van vuilnis heeft geacht,
bezit hij blij het hemelrijk.

Hic vana terrae gaudia,
et luculenta praedia
polluta sorde deputans,
ovans tenet caelestia.

U, Christus, liefderijkste Vorst,
heeft hij beleden onvermoeid,
vertredend zo met grote kracht
den trotsen vijand en zijn rot.

Te, Christe, Rex piissime,
hic confitendo jugiter,
calcavit hostem fortiter
superbum et satellitem.

Door glans van deugden en geloof,
gestadige belijdenis,
door 't offer van zijn vasten ook,
zit hij aan 't hemels gastmaal aan.

Virtute clarus et fide,
confessionis ordine,
jejuna membra deferens,
dapes supernas obtinet.
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U dan, die vol ontferming zijt,
bidden wij allen nederig,
dat Gij om zijne heerlijkheid
vergeeft ons wat wij schuldig zijn.

Proinde te, piissime,
precamur omnes supplices,
ut hujus almi gratia
nobis remittas debita.
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Gloria Patri Domino,
gloria Unigenito,
una cum Sancto Spiritu,
in sempiterna saecula.

Eer zij den Vader, hoogsten Heer,
eer zij zijn eengeboren Zoon,
tezamen met den Heil'gen Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Justum deduxit Dominus per vias
rectas. . Et ostendit illi regnum Dei.

. Den rechtvaardige heeft de Heer
geleid langs rechte wegen. . En Hij
heeft hem het rijk van God doen
aanschouwen.

ANT. Euge, serve bone * et fidelis, quia ANT. Zeer wel, goede en trouwe dienaar,
in pauca fuisti fidelis, supra multa te
* omdat gij over weinig getrouw zijt
constituam, intra in gaudium Domini tui. geweest, zal Ik u over veel stellen; ga
binnen in de vreugde van uw Heer.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Adesto, Domine,
supplicationibus nostris, quas in beati N.
Confessoris tui solemnitate deferimus:
ut, qui nostrae justitiae fiduciam non
habemus, ejus, qui tibi placuit, precibus
adjuvemur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Luister, Heer, naar
onze smeekbeden die wij tot U richten op
het feest van uw heiligen belijder N.;
opdat wij, die niet kunnen vertrouwen op
eigen gerechtigheid, worden bijgestaan
door de gebeden van hem, die U heeft
behaagd. Door onzen Heer.

Op het feest van een belijder en kerkleraar:
Oremus. - Deus, qui populo tuo aeternae
salutis beatum N. ministrum tribuisti:
praesta, quaesumus; ut, quem Doctorem
vitae habuimus in terris, intercessorem
habere mereamur in caelis. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - God, die aan uw volk
den heiligen N. tot bedienaar van het
eeuwig heil hebt gegeven; verleen, vragen
wij, dat wij hem, dien wij als leermeester
des levens bezaten op aarde, tot
voorspreker mogen hebben in de hemel.
Door onzen Heer.

Op het feest van een heiligen abt:
Oremus. - Intercessio nos, quaesumus,
Domine, beati N. Abbatis commendet:
ut, quod nostris meritis non valemus, ejus
patrocinio consequamur. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - Moge de voorspraak
van den heiligen abt N., vragen wij, Heer,
ons bij U aanbevelen; opdat wij door zijn
bescherming verkrijgen, wat wij door
eigen verdiensten niet vermogen. Door
onzen Heer.
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Op het feest van de heiligen JOACHIM (16 Augustus):
Laat ons bidden. - God, die den heiligen
Joachim boven alle heiligen hebt
verkozen om de vader te zijn van de
Moeder van uw Zoon; verleen, vragen
wij, dat wij die zijn feest vieren, ook
voortdurend zijn bescherming
ondervinden. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui prae omnibus Sanctis
tuis beatum Joachim Genitricis Filii tui
patrem esse voluisti: concede,
quaesumus; ut, cujus festa veneramur,
ejus quoque perpetuo patrocinia
sentiamus. Per eundem Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT. Heer, vijf talenten * hebt Gij mij 1 ANT. Domine, quinque talenta *
gegeven; zie, vijf andere heb ik er
tradidisti mihi, ecce alia quinque
bijgewonnen.
superlucratus sum.
De eerste vier psalmen zoals op Zondag, bladz. 189 vlg.
2 ANT. Zeer wel, goede dienaar, * die
getrouw zijt geweest over weinig; ga
binnen in de vreugde van uw Heer.

2 ANT. Euge, serve bone, * in modico
fidelis, intra in gaudium Domini tui.

3 ANT. Hij is de trouwe en voorzichtige 3 ANT. Fidelis servus * et prudens, quem
dienaar, * dien de Heer over zijn gezin constituit Dominus super familiam suam.
heeft gesteld.
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4 ANT. Zalig die dienaar, * dien zijn
4 ANT. Beatus ille servus, * quem, cum
Heer, als Hij komt en klopt aan zijn deur, venerit Dominus ejus et pulsaverit
wakend zal vinden.
januam, invenerit vigilantem.
5 ANT. Goede en getrouwe dienaar, * ga 5 ANT. Serve bone * et fidelis, intra in
binnen in de vreugde van uw Heer.
gaudium Domini tui.

Psalm 116
Looft den Heer, alle gij natiën; * looft
Hem, alle gij volken.

Laudate Dominum, omnes gentes; *
laudate eum, omnes populi.
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Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus; * et veritas Domini
manet in aeternum.

Want bevestigd is over ons zijn
ontferming, * en de trouw des Heren blijft
in eeuwigheid.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Serve bone et fidelis, intra in
gaudium Domini tui.

ANT. Goede en getrouwe dienaar, ga
binnen in de vreugde van uw Heer.

Kapittel Eccli. 31, 8-9
BEATUS vir, qui inventus est sine
macula, et qui post aurum non abiit, nec
speravit in pecunia et thesauris. Quis est
hic, et laudabimus eum? fecit enim
mirabilia in vita sua. . Deo gratias.

ZALIG de man, die zonder smet werd
bevonden, en die het goud niet najoeg,
noch zijn vertrouwen stelde in geld en
schatten. Wie is hij, opdat wij hem
prijzen? Want hij heeft wonderbare daden
in zijn leven verricht. . Gode zij dank.

Lofzang
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang met melodie op bladz. 1567.
Iste Confessor Domini sacratus,
festa plebs cujus celebrat per orbem,
hodie laetus meruit secreta
scandere caeli.

Deze belijder van den Heer, de heil'ge
wiens feest het volk viert over gans de
wereld,
mocht heden blijde opgaan tot de hoogste
hallen des hemels.

Qui pius, prudens, humilis, pudicus,
sobrius, castus fuit et quietus,
vita dum praesens vegetavit ejus
corporis artus.

Vroom en voorzichtig, nederig en zuiver
was hij, en matig, kuis en vol van vrede,
zolang dit leven 't samenstel bezielen
bleef van zijn lichaam.
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Ad sacrum cujus tumulum frequenter
membra languentum modo sanitati,
quolibet morbo fuerint gravata,
restituuntur.

Bij zijne heil'ge grafstee worden dikwijls
leden van zieken nu aan de gezondheid,
door welke kwalen zij ook zijn getroffen,
wedergegeven.

Unde nunc noster chorus in honorem
ipsius hymnum canit hunc libenter,

Daarom zingt nu ons koor te zijner ere
dankbaar en gretig deze blijde lofzang,
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dat zijn verdiensten vroom ons mogen
bijstaan
te allen tijde.

ut piis ejus meritis juvemur
omne per aevum.

Hem zij het heil, de luister en de sterkte, Sit salus illi, decus atque virtus,
qui supra caeli residens cacumen,
die, boven 't hoogst der hemelen gezeten, totius mundi machinam gubernat
trinus et unus.
van gans de wereld het bestel blijft leiden,
één en drievuldig.
Amen.

Amen.

. Den rechtvaardige heeft de Heer
geleid langs rechte wegen. . En Hij
heeft hem het rijk van God doen
aanschouwen.

. Justum deduxit Dominus per vias
rectas. . Et ostendit illi regnum Dei.

ANT. Deze man heeft door de wereld en ANT. Hic vir despiciens mundum * et
het aardse te verachten * de overwinning terrena, triumphans, divitias caelo
behaald, en zich door woord en werk
condidit ore, manu.
schatten opgelegd in de hemel.
In de EERSTE VESPERS:
. De Heer heeft hem liefgehad en hem
getooid. . Hij heeft hem bekleed met
het gewaad der heerlijkheid.

. Amavit eum Dominus et ornavit eum.
. Stolam gloriae induit eum.

ANT. Ik wil hem vergelijken * met den ANT. Similabo eum * viro sapienti, qui
wijzen man, die zijn huis gebouwd heeft aedificavit domum suam supra firmam
op een vaste rots.
petram.
Op het feest van een kerkleraar, in beide Vespers, na een der beide boven
aangegeven verzen:
ANT. O zeer verheven leraar. * licht van ANT. O Doctor optime, * Ecclesiae
de heilige Kerk, heilige N., minnaar van sanctae lumen, beate N., divinae legis
Gods wet, spreek voor ons ten beste bij amator, deprecare pro nobis Filium Dei.
den Zoon van God.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Laat ons bidden. - Luister, Heer, naar
Oremus. - Adesto, Domine,
onze smeekbeden die wij tot U richten op supplicationibus nostris, quas in beati N.
het feest van uw heiligen belijder N.;
Confessoris tui solemnitate deferimus:
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opdat wij, die niet kunnen vertrouwen op ut, qui nostrae justitiae fiduciam non
eigen gerechtigheid, worden bijgestaan habemus, ejus, qui tibi placuit, precibus
door de gebeden van hem, die U heeft adjuvemur. Per Dominum nostrum.
behaagd. Door onzen Heer.
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Op het feest van een belijder en kerkleraar:
Oremus. - Deus, qui populo tuo aeternae
salutis beatum N. ministrum tribuisti:
praesta, quaesumus; ut, quem Doctorem
vitae habuimus in terris, intercessorem
habere mereamur in caelis. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - God, die aan uw volk
den heiligen N. tot bedienaar van het
eeuwig heil hebt gegeven; verleen, vragen
wij, dat wij hem, dien wij als leermeester
des levens bezaten op aarde, tot
voorspreker mogen hebben in de hemel.
Door onzen Heer.

Op het feest van een heiligen abt:
Oremus. - Intercessio nos, quaesumus,
Domine, beati N. Abbatis commendet:
ut, quod nostris meritis non valemus, ejus
patrocinio consequamur. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - Moge de voorspraak
van den heiligen abt N., vragen wij, Heer,
ons bij U aanbevelen; opdat wij door zijn
bescherming verkrijgen, wat wij door
eigen verdiensten niet vermogen. Door
onzen Heer.

Op het feest van den heiligen JOACHIM (16 Augustus), na de lofzang Iste
Confessor:
. Potens in terra erit semen ejus.
Generatio rectorum benedicetur.

.

ANT. Laudemus * virum gloriosum in
generatione sua, quia benedictionem
omnium gentium dedit illi Dominus, et
testamentum suum confirmavit super
caput ejus.

. Machtig zal zijn kroost zijn op aarde.
. Het geslacht van de rechtvaardigen
wordt gezegend.
ANT. Laat ons prijzen * den man die
roemvol was in zijn geslacht; want de
Heer heeft hem de zegening van alle
volkeren gegeven, en Hij heeft zijn
verbond op zijn hoofd bevestigd.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Oremus. - Deus, qui prae omnibus Sanctis
tuis beatum Joachim Genitricis Filii tui
patrem esse voluisti: concede,
quaesumus; ut, cujus festa veneramur,
ejus quoque perpetuo patrocinia
sentiamus. Per eundem Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - God, die den heiligen
Joachim boven alle heiligen hebt
verkozen om de vader te zijn van de
Moeder van uw Zoon; verleen, vragen
wij, dat wij die zijn feest vieren, ook
voortdurend zijn bescherming
ondervinden. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.
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Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.
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En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz. 200
vlg.

Gebeden ter ere van belijders
Gebed tot Christus van den heiligen Petrus Canisius
Heer Jesus Christus, Koning der heerlijkheid en glans der heiligen, wij zeggen U
dank, dat Gij in uw Kerk zoveel stralende lichten hebt geplaatst als brandende fakkels,
opdat allen die leven in uw huis op alle manieren verlicht worden door de woorden,
vermaningen, deugden, voorbeelden en geschriften van uw heilige belijders. Geef,
dat wij met uw belijders het katholieke geloof niet alleen met hart en mond, maar
ook in leven en werken ten volle belijden, opdat ook wij, de wil des Heren kennend
en volbrengend, als lichten branden in uw huis, overal schitteren en uw Naam altijd
kunnen lofzingen en eren.

Gebed tot een belijder van de heilige Gertrudis de Grote
Gegroet, heilige en verheven belijder van Christus, luister en sieraad der Kerk. Gij
zijt een ontluikende roos van liefde, een lelie van zuiverheid, een stralende ster van
heiligheid. Gelijk de morgenster in het midden van een nevel en gelijk de maan als
zij vol is, zo hebt gij geschitterd in de heerlijkheid uwer deugden. Welk een dank
zijt gij verschuldigd aan God voor alle gaven welke Hij u heeft geschonken. In zijn
ondoorgrondelijke wijsheid heeft Hij u van eeuwigheid uitgekozen; Hij heeft u om
niet gerechtvaardigd en u zijn genade waardig gemaakt; Hij heeft u door zijn
alvermogende en krachtige liefde van alle ellende verlost en al het uwe, niet alleen
het goede maar ook het kwade, doen strekken tot uw nut en zaligheid. Zeg dus dank
aan uw beminnenswaardigen Schepper. Ook ik verhef en verheerlijk tezamen met u
de almacht, de wijsheid en de goedheid, waardoor de boven alle lof verheven
Drievuldigheid u heeft voorbestemd en Zich gewaardigd heeft u tot zulk een heiligheid
van leven te verkiezen en u in het rijk van haar heerlijkheid te sieren met een krans
van gerechtigheid, welke gelijk is aan de hare. O zeer heilige vriend van Christus,
wees mij, ellendigen zondaar, indachtig, die u aanroep met alle aandrang van mijn
hart. Ik beveel u aan mijn leven en mijn dood, in het bijzonder mijn stervensuur; en
ik smeek u bij de liefde, waardoor gij zozeer met God zijt verbonden geweest en
Hem met zo groot een toewijding hebt gediend, dat gij tot voldoening voor mijn
zonden aan den Heer wilt aanbieden alle verster-
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vingen en werken van boetvaardigheid, welke gij om wille van de heerlijkheid van
zijn Naam vrijwillig op u hebt genomen en in opperste liefde ten uitvoer gebracht.
Amen.

De heilige Augustinus
(28 Augustus)
Den heiligen Augustinus (354-430), na zijn bekering priester en later
bisschop van het stadje Hippo in Afrika, eren wij als een der grote leraren
der Kerk. Door zijn geschriften en zijn voorbeeld is hij de spiegel van
priesters en kloosterlingen; door zijn voorspraak is hij een machtige
beschermer voor allen die na een zondig leven oprecht God zoeken.
God, die de verborgen geheimen van uw wijsheid aan den heiligen Augustinus hebt
geopenbaard, in zijn hart vlammen van goddelijke liefde hebt doen ontbranden, en
zo in uw Kerk het wonder van de wolkkolom en van de vuurzuil hebt hernieuwd;
geef, dat wij onder zijn leiding zonder gevaar door de kolken der wereld trekken, en
tot het eeuwige vaderland der belofte mogen komen.
God, die aan uw Kerk den heiligen Augustinus tot een voortreffelijken leraar in het
verklaren van de geheimen der heilige Schrift en tot een uitgelezen bisschop hebt
willen schenken; geef, vragen wij, dat wij door zijn lering altijd worden onderwezen
en door zijn voorspraak worden gesterkt. Door Christus onzen Heer.

De heilige Joannes Chrysostomus
(27 Januari)
De Kerk van Oost en West eert als een van haar grote leraren den heiligen
Joannes, priester te Antiochië en later bisschop van Konstantinopel, wegens
zijn grote welsprekendheid Chrysostomus (Gulden mond) genaamd. Omdat
hij niet ophield tegen wereldlijke inmenging de rechten en de zedenwet
der Kerk te verdedigen, stierf hij in ballingschap (407). De predikers
vereren hem als hun patroon.
Christus heeft u gesteld tot een onwankelbare grondslag voor zijn Kerk, heilige vader,
Chrysostomus, die Gods woorden spreekt; opdat gij haar ongeschokt zoudt bewaren
en onaantastbaar voor aanvallen van vijanden, en opdat gij zoudt bidden, dat van
alle schadelijke verwarring van geest worden bevrijd wie dorsten naar de stroom van
uw woorden en wijsheid.

De heilige Martinus
(11 November)
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Door zijn naastenliefde en mildheid, zijn zorg voor de christenheid van
Gallië en zijn liefde tot het kloosterleven, heeft de Westerse Kerk den
wonderdoener Martinus, bisschop van Tours, na de tijd der vervolgingen
als eersten heiligen belijder geëerd (gest. omstreeks 400).
Welzalig is, Heer, uw belijder en wonderdoener Martinus, die den arme indachtig is
geweest, en zo tot het opperste loon verdiende te komen; die behouden is gebleven
op de dag des onheils, omdat hij door U, Heer, werd bijgestaan. Geef ons, op zijn
voorspraak, dat wij op het zien
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van onze naaktheid tot de schaduw van uw beschutting onze toevlucht nemen, en
dat wij zo met de gave van deugden worden bekleed, dat wij de deelgenoten mogen
worden van hem, wiens feest wij vieren.
Jesus, onze God en Heer, die aan den belijder en bisschop Martinus, heerlijk door
verdiensten, hebt gegeven zozeer de wijsheid te betrachten, dat hij een plaats in de
glorie en de vreugde heeft verdiend; schenk ons het inzicht van de ware wijsheid en
de ijver tot het verrichten van heilige werken, opdat wij van het onze mededelen aan
de armen, en daardoor de wraak voor onze misdaden ontgaan.

De heilige Nicolaas
(6 December)
De heilige wonderdoener Nicolaas, bisschop van Myra in Klein-Azië (gest.
omstreeks 350), behoort tot de meest vereerde heiligen in Oost en West.
Sinds de elfde eeuw rusten zijn overblijfselen in de naar hem genoemde
basiliek te Bari in Zuid-Italië.
Als een regel van geloof en een voorbeeld van zachtmoedigheid, als een leraar van
zelfbeheersing hebben uw daden u aan uw kudde getoond; daarom zijt gij door
nederigheid groot, door armoede rijk geworden. Vader en hogepriester Nicolaas, bid
Christus God onze zielen te redden.
God, die den heiligen bisschop Nicolaas door ontelbare wonderen hebt verheerlijkt;
verleen, vragen wij, dat wij door zijn verdiensten en gebeden van de vlammen der
hel worden bevrijd. Door Christus onzen Heer.

De heilige Servatius
(13 Mei)
De gelovigen van de bisdommen Luik, Roermond, 's-Hertogenbosch en
Breda vereren den heiligen bisschop Servatius (gest. 384) niet slechts als
hun apostel, maar ook als den herder die in de hemel trouw de wacht blijft
houden over zijn kudde.
God, die aan uw volk den heiligen Servatius als verkondiger van de waarheid van
het Evangelie hebt geschonken; geef, vragen wij, dat wij door de voorspraak van zo
groot een bisschop en door de bescherming van uw goedheid tegen alle onheil worden
beveiligd, en ons met een rustig gemoed steeds in uw lofprijzing verheugen. Door
Christus onzen Heer.

De heilige Willibrordus
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(7 November)
De christenen van Nederland vereren den eersten bisschop van Utrecht
als hun grootsten geloofsverkondiger en als hun bijzonderen beschermer.
Wij vragen hem van God de weldaad te verkrijgen, dat allen die door zijn
prediking Christus als hun Verlosser hebben leren kennen, ook één mogen
zijn in de belijdenis en de liefde van de éne Kerk, waarvoor hij gedurende
vijftig jaren onvermoeid heeft gearbeid.
God, die ons door de bediening van den heiligen Willibrordus de genade hebt
geschonken, dat wij van ongelovigen gelovigen zijn geworden, van zondaars
rechtvaardigen, en uit onze ellende
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tot het heil zijn gekomen; kom de vruchten van uw arbeid, kom uw gaven te hulp,
opdat hun, die de rechtvaardiging van het geloof bezitten, de sterkte van het geloof
niet ontbreke.
God, die den heiligen bisschop Willibrordus hebt willen bestemmen om uw
heerlijkheid aan de heidenen te verkondigen, opdat zij ten volle als kinderen Gods
zouden worden aangenomen; geef, vragen wij, dat wij door zijn voorspraak
standvastig uw wil volbrengen, opdat in onze dagen het volk dat U dient, moge
groeien in verdienste en aantal. Door Christus onzen Heer.

De heilige Amandus
(6 Februari)
De onvermoeibare apostel Amandus verkondigde een tijd lang het
Evangelie in Vlaanderen en was later gedurende drie jaren bisschop van
Maastricht. Hij stierf omstreeks het jaar 680 in het klooster Elno nabij
Valenciennes.
God, die den heiligen bisschop Amandus tot een uitnemend verkondiger van uw
woord hebt gemaakt; verleen goedgunstig, dat wij met uw hulp mogen volbrengen
wat hij door woord en daad heeft onderwezen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Hubertus
(3 November)
De heilige Hubertus, geboren in Aquitanië. bracht als laatste bisschop van
Maastricht de bisschopszetel naar Luik over. Hij beijverde zich de laatste
sporen van het heidendom in zijn bisdom te doen verdwijnen. Bijzonder
groot was zijn liefde voor de armen. De jagers vereren hem als hun
beschermheilige. Hij is in het jaar 727 te Tervueren bij Brussel gestorven.
God, die aan de ziel van uw dienaar, den belijder en bisschop Hubertus, eeuwige
heerlijkheid hebt geschonken; geef ons, vragen wij, door zijn voorspraak bij U zulk
een bijstand te vinden, dat wij met hem het eeuwige leven bezitten. Door Christus
onzen Heer.

De heilige Cyrillus en Methodius
(7 Juli)
Deze twee broeders vereert de Kerk als de apostelen van de slavische
volkeren. Wij bidden tot hen opdat zij van God mogen verkrijgen, dat de
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slavische volkeren het christendom trouw blijven en terugkeren tot de
eenheid der Kerk.

Gebed uit de getijden der Russen
Gij die, den apostelen gelijk en verlicht door Gods wijsheid, de leraren waart van de
slavische landen, Cyrillus en Methodius, bidt den Heer van het heelal dat alle slavische
volkeren worden bevestigd in de eenheid van het rechte geloof, dat Hij de wereld
vrede geven en verlossing aan onze zielen.

De heilige Carolus Borromeus
(4 November)
De heilige Carolus (1538-1584), kardinaal en aartsbisschop van Milaan,
was door zijn ijver en de heiligheid van zijn voorbeeld een van de grootste
zielzorgers van de
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nieuwere tijd. Tijdens een epidemie in zijn bisschopsstad verpleegde hij
persoonlijk de pestlijders. De parochiepriesters vereren hem als een hunner
patronen.
Bewaar, Heer, uw Kerk door de voortdurende bescherming van uw heiligen belijder
en bisschop Carolus; opdat hij, die door zijn herderlijke zorg tot de heerlijkheid is
gekomen, ons door zijn voorspraak steeds met een vurige liefde tot U beziele. Door
Christus onzen Heer.

De heilige Franciscus van Sales
(29 Januari)
Door zijn geschriften over het geestelijke leven heeft de heilige Franciscus
van Sales, bisschop van Genève, zich een plaats onder de kerkleraren
verworven (1567-1622). Even groot als zijn mannelijke ijver voor de
eenheid der Kerk was zijn liefdevolle zachtmoedigheid. Hij wordt vereerd
als de patroon van allen die door hun geschriften Kerk en christendom
willen dienen.
God, die tot heil van de zielen gewild hebt dat uw heilige belijder en bisschop
Franciscus alles voor allen zou worden; verleen goedgunstig dat wij, vervuld van de
zoetheid uwer liefde, geleid door zijn onderrichtingen en geholpen door zijn
verdiensten, de eeuwige vreugden verwerven. Door Christus onzen Heer.

De heilige Alfonsus-Maria van Liguori
(2 Augustus)
Zijn talrijke geestelijke geschriften en vooral zijn verhandelingen over de
practijk der zielzorg hebben den heiligen bisschop Alfonsus-Maria
(1696-1787) de eretitel van kerkleraar verworven. Hij is de stichter van
de Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser (Redemptoristen).
God, die uw heiligen belijder en bisschop Alfonsus-Maria van zielenijver hebt doen
branden, en door hem uw Kerk met een nieuwe kloosterfamilie hebt verrijkt; wij
vragen, dat wij, door zijn heilzame vermaningen onderwezen en door zijn voorbeeld
gesterkt, gelukkig tot U mogen komen.
God, die uw heiligen belijder en bisschop Alfonsus-Maria tot een trouwen bedienaar
en verkondiger van het goddelijk Sacrament hebt gemaakt; verleen door zijn
verdiensten en voorspraak, dat uw gelovigen het dikwijls nuttigen, en U door deze
nuttiging zonder ophouden loven. Door Christus onzen Heer.
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De heilige Antonius abt
(17 Januari)
Met den heiligen kluizenaar Paulus vereren wij den heiligen Antonius
(gest. omstreeks 350) als den vader van het monnikenwezen, niet alleen
in zijn geboorteland Egypte, maar in geheel de Kerk van Oost en West.
Roemvolle heilige Antonius, die op het horen van een enkel woord van het Evangelie
uw huis en vaderland hebt verlaten om u terug te trekken in een woestijn; gij die,
hoewel hoogbejaard en verzwakt door werken van boetvaardigheid, niet geaarzeld
hebt uw eenzaamheid te verlaten en meermalen naar Alexandrië in Egypte te gaan
om daar openlijk de boosheid
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der ketters te weerleggen en de zwakken in hun geloof te sterken, zodat gij waarlijk
een belijder van Jesus Christus zijt; verkrijg ons de genade om altijd vol ijver te zijn
voor Jesus Christus en zijn Kerk, en tot onze laatste dag te volharden in het geloof
van de katholieke waarheid, in het onderhouden van haar geboden, in het navolgen
van haar raadgevingen en van uw deugden; opdat, nadat wij trouw uw voorbeeld
hier op aarde zijn gevolgd, wij voor eeuwig deel mogen hebben aan uw heerlijkheid
in de hemel.

De heilige Benedictus
(21 Maart)
De patriarch van het kloosterwezen in het Westen is de heilige Benedictus
van Nursia (gest. omstreeks 547). Alle kloosterlingen die onder zijn regel
strijden, eren hem als hun vader.
Almachtige, eeuwige God, die uw zeer heiligen belijder Benedictus hebt uitgeleid
uit het slavenhuis van het vlees en hem hebt verheven tot de hemel; verleen aan uw
dienaren die zijn gedachtenis vieren, vragen wij, vergiffenis van hun zonden, opdat
zij, die zich jubelend over zijn heerlijkheid verheugen, door zijn voorspraak bij U
ook in zijn verdiensten mogen delen.
God, die den heiligen abt Benedictus aan het gewoel en de boosheid der wereld hebt
onttrokken en hem standvastig uwe wet hebt doen volgen; wij vragen, dat wij door
hem na te volgen in uw dienst mogen volharden, en het loon van de hemelse roeping
verwerven. Door Christus onzen Heer.

Gebed van de heilige Gertrudis de Grote tot den heiligen Benedictus
Zeer roemrijke patriarch, heilige vader Benedictus, ik breng in uw herinnering de
grote en heerlijke genade welke God u heeft willen schenken, dat gij stervend de
geest hebt gegeven terwijl gij stond te bidden. Daarom hebben uw lippen boven die
der andere heiligen zo zoet een geur, dat zij voor allen een wonderlijke verrukking
zijn. Ik vraag u mij in het uur van mijn dood getrouw te hulp te komen en uzelf te
plaatsen tussen mij en de vijanden, waar gij ziet dat zij mij in hun woede belagen;
opdat ik, door uw tegenwoordigheid beschermd, al hun listen moge ontgaan en, zalig
voor eeuwig, de vreugden des hemels bereike. Amen.

De heilige Dominicus
(4 Augustus)
De heilige Dominicus (1170-1221) predikte door zijn woord en voorbeeld
de waarheid en heiligheid van de zuivere christelijke leer, toen deze in de
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verwarring van de ketterij der Albigenzen dreigde te worden aangetast.
Hij stichtte de orde der Predikheren of Dominicanen, die het beschouwende
leven verbinden met een diepgaande studie der christelijke leer en met het
predikambt. Bijzonder eren wij den heiligen Dominicus om zijn
buitengewone liefde tot de Moeder Gods, welke hem er toe bracht de
devotie van het rozenkransgebed te bevorderen.
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O wonderbare hoop, die gij gegeven hebt aan hen, welke u in het uur van uw sterven
beweenden, toen gij beloofd hebt uw broeders na uw dood te zullen bijstaan. Vervul,
vader, wat gij beloofd hebt, en sta ons bij door uw gebeden.
Gij, die door zovele wonderen hebt uitgeschenen in het genezen van lichamelijke
ziekten, genees onze geestelijke kwalen door voor ons de genade van Christus te
verkrijgen. Vervul, vader, wat gij beloofd hebt, en sta ons bij door uw gebeden.
Eer aan den Vader en den Zoon, en den Heiligen Geest. Vervul, vader, wat gij
beloofd hebt, en sta ons bij door uw gebeden.
Bid voor ons, heilige vader Dominicus; opdat wij de beloften van Christus waardig
worden.
Laat ons bidden. - God, die uw Kerk hebt willen verlichten door de verdiensten en
de leer van uw heiligen belijder Dominicus, geef dat zij door zijn voorspraak geen
hulp ontbere in het tijdelijke, en voortdurend toeneme in geestelijke wasdom. Door
Christus onzen Heer.

De heilige Franciscus van Assisi
(4 October)
Een van de meest geliefde heiligen uit de middeleeuwen is de heilige
Franciscus van Assisi (gest. omstreeks 1226), die om zijn vurige ‘serafijnse’
liefde tot Christus verdiende de wondetekenen van den Verlosser in zijn
lichaam te dragen (afzonderlijke feestdag op 17 September). Om Christus
zo volmaakt mogelijk na te volgen, beoefende hij de volkomen
evangelische armoede. De kloosterlingen die hij om zich verzamelde,
verzaakten zelfs aan het gemeenschappelijk bezit. De kloosterorden der
Franciscanen, Conventuelen en Capucijnen zijn uit zijn stichting
voortgekomen; eveneens stichtte hij tezamen met de heilige Clara de
tweede orde der Clarissen. De invloed welke de spiritualiteit van den
heiligen Franciscus - christelijke blijheid, boetvaardigheid, liefde tot de
armoede en eenvoud van leven - in de Kerk heeft uitgeoefend en nog altijd
bezit (niet in het minst door de derde orden van religieuzen en leken) kan
men bezwaarlijk overschatten.
God, die door de verdiensten van den heiligen Franciscus uw Kerk met vrucht van
nieuw kroost uitbreidt; geef ons, naar zijn voorbeeld, het aardse te verachten en ons
steeds in de deelneming aan de hemelse goederen te verheugen.
Heer Jesus Christus die, toen de liefde van de wereld verkoelde, in het lichaam
van den allerzaligsten Franciscus de heilige wondetekenen van uw lijden hebt
vernieuwd om in onze harten het vuur van uw liefde te ontsteken; verleen goedgunstig
dat wij, door zijn verdiensten en gebeden, het kruis steeds mogen dragen, en waardige
vruchten van boetvaardigheid voortbrengen.
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De heilige Ignatius van Loyola
(31 Juli)
De heilige Ignatius (omstreeks 1491-1556) is de stichter van de Sociëteit
van Jesus of orde der Jezuieten, welke in de zestiende en zeventiende
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eeuw zulk een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bestrijding der
dwalingen en het herstel van de kerkelijke tucht. Reeds den heiligen
Ignatius zelf stond het ideaal van de evangelieprediking onder de heidenen
voor ogen. Zijn groten leerling, den heiligen Franciscus Xaverius (feestdag
3 December), vereren wij als een der grootste missionarissen. Steeds
hebben de Jezuieten zich ook gewijd aan de opvoeding der jeugd en aan
de geestelijke leiding der zielen. Voor dit doel richtten zij de
Mariacongregaties op en leiden zij retraites aan de hand van de Geestelijke
Oefeningen, waarin hun heilige stichter zijn wijsheid als zielenleider heeft
samengevat: dat wij geheel ons leven zouden inrichten, alles willen lijden
en blijde offeren ‘tot meerdere eer van God’.

Gebed van pater Paulus Ginhac
Heilige Ignatius, die Jesus Christus onzen Koning zozeer hebt liefgehad en voor Hem
zo krachtig hebt gestreden, leer ons onszelf te overwinnen; opdat wij onder uw leiding
over wereld en duivel triomferen, kunnen arbeiden voor de heiliging der zielen, en
naar ons best vermogen de Kerk in haar strijd kunnen bijstaan, tot meerdere eer van
God. Amen.

* Gebed tot de heilige Ignatius en Franciscus Xaverius
Allerbeminnelijkste en grote helden van het christelijk geloof, Ignatius en Franciscus,
die, na hier op aarde nauw verbonden te zijn geweest door eenzelfde band van het
kloosterleven tot het bevorderen van Gods meerdere glorie, daarna verdiend hebt op
dezelfde dag tot de eer der altaren te worden verheven; verkrijgt ook voor mij, uw
nederigen en toegewijden dienaar, de buitengewone genade onzen Heer Jesus
metterdaad en in waarheid te beminnen, zodat ik, door trouw en standvastig uw
voorbeelden na te volgen, boven alle geschapen dingen het eeuwige heil moge begeren
en zoeken van mijn ziel en van allen, die Jesus door zijn allerkostbaarst bloed heeft
verlost. Amen.

De heilige Bavo
(1 October)
De gelovigen van de bisdommen Gent en Haarlem vereren als hun patroon
den kluizenaar Bavo. Na als ridder een ongeregeld leven te hebben geleid,
werd hij de volgeling van sint Amandus en vestigde zich later nabij de
Sint Pietersabdij te Gent, waar hij omstreeks het midden van de zevende
eeuw is gestorven.
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Rechtvaardige God, barmhartige God, die behagen vindt in de vrome tranen der
boetvaardigen, en die den heiligen Bavo door middel van de boetvaardigheid tot de
hoogste deugd en heerlijkheid hebt verheven; stort in ons hart de geest uit van genade
en gebed, opdat wij ons beijveren de smetten, waarmede wij ons uit menselijke
zwakheid dagelijks bezoedelen, gestadig door tranen van berouw en door vrome
werken uit te wissen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Gerlach
(19 Januari)
Onder de heilige kluizenaars vereren wij den boeteling Gerlach. die na
een zondige jeugd God in strenge eenzaamheid heeft gediend, In zijn kluis
te Houthem nabij
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Valkenburg is hij omstreeks het jaar 1170 gestorven.
God, die den heiligen Gerlach uit de eenzaamheid hebt overgebracht naar het hemels
vaderland; verleen, vragen wij, dat wij, door zijn verdiensten en bescherming
bijgestaan, onze zonden bewenen en U altijd beminnen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Bernardus
(20 Augustus)
Een der grootste zonen van den heiligen Benedictus is de heilige Bernardus
van Clairvaux (1091-1153), als heilig en verstorven kloosterling de
belangrijkste stuwkracht van de jonge Cisterciënserorde, als mysticus een
van de aantrekkelijkste figuren der middeleeuwen, en als theoloog en
kerkleraar niet ten onrechte ‘de laatste der kerkvaders’ genaamd. Hij was
de raadsman van alle pausen en vorsten van zijn tijd en was tijdens zijn
leven allerwegen beroemd als wonderdoener. In zijn geschriften (zie elders
in dit boek) vinden wij tal van bewijzen voor zijn vurige liefde tot de
geheimen des Heren, tot de Zoete Naam Jesus en tot het goddelijk Hart.
God, die den heiligen abt Bernardus met de vlam uwer liefde hebt ontstoken, en hem
als een licht zowel als een vuur in uw Kerk hebt geplaatst; verleen ons door zijn
voorspraak, dat wij, brandend door denzelfden Geest van liefde, voor U altijd mogen
wandelen als kinderen van het licht. Door Christus onzen Heer.

De heilige Thomas van Aquino
(7 Maart)
Den heiligen kerkleraar Thomas van Aquino (1225-1274) eren wij als een
van de grootste theologen der middeleeuwen, als den engelachtigen leraar,
in het bijzonder echter als den heiligen kloosterling, die naar het voorbeeld
van zijn geestelijken vader, den heiligen Dominicus, de studie van de
heilige Schrift, van de kerkleer en van de wijsbegeerte harmonisch met
een verheven godsvrucht heeft verbonden. Wij roepen hem aan als den
patroon der christelijke scholen en van de kerkelijke studies. Eveneens
bidden wij om zijn voorspraak in de strijd om het behoud van de deugd
van zuiverheid, welke hij met Gods genade te midden van grote gevaren
onverlet heeft bewaard.
God, die uw Kerk door de wondervolle geleerdheid van uw heiligen belijder Thomas
verlicht, en haar door zijn heilige werkzaamheid bevrucht; geef ons, vragen wij, met
het verstand in te zien wat hij heeft onderwezen, en met de daad na te volgen wat hij
heeft verricht. Door Christus onzen Heer.
* Engelachtige leraar, heilige Thomas, prins der godgeleerden en baken der
wijsgeren, heerlijk sieraad der christen wereld en licht der Kerk, hemelse beschermer
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van alle katholieke scholen; gij die met oprechtheid de wijsheid hebt geleerd en haar
zonder eerzucht mededeelt, bid voor ons tot de Wijsheid zelve, den Zoon van God,
dat de Geest van wijsheid in ons kome, opdat wij mogen inzien hetgeen gij hebt
onderwezen en navolgen hetgeen gij hebt verricht; opdat wij deel mogen hebben aan
de kennis en deugd, waardoor gij op aarde als een zon hebt geschitterd, en wij
eindelijk voor eeuwig met u haar aller-
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zoetste vruchten mogen genieten in de hemel, prijzend de goddelijke Wijsheid door
de eindeloze eeuwen der eeuwen. Amen.

De heilige Antonius van Padua
(13 Juni)
Een van de meest geliefde heiligen is de heilige Antonius (gest. 1231), die
nog tijdens het leven van haar stichter tot de jonge Franciscanerorde toetrad
en Christus blijmoedig volgde in volkomen armoede en boetvaardigheid.
Hij was leraar in de godgeleerdheid en de meest bekende volksprediker
van zijn tijd. Na zijn dood heeft God hem door zoveel wonderen
verheerlijkt, dat het christenvolk hem steeds als den groten wonderdoener
heeft aangeroepen en op zijn voorspraak tal van geestelijke en tijdelijke
gunsten van God verkrijgt.
* Bewonderenswaardige heilige Antonius, vermaard door de beroemde wonderen
welke gij hebt verricht, gij die het geluk hebt gehad Jesus in de gedaante van een
kind in uw armen te ontvangen, verkrijg voor mij van zijn goedheid de genade, die
ik in het diepst van mijn hart vurig verlang. Gij, die zo vol medelijden zijt geweest
jegens de zondaars, let niet op de schuld van hem die tot u bidt, maar op de glorie
van God die andermaal door u zal verheerlijkt worden, en op het heil van mijn ziel.
Tot onderpand van mijn dankbaarheid strekke mijn belofte een leven te zullen leiden
dat meer gelijkvormig is aan de onderrichtingen van het Evangelie, en gewijd aan
de ondersteuning van de armen, die Gij zozeer hebt liefgehad en nog altijd bemint.
Zegen mijn belofte en verkrijg mij er getrouw aan te zijn tot de dood. Amen.

De zalige Joannes van Ruusbroec
(2 December)
In het aartsbisdom Mechelen vereert men den zaligen Jan van Ruusbroec,
die kapelaan was van de Sinte-Goedele te Brussel en later prior van het
klooster Groenendael. Hij is een van de meest begenadigde mystieken van
de middeleeuwen geweest. Zijn geschriften vormen een hoogtepunt zowel
van de Nederlandse letteren als van de geestelijke literatuur.
God, die uw zaligen belijder Joannes met een verheven heiligheid van leven en met
hemelse gaven hebt willen sieren; geef ons, dat wij door zijn verdiensten en naar zijn
voorbeeld, het vergankelijke van deze wereld verachten en slechts naar het hemelse
verlangen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Joannes van het Kruis
(24 November)
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De heilige Joannes van het Kruis (1542-1591) was door God geroepen het
heilig lijden des Heren, waartoe hij een bijzondere godsvrucht had,
tengevolge van de vervolgingen waaraan hij voortdurend heeft
blootgestaan, op heldhaftige wijze na te volgen. Met de heilige Teresia
hervormde hij in Spanje de orde van de Carmelieten. Zelf door
buitengewone gunsten begenadigd, is hij een van de grootste leermeesters
geweest van het geestelijke leven. Zo groot is de invloed van zijn
geestelijke geschriften, dat wij hem vereren als kerkleraar.
God, die uw heiligen belijder
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en leraar Joannes hebt gemaakt tot een voortreffelijken minnaar van de volmaakte
zelfverloochening en van het Kruis; geef dat wij de eeuwige heerlijkheid verwerven
door hem steeds met ijver na te volgen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Petrus Canisius
(27 April)
Petrus Canisius (1521-1597) werd geboren te Nijmegen en werkte als
priester en lid van de Sociëteit van Jesus onvermoeid aan de bekering der
dwalenden. Terecht noemt men hem den tweeden apostel van Duitsland.
Om wille van zijn heilige ijver en zijn wetenschap vereren wij hem als
kerkleraar.
God, die ter verdediging van het katholieke geloof uw heiligen belijder Petrus met
deugd en kennis hebt gesterkt; verleen goedgunstig, dat door zijn voorbeeld en lering
de dwalenden terugkeren tot de weg van het heil, en de gelovigen in het belijden van
de waarheid volharden. Door Christus onzen Heer.

De heilige Aloysius van Gonzaga
(21 Juni)
Van zijn vroegste jeugd af heeft de heilige Aloysius (1568-1591) Christus
nagevolgd in volkomen reinheid, zelfverloochening en naastenliefde. Hij
stierf op 23-jarige leeftijd als lid van de Sociëteit van Jesus, ten gevolge
van een besmetting welke hij had opgelopen bij het verplegen van
pestlijders. De jeugd vereert hem als haar bijzonderen patroon.
God, die de hemelse goederen uitdeelt, en in den engelgelijken jongeling Aloysius
een wonderlijke onschuld gepaard hebt aan een ongemene boetvaardigheid; verleen
door zijn verdiensten en voorspraak dat wij hem, dien wij niet zijn gevolgd in zijn
onschuld, in zijn boetvaardigheid mogen navolgen. Door Christus onzen Heer.
Heilige Aloysius, die met een engelachtige zuiverheid gesierd zijt geweest, ik, uw
onwaardige dienaar, beveel u op een bijzondere wijze de kuisheid van mijn ziel en
lichaam aan. Ik bid u, om wille van uw engelachtige zuiverheid, mijn beschermer te
willen zijn bij Jesus Christus, het vlekkeloze Lam, en bij zijn heilige Moeder, de
Maagd der maagden. Bewaar mij voor elke zware zonde en duld niet, dat ik mijn
ziel met enige onzuiverheid bevlekke. Als gij mij in bekoring ziet en in gevaar van
te zondigen, verwijder dan van mij alle onreine gedachten en genegenheden; doe mij
denken aan de eeuwigheid en den gekruisigden Zaligmaker; druk diep in mijn hart
de heilige vreze Gods. Ontvlam mij van goddelijke liefde en geef dat ik, u navolgend
op aarde, verdiene met u God te genieten in de hemel. Amen.
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De heilige Joannes Berchmans
(26 November)
De heilige Joannes Berchmans, in het jaar 1599 te Diest geboren, trad in
de Sociëteit van Jesus, en stierf te Rome in het jaar 1624. Door een
kinderlijke godsvrucht en een nauwgezette plichtsbetrachting heeft
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hij een grote heiligheid bereikt. De jongeren vereren hem als hun
bijzonderen patroon.
Geef aan uw dienaren, vragen wij, Heer God, de voorbeelden na te volgen van
onschuld en getrouwheid in uw dienst, waardoor de engelgelijke jongeling Joannes
de bloei van zijn leven heeft geheiligd. Door Christus onzen Heer.

De heilige Vincentius a Paulo
(19 Juli)
Terecht eren wij den heiligen priester Vincentius a Paulo (1576-1660) als
den patroon van allen die zich aan werken van naastenliefde wijden, Door
zijn mildheid en volstrekte nederigheid bij zijn werk voor armen en
gebrekkigen is hij hun grote voorbeeld. De heilige Vincentius was een der
raadgevers van den Fransen koning en heeft een heilzame invloed
uitgeoefend op de geestelijke vorming der priesters. Met het doel het
Evangelie aan de armen te prediken stichtte hij de Congregatie der
Lazaristen; samen met de heilige Louise de Marillac stichtte hij de bekende
Congregatie van de Zusters van liefde.
God, die den heiligen Vincentius hebt gesterkt met apostolische kracht om aan de
armen het Evangelie te verkondigen en de waardigheid van de geestelijke stand te
bevorderen; geef, vragen wij, dat wij die zijn vrome verdiensten eren, tevens door
het voorbeeld van zijn deugden onderricht worden. Door Christus onzen Heer.
* Roemrijke heilige Vincentius, hemelse beschermer van alle verenigingen van
naastenliefde en vader van alle ongelukkigen, gij die bij uw leven niemand hebt
afgewezen die tot u zijn toevlucht nam, zie door hoeveel kwaad wij worden belaagd,
en kom ons te hulp. Verkrijg van den Heer bijstand voor de armen, verkwikking voor
de zieken, troost voor de bedroefden, bescherming voor de verlatenen, edelmoedigheid
voor de rijken, bekering voor de zondaars, ijver voor de priesters, vrede voor de
Kerk, rust voor de volkeren, en heil voor alle mensen. Laat allen het gevolg van uw
liefdevolle voorspraak ondervinden, zodat wij, door u in de ellenden van dit leven
bijgestaan, met u mogen verenigd worden daar boven, waar geen klacht meer zal
zijn, geen geween of droefheid, maar vreugde, blijdschap en eeuwigdurende zaligheid.
Amen.

De heilige Gerardus Majella
(16 October)
Reeds voordat hij als lekebroeder in de Congregatie der Redemptoristen
trad, leefde de heilige Gerardus (1726-1755) als kleermakersknecht en
huisbediende in innige vereniging met God. Als kloosterling ging hij voort
de nederigheid op heldhaftige wijze te beoefenen. Zijn eenvoudige
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bedieningen vervulde hij in volkomen gehoorzaamheid. Zowel tijdens zijn
leven als na zijn dood verheerlijkte God zijn getrouwen dienaar door tal
van wonderen.
God, die den heiligen Gerardus van zijn jeugd af tot U hebt willen trekken en gelijk
hebt willen maken aan het beeld van uw gekruisigden Zoon; geef ons, vragen wij,
zijn voorbeeld na te volgen en zo tot ditzelfde beeld te
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worden omgevormd. Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

De heilige Joannes-Maria Vianney
(9 Augustus)
Gedurende 42 jaren was de heilige Joannes-Maria (1786-1859) pastoor te
Ars bij Lyon. Door zijn voorbeeld en heldhaftige zielenijver wekte hij tot
ver in de omtrek de christenen tot boete en een heilig leven. Uit geheel
Frankrijk ging men tot dezen armen en nederigen priester om zijn biecht
te spreken. De hevige aanvallen van den duivel konden zijn grote liefde
tot God en den naaste slechts doen toenemen.
Almachtige en barmhartige God, die den heiligen Joannes-Maria hebt doen uitmunten
door herderlijke ijver en standvastige liefde tot het gebed en de boetvaardigheid;
geef, vragen wij, dat wij naar zijn voorbeeld en op zijn voorspraak de zielen van
onze broeders winnen voor Christus, en met hen de eeuwige heerlijkheid verwerven.
Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

De heilige Joannes Bosco
(31 Januari)
Geheel zijn leven is deze heilige priester (1815-1888) de vader geweest
van de verlaten jeugd. De werken welke hij met een onbegrensd vertrouwen
op Gods hulp en op de voorspraak van Maria, hulp der christenen, is
begonnen, zijn nu verspreid over geheel de wereld. Zijn Godsvertrouwen,
zijn blijheid en zijn liefde tot de armoede hebben dezen nederigen priester
tot een voorbeeld gemaakt voor allen die zich, gelijk hij, wijden aan de
opvoeding der jeugd. De heilige Joannes is de stichter van de Congregatie
der Salesianen.
God, die uw heiligen belijder Joannes tot vader en leraar van de jeugd hebt verwekt,
en door hem, met bijstand van de Maagd Maria, in uw Kerk nieuwe kloostergemeenten
hebt doen opbloeien; verleen, vragen wij, dat wij, door hetzelfde liefdevuur ontstoken,
zielen mogen winnen en U alleen dienen. Door Christus onzen Heer.

De heilige vrouwen
Sinds de heilige vrouwen geweend hebben onder Jesus' kruis en het eerst met
blijdschap hebben geloofd in het mysterie van zijn verrijzenis, zijn er steeds heilige
vrouwen geweest die den Heer in stilte en nederige liefde zijn gevolgd. Tal van
maagden zijn er onder hen, die als de heilige Agnes den Bruidegom zijn gevolgd tot
in zijn lijden en dood, of die als zijn maagdelijke en toegewijde bruiden zijn geheimen
in de beslotenheid der kloosters hebben bemind. Bekeerde zondaressen ook, gelijk
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Maria Magdalena, die verdiende het dichtst bij Christus' kruis te verwijlen en den
Heer te zien op de Paasdag. En dan is er de menigte uit ‘het godvruchtig geslacht
der vrouwen’ van heilige moeders en weduwen, die Hem door haar zorgen voor haar
gezin en haar goede werken hebben gediend gelijk Martha, maar geen geringer loon
hebben ontvangen dan Maria die, in overweging aan zijn voeten gezeten, het beste
deel had verkoren.
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Getijden op het feest van een maagd
¶ Gedurende de Paastijd wordt aan alle antifonen en aan het vers Alleluia toegevoegd.
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1295.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Haec est Virgo sapiens, * et una 1 ANT. Deze is een wijze maagd, * en een
de numero prudentum.
uit het getal der voorzichtigen.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. Haec est Virgo sapiens, * quam
Dominus vigilantem invenit.

2 ANT. Deze is een wijze maagd, * die
de Heer wakend heeft gevonden.

3 ANT. Haec est quae nescivit * torum in 3 ANT. Deze is het die niet kende * een
delicto: habebit fructum in respectione misdadige sponde; zij zal haar loon
animarum sanctarum.
ontvangen in de eerbied van heilige
zielen.
4 ANT. Veni, electa mea, * et ponam in
te thronum meum, alleluja.

4 ANT. Kom, mijn uitverkorene, * en in
u zal Ik mijn troon vestigen, alleluja.

5 ANT. Ista est speciosa * inter filias
Jerusalem.

5 ANT. Bekoorlijk is deze * onder de
dochters van Jerusalem.

Kapittel 2 Cor. 10, 17-18
FRATRES: Qui gloriatur, in Domino
glorietur. Non enim qui seipsum
commendat, ille probatus est; sed quem
Deus commendat. . Deo gratias.

BROEDERS, hij die roemt, laat hij
roemen op den Heer. Want niet hij die
zichzelven prijst, is goed bevonden; maar
hij die door God wordt geprezen. .
Gode zij dank.
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Lofzang
Jesu, corona Virginum,
quem Mater illa concipit,
quae sola Virgo parturit,
haec vota clemens accipe:

Jesus, der maagden lauwerkrans,
wien gene Moeder eens ontving
die maagd'lijk baarde, zij alleen,
neem dit gebed in goedheid aan;
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Die tussen leliebloemen weidt.
omgeven door der maagden rei,
de bruidegom vol luister, die
zijn bruiden haar beloning schenkt.

Qui pascis inter lilia,
septus choreis Virginum,
sponsus decorus gloria
sponsisque reddens praemia.

Waarheen Gij gaat, daar volgen U
de maagden, die met lofgeroep
en zingend treden in uw spoor,
met klank van zoete liederen.

Quocumque pergis, Virgines
sequuntur, atque laudibus
post te canentes cursitant,
hymnosque dulces personant.

U bidden wij, dat rijker Gij
aan onze zinnen geven moogt
geen weet te hebben hoe dan ook
van wonden der geschondenheid.

Te deprecamur largius,
nostris adauge sensibus,
nescire prorsus omnia
corruptionis vulnera.

Lof, eer en kracht en heerlijkheid
zij God den Vader en den Zoon,
en ook den heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
in saeculorum saecula.

Amen.

Amen.

. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
ANT. Het rijk der hemelen is gelijk * aan
een handelaar die schone paarlen zocht.
Toen hij een kostbare parel had
gevonden, heeft hij al het zijne verkocht
en haar verworven.

ANT. Simile est regnum caelorum *
homini negotiatori quaerenti bonas
margaritas: inventa una pretiosa, dedit
omnia sua, et comparavit eam.

Op het feest van verscheidene maagden en martelaressen:
. In haar gevolg worden maagden tot
den Koning geleid. . Haar gezellinnen
worden tot U gevoerd.

. Adducentur Regi Virgines post eam.
. Proximae ejus afferentur tibi.

ANT. Wijze maagden, * brengt uw
ANT. Prudentes Virgines, * aptate vestras
lampen in gereedheid; zie, de Bruidegom lampades: ecce Sponsus venit, exite
komt, gaat Hem tegemoet.
obviam ei.
Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.
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Op het feest van een maagd en martelares:
Laat ons bidden. - God, die naast de
Oremus. - Deus, qui inter cetera potentiae
overige wonderen van uw macht ook aan tuae miracula etiam in sexu fragili
het zwakke
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victoriam martyrii contulisti: concede
propitius; ut, qui beatae N. Virginis et
Martyris tuae natalitia colimus, per ejus
ad te exempla gradiamur. Per Dominum
nostrum.

geslacht de zege van het martelaarschap
hebt geschonken; verleen goedgunstig
dat wij, die het geboortefeest vieren van
uw heilige maagd en martelares N., tot U
mogen opgaan door haar voorbeeld te
volgen. Door onzen Heer.

Op het feest van een maagd niet-martelares:
Oremus. - Exaudi nos, Deus, salutaris
noster: ut, sicut de beatae N. Virginis tuae
festivitate gaudemus; ita piae devotionis
erudiamur affectu. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, God onze
Heiland; opdat wij, die ons over het feest
van uw heilige maagd N. verblijden, in
innigheid van vrome toewijding worden
onderwezen. Door onzen Heer.

Op het feest van verscheidene naagden en martelaressen:
Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
Deus noster, sanctarum Virginum et
Martyrum tuarum N. et N. palmas
incessabili devotione venerari: ut, quas
digna mente non possumus celebrare;
humilibus saltem frequentemus obsequiis.
Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer onze God, de zegepalmen van uw
heilige maagden en martelaressen N. en
N. met blijvende toewijding te eren; opdat
wij haar, die wij niet naar waarde kunnen
vieren, tenminste gedurig onze nederige
hulde brengen. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Haec est Virgo sapiens, * et una 1 ANT. Deze is een wijze maagd, * en een
de numero prudentum.
uit het getal der voorzichtigen.
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Psalm 109
Dixit Dominus Domino meo: * ‘Sede a De Heer zeide tot mijnen Heer: * ‘Zit
dextris meis,
neder aan mijn rechterhand,
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Totdat ik uw vijanden leg * als een
rustbank voor uw voeten’.

Donec ponam inimicos tuos * scabellum
pedum tuorum’.

De Heer strekt uw machtige scepter uit
van Sion: * ‘Heers te midden uwer
vijanden.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex
Sion: * ‘Dominare in medio inimicorum
tuorum.

U zij de heerschappij ten dage van uw Tecum principium in die virtutis tuae in
macht in de luister van uw heiligheid; * splendoribus sanctorum; * ex utero ante
uit mijn schoot heb ik U verwekt vóór de luciferum genui te’. morgenster’. De Heer heeft gezworen en het zal Hem Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
niet berouwen: * ‘Gij zijt priester in
* ‘Tu es sacerdos in aeternum secundum
eeuwigheid naar de wijze van
ordinem Melchisedech’.
Melchisedech’.
De Heer is aan uw rechterhand; * op de Dominus a dextris tuis, * confregit in die
dag van zijn toom zal Hij de koningen irae suae reges.
verpletteren.
Hij zal de volkeren richten, hun
ondergang voltrekken, * hun hoofden
verpletteren over geheel de aarde.

Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
* conquassabit capita in terra multorum.

Uit een beek zal Hij drinken op zijn weg, De torrente in via bibet; * propterea
* en daarom het hoofd fier verheffen.
exaltabit caput.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Deze is een wijze maagd, en een uit ANT. Haec est Virgo sapiens, et una de
het getal der voorzichtigen.
numero prudentum.
2 ANT. Deze is een wijze maagd, * die
de Heer wakend heeft gevonden.

2 ANT. Haec est Virgo sapiens, * quam
Dominus vigilantem invenit.

Psalm 112
In zijn onbegrijpelijke goedheid heeft God een zwakke en nederige vrouw
verheven; Hij heeft haar opgeheven tot heiligheid naar het voorbeeld van
Christus, en baar een plaats gegeven in zijn hemels rijk.
Looft, gij dienaren, den Heer; * looft de Laudate pueri, Dominum; * laudate
Naam des Heren.
nomen Domini.
De Naam des Heren zij gezegend * van Sit nomen Domini benedictum, * ex hoc
nu af tot in eeuwigheid.
nunc et usque in saeculum.
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Van de opgang der zon tot haar
ondergang * zij de Naam des Heren
geprezen.

A solis ortu usque ad occasum, *
laudabile nomen Domini.

Verheven boven alle volken is

Excelsus super omnes gen-
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tes Dominus, * et super caelos gloria ejus. de Heer, * en boven de hemelen zijn
heerlijkheid.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in Wie is gelijk den Heer onzen God, die in
altis habitat, * et humilia respicit in caelo den hoge woont, * en nederziet op wat
et in terra?
gering is in de hemel en op aarde?
Suscitans a terra inopem, * et de stercore Die den behoeftige opricht uit het stof, *
erigens pauperem,
beurt uit het slijk den arme
Ut collocet eum cum principibus, * cum Om hem een plaats te geven bij de
principibus populi sui;
vorsten, * bij de vorsten van zijn volk;
Qui habitare facit sterilem in domo, *
matrem filiorum laetantem.

Die de onvruchtbare doet wonen in haar
huis * als een blijde moeder van kinderen.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Haec est Virgo sapiens, quam
Dominus vigilantem invenit.

ANT. Deze is een wijze maagd, die de
Heer wakend heeft gevonden.

3 ANT. Haec est quae nescivit * torum in 3 ANT. Deze is het die niet kende * een
delicto: habebit fructum in respectione misdadige sponde; zij zal haar loon
animarum sanctarum.
ontvangen in de eerbied van heilige
zielen.

Psalm 121
Reeds tijdens haar leven is de heilige vrouw, zonder om te zien, opgegaan
naar het hemelse Jerusalem. De lof van de Naam des Heren was haar enige
zorg.
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi: Ik ben verheugd, omdat men mij zeide:
* ‘In domum Domini ibimus’.
* ‘Wij zullen opgaan naar het huis des
Heren’.
Stantes erant pedes nostri * in atriis tuis, Reeds staan onze voeten * in uw
Jerusalem;
voorhoven, Jerusalem;
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas; * Jerusalem, dat gebouwd is als een stad,
cujus participatio ejus in idipsum.
* en vast aaneengesloten.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus
Domini; * testimonium Israël ad
confitendum nomini Domini.

Daarheen trekken op de stammen, de
stammen des Heren, * volgens Israëls wet
om de Naam des Heren te prijzen.
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Quia illic sederunt sedes in judicio, *
sedes super domum David. -

Daar staan de zetels voor het gericht, *
de zetels voor het huis van David. -

Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem; * Vraagt wat Jerusalem tot vrede strekt; *
et abundantia diligentibus te.
en overvloed voor wie u beminnen.
Fiat pax in virtute tua; * et

Vrede zij binnen uw sterkte * en
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overvloed binnen uw torens. Om wille
van mijn broeders en mijn vrienden *
wens ik u vrede toe.

abundantia in turribus tuis. Propter fratres
meos et proximos meos, * loquebar
pacem de te.

Om wille van het huis van den Heer
onzen God * wens ik u al het goede.

Propter domum Domini Dei nostri, *
quaesivi bona tibi.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Deze is het die niet kende een
misdadige sponde; zij zal haar loon
ontvangen in de eerbied van heilige
zielen.

ANT. Haec est quae nescivit torum in
delicto: habebit fructum in respectione
animarum sanctarum.

4 ANT. Kom, mijn uitverkorene, * en in 4 ANT. Veni, electa mea, * et ponam in
u zal Ik mijn troon vestigen, alleluja.
te thronum meum, alleluja.

Psalm 126
Indien de Heer het huis niet bouwt, *
werken tevergeefs zij die bouwen.

Nisi Dominus aedificaverit domum, * in
vanum laboraverunt qui aedificant eam.

Indien de Heer de stad niet behoedt, *
waakt tevergeefs haar wachter.

Nisi Dominus custodierit civitatem, *
frustra vigilat qui custodit eam.

Het baat u niet voor het daglicht op te
Vanum est vobis ante lucem surgere; *
staan, * u laat ter ruste te leggen, gij die surgite postquam sederitis, qui
het brood der smarte eet;
manducatis panem doloris,
Want Hij geeft het zijn beminden in de Cum dederit dilectis suis somnum. - *
slaap. - * Zijn zonen zijn een erfdeel des Ecce hereditas Domini filii, merces
Heren, een beloning is de vrucht van de fructus ventris.
schoot.
Als pijlen in de hand van een held, * zijn Sicut sagittae in manu potentis, * ita filii
zonen, verwekt in de jeugd.
excussorum.
Gelukkig de man die zijn verlangen naar Beatus vir qui implevit desiderium suum
hen ziet vervuld; * hij wordt niet
ex ipsis; * non confundetur cum loquetur
beschaamd, als hij spreekt met zijn
inimicis suis in porta.
vijanden onder de poort.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Kom, mijn uitverkorene, en in u zal ANT. Veni, electa mea, et ponam in te
Ik mijn troon vestigen, alleluja.
thronum meum, alleluja.
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5 ANT. Bekoorlijk is deze * onder de
dochters van Jerusalem.

5 ANT. Ista est speciosa * inter filias
Jerusalem.
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Psalm 147
God heeft de kinderen van het geestelijke Sion der Kerk gezegend, en
enkelen van hen doen stralen in grote heiligheid. De ontferming des Heren
heeft hen verzadigd als de bloem van tarwe.
Lauda, Jerusalem, Dominum; * lauda
Deum tuum, Sion.

Loof, Jerusalem, den Heer; * loof uw
God, o Sion.

Quoniam confortavit seras portarum
tuarum; * benedixit filiis tuis in te.

Want sterk maakte Hij de grendels uwer
poorten, * en zegende uw kinderen in uw
midden.

Qui posuit fines tuos pacem; * et adipe
frumenti satiat te.

Hij schonk vrede aan uw gebied, * en
verzadigde u met bloem van tarwe.

Qui emittit eloquium suum terrae; *
velociter currit sermo ejus.

Hij zendt zijn bevel naar de aarde; *
haastig snelt zijn woord.

Qui dat nivem sicut lanam; * nebulam
sicut cinerem spargit.

Hij geeft zijn sneeuw als wol, * de nevel
strooit Hij uit als as.

Mittit crystallum suam sicut buccellas; * Hij werpt zijn ijs als brokken; * wie kan
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit? zijn koude verdragen?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea; Hij geeft zijn bevel en doet hen smelten;
* flabit spiritus ejus, et fluent aquae.
* doet waaien zijn wind, en de wateren
stromen.
Qui annuntiat verbum suum Jacob; *
justitias et judicia sua Israël.

Hij maakt zijn woord bekend aan Jacob,
* zijn bevelen en zijn recht aan Israël.

Non fecit taliter omni nationi; * et judicia Aldus heeft Hij geen enkel volk gedaan,
sua non manifestavit eis.
* en hun zijn wetten niet doen kennen.
Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

ANT. Ista est speciosa inter filias
Jerusalem.

ANT. Bekoorlijk is deze onder de dochters
van Jerusalem.

Kapittel 2 Cor. 10, 17-18
FRATRES: Qui gloriatur, in Domino
glorietur. Non enim qui seipsum
commendat, ille probatus est; sed quem
Deus commendat. . Deo gratias.

BROEDERS, hij die roemt, laat hij
roemen op den Heer. Want niet hij die
zichzelven prijst, is goed bevonden; maar
hij die door God wordt geprezen. .
Gode zij dank.
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Lofzang
¶ De gewijzigde tekst van deze lofzang met melodie op bladz. 1569.
Jesu, corona Virginum,
quem Mater illa concipit,

Jesus, der maagden lauwerkrans,
wien gene Moeder eens ontving
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die maagd'lijk baarde, zij alleen,
neem dit gebed in goedheid aan;

quae sola Virgo parturit,
haec vota clemens accipe:

Die tussen leliebloemen weidt,
omgeven door der maagden rei,
de bruidegom vol luister, die
zijn bruiden haar beloning schenkt.

Qui pascis inter lilia,
septus choreis Virginum,
sponsus decorus gloria
sponsisque reddens praemia.

Waarheen Gij gaat, daar volgen U
de maagden, die met lofgeroep
en zingend treden in uw spoor,
met klank van zoete liederen.

Quocumque pergis, Virgines
sequuntur, atque laudibus
post te canentes cursitant,
hymnosque dulces personant.

U bidden wij, dat rijker Gij
aan onze zinnen geven moogt
geen weet te hebben hoe dan ook
van wonden der geschondenheid.

Te deprecamur largius,
nostris adauge sensibus,
nescire prorsus omnia
corruptionis vulnera.

Lof, eer en kracht en heerlijkheid
zij God den Vader en den Zoon,
en ook den heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Laus, honor, virtus, gloria
Deo Patri, et Filio,
Sancto simul Paraclito,
in saeculorum saecula.

Amen.

Amen.

. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
ANT. Kom, bruid van Christus, * en
ANT. Veni, Sponsa Christi, * accipe
ontvang de krans, welke de Heer voor u coronam, quam tibi Dominus praeparavit
bereid heeft in eeuwigheid.
in aeternum.
In de EERSTE VESPERS:
. Besef uw schoonheid en uw luister.
. Schrijd voorspoedig voort en heers.

. Specie tua et pulchritudine tua. .
Intende, prospere procede, et regna.

ANT. Kom, bruid van Christus, * en
ANT. Veni, Sponsa Christi, * accipe
ontvang de krans, welke de Heer voor u coronam, quam tibi Dominus praeparavit
bereid heeft in eeuwigheid.
in aeternum.
Op de feesten van verscheidene maagden en martelaressen, in beide Vespers:
. In haar gevolg worden maagden tot
den Koning geleid. . Haar gezellinnen
worden tot U gevoerd.

. Adducentur Regi Virgines post eam.
. Proximae ejus afferentur tibi.
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ANT. Prudentes Virgines, * aptate vestras ANT. Wijze maagden, * brengt uw
lampades: ecce Sponsus venit, exite
lampen in gereedheid; zie, de Bruidegom
obviam ei.
komt, gaat Hem tegemoet.
Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Op het feest van een maagd en martelares:
Oremus. - Deus, qui inter cetera potentiae
tuae miracula etiam in sexu fragili
victoriam martyrii contulisti: concede
propitius; ut, qui beatae N. Virginis et
Martyris tuae natalitia colimus, per ejus
ad te exempla gradiamur. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - God, die naast de
overige wonderen van uw macht ook aan
het zwakke geslacht de zege van het
martelaarschap hebt geschonken; verleen
goedgunstig dat wij, die het geboortefeest
vieren van uw heilige maagd en
martelares N., tot U mogen opgaan door
haar voorbeeld te volgen. Door onzen
Heer.

Op het feest van een maagd niet-martelares:
Oremus. - Exaudi nos, Deus, salutaris
noster: ut, sicut de beatae N. Virginis tuae
festivitate gaudemus; ita piae devotionis
erudiamur affectu. Per Dominum
nostrum.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, God onze
Heiland; opdat wij, die ons over het feest
van uw heilige maagd N. verblijden, in
innigheid van vrome toewijding worden
onderwezen. Door onzen Heer.

Op het feest van verscheidene maagden en martelaressen:
Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
Deus noster, sanctarum Virginum et
Martyrum tuarum N. et N. palmas
incessabili devotione venerari: ut, quas
digna mente non possumus celebrare;
humilibus saltem frequentemus obsequiis.
Per Dominum.

Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer onze God, de zegepalmen van uw
heilige maagden en martelaressen N. en
N. met blijvende toewijding te eren; opdat
wij haar, die wij niet naar waarde kunnen
vieren, tenminste gedurig onze nederige
hulde brengen. Door onzen Heer.

Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

Pater.

Onze Vader.

Dominus det nobis.

De Heer geve ons.
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Getijden op het feest van een heilige vrouw niet-maagd
¶ Gedurende de Paastijd wordt aan alle antifonen en aan het vers Alleluja toegevoegd.
De EERSTE VESPERS kan men bidden zoals is aangegeven op bladz. 1305.

De lauden
Tot aan het kapittel kan men de Lauden bidden, zoals zij voor de betreffende weekdag
zijn aangegeven, en van het kapittel af voortgaan met hetgeen onder volgt. Ofwel
bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven antifonen en
psalmen.
Onze Vader. Wees gegroet.

Pater. Ave.

God, kom mij te hulp.

Deus, in adjutorium.

1 ANT. Toen de Koning * aanlag op zijn 1 ANT. Dum esset Rex * in accubitu suo,
rustbed, gaf mijn nardus zoete geur.
nardus mea dedit odorem suavitatis.
De psalmen zoals op Zondag, bladz. 106.
2 ANT. In de geur * uwer zalven lopen
wij achter u aan; de jonge dochteren
hebben u lief.

2 ANT. In odorem * unguentorum tuorum
currimus: adolescentulae dilexerunt te
nimis.

3 ANT. Voorbij is de winter, * de buien
zijn heen en afgedreven; sta op, mijn
vriendin, en kom.

3 ANT. Jam hiems transiit, * imber abiit
et recessit: surge, amica mea, et veni.

4 ANT. Kom, mijn uitverkorene, * en in 4 ANT. Veni, electa mea, * et ponam in
u zal Ik mijn troon vestigen, alleluja.
te thronum meum, alleluja.
5 ANT. Bekoorlijk is deze * onder de
dochters van Jerusalem.

5 ANT. Ista est speciosa * inter filias
Jerusalem.

Kapittel. Spr. 31, 10-11
EEN STERKE vrouw, wie zal haar
vinden? Als iets van verre en uit vreemde
landen is haar waarde. Het hart van haar
man stelt op haar zijn vertrouwen, en
niets wat hij behoeft zal hem ontbreken.
. Gode zij dank.

MULIEREM fortem quis inveniet?
Procul et de ultimis finibus pretium ejus.
Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non
indigebit. . Deo gratias.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Op het feest van een heilige vrouw en martelares:
KAPITTEL. Ik wil U loven, Heer en
Koning, en U prijzen, God, mijn
Zaligmaker. Ik wil uw Naam

CAPITULUM. Eccli. 51, 1-3. Confitebor
tibi, Domine, Rex, et collaudabo te Deum,
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Salvatorem meum. Confitebor nomini
tuo: quoniam adjutor et protector factus
es mihi, et liberasti corpus meum a
perditione. . Deo gratias.

verheerlijken; want Gij zijt mij een helper
en beschermer geweest, en Gij hebt mijn
lichaam bevrijd van het verderf. . Gode
zij dank.

Lofzang
Fortem virili pectore
laudemus omnes feminam,
quae sanctitatis gloria
ubique fulget inclyta.

De kracht naar mannelijke aard
laat allen prijzen ons der vrouw,
die in de glans van heiligheid
en roemvol allerwegen straalt.

Haec Christi amore saucia,
dum mundi amorem noxium
horrescit, ad caelestia
iter peregit arduum.

Van Christus' liefde fel gewond,
heeft zij de voze liefde van
de aard' geschuwd, en hemelwaarts
is zij de zware weg gegaan.

Carnem domans jejuniis,
dulcique mentem pabulo
orationis nutriens,
caeli potitur gaudiis.

Door vasten heeft zij 't vlees getemd,
haar geest heeft zij verzadigd met
de zoete spijs van het gebed,
en zo de hemelvreugd verdiend.

Rex Christe, virtus fortium,
qui magna solus efficis,
hujus precatu, quaesumus,
audi benignus supplices.

Christus, Gij Vorst, der sterken kracht,
Gij die alleen de wond'ren werkt,
op hare voorspraak, vragen wij,
verhoor genadig ons gebed.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
Propterea benedixit te Deus in aeternum. lippen. . Daarom heeft God u gezegend
in eeuwigheid.
ANT. Date ei * de fructu manuum suarum, ANT. Geeft haar * van de vrucht harer
et laudent eam in portis opera ejus.
handen, en laat in de poorten hare werken
haar loven.
Op het feest van verscheidene heilige vrouwen en martelaressen:
. Gloria et honore coronasti eas.
. Met heerlijkheid en eer hebt Gij haar
Domine. . Et constituisti eas super opera bekranst, o Heer. . En haar gesteld over
manuum tuarum.
het werk uwer handen.
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ANT. Want aan haar behoort * het rijk der
hemelen, die het leven der wereld hebben
versmaad; die gekomen zijn tot het loon
van het rijk, en haar klederen hebben
gewassen in het bloed van het Lam.

ANT. Istarum est enim * regnum
caelorum, quae contempserunt vitam
mundi, et pervenerunt ad praemia regni,
et laverunt stolas suas in sanguine Agni.

Lofzang Benedictus, bladz. 115.
Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Op het feest van een heilige vrouw en martelares:
Laat ons bidden. - God, die naast de
overige wonderen van uw macht ook aan
het zwakke geslacht de zege van het
martelaarschap hebt geschonken; verleen
goedgunstig dat wij, die het geboortefeest
vieren van uw heilige martelares N., tot
U mogen opgaan door haar voorbeeld te
volgen. Door onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui inter cetera potentiae
tuae miracula etiam in sexu fragili
victoriam martyrii contulisti: concede
propitius; ut, qui beatae N. Martyris tuae
natalitia colimus, per ejus ad te exempla
gradiamur. Per Dominum nostrum.

Op het feest van een heilige vrouw niet-martelares:
Laat ons bidden. - Verhoor ons, God onze
Heiland; opdat wij, die ons over het feest
van de heilige N. verblijden, in innigheid
van vrome toewijding worden
onderwezen. Door onzen Heer.

Oremus. - Exaudi nos, Deus, salutaris
noster: ut, sicut de beatae N. festivitate
gaudemus; ita piae devotionis erudiamur
affectu. Per Dominum nostrum.

Op het feest van verscheidene heilige vrouwen en martelaressen:
Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Heer onze God, de zegepalmen van uw
heilige martelaressen N. en N. met
blijvende toewijding te eren; opdat wij
haar, die wij niet naar waarde kunnen
vieren, tenminste gedurig onze nederige
hulde brengen. Door onzen Heer.

Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine,
Deus noster, sanctarum Martyrum tuarum
N. et N. palmas incessabili devotione
venerari: ut, quas digna mente non
possumus celebrare; humilibus saltem
frequentemus obsequiis. Per Dominum
nostrum.

Op het feest van de heilige ANNA (26 Juli):
Laat ons bidden. - God, die U hebt
gewaardigd aan de heilige Anna de
genade te verlenen, waardoor zij
verdiende de moeder te worden van haar,

Oremus. - Deus, qui beatae Annae
gratiam conferre dignatus es, ut Genitricis
unigeniti Filii tui mater effici mereretur:
concede propitius; ut, cujus solemnia
celebramus, ejus apud te patro-
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ciniis adjuvemur. Per eundem Dominum vieren, door haar voorspraak bij U
nostrum.
worden bijgestaan. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Benedicamus.

Zegenen wij.

Fidelium animae.

Dat de zielen.

De vespers
Tot aan het kapittel kan men de Vespers bidden, zoals deze voor de betreffende
weekdag zijn aangegeven; in dit geval begint men onderstaande getijden met het
kapittel. Ofwel bidt men het onderstaande in zijn geheel, dus met de hier aangegeven
antifonen en psalmen.
Pater. Ave.

Onze Vader. Wees gegroet.

Deus, in adjutorium.

God, kom mij te hulp.

1 ANT. Dum esset Rex * in accubitu suo, 1 ANT. Toen de Koning* aanlag op zijn
nardus mea dedit odorem suavitatis.
rustbed, gaf mijn nardus zoete geur.
De psalmen zoals op het feest van een maagd, bladz. 1295 vlg.
2 ANT. In odorem * unguentorum tuorum 2 ANT. In de geur * uwer zalven lopen
currimus: adolescentulae dilexerunt te wij achter u aan; de jonge dochteren
nimis.
hebben u lief.
3 ANT. Jam hiems transiit, * imber abiit 3 ANT. Voorbij is de winter, * de buien
et recessit: surge, amica mea, et veni.
zijn heen en afgedreven; sta op, mijn
vriendin, en kom.
4 ANT. Veni, electa mea, * et ponam in
te thronum meum, alleluja.

4 ANT. Kom, mijn uitverkorene, * en in
u zal Ik mijn troon vestigen, alleluja.

5 ANT. Ista est speciosa * inter filias
Jerusalem.

5 ANT. Bekoorlijk is deze * onder de
dochters van Jerusalem.
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Kapittel Spr. 31, 10-11
MULIEREM fortem quis inveniet?
Procul et de ultimis finibus pretium ejus.
Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non
indigebit. . Deo gratias.

EEN STERKE vrouw, wie zal haar
vinden? Als iets van verre en uit vreemde
landen is haar waarde. Het hart van haar
man stelt op haar zijn vertrouwen, en
niets wat hij behoeft zal hem ontbreken.
. Gode zij dank.

Op het feest van een heilige vrouw en martelares:
CAPITULUM. Eccli. 51, 1-3. Confitebor KAPITTEL. Ik wil U loven, Heer en
tibi, Domine, Rex, et collaudabo te Deum, Koning, en U prijzen, God, mijn
Zaligmaker. Ik wil uw Naam
Salvatorem meum. Confiteverheerlijken; want Gij zijt mij
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een helper en beschermer geweest, en Gij bor nomini tuo: quoniam adjutor et
hebt mijn lichaam bevrijd van het verderf. protector factus es mihi, et liberasti
. Gode zij dank.
corpus meum a perditione. . Deo
gratias.

Lofzang
De kracht naar mannelijke aard
laat allen prijzen ons der vrouw,
die in de glans van heiligheid
en roemvol allerwegen straalt.

Fortem virili pectore
laudemus omnes feminam,
quae sanctitatis gloria
ubique fulget inclyta.

Van Christus' liefde fel gewond,
heeft zij de voze liefde van
de aard' geschuwd, en hemelwaarts
is zij de zware weg gegaan.

Haec Christi amore saucia,
dum mundia morem noxium
horrescit, ad caelestia
iter peregit arduum.

Door vasten heeft zij 't vlees getemd,
haar geest heeft zij verzadigd met
de zoete spijs van het gebed,
en zo de hemelvreugd verdiend.

Carnem domans jejuniis,
dulcique mentem pabulo
orationis nutriens,
caeli potitur gaudiis.

Christus, Gij Vorst, der sterken kracht,
Gij die alleen de wond'ren werkt,
op hare voorspraak, vragen wij,
verhoor genadig ons gebed.

Rex Christe, virtus fortium,
qui magna solus efficis,
hujus precatu, quaesumus,
audi benignus supplices.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan zijn eengeboren Zoon,
en aan den Geest, den Paracleet,
nu en in alle eeuwigheid.

Deo Patri sit gloria,
ejusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
et nunc, et in perpetuum.

Amen.

Amen.

. Bevalligheid ligt uitgegoten op uw
. Diffusa est gratia in labiis tuis. .
lippen. . Daarom heeft God u gezegend Propterea benedixit te Deus in aeternum.
in eeuwigheid.
ANT. Haar hand * heeft zij geopend voor ANT. Manum suam * aperuit inopi, et
den behoeftige, haar handen heeft zij
palmas suas extendit ad pauperem, et
uitgestrekt naar den arme, en zij heeft
panem otiosa non comedit.
haar brood niet gegeten in ledigheid.
In de EERSTE VESPERS:
. Besef uw schoonheid en uw luister.
. Schrijd voorspoedig voort en heers.

. Specie tua et pulchritudine tua. .
Intende, prospere procede, et regna.
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lorum * homini negotiatori quaerenti
bonas margaritas: inventa una pretiosa,
dedit omnia sua, et comparavit eam.

lijk * aan een handelaar die schone
paarlen zocht; toen hij een kostbare parel
had gevonden, heeft hij al het zijne
verkocht en haar verworven.

Op het feest van verscheidene heilige vrouwen en martelaressen, in beide Vespers:
. Gloria et honore coronasti eas,
. Met heerlijkheid en eer hebt Gij haar
Domine. . Et constituisti eas super opera bekranst, o Heer. . En haar gesteld over
manuum tuarum.
het werk uwer handen.
ANT. Istarum est enim * regnum
caelorum, quae contempserunt vitam
mundi, et pervenerunt ad praemia regni,
et laverunt stolas suas in sanguine Agni.

ANT. Want aan haar behoort * het rijk der
hemelen, die het leven der wereld hebben
versmaad; die gekomen zijn tot het loon
van het rijk, en haar klederen hebben
gewassen in het bloed van het Lam.

Lofzang Magnificat, bladz. 198.
Domine, exaudi.

Heer, verhoor.

Op het feest van een heilige vrouw en martelares:
Oremus. - Deus, qui inter cetera potentiae
tuae miracula etiam in sexu fragili
victoriam martyrii contulisti: concede
propitius; ut, qui beatae N. Martyris tuae
natalitia colimus, per ejus ad te exempla
gradiamur. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, die naast de
overige wonderen van uw macht ook aan
het zwakke geslacht de zege van het
martelaarschap hebt geschonken; verleen
goedgunstig dat wij, die het geboortefeest
vieren van uw heilige martelares N., tot
U mogen opgaan door haar voorbeeld te
volgen. Door onzen Heer.

Op het feest van een heilige vrouw niet-martelares:
Oremus. - Exaudi nos, Deus, salutaris
noster: ut, sicut de beatae N. festivitate
gaudemus; ita piae devotionis erudiamur
affectu. Per Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - Verhoor ons, God onze
Heiland; opdat wij, die ons over het feest
van de heilige N. verblijden, in innigheid
van vrome toewijding worden
onderwezen. Door onzen Heer.

Op het feest van verscheidene heilige vrouwen en martelaressen:
Oremus. - Da nobis, quaesumus, Domine, Laat ons bidden. - Geef ons, vragen wij,
Deus noster, sanctarum Martyrum tuarum Heer onze God, de zegepalmen van uw
N. et N. palmas incessabili devotione
heilige martelaressen N. en N. met
venerari: ut, quas digna
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kunnen vieren, tenminste gedurig onze
nederige hulde brengen. Door onzen
Heer.

mente non possumus celebrare; humilibus
saltem frequentemus obsequiis. Per
Dominum nostrum.

Op het feest van de heilige ANNA (26 Juli):
Laat ons bidden. - God, die U hebt
gewaardigd aan de heilige Anna de
genade te verlenen, waardoor zij
verdiende de moeder te worden van haar,
die uw enigen Zoon zou baren; verleen
goedgunstig dat wij, die haar feest vieren,
door haar voorspraak bij U worden
bijgestaan. Door denzelfden Jesus
Christus onzen Heer.

Oremus. - Deus, qui beatae Annae
gratiam conferre dignatus es, ut Genitricis
unigeniti Filii tui mater effici mereretur:
concede propitius; ut, cujus solemnia
celebramus, ejus apud te patrociniis
adjuvemur. Per eundem Dominum
nostrum.

Heer, verhoor.

Domine, exaudi.

Zegenen wij.

Benedicamus.

Dat de zielen.

Fidelium animae.

Onze Vader.

Pater.

De Heer geve ons.

Dominus det nobis.

En tot slot een van de antifonen ter ere van de heilige Moeder van God, bladz.
200 vlg.

Gebeden ter ere van maagden en heilige vrouwen
Gebed van de heilige Gertrudis de Grote tot een heilige maagd
Gegroet, genaderijke maagd, ongerepte bruid van Jesus; gij zijt vervuld van genade
en minne, heerlijk van luister en stralend van liefde. Ik roep in uw herinnering, heilige
maagd, de onuitsprekelijke genade welke Christus u heeft bewezen, toen Hij u voor
Zich heeft afgezonderd sinds uw geboorte en u heeft gerekend tot het getal zijner
geliefden. Geprezen zij de ongereptheid van uw blanke zuiverheid en de zoetheid
van uw allerreinste liefde, want met één haar van uw nek en met één uwer ogen zoals de zanger van het Hooglied zegt - hebt gij uw Koning en Heer van liefde tot u
vervoerd. Gij zijt een witte lelie van maagdelijkheid, een onverwelkbare bloem van
zuiverheid, welke alle heiligen tot u trekt door de geur uwer reukwerken, en hen
verblijdt en verkwikt door de bewonderenswaardige luister van uw licht. Gij zijt een
lam zonder vlek, bekleed met de sneeuwwitte vacht der kuisheid; gij volgt het Lam,
waarheen Het ook gaat, en zingt met uw zoete stem de zang der maagden. Ik bid u,
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zalige maagd, bij de liefde waarmede Christus u het loon schenkt van de eeuwige
zaligheid, wis in uw allerhei-
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ligste onschuld de smetten uit van mijn al te talrijke zonden; bedek in uw ongerepte
maagdelijkheid de bezoedeling van mijn besmeurdheid; en, bij de genade welke gij
bij God hebt gevonden, maak dat ik in het vervolg nimmer in gedachte, woord of
werk tegen de kuisheid moge misdoen. Amen.

De heilige Anna
(26 Juli)
Met voorliefde roepen de moeders de voorspraak in van de moeder der
heilige Maagd Maria, door een oude kerkelijke traditie de heilige Anna
genoemd. Na tot in haar ouderdom kinderloos te zijn gebleven, heeft zij
het leven geschonken aan het meisje, dat - voor eeuwen door God
uitverkoren en zonder erfschuld ontvangen - de dageraad is geworden van
het nieuwe heil.
De Lauden en de Vespers op het feest van de heilige Anna, bladz. 1302 vlg.
God, die aan de zalige Anna zo groot een genade hebt willen geven, dat zij uw heilige
Moeder Maria in haar schoot mocht dragen, geef ons door de voorspraak van deze
moeder en haar dochter de overvloed van uw ontferming; opdat wij door de gebeden
van haar, wier gedachtenis wij in vrome liefde koesteren, tot het hemelse Jerusalem
mogen komen.
Verheug en verblijd u, heilige Anna, want uw kind is de Moeder des Heren.
Verheug u, heilige Anna, bemind door den Heer, gij die zulk een kind hebt gebaard,
dat zij heeft voortgebracht den Zaligmaker der wereld. Waarlijk zijt gij waardig, gij
die de moeder zijt geweest van de roemvolle Maagd Maria, die den Heer van het
mensdom heeft gevoed. Heiligste Anna, uw dochter heeft den Zoon van den
Allerhoogste gelaafd; zalige Anna, uit uw vlees is geboren de Moeder des Heren, de
sier der maagden, de troost der ongelukkigen. Wij bidden u daarom: ontferm u over
ons, opdat wij ons voor het aanschijn des Heren in eeuwigheid mogen verheugen,
alleluja.

De heilige Maria Magdalena
(22 Juli)
Om wille van haar nederige liefdebetuiging, toen Jesus aan tafel was in
het huis van Simon den Farizeër, heeft de Heer deze zondares vergeven.
Op de Calvarieberg mocht zij verwijlen onder het kruis, en na zijn
verrijzenis verscheen Christus haar in de hof. Zij is het troostend voorbeeld
voor allen, die na een zondig leven Christus oprecht willen navolgen.
Tot welk een zaligheid hebt Gij, Heer, Maria Magdalena verheven, die U uit geheel
haar hart heeft beleden, en nu op een ereplaats is gezeten in de raad en bijeenkomst
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der rechtvaardigen. Geef ons door haar verdiensten, dat wij door de ongeveinsde
belijdenis van onze mond van zonde worden gereinigd, en een plaats verwerven in
de gemeente en de menigte der heiligen.
God, wiens eniggeboren Zoon na zijn verrijzenis het eerst aan Maria Magdalena is
verschenen; geef, vragen wij, dat wij door haar voorspraak Hem mogen zien zetelen
aan
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uw rechterhand, onzen Heer Jesus Christus uw Zoon die met U leeft en heerst in de
eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.

Gebed van de heilige Mechtildis
Ik zeg U dank, o Jesus vol barmhartigheid, voor het werk van liefde dat de heilige
Maria Magdalena aan U heeft verricht, toen zij uw voeten besproeide met haar tranen,
hen afdroogde met de haren van haar hoofd, hen kuste en zalfde met reukwerk;
waarbij Gij zo groot een overvloed van liefde in haar hart en haar ziel hebt gestort,
dat zij buiten U niets anders kon beminnen. Ik vraag U mij om wille van haar
verdiensten tranen van waarachtige boetvaardigheid te geven, en mijn hart geheel te
vervullen met uw goddelijke liefde. Amen.

De heilige Barbara
(4 December)
Deze heilige maagd en martelares, waarschijnlijk in het Oosten gestorven
omstreeks het jaar 300, wordt bijzonder aangeroepen, opdat God ons zou
bewaren tegen een plotselinge en onvoorziene dood.
Moge de voorbede van uw heilige maagd en martelares Barbara, vragen wij, Heer,
ons tot bijstand strekken; opdat wij, die in onze benauwing en noden haar bescherming
inroepen, vooral in het uur van onze dood haar hulp ondervinden. Door Christus
onzen Heer.

De heilige Agnes
(21 en 28 Januari)
Een van de meest geliefde heiligen van de Westerse Kerk is de Romeinse
maagd en martelares Agnes. Zij was niet ouder dan dertien jaar, toen zij,
zowel ter verdediging van haar onschuld als door haar trouw aan Christus,
den Heer is gevolgd tot in zijn dood.
Hoe groot de vurigheid van uw liefde in de heiligen is, o God, wordt ons duidelijk
getoond in deze maagd, die, gevangen in uw kuise omhelzing, zelfs een edelen man
heeft afgewezen, toen zij de haar geboden sier van een huwelijk heeft versmaad.
Geef ook ons alleen van liefde tot uw Naam te branden, opdat wij ons in uw vrede
verheugen, en uw liefde in ons leve en haar rustplaats vinde.
Almachtige, eeuwige God, die het zwakke naar de wereld uitkiest om al wat sterk is
te beschamen; verleen goedgunstig dat wij, die het feest vieren van uw heilige maagd
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en martelares Agnes, haar voorspraak bij U mogen ondervinden. Door Christus onzen
Heer.

De heilige Cecilia
(22 November)
Onder de maagden door wier martelaarschap God de kracht van zijn genade
toonde, is de heilige Cecilia een der bekendste. Toen haar bruidegom
bemerkte da zij zich aan Christus had toegewijd en zij hem tegen haar zin
ten huwelijk was gegeven, eerbiedigde hij haar maagdelijkheid. Met haar
bruidegom en diens broeder Tiburtius onderging zij de marteldood. De
aantekening in het later ontstane relaas van
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haar martelie, dat zij ‘onder het spelen van de muziekinstrumenten (bij
het huwelijksfeest) in haar hart den Heer toezong’ en Hem bad haar te
beschermen, is tegen het eind van de middeleeuwen aanleiding geworden
haar aan te roepen als de patrones van zangers en musici.
Christus Heer, die aan uw heilige maagd Cecilia zo groot een kracht hebt geschonken,
dat zij wereld en vlees heeft overwonnen en zich heeft gehaast voor U te sterven;
ontsteek op haar voorspraak in ons de vlam van uw liefde, opdat geen prikkeling van
het vlees ons verlokke, en geen vleierij der wereld ons bedriege.

De heilige Monica
(4 Mei)
Dank zij haar groten zoon, den heiligen Augustinus, kennen wij de liefelijke
figuur van de heilige weduwe Monica (gest. 387), die niet heeft
opgehouden God te bidden om de bekering van haar zoon. In zijn
Belijdenissen heeft de heilige Augustinus de herinnering bewaard van het
gesprek, dat bij kort voor haar dood met zijn nederige moeder voerde over
de heerlijkheid der hemelse zaligheid.
God, trooster van de bedrukten en heil van die op U hopen, Gij die barmhartig de
tranen van liefde hebt aanvaard, welke de heilige Monica stortte voor de bekering
van haar zoon Augustinus; geef ons door hun beider voorspraak, dat wij onze zonden
bewenen, en de ontferming van uw genade vinden. Door Christus onzen Heer.

De heilige Scholastica
(10 Februari)
De heilige Gregorius de Grote die in zijn Dialogen het leven van den
heiligen Benedictus beschreef, heeft ons daarin tevens de herinnering
bewaard aan diens zuster, de heilige maagd Scholastica. Hun laatste
geestelijke samenspraak duurde een gehele nacht, omdat Scholastica God
had gebeden dat een onweer den heiligen Benedictus zou beletten vóór de
morgen naar zijn klooster terug te keren. Bij haar dood zag haar broeder
haar ziel als een duif ten hemel stijgen.
God, die de ziel van uw heilige maagd Scholastica, als bewijs van haar onschuldige
levenswandel, in de gedaante van een duif ten hemel hebt doen stijgen; geef ons, om
wille van haar verdiensten en gebeden, zo onschuldig te leven, dat wij verdienen tot
de eeuwige vreugden te komen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Gertrudis van Nijvel
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(17 Maart)
De heilige Geertruid was de dochter van Pepijn van Landen en de zuster
van de heilige Begga. Van haar jeugd af wijdde zij haar maagdelijkheid
aan Christus toe. Zij was de eerste overste van het klooster Nijvel, dat op
aanraden van den heiligen Amandus was gesticht.
God, die de heilige maagd Gertrudis, die U diende in blijdschap, hebt opgevoerd tot
de liefde voor het hemelse en tot de hoogste toppen der deugd; geef, vragen wij, dat
wij naar haar voorbeeld en onder haar bescherming op aarde de weg van uw geboden
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bewandelen, en gelaafd worden door de overvloed van uw geneugten in de hemel.
Door Christus onzen Heer.

De heilige Clara
(12 Augustus)
Onder leiding van den heiligen Franciscus leidde ook de heilige maagd
Clara van Assisi (1194-1256) een leven van volmaakte armoede, en werd
zij de stichteres van de tweede Franciscaanse orde der Clarissen.
Maak, vragen wij, Heer, uw dienaren, die de geboortedag van uw heilige maagd
Clara vieren, door haar tussenkomst deelachtig aan de hemelse vreugden, en doe hen
de mede-erfgenamen zijn van uw Eniggeborene, die met U leeft en heerst in de
eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.

De zalige Juliana van Cornillon
(5 April)
De Augustines Juliana van Cornillon of van Luik heeft geheel haar leven
geijverd voor de godsvrucht tot het heilig Sacrament. Op haar aandringen
werd in het jaar 1246 te Luik voor de eerste maal he Sacramentsfeest
gevierd.
God, grootheid van de ootmoedigen, Gij die de zalige maagd Juliana op wonderbare
wijze hebt ontvlamd om de eredienst van het allerheiligste Sacrament te bevorderen;
geef ons, vragen wij, het spoor van haar nederigheid zó te volgen op aarde, dat wij
met haar gekroond mogen worden in de hemel. Door Christus onzen Heer.

De heilige Gertrudis de Grote
(16 November)
De heilige maagd Gertrudis (1256-1302) is de grootste onder de talrijke
begenadigden en vromen die in de dertiende eeuw het klooster van Helfta
tot een brandpunt van geestelijk leven hebben gemaakt. Op bijzondere
wijze beoefende zij de godsvrucht tot Jesus' heilig Hart; haar mystieke
geschriften en gebeden behoren tot het schoonste der geestelijke litteratuur.
God, die U in het hart van de heilige maagd Gertrudis een liefelijke woonplaats hebt
bereid; in uw goedheid, om wille van haar verdiensten en voorspraak, wis af de
smetten van ons hart, en geef dat wij ons in gemeenschap met haar verblijden. Door
Christus onzen Heer.
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De heilige Catharina van Siëna
(30 April)
Reeds op jeugdige leeftijd trad de heilige maagd Catharina van Siëna
(1347-1380) in de derde orde van den heiligen Dominicus. Zij leefde in
zware versterving en boetedoening, en droeg lange tijd de wondetekenen
des Heren in haar lichaam. Tegelijkertijd was zij onvermoeibaar in het
verplegen der zieken en beijverde zij zich voor de bekering der zondaren.
Haar beschouwend leven verhinderde haar niet een belangrijke rol te spelen
in de Kerkgeschiedenis van haar tijd. In het schisma dat de Kerk
verscheurde wist zij de bisschoppen en machthebbers van Italië te winnen
voor den rechtmatigen paus, dien zij had bewogen uit Avignon naar Rome
terug te keren.
God, die de heilige Catharina met een bijzonder voorrecht van maagdelijkheid en
geduld
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hebt gesierd, en die haar hebt verleend in de strijd met de boze geesten de overwinning
te behalen en ongeschokt te volharden in de liefde tot uw Naam; geef ons, vragen
wij, op haar voorbeeld de boosheid der wereld met voeten te treden, over de
hinderlagen van alle vijanden te zegevieren, en zo veilig tot uw heerlijkheid te komen.
Door Christus onzen Heer.

De heilige Lidwina
(14 April)
De heilige maagd van Schiedam (1380-1433) is ons niet alleen ten
voorbeeld geweest door het geduld, waarmede zij haar ziekten om wille
van Christus heeft verdragen, en door haar voortdurende overweging van
de geheimen des Heren, maar ook door haar grote naastenliefde, in het
bijzonder door haar liefde voor de zondaars.
God, die de heilige maagd Lidwina hebt gemaakt tot een slachtoffer van
bewonderenswaardig geduld en van liefde; verleen, vragen wij, dat wij naar haar
voorbeeld en door haar voorspraak de kwellingen van dit leven volgens uw wil
verdragen en onzen naasten om Uwentwil te hulp komen, opdat wij aldus de eeuwige
vreugden verwerven. Door Christus onzen Heer.

De heilige Teresia van Avila
(15 October)
Uit de volheid van haar begenadigde heiligheid schreef de heilige maagd
Teresia (1515-1582) een grote reeks werken die tot de meest verheven
geschriften over de mystieke theologie behoren. Terzelfdertijd heeft zij
ondanks grote moeilijkheden en beproevingen in Spanje de orde van de
Carmel hervormd, zodat alle Carmelitessen haar terecht als haar moeder
beschouwen.
Verhoor ons, God onze Heiland; opdat wij, die ons op het feest van uw heilige maagd
Teresia verblijden, gevoed worden met de spijs van haar hemelse leer, en door de
innigheid van haar vrome godsvrucht worden onderwezen. Door Christus onzen
Heer.

* Gebed van den heiligen Alfonsus-Maria van Liguori
Serafijnse maagd, heilige Teresia, beminde bruid van den Gekruisigde, gij die op
aarde van zo grote liefde tot uw en mijn God zijt ontvlamd geweest, en die nu in een
nog zuiverder en groter liefdevuur zijt ontstoken in de hemel; gij die immer zozeer
hebt verlangd Hem bemind te zien door alle mensen; verkrijg voor mij, bid ik u, een
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sprank van datzelfde heilige vuur, opdat ik daardoor de wereld, alle geschapen dingen,
ja mijzelven vergete. Mogen al mijn gedachten en verlangens, en al de gevoelens
van mijn hart altijd, in vreugde en in lijden, dienen om de wil te volbrengen van God,
mijn opperste goed, die waardig is zonder ophouden te worden gehoorzaamd en
bemind. Verwerf mij, gij die zoveel bij God vermoogt, deze genade: dat ik evenals
gij geheel mag branden van liefde tot God. Amen.
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De heilige Joanna Francisca Fremiot de Chantal
(21 Augustus)
Reeds als echtgenote en moeder leidde de heilige Joanna-Francisca
(1572-1641) een heilig leven. Na de dood van haar echtgenoot stelde zij
zich geheel onder de geestelijke leiding van den heiligen Franciscus van
Sales en stichtte zij op zijn aandringen de Congregatie van de Visitatie.
Almachtige en barmhartige God, die aan de heilige Joanna Francisca, van liefde tot
U ontstoken, op al haar levenspaden een wonderlijke geesteskracht hebt geschonken
op de weg der volmaaktheid, en door haar uw Kerk hebt willen verrijken met een
nieuwe kloosterfamilie; verleen door haar verdiensten en voorspraak, dat wij, die in
het bewustzijn van onze zwakheid op uw kracht vertrouwen, door de bijstand van
de hemelse genade al wat ons weerhoudt overwinnen. Door Christus onzen Heer.

De heilige Teresia van het kind Jesus
(3 October)
Reeds op vijftienjarige leeftijd in de Carmel van Lisieux getreden, is de
heilige Teresia (1873-1897) ondanks haar uiterst zwakke gezondheid haar
Bruidegom met mannelijke sterkte gevolgd door de duisternissen van het
zwaarste zielelijden. In uiterste nederigheid en liefde is zij op kinderlijke
wijze gehoorzaam geweest aan Gods bijzondere uitverkiezing en heeft zij
zo de hoogste trap van Godsverbondenheid bereikt. Volgens haar eigen
voorzegging is zij na haar dood voor velen een voorbeeld geworden en
een voorspreekster in allerlei nood. Wegens haar bijzondere liefde voor
de verkondiging van het geloof onder de heidenen vereren wij haar als de
patrones der missiën.
* Bewonderenswaardige heilige Teresia van het Kind Jesus, die in uw korte levensloop
een spiegel zijt geworden van engelachtige zuiverheid, van krachtige liefde en
edelmoedige overgave aan God, nu gij de beloning van uw deugden geniet, richt een
blik van goedheid op ons die op u vertrouwen. Verkrijg voor ons de genade ons hart
en onze geest zo rein te bewaren als de uwe, en een oprechte afschuw te hebben van
alles wat, hoe licht ook, in strijd zou zijn met de verheven deugd welke ons aan uw
goddelijken Bruidegom welgevallig kan maken. Lieve heilige, doe ons in al onze
noden de macht van uw voorspraak gevoelen, en troost ons in al de bitterheden van
dit leven, in het bijzonder bij zijn einde, opdat wij tezamen met u deel mogen hebben
aan de eeuwige vreugde in het paradijs. Amen.
Bid voor ons, heilige Teresia; opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. - Heer, die gezegd hebt: Indien gij niet wordt als de kinderen, zult
gij het rijk der hemelen niet binnengaan; geef ons, vragen wij, in ootmoed en eenvoud
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des harten de voetsporen van de heilige maagd Teresia zó na te volgen, dat wij de
eeuwige beloning verwerven; Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Zij zijn in vrede
GEEF RUST, O GOD, AAN UW DIENAREN
EN WIJS HUN EEN PLAATS IN HET PARADIJS
WAAR DE KOREN DER HEILIGEN, HEER,
EN DE RECHTVAARDIGEN
SCHITTEREN ALS STERREN.
GEEF RUST AAN UW DIENAREN DIE ONTSLAPEN ZIJN
EN VERGEEF AL HUN SCHULDEN.
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De dood van den christen
Niet alleen het leven, maar ook de dood heeft voor de christenen zin gekregen; wat
voor de heidenen een onafwendbaar noodlot is, heeft voor hen zijn verschrikking
verloren in het geheim van de dood des Heren. Van Christus' triomf over de dood
spreekt het Nieuwe Testament met zoveel overtuiging dat het ons steeds weer verbaast:
‘Waar is nu, dood, uw overwinning, waar is uw prikkel’ (1 Cor. 15, 55). En duidelijker
nog dan deze juichkreet: ‘Als wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat
wij ook met Christus zullen leven; daar wij weten, dat Christus opstaand uit de doden
niet meer sterft, en de dood verder geen macht over Hem zal hebben’ (Rom. 6, 8-9).
Door zijn dood en zijn verheerlijking heeft de Heer de dood tenietgedaan, door zijn
dood heeft Hij de dood vertreden, zodat er voor de rechtvaardigen geen dood meer
is, maar eeuwig leven.
De christenen hebben dit alles altijd zeer letterlijk verstaan. Voor wie in den Heer
sterven wordt het leven niet weggenomen. maar slechts veranderd (Prefatie van de
dodenliturgie). Zij zijn in vrede en leven in Christus, en zelfs hun lichaam zal eenmaal
door Hem worden opgewekt en eeuwig delen in zijn verheerlijking. Geen ontroostbare
droefheid wekt daarom in ons de dood der rechtvaardigen; wij geloven dat God zijn
uitverkorenen tot Zich neemt en hopen op de opstanding van het lichaam. Om deze
reden omgeven wij de lichamen der gestorvenen met eerbied: op de jongste dag zal
de Verlossing ook in dit vlees openbaar worden en zullen de heiligen zich met ziel
en lichaam verzamelen rond hun Heer, die in zijn verheerlijkte Mensheid gezeten is
aan de rechterhand des Vaders.
Zij die in Christus zijn gestorven, zijn volmaakt gelukkig door de aanschouwing en
het genieten van God. Noch sint Paulus die bij zijn leven is opgenomen geweest tot
in de derde hemel (2 Cor. 12, 2), noch de begenadigden die reeds op aarde de
vereniging met God mochten smaken, zijn in staat geweest deze hemelse verrukking
in menselijke woorden uit te drukken. Zolang wij nog in leven zijn, is het ons dan
ook niet gegeven meer van de zaligheid des hemels te weten dan in de beelden der
heilige Schrift wordt uitgedrukt. De hemel is het eeuwige koninkrijk, waar de verlosten
voor eeuwig met hun Verlosser Christus zullen heersen. Hij is het Paradijs, waar de
zaligen met God verkeren; waar de schapen, die door het Lam zijn vrijgekocht,
weiden in de eeuwig groenende beemden bij het nimmer opdrogende water des
levens. Het eeuwig gastmaal noemde Christus deze zaligheid, waar nimmer verstomt
het gejuich der feestvierenden; de schoot van Abraham, waar rusten al wie door
levend geloof de geestelijke kinderen van den aartsvader zijn geworden.
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Dit alles is het deel der uitverkorenen om wille van de Verlossing in Christus. Om
niet heeft God hen geroepen; om niet geeft Hij hun de laatste genade der eeuwige
heerlijkheid. De mens is echter geen willoos werktuig in de hand van Gods goedheid.
Zijn zaliging is zowel geheel gave Gods als loon van zijn inspanning; een loon buiten
verhouding weliswaar, want zelfs zijn wil en zijn inspanning waren mede uit Gods
genade, maar een werkelijk ‘loon dat ieder zal ontvangen overeenkomstig zijn arbeid’
(1 Cor. 3, 8). De genade immers welke wij in het doopsel ontvingen, is wel zeer
werkelijk - een waarachtig begin van eeuwige heerlijkheid - maar wij dragen haar
tijdens ons leven als een schat die wij nog kunnen verliezen. Van het gebruik van
dit talent vooral zullen wij rekenschap moeten afleggen, als de koning uit de parabel
terugkeert ten oordeel.
Als er voor christenen, buiten de vrees van onze zwakke menselijkheid, toch nog
een schrik voor de dood bestaat, dan is het de schrik voor dit oordeel. In de liturgie
is deze vrees onverbrekelijk verbonden met de vreugde over de hemelse zaligheid.
De Kerk leert ons dat er een tweevoudig oordeel is: het bijzonder oordeel bij de dood
en het algemeen oordeel op de jongste dag. Wij maken echter nauwelijks een
onderscheid tussen de twee, omdat op de jongste dag voor allen openbaar zal worden
wat voor de gestorvenen reeds werd vastgesteld: de verheerlijking of de verwerping.
De gestorvenen in wie God Zichzelf niet herkent en wier namen niet van eeuwigheid
staan opgetekend in het boek des levens, worden verworpen. Zij hadden zich tijdens
hun leven van God afgewend en in de dood wordt deze houding bestendigd in
eeuwigheid. Maar dit is een eeuwigheid van uiterste duisternis, van onmacht om God
lief te hebben, van haat en vervloeking. De eeuwigheid der verdoemden noemen wij
de hel, een kwelling zonder uitzicht van een onuitblusbaar vuur, even eindeloos als
de toorn van Gods rechtvaardigheid.
Niet alle zaligen in wie Gods liefde het beeld van den Mensgeworden Zoon herkent,
worden onmiddellijk toegelaten tot de genietingen van het Paradijs. Als zij bezwaard
zijn met de sporen van hun onvolmaaktheden en zij tijdens hun leven zijn
tekortgeschoten in boetvaardigheid, moeten zij boete doen om vlekkeloos voor Gods
aanschijn te mogen treden. Deze zielen weten dat zij zalig zijn en in Gods liefde.
Maar zo groot is reeds dan hun geestelijk inzicht in Gods volkomenheden, dat zij de
scheiding van zijn tegenwoordigheid als een zware boete ervaren. Deze loutering is
niet eeuwig. Na het algemeen oordeel zal er niet langer een vagevuur zijn (gelijk wij
de louteringsplaats noemen); dan blijven slechts de hemel en de hel.
Voor de verheerlijking van deze lijdende zielen kunnen wij God bidden. Dit leert
ons de heilige Schrift (2 Mach. 12, 46) en de overlevering der Kerk, in West en Oost,
welke steeds heeft toegestaan dat wij voor de overledenen gebeden storten, voor hen
het eucharistische offer doen opdragen, hun de vruchten doen ten goede komen van
onze boetedoeningen en geestelijke werken (over het toepassen der aflaten op de
gelovige zielen, zie bladz.
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1513). ‘Voor wie begrip heeft’, schreef reeds de Syrische bisschop Balaeus, ‘is het
duidelijk, dat de gestorvenen voordeel hebben van de nachtwaken, van het
eucharistisch offer en van het wierookvat der verzoening, als de priester voor het
altaar hun namen herdenkt. Dan verheugen zich die in de hemel en die op aarde zijn,
en ook de gestorvenen jubelen, daar zij immers bij de naam worden opgeroepen om
door het hemelse offer te worden verkwikt’.
Zo algemeen is het geheim van de gemeenschap der heiligen: dat wij te hulp
kunnen komen aan de gestorvenen in Christus, die zich zelf niet langer kunnen
oefenen in godsvrucht (1 Tim. 4, 7).
Een algemene GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN werd reeds vroegtijdig
in de Kerk gevierd. In het Oosten geschiedt dit op een Zaterdag of Vrijdag vóór het
begin van de grote Vasten. De gedenkdag in het Westen op 2 November is
waarschijnlijk voortgekomen uit het kloostergebruik om op geregelde tijden voor de
overleden medebroeders en weldoeners te bidden. Het schijnt dat de gedachtenis van
Allerzielen op die datum het eerst werd gevierd in de kloosters die afhankelijk waren
van de abdij van Cluny. Gedurende de middeleeuwen werd dit vrome gebruik tot de
gehele Latijnse Kerk uitgebreid. Paus Benedictus XV stond aan alle priesters toe op
die dag driemaal de mis te celebreren, een gewoonte welke reeds bestond in de
Spaanse landen.
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Mis voor de overledenen
Aan de voet van het altaar bidt de priester afwisselend met de dienaren:
IN de Naam van den Vader en den Zoon IN nomine Patris, et Filii, et Spiritus
en den Heiligen Geest. Amen.
Sancti. Amen.
Ik zal ingaan tot het altaar Gods.

Introibo ad altare Dei.

D. Tot God die mijn jeugd verblijdt.

D. Ad Deum, qui laetificat juventutem
meam.

Pr. Onze hulp is in de Naam des Heren. Pr. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.
D. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

D. Qui fecit caelum et terram.

Diep gebogen belijdt de priester zijn schuld:
Ik belijd...

Confiteor...

D. De almachtige God ontferme Zich
D. Misereatur tui omnipotens Deus, et,
over u, vergeve uw zonden, en geleide u dimissis peccatis tuis, perducat te ad
ten eeuwigen leven.
vitam aeternam.
Pr. Amen.

Pr. Amen.

Ook de dienaren belijden hun schuld:
Ik belijd voor God almachtig, voor de
heilige Maria altijd Maagd, voor den
heiligen aartsengel Michaël, voor den
heiligen Joannes den Doper, voor de
heilige apostelen Petrus en Paulus, voor
alle heiligen en voor u, vader, dat ik zeer

Confiteor Deo omnipotenti, beatae
Mariae semper Virgini, beato Michaëli
Archangelo, beato Joanni Baptistae,
sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus
sanctis, et tibi, pater, quia peccavi nimis
cogitatione, verbo et opere: mea culpa,
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werk, (hier klopt men zich driemaal op
de borst) door mijn schuld,

mea culpa, mea maxima culpa. Ideo
precor beatam
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Mariam semper Virginem, beatum
Michaëlem Archangelum, beatum
Joannem Baptistam, sanctos apostolos
Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te,
pater, orare pro me ad Dominum Deum
nostrum.

door mijn schuld, door mijn allergrootste
schuld. Daarom vraag ik de heilige Maria
altijd Maagd, den heiligen aartsengel
Michaël, den heiligen Joannes den Doper,
de heilige apostelen Petrus en Paulus, alle
heiligen en u, vader, voor mij te bidden
tot den Heer onzen God.

Pr. Misereatur vestri omnipotens Deus, Pr. De almachtige God ontferme Zich
et, dimissis peccatis vestris, perducat vos over u, vergeve uw zonden, en geleide u
ad vitam aeternam.
ten eeuwigen leven.
D. Amen.

D. Amen.

Pr. Indulgentiam, absolutionem et
remissionem peccatorum nostrorum
tribuat nobis omnipotens et misericors
Dominus.

Pr. Vergeving, vrijspraak en
kwijtschelding onzer zonden verlene ons
de almachtige en barmhartige God.

D. Amen.

D. Amen.

Pr. Deus, tu conversus vivificabis nos.

Pr. Keer U tot ons, God, en Gij zult ons
doen leven.

D. Et plebs tua laetabitur in te.

D. En uw volk zal zich in U verheugen.

Pr. Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam.

Pr. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.

D. Et salutare tuum da nobis.

D. En geef ons uw heil.

Pr. Domine, exaudi orationem meam.

Pr. Heer, verhoor mijn gebed.

D. Et clamor meus ad te veniat.

D. En mijn geroep kome tot U.

Pr. Dominus vobiscum.

Pr. De Heer zij met u.

D. Et cum spiritu tuo.

D. En met uw geest.

De priester bestijgt het altaar, terwijl hij zegt:
Oremus. - Aufer a nobis, quaesumus,
Domine, iniquitates nostras: ut ad sancta
sanctorum puris mereamur mentibus
introire. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

Laat ons bidden. - Neem, vragen wij U,
Heer, onze ongerechtigheden van ons
weg; opdat wij met een rein gemoed het
Heilige der heiligen mogen binnentreden.
Door Christus onzen Heer. Amen.
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Oramus te, Domine, per merita sanctorum Wij bidden U, Heer, bij de verdiensten
tuorum,
van uw heiligen, wier
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overblijfselen hier rusten, en van alle
heiligen, dat Gij U gewaardigt al mijn
zonden te vergeven. Amen.

quorum reliquiae hic sunt, et omnium
sanctorum: ut indulgere digneris omnia
peccata mea. Amen.

De zang der intrede
Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verlichte hen.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et
lux perpetua luceat eis.

Ps. 64, 2-3. U komt, o God, een loflied
toe op Sion; en U moeten wij een
gelofte-offer brengen in Jerusalem.
Verhoor mijn gebed; tot U komt alle
vlees.

Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et
tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi
orationem meam, ad te omnis caro veniet.

Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verlichte hen.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et
lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison
. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Christus, ontferm U over ons.

. Christe, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

. Heer, ontferm U over ons.

. Kyrie, eleison.

Het eerste gebed
. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.
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Laat ons bidden. - God, Schepper en
Verlosser van alle gelovigen, schenk aan
de zielen van uw dienaren en dienaressen
vergiffenis van alle zonden; opdat zij de
kwijtschelding die zij steeds hebben
verlangd, door onze vrome smeekbeden
verkrijgen; Gij die leeft en heerst met
God den Vader in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Fidelium, Deus, omnium
Conditor et Redemptor, animabus
famulorum famularumque tuarum
remissionem cunctorum tribue
peccatorum: ut indulgentiam, quam
semper optaverunt, piis supplicationibus
consequantur: Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum. . Amen.
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Op de dag van overlijden en bij de begrafenis bidt de priester in plaats van het
bovenstaande gebed:
Oremus. - Deus, cui proprium est misereri
semper et parcere, te supplices exoramus
pro anima famuli tui (famulae tuae) N.,
quam hodie de hoc saeculo migrare
jussisti: ut non tradas eam in manus
inimici, neque obliviscaris in finem, sed
jubeas eam a sanctis angelis suscipi, et
ad patriam paradisi perduci; ut, quia in te
speravit et credidit, non poenas inferni
sustineat, sed gaudia aeterna possideat.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, wien het eigen is
altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij
bidden U ootmoedig voor de ziel van uw
dienaar (dienares) N., die heden op uw
bevel uit deze wereld is heengegaan; lever
haar niet over in de handen van den
vijand en vergeet haar niet voor immer,
maar beveel dat zij door de heilige
engelen worde opgenomen en naar het
hemels vaderland gebracht; opdat zij, die
op U gehoopt en in U geloofd heeft, de
straffen van de hel niet moge ondergaan,
maar de eeuwige vreugden bezitte. Door
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon, die
met U leeft en heerst in de eenheid van
den Heiligen Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Het epistel
Lectio libri Apocalypsis beati Joannis
apostoli.

Les uit het boek der Openbaring van den
heiligen apostel Joannes. (14, 13)

In diebus illis: Audivi vocem de caelo,
dicentem mihi: Scribe: Beati mortui, qui
in Domino moriuntur. Amodo jam dicit
Spiritus, ut requiescant a laboribus suis:
opera enim illorum sequuntur illos.

In die dagen hoorde ik een stem uit de
hemel, die mij zeide: Schrijf op: Zalig de
doden, die in den Heer sterven. Nu reeds
zegt de Geest, dat zij mogen rusten van
hun zwoegen. Want hun werken volgen
hen.

Op de dag van overlijden en bij de begrafenis wordt echter de volgende les gelezen:
Lectio Epistolae beati Pauli apostoli ad
Thessalonicenses.

Les uit de brief van den heiligen apostel
Paulus aan de Thessalonicenzen. (1
Thess. 4, 13-18)

Fratres: Nolumus vos igno-

Broeders, wij willen niet, dat gij
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in onwetendheid verkeert over degenen,
die ontslapen zijn, opdat gij u niet
bedroeft zoals de anderen, die geen hoop
hebben. Als wij immers geloven, dat
Jesus gestorven is en weer verrezen evenzo zal God ook degenen, die in Jesus
ontslapen zijn, met Hem doen
wederkomen. Want dit zeggen wij u met
een woord des Heren: Wij, die in leven
blijven tot aan de komst des Heren, wij
zullen niets vóór hebben op degenen die
ontslapen zijn. Want wanneer de oproep
klinkt en de stem van den aartsengel en
de bazuin van God, zal de Heer zelf van
de hemel nederdalen; en eerst zullen dan
degenen verrijzen, die in Christus
gestorven zijn. Daarna zullen wij, die in
leven blijven, met hen samen worden
weggevoerd op wolken, Christus
tegemoet in de lucht. En zo zullen wij
voor altijd bij den Heer zijn. Troost
elkander dus met deze woorden.

rare de dormientibus, ut non
contristemini, sicut et ceteri, qui spem
non habent. Si enim credimus, quod Jesus
mortuus est et resurrexit: ita et Deus eos,
qui dormierunt per Jesum, adducet cum
eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo
Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui
sumus in adventum Domini, non
praeveniemus eos, qui dormierunt.
Quoniam ipse Dominus in jussu, et in
voce archangeli, et in tuba Dei descendet
de caelo: et mortui, qui in Christo sunt,
resurgent primi. Deinde nos, qui vivimus,
qui relinquimur, simul rapiemur cum illis
in nubibus obviam Christo in aëra, et sic
semper cum Domino erimus. Itaque
consolamini invicem in verbis istis.

Graduale en tractus
Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verlichte hen.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et
lux perpetua luceat eis.

Ps. 111, 7. In herinnering voor eeuwig
blijft de vrome; voor een boos gerucht
behoeft hij niet te vrezen.

Ps. In memoria aeterna erit justus; ab
auditione mala non timebit.

Bevrijd, Heer, de zielen van alle
Absolve, Domine, animas omnium
overleden gelovigen van alle boeien der fidelium defunctorum ab omni vinculo
zonden.
delictorum.
En mogen zij door de hulp van uw genade Et gratia tua illis succurrente, mereantur
het wrekend gericht ontgaan.
evadere judicium ultionis.
En genieten de zaligheid van het eeuwige Et lucis aeternae beatitudine perfrui.
licht.
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Sequentie ‘dies irae’
Van oorsprong is deze tekst waarschijnlijk een berijmde overweging op
het evangelie van de eerste Zondag van de Advent. Als auteur wordt de
minderbroeder Thomas van Celano genoemd. Met toevoeging van de
laatste regels werd het Dies irae in de zestiende eeuw blijvend als sequentie
in de liturgie voor de overledenen opgenomen.
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

O die dag, die dag der wrake
Zal 't heelal een ashoop maken,
Zo Sybille en David spraken.

Quantus tremor est futurus,
Quando judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Hoe zal dan een ieder schromen,
Als de Rechter is gekomen,
Alles streng wordt door genomen.

Tuba, mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Klanken vol van huiveringen
Zullen door het grafveld dringen,
Allen voor Gods zetel dwingen.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.

Dood en leven zullen beven,
Als het schepsel zal herleven
Om Hem rekenschap te geven.

Liber scriptus proferetur
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur.

Zie, daar zal een boekwerk wezen,
Waarin alles staat te lezen,
Waarop vooruit wordt gewezen.

Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit,
Nil inultum remanebit.

Als de Rechter is gezeten:
Wat geheim was, wordt geweten,
Niets blijft strafloos of vergeten.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus?

Wat zal ik te zeggen wagen?
Wien als pleitbezorger vragen,
Waar gerechten zelfs versagen?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Koning, voor wiens macht wij beven,
Die uw heil'gen 't heil zult geven,
Red mij, Bron van troost en leven.

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Denk toch, Jesus, mij genegen
Gingt Gij zulke zware wegen,
Houd die dag mijn vonnis tegen.

Quaerens me, sedisti lassus,
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Zoekend zijt Gij moegelopen,
Wilt door 't kruis mijn ziel vrij kopen,
Niet vergeefs, zo wil ik hopen.

Juste Judex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Rechtens moet Gij U wel wreken,
Maar ik vraag mij vrij te spreken,
Vóór het oordeel aan zal breken.
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Schuldig moet ik zuchten slaken,
't Schaamrood jaagt mij naar de kaken,
Spaar wie smekend U genaken!

Ingemisco, tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Aan Maria werd vergeven,
's Rovers schuld is niet gebleven,
Dan is mij ook hoop gegeven!

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Wat mijn beden niet vermogen,
Schenk mij dat uit mededogen:
Houd mij aan de hel onttogen.

Preces meae non sunt dignae,
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Laat mij met uw schapen weiden,
Wil mij van de bokken scheiden
En ter rechterhand geleiden.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Als wier schulden vastgesteld zijn
In het vreselijk vuur gestort zijn,
Roep mij dan met die gered zijn.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.

'k Bid U smekend en gebogen,
't Hart vermorzeld voor uw ogen,
Met mijn eind heb mededogen.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

't Zal een dag van tranen wezen
Als de mens uit as herrezen,
't Oordeel wacht, met schuld beladen.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.

Toon hem dan, God, uw genade.
Milde Jesus, kom en spreid
Hun uw rust in eeuwigheid.

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.

Amen.

Amen.

Het evangelie
. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

. Vervolg van het heilig Evangelie
volgens Joannes. (6, 51-55)
. Eer zij U, o Heer.
In die tijd sprak Jesus tot de scharen der
Joden: Ik ben het levend Brood, dat uit
de hemel is nedergedaald. Zo iemand van
dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid;

. Sequentia sancti Evangelii secundum
Joannem.
. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore: Dixit Jesus turbis
Judaeorum: Ego sum panis vivus, qui de
caelo descendi. Si quis manducaverit ex
hoc pane, vivet in aeternum: et panis,
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en het Brood, dat Ik zal geven, is mijn
Vlees voor het leven der wereld. Toen
begonnen de Joden onder elkaar te
twisten, zeggend: Hoe kan

quem ego dabo, caro mea est pro mundi
vita. Litigabant ergo Judaei ad invicem,
dicentes: Quo-
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modo potest hic nobis carnem suam dare
ad manducandum? Dixit ergo eis Jesus:
Amen, amen, dico vobis: nisi
manducaveritis carnem Filii hominis et
biberitis ejus sanguinem, non habebitis
vitam in vobis. Qui manducat meam
carnem et bibit meum sanguinem, habet
vitam aeternam: et ego resuscitabo eum
in novissimo die.
. Laus tibi, Christe.

Hij ons zijn Vlees te eten geven? Maar
Jesus zeide hun: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: als gij het Vlees van den
Mensenzoon niet eet, en zijn Bloed niet
drinkt, zult gij niet het leven in u hebben.
Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt,
heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen
verrijzen op de jongste dag.
. Lof zij U, Christus.

Op de dag van overlijden en bij de begrafenis wordt echter het volgend evangelie
gelezen:
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Sequentia sancti Evangelii secundum . Vervolg van het heilig Evangelie
Joannem.
volgens Joannes. (11, 21-27)
. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore: Dixit Martha ad Jesum:
Domine, si fuisses hic, frater meus non
fuisset mortuus: sed et nunc scio, quia
quaecumque poposceris a Deo, dabit tibi
Deus. Dicit illi Jesus: Resurget frater tuus.
Dicit ei Martha: Scio quia resurget in
resurrectione in novissimo die. Dixit ei
Jesus: Ego sum resurrectio et vita: qui
credit in me, etiam si mortuus fuerit,
vivet: et omnis, qui vivit et credit in me,
non morietur in aeternum. Credis hoc?
Ait illi: Utique, Domine, ego credidi, quia
tu es Christus, Filius Dei vivi, qui in hunc
mundum venisti.

. Eer zij U, o Heer.
In die tijd zeide Martha tot Jesus: Heer,
als Gij hier waart geweest, zou mijn
broeder niet gestorven zijn; maar ook nu
weet ik, dat God U zal geven al wat Gij
Hem vraagt. Jesus sprak tot haar: Uw
broeder zal verrijzen. Martha gaf Hem
ten antwoord: Ik weet dat hij zal
verrijzen, bij de verrijzenis op de jongste
dag. Jesus zeide haar: Ik ben de
Verrijzenis en het Leven; wie in Mij
gelooft, zal leven, al is hij ook gestorven;
en al wie leeft en in Mij gelooft, zal niet
sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dit?
Zij zeide Hem: Ja, Heer, ik geloof dat Gij
zijt de Christus, de Zoon van den
levenden God, die in deze wereld is
gekomen.

. Laus tibi, Christe.

. Lof zij U, Christus.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.
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Zang bij de offerande
Heer Jesus Christus, Koning der
heerlijkheid, verlos de zielen van alle
overleden gelovigen van de straffen der
hel en uit de diepe poel; ontruk hen aan
de muil van den leeuw, opdat de afgrond
hen niet verslinde en zij niet nederstorten
in de duisternis. Maar de heilige
banierdrager Michaël moge hen
binnenleiden in het heilige licht, dat Gij
eertijds beloofd hebt aan Abraham en zijn
zaad.

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera
animas omnium fidelium defunctorum de
poenis inferni et de profundo lacu; libera
eas de ore leonis, ne absorbeat eas
tartarus, ne cadant in obscurum, sed
signifer sanctus Michaël repraesentet eas
in lucem sanctam: Quam olim Abrahae
promisisti et semini ejus.

Offers en lofgebeden dragen wij U op, o
Heer; neem ze aan voor die zielen welke
wij heden gedenken. Doe hen, Heer,
overgaan van de dood tot het leven, dat
Gij eertijds beloofd hebt aan Abraham en
zijn zaad.

Hostias et preces tibi, Domine, laudis
offerimus: tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus; fac
eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini
ejus.

Bij het bereiden van de offergaven bidt de priester de gebeden op bladz. 276 vlg.

Offergebed
Na de groet Orate, fratres bidt de priester:
Wij vragen U, Heer, zie genadig neder
op de offergaven, die wij U aanbieden
voor de zielen van uw dienaren en
dienaressen; en schenk aan hen, wien Gij
de genade van het christelijk geloof hebt
verleend, ook de beloning. Door onzen
Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid des Heiligen
Geestes, God,

Hostias, quaesumus, Domine, quas tibi
pro animabus famulorum famularumque
tuarum offerimus, propitiatus intende: ut,
quibus fidei christianae meritum
contulisti, dones et praemium. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus,

En luide besluit hij:
door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

per omnia saecula saeculorum.
. Amen.
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Op de dag van overlijden en bij de begrafenis wordt het volgende offergebed gebeden:
Propitiare, quaesumus, Domine, animae
famuli tui (famulae tuae) N., pro qua
hostiam laudis tibi immolamus,
majestatem tuam suppliciter deprecantes:
ut, per haec piae placationis officia,
pervenire mereatur ad requiem
sempiternam. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus, per omnia saecula saeculorum. .
Amen.

Ontferm U, vragen wij, Heer, over de ziel
van uw dienaar (dienares) N., waarvoor
wij U dit offer van lof opdragen, terwijl
wij ootmoedig uw Majesteit smeken, dat
zij door deze dienst van liefdevolle
verzoening tot de eeuwige rust moge
komen. Door onzen Heer Jesus Christus
uw Zoon, die met U leeft en heerst in de
eenheid van den Heiligen Geest, God,
door alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

Het grote dankgebed
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Sursum corda.

. Omhoog de harten.

. Habemus ad Dominum.

. Wij hebben ze tot den Heer verheven.

. Gratias agamus Domino, Deo nostro.
. Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, aequum et
salutare, nos tibi semper et ubique gratias
agere, Domine sancte, Pater omnipotens,
aeterne Deus: per Christum, Dominum
nostrum. In quo nobis spes beatae
resurrectionis effulsit, ut, quos contristat
certa moriendi condicio, eosdem
consoletur futurae immortalitatis
promissio. Tuis enim fidelibus, Domine,
vita mutatur, non tollitur, et, dissoluta
terrestris hujus incolatus domo, aeterna
in caelis habitatio comparatur. Et ideo
cum Angelis et Archangelis, cum Thronis

. Laat ons dank zeggen den Heer onzen
God.
. Goed is het en recht.
Waarlijk goed is het en recht, billijk en
heilzaam, dat wij U altijd en overal
dankzeggen, heilige Heer, almachtige
Vader, eeuwige God: door Christus onzen
Heer, in wien de hoop op een zalige
verrijzenis ons tegenstraalt, zodat wij die
bedroefd zijn door de onherroepelijke wet
van de dood, door de belofte der
toekomstige onsterfelijkheid zouden
vertroost worden. Uwen gelovigen toch,
Heer, wordt het leven veranderd, niet
weggenomen; en is het huis van dit hun
aards bestaan eenmaal ingestort, dan staat
in de hemel een eeuwige woning gereed.
En daarom zingen wij met de engelen en
aartsengelen, met de tro-
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nen en heerschappijen, en met geheel de et Dominationibus cumque omni militia
hemelse legermacht het loflied van uw caelestis exercitus hymnum gloriae tuae
heerlijkheid, zonder ophouden zeggend: canimus, sine fine dicentes: Sanctus,
sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Heilig, heilig, heilig de Heer, God
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Sabaoth. Vol zijn hemel en aarde van uw Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit
heerlijkheid. Hosanna in den hoge.
in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Gezegend Hij die komt in de Naam des
Heren. Hosanna in den hoge.
En de priester vervolgt de Eucharistie met de gebeden, welke op bladz. 280 vlg.
zijn aangegeven.
De aanroepingen van het Agnus Dei luiden als volgt:
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
wereld, schenk hun de rust.
eis requiem.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
wereld, schenk hun de rust.
eis requiem.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona
wereld, schenk hun de eeuwige rust.
eis requiem sempiternam.
Het gebed van de vredeskus wordt niet gebeden.

Zang bij de nuttiging
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer, Lux aeterna luceat eis, Domine, cum
met uw heiligen voor eeuwig, omdat Gij sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
goedertieren zijt.
Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verlichte hen.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et
lux perpetua luceat eis.

Met uw heiligen voor eeuwig, omdat Gij Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius
goedertieren zijt.
es.

Slotgebed
. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.
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Laat ons bidden. - Moge ons ootmoedig
gebed, vragen wij, Heer, ten voordeel zijn
aan de zielen van uw dienaren en
dienaressen; opdat Gij hen van alle
zonden moogt ontslaan, en deelachtig
maken aan uw verlossing; Gij die leeft
en heerst met God

Oremus. - Animabus, quaesumus,
Domine, famulorum famularumque
tuarum oratio proficiat supplicantium: ut
eas et a peccatis omnibus exuas, et tuae
redemptionis facias esse participes. Qui
vivis
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et regnas cum Deo Patre in unitate
den Vader in de eenheid van den Heiligen
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
saeculorum. . Amen.
. Amen.
Op de dag van overlijden en bij de begrafenis bidt de priester echter:
Oremus. - Praesta, quaesumus,
omnipotens Deus, ut anima famuli tui
(famulae tuae) N., quae hodie de hoc
saeculo migravit, his sacrificiis purgata
et a peccatis expedita, indulgentiam
pariter et requiem capiat sempiternam.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - Geef, vragen wij,
almachtige God, dat de ziel van uw
dienaar (dienares) N., die heden uit deze
wereld heengegaan is, door dit offer
worde gereinigd, ontslagen van haar
zonden, en kwijtschelding en eeuwige
rust ontvange. Door onzen Heer Jesus
Christus uw Zoon, die met U leeft en
heerst in de eenheid van den Heiligen
Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.
. Amen.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

. Requiescant in pace.

. Dat zij rusten in vrede.

. Amen.

. Amen.

De priester besluit met het gebed Placeat en het Laatste Evangelie (bladz. 290).
De zegen wordt echter niet gegeven.

De begrafenis
Het stoffelijk overschot van de gelovigen wordt voor de begrafenis naar de kerk
overgebracht, hetzij op de avond tevoren, hetzij onmiddellijk voor de mis van uitvaart.
Waar dit gevoegelijk geschieden kan, begeleidt de priester het stoffelijk overschot
van het sterfhuis naar de kerk en bidt daarbij onderstaande gebeden, welke door het
Rituale worden aangegeven. In streken waar deze plechtige overbrenging niet
mogelijk is, zegent de priester het stoffelijk overschot in het kerkportaal en wordt de
psalm Miserere en de zang Subvenite gezongen of gebeden, als het de kerk wordt
binnengedragen.
In het sterfhuis besprenkelt de priester het stoffelijk overschot met wijwater en bidt
vervolgens de psalm De profundis.
ANT.

ANT.
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Psalm 129
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer, De profundis clamavi ad te, Domine; *
hoor mijn klagen.
Domine, exaudi vocem meam.
Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen Fiant aures tuae intendentes, * in vocem
en smeken.
deprecationis meae.
Als Gij onze zonden indachtig blijft,
Heer; * Heer, wie zal stand houden?

Si iniquitates observaveris, Domine, *
Domine, quis sustinebit?

Maar bij U is vergeving, * en wegens uw Quia apud te propitiatio est, * et propter
wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. legem tuam sustinui te, Domine. Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn
Sustinuit anima mea in verbo ejus, *
woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer. speravit anima mea in Domino.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet
Israël uit naar den Heer.

A custodia matutina usque ad noctem *
speret Israël in Domino.

Want bij den Heer is ontferming, * en
overvloedig is zijn verlossing.

Quia apud Dominum misericordia * et
copiosa apud eum redemptio.

Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn Et ipse redimet Israël * ex omnibus
zonden.
iniquitatibus ejus.
Heer, * geef hem (haar) de eeuwige rust. Requiem aeternam * dona ei, Domine.
En het eeuwige licht * verlichte hem
(haar).

Et lux perpetua * luceat ei.

ANT. Als Gij onze zonden indachtig blijft, ANT. Si iniquitates observaveris, Domine;
Heer; Heer, wie zal stand houden?
Domine, quis sustinebit?
Hierna wordt het stoffelijk overschot naar de kerk gedragen. De priester heft de
volgende antifoon aan en het koor vervolgt met de psalm.
ANT. Juichen zullen voor den Heer.

ANT. Exsultabunt Domino.

Psalm 50
Ontferm U over mij, o God, * volgens
uw grote barmhartigheid.

Miserere mei, Deus, * secundum magnam
misericordiam tuam.

En naar de rijkdom uwer ontferming *
delg mijn misdaad.

Et secundum multitudinem miserationum
tuarum, * dele iniquitatem meam.

Was mij geheel van mijn schuld, * en
reinig mij van mijn zonde.

Amplius lava me ab iniquitate mea, * et
a peccato meo munda me.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1333

Quoniam iniquitatem meam ego
cognosco; * et peccatum meum contra
me est semper.

Want ik ben mij van mijn misdaad
bewust, * en mijn zonde staat mij steeds
voor de geest.

Tibi soli peccavi et malum coram te feci; Tegen U alleen heb ik gezondigd, gedaan
* ut justificeris in sermonibus tuis, et
wat kwaad is in uw ogen; * zo zult gij
vincas cum judicaris.
rechtvaardig zijn in uw vonnis en rein in
uw oordeel.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum; Want zie, in ongerechtigheid ben ik
* et in peccatis concepit me mater mea. ontvangen, * en in zonde ontving mij
mijn moeder.
Ecce enim veritatem dilexisti; * incerta Gij bemint de oprechtheid des harten; *
et occulta sapientiae tuae manifestasti
uw geheime en verborgen wijsheid hebt
mihi. Gij mij ontvouwd. Asperges me hyssopo, et mundabor; *
lavabis me, et super nivem dealbabor.

Besprenkel mij met hysop, en ik word
rein; * was mij, en ik word witter dan
sneeuw.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, Laat mij weer vreugde en blijdschap
* et exsultabunt ossa humiliata.
vernemen, * dan zullen mijn verbrijzelde
beenderen juichen.
Averte faciem tuam a peccatis meis, * et Wend uw gelaat af van mijn zonden, *
omnes iniquitates meas dele.
en delg al mijn misdaden uit.
Cor mundum crea in me, Deus, * et
spiritum rectum innova in visceribus
meis.

Schep een zuiver hart in mij, o God, * en
vernieuw in mij een vaste geest.

Ne projicias me a facie tua, * et spiritum Verwerp mij niet van uw aanschijn, * en
sanctum tuum ne auferas a me.
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Redde mihi laetitiam salutaris tui * et
spiritu principali confirma me. -

Geef mij weer de vreugde van uw heil, *
en sterk mij met een willige geest. -

Docebo iniquos vias tuas, * et impii ad
te convertentur.

Bozen zal ik uw wegen leren, * en
zondaars zullen zich tot U bekeren.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God
salutis meae, * et exsultabit lingua mea van mijn heil, * en mijn tong zal jubelen
justitiam tuam.
over uw gerechtigheid.
Domine, labia mea aperies, * et os meum Heer, open mijn lippen, * en mijn mond
annuntiabit laudem tuam.
zal uw lof verkondigen.
Quoniam si voluisses sacrificium,
dedissem utique;

Als Gij een slachtoffer wildet, ik zou het
U schenken; * maar in
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brandoffers hebt Gij geen behagen.

* holocaustis non delectaberis.

Een offer voor God is een vermorzelde
geest; * een verbrijzeld en deemoedig
hart zult Gij, God, niet versmaden. -

Sacrificium Deo spiritus contribulatus; *
cor contritum et humiliatum, Deus, non
despicies. -

Wees Sion, Heer, in uw goedheid
genadig; * herbouw Jerusalems muren.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate
tua Sion; * ut aedificentur muri
Jerusalem.

Dan zullen onze gaven en brandoffers U Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
als ware offeranden behagen; * dan
oblationes et holocausta; * tunc imponent
brengt men weer stieren op uw altaar.
super altare tuum vitulos.
Heer, * geef hem (haar) de eeuwige rust. Requiem aeternam * dona ei, Domine.
En het eeuwige licht * verlichte hem
(haar).

Et lux perpetua * luceat ei.

Als de lengte van de tocht dit vordert, worden vervolgens nog andere psalmen
gezongen of gebeden. Bij de kerk gekomen, herhaalt men de antifoon:
ANT. Juichen zullen voor den Heer mijn ANT. Exsultabunt Domino ossa humiliata.
verbrijzelde beenderen.
Bij het binnentreden der kerk wordt de volgende beurtzang gezongen:
Komt te hulp, heiligen Gods, snelt toe, Subvenite, sancti Dei, occurrite, angeli
engelen des Heren; ontvangt zijn (haar) Domini: suscipientes animam ejus;
ziel, en draagt haar voor het aanschijn offerentes eam in conspectu Altissimi.
van den Allerhoogste.
Ontvange u Christus, die u geroepen
heeft; en voeren u de engelen in de schoot
van Abraham. - Ontvangt zijn (haar) ziel,
en draagt haar voor het aanschijn van den
Allerhoogste.

Suscipiat te Christus, qui vocavit te, et in
sinum Abrahae angeli deducant te. Suscipientes animam ejus; offerentes eam
in conspectu Altissimi.

Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust; Requiem aeternam dona ei, Domine; et
en het eeuwige licht verlichte hem (haar). lux perpetua luceat ei. - Offerentes eam
- Draagt zijn (haar) ziel voor het
in conspectu Altissimi.
aanschijn van den Allerhoogste.
Het stoffelijk overschot wordt in het midden van de kerk geplaatst, met de voeten
naar het altaar als de overledene een leek, met het hoofd naar het altaar wanneer
hij een priester was.
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Als hierop niet onmiddellijk de getijden voor de overledenen (bladz. 1397 vlg.) of de
mis van uitvaart volgen, besluit de priester met de volgende gebeden.
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

. A porta inferi.

. Van de poort der hel.

. Erue, Domine, animam ejus.

. Verlos, Heer, zijn (haar) ziel.

. Requiescat in pace.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Amen.

. Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Absolve, quaesumus, Domine,
animam famuli tui (famulae tuae) N. ab
omni vinculo delictorum: ut in
resurrectionis gloria inter sanctos et
electos tuos resuscitatus (-a) respiret. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Ontsla, vragen wij,
Heer, de ziel van uw dienaar (dienares)
N. van alle boeien der zonden; opdat hij
(zij) bij de heerlijkheid der verrijzenis
moge opstaan om te midden van uw
heiligen en uitverkorenen te herleven.
Door Christus onzen Heer. . Amen.

. Requiem aeternam dona ei, Domine.

. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust.

. Et lux perpetua luceat ei.

. En het eeuwige licht verlichte hem
(haar).

. Requiescat in pace.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Amen.

. Amen.

Demis van uitvaart
De mis van uitvaart is die voor de overledenen (bladz. 1320 vlg.), met de afzonderlijke
gebeden en lezingen die ter plaatse zijn aangegeven.
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De zegening van het stoffelijk overschot na de mis
Nadat de mis geëindigd is, gaat de priester tot bij de lijkbaar en bidt het volgende
gebed:
TREED NIET in het gericht met uw
dienaar, Heer, want geen mens zal bij U
gerechtvaardigd worden, indien Gij hem
geen vergeving schenkt van al zijn
zonden. Daarom moge uw vonnis, vragen
wij, niet hem treffen, die door de oprechte
bede van zijn christelijk geloof bij U
wordt aanbevolen; maar moge hij door
de hulp van uw genade het wrekend
gericht ontgaan, hij die bij zijn leven
getekend is met het teken van de heilige
Drievuldigheid; Gij die leeft en heerst in
de eeuwen der eeuwen. . Amen.

NON INTRES in judicium cum servo
tuo, Domine, quia nullus apud te
justificabitur homo, nisi per te omnium
peccatorum ei tribuatur remissio. Non
ergo eum, quaesumus, tua judicialis
sententia premat, quem tibi vera
supplicatio fidei christianae commendat:
sed gratia tua illi succurrente mereatur
evadere judicium ultionis, qui dum
viveret, insignitus est signaculo sanctae
Trinitatis. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum. . Amen.

Onmiddellijk hierna wordt de volgende beurtzang aangeheven:
Bevrijd mij, Heer van de eeuwige dood
op die schrikkelijke dag; als hemel en
aarde geschokt worden; als Gij komt om
de wereld te oordelen door het vuur.

Libera me, Domine, de morte aeterna, in
die illa tremenda; quando caeli movendi
sunt et terra. Dum veneris judicare
saeculum per ignem.

Ik sidder van angst en vrees, wanneer het Tremens factus sum ego et timeo, dum
oordeel nadert en de komende wraak. - discussio venerit atque ventura ira. Als hemel en aarde geschokt worden.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Welk een dag, dag van gramschap, van Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
onheil en ellende, grote dag vol bitterheid. dies magna et amara valde. - Dum veneris
- Als Gij komt om de wereld te oordelen judicare saeculum per ignem.
door het vuur.
Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
eeuwige licht verlichte hen.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et
lux perpetua luceat eis.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood Libera me, Domine, de morte aeterna, in
op die schrikkelijke dag; als hemel en
die illa tremenda; quando caeli movendi
aarde geschokt worden; als Gij komt om sunt et terra. Dum
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veneris judicare saeculum per ignem.

de wereld te oordelen door het vuur.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

De priester bidt het Onze Vader in stilte, besprenkelt het stoffelijk overschot met
wijwater en bewierookt het. Hij vervolgt:
. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

. A porta inferi.

. Van de poort der hel.

. Erue, Domine, animam ejus.

. Verlos, Heer, zijn (haar) ziel.

. Requiescat in pace.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Amen.

. Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Deus, cui proprium est misereri
semper et parcere, te supplices exoramus
pro anima famuli tui (famulae tuae) N.,
quam hodie de hoc saeculo migrare
jussisti: ut non tradas eam in manus
inimici, neque obliviscaris in finem, sed
jubeas eam a sanctis angelis suscipi et ad
patriam paradisi perduci; ut, quia in te
speravit et credidit, non poenas inferni
sustineat, sed gaudia aeterna possideat.
Per Christum Dominum nostrum. .
Amen.

Laat ons bidden. - God, wien het eigen is
altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij
bidden U ootmoedig voor de ziel van uw
dienaar (dienares) N., die heden op uw
bevel uit deze wereld is heengegaan; lever
haar niet over in de handen van den
vijand, en vergeet haar niet voor immer,
maar beveel dat zij door de heilige
engelen worde opgenomen en naar het
hemels vaderland gebracht; opdat zij, die
op U gehoopt en in U geloofd heeft, de
straffen van de hel niet moge ondergaan,
maar de eeuwige vreugden bezitte. Door
Christus onzen Heer. . Amen.
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Na dit gebed wordt het stoffellijk overschot grafwaarts gedragen, terwijl men de
volgende antifoon zingt:
In paradisum deducant te angeli: in tuo
adventu suscipiant te martyres, et

Dat de engelen u naar het paradijs
geleiden; dat de martelaren u bij uw
aankomst opnemen,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1338

en u voeren naar de heilige stad
Jerusalem. Dat het koor der engelen u
opneme, en gij met Lazarus, weleer een
arme, eeuwige rust moogt genieten.

perducant te in civitatem sanctam
Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

De plechtigheid op het kerkhof
¶ Op plaatsen waar het den priester niet geoorloofd is het stoffelijk overschot naar
het kerkhof te begeleiden, zingt men de antifoon In paradisum bij het verlaten van
de kerk. In deze gevallen wordt in de kapel van het kerkhof de zegening van het
stoffelijk overschot, zoals deze na de mis van uitvaart reeds in de kerk geschiedde,
in haar geheel herhaald.
Mocht het graf nog niet gezegend zijn, dan bidt de priester het volgende gebed:
Laat ons bidden. - God, door wiens
barmhartigheid de zielen van de
gelovigen rust genieten, gewaardig U dit
graf te zegenen, en zend er uw heiligen
engel heen als bewaker; ontsla de zielen
van hen wier lichamen hier liggen
begraven van alle banden der zonden,
opdat zij zich eindeloos met uw heiligen
in U mogen verheugen. Door Christus
onzen Heer. . Amen.

Oremus. - Deus, cujus miseratione
animae fidelium requiescunt, hunc
tumulum benedicere dignare, eique
angelum tuum sanctum deputa custodem:
et quorum quarumque corpora hic
sepeliuntur, animas eorum ab omnibus
absolve vinculis delictorum, ut in te
semper cum sanctis tuis sine fine
laetentur. Per Christum Dominum
nostrum. . Amen.

IN ENKELE BISDOMMEN bestaat de vrome en oude gewoonte aan de
begrafenisplechtigheid de volgende ceremoniën toe te voegen. Als het stoffelijk
overschot in het graf is geplaatst, zegent de priester het met wijwater en zegt:
Heden zij uwe verblijfplaats in vrede, en Hodie sit in pace locus tuus et habitatio
uwe woning in het heilige Sion. Door
tua in sancta Sion. Per Christum
Christus onzer Heer. . Amen.
Dominum nostrum. . Amen.
En hij bewierookt het stoffelijk overschot en het graf. Vervolgens tekent hij met
het draagkruis driemaal de kist met het kruisteken en zegt:
Ik teken dit lichaam met het zegel van het
heilig kruis, opdat het op de dag des
oordeels moge verrijzen, en het eeuwige
leven bezitte. Door Jesus Christus onzen
Heer. . Amen.

Signo corpus hoc signaculo sanctae
crucis, ut in die judicii resurgat, et vitam
aeternam possideat. Per Jesum Christum
Dominum nostrum. . Amen.
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Driemaal werpt de priester een weinig aarde op de kist en zegt:
Uit aarde hebt Gij hem gevormd, o Heer, De terra plasmasti eum, ossibus et nervis
uit beenderen en vlees hem opgebouwd; compegisti eum, Domine: resuscita eum
doe hem weder
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in novissimo die. Per Jesum Christum
Dominum nostrum. . Amen.

opstaan op de jongste dag. Door Jesus
Christus onzen Heer. . Amen.

Wanneer het stoffelijk overschot in het graf is geplaatst, heft de priester de volgende
antifoon aan. Het koor vervolgt met de lofzang Benedictus.
ANT. Ego sum.

ANT. Ik ben.

Lofzang van zacharias Luc. 1, 68-79
Wie in het vertrouwen op Christus ontslapen zijn, behoeven de dood niet
te vrezen. De Heer verlost immers zijn getrouwen van al hun vijanden;
Hij verlicht hen die tot de duisternis van de dood zijn ingegaan en richt
hun schreden op de weg van eeuwige vrede.
Benedictus Dominus, Deus Israël, * quia Gezegend de Heer, de God van Israël, *
visitavit et fecit redemptionem plebis
want Hij heeft zijn volk bezocht en het
suae;
redding gebracht;
Et erexit cornu salutis nobis, * in domo En ons de hoorn des heils verwekt * in
David pueri sui.
het huis van David, zijn dienaar.
Sicut locutus est per os sanctorum, * qui Zoals Hij van oudsher had beloofd * door
a saeculo sunt, prophetarum ejus:
de mond van zijn heilige profeten:
Salutem ex inimicis nostris, * et de manu De redding uit de macht onzer vijanden,
omnium qui oderunt nos,
* en uit de hand van allen die ons haten,
Ad faciendam misericordiam cum
Om Zich te ontfermen over onze vaderen,
patribus nostris, * et memorari testamenti * en zijn heilig verbond te gedenken:
sui sancti:
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham De eed welke Hij gezworen heeft aan
patrem nostrum, * daturum se nobis
Abraham, onzen vader, * dat Hij ons zou
verlenen
Ut sine timore, de manu inimicorum
nostrorum liberati, * serviamus illi,

Om, uit de hand van onze vijanden
verlost, * Hem zonder vrees te dienen,

In sanctitate et justitia coram ipso, *
omnibus diebus nostris. -

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht * al onze dagen. -

Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis; En gij, kind, zult profeet van den
* praeibis enim ante faciem Domini
Allerhoogste worden genoemd; * want
parare vias ejus,
gij zult uitgaan voor het aanschijn des
Heren om zijn weg te bereiden,
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, Om zijn heil te doen kennen aan zijn
* in remissionem peccatorum eorum;
volk, * tot vergeving van hun zonden;

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Per viscera misericordiae

Door de tedere ontferming van

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1340

onzen God, * waarmede Hij ons bezocht, Dei nostri, * in quibus visitavit nos,
de opgaande zon uit den hoge,
oriens ex alto;
Om te verlichten wie in de duisternis en Illuminare his, qui in tenebris et in umbra
de schaduw des doods zijn gezeten, * om mortis sedent, * ad dirigendos pedes
onze schreden te richten op de weg des nostros in viam pacis.
vredes.
Heer, * geef hem (haar) de eeuwige rust. Requiem aeternam * dona ei, Domine.
En het eeuwige licht * verlichte hem
(haar).

Et lux perpetua * luceat ei.

En allen herhalen de antifoon:
ANT. Ik ben de verrijzenis en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven; en ieder die leeft en in Mij
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

ANT. Ego sum resurrectio et vita; qui
credit in me, etiam si mortuus fuerit,
vivet; et omnis qui vivit et credit in me,
non morietur in aeternum.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

Terwijl de priester in stilte het Onze Vader bidt, besprenkelt hij het graf met
wijwater. Hij vervolgt:
. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

. Van de poort der hel.

. A porta inferi.

. Verlos, Heer, zijn (haar) ziel.

. Erue, Domine, animam ejus.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Requiescat in pace.

. Amen.

. Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - Betoon, vragen wij, Oremus. - Fac, quaesumus, Domine, hanc
Heer, aan uw overleden dienaar (dienares) cum servo tuo defuncto (ancilla tua
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defuncta) misericordiam, ut factorum
suorum
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in poenis non recipiat vicem, qui (quae)
tuam in votis tenuit voluntatem: ut, sicut
hic eum (eam) vera fides junxit fidelium
turmis, ita illic eum (eam) tua miseratio
societ angelicis choris. Per Christum
Dominum nostrum. . Amen.

brengen, als vergelding geen straf
ontvange voor zijn (haar) werken; opdat
hij (zij) na hier met de schare der
gelovigen in het ware geloof verbonden
te zijn geweest, daarboven door uw
barmhartigheid met de koren der engelen
worde verenigd. Door Christus onzen
Heer. . Amen.

De priester maakt met de rechterhand het kruisteken over het stoffelijk overschot
en besluit:
. Requiem aeternam dona ei, Domine.
. Et lux perpetua luceat ei.

. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust.
. En het eeuwige licht verlichte hem
(haar).

. Requiescat in pace.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Amen.

. Amen.

. Anima ejus et animae omnium
. Dat zijn (haar) ziel en de zielen van
fidelium defunctorum per misericordiam alle overleden gelovigen door de
Dei requiescant in pace.
barmhartigheid van God in vrede rusten.
. Amen.

. Amen.

Bij het terugkeren naar de kerk bidt de priester met zijn dienaren de psalm De
profundis. Alvorens zich van de liturgische gewaden te ontdoen bidt hij het gebed
Fidelium (bladz. 1322).

De begrafenis van kinderen
Niet om kwijtschelding van zonden bidden wij, als een gedoopt kind beneden de
jaren van onderscheid door God in zijn hemel wordt opgenomen. In de afzonderlijke
gebeden voor hun begrafenis worden zij vergeleken met de onschuldige engelen.
Het Rituale der Kerk raadt aan hun lijkjes te omkransen met geurige bloemen ‘ten
teken van hun ongerepte maagdelijkheid’. Een afzonderlijk gedeelte van het kerkhof
moet voor hen worden ingeruimd; blij klokgebeier kondigt hun uitvaart aan. Als bij
hun begrafenis de Eucharistie wordt gevierd, zijn de gebeden en gezangen ter ere
van de heilige engelen, die God toezingen met monden zuiver als van deze kleinen.
Als het lijkje in de kerk of de kapel is geplaatst van waaruit de begrafenis zal
geschieden, bidt de priester, gekleed in het wit:
ANT.

ANT.

HIC (haec) accipiet.

DEZE zal ontvangen.
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Psalm 23
Den Heer behoort de aarde en al wat zij Domini est terra et plenitudo ejus, * orbis
bevat, * de wereld en die haar bewonen. terrarum et universi qui habitant in eo.
Want Hij heeft haar gegrond op de zeeën, Quia ipse super maria fundavit eum, * et
* en haar op de stromen gevestigd. super flumina praeparavit eum. Wie mag de berg des Heren bestijgen, * Quis ascendet in montem Domini, * aut
wie zijn heilige stede betreden?
quis stabit in loco sancto ejus?
Die rein is van handen en zuiver van hart, Innocens manibus et mundo corde, qui
in wiens ziel geen bedrog is * en die niet non accepit in vano animam suam, * nec
vals zweert tegen zijn naaste.
juravit in dolo proximo suo.
Deze zal zegen van den Heer ontvangen, Hic accipiet benedictionem a Domino, *
* en ontferming van God, zijn heil.
et misericordiam a Deo, salutari suo.
Dit is het geslacht van hen die Hem
zoeken, * die zoeken het aanschijn van
Jacobs God. -

Haec est generatio quaerentium eum, *
quaerentium faciem Dei Jacob. -

Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
omhoog, eeuwige poorten; * en de
Koning der glorie treedt binnen.

Attolite portas, principes, vestras, et
elevamini, portae aeternales; * et introibit
Rex gloriae.

Wie is deze Koning der glorie? * De
Heer, sterk en geweldig, de Heer, sterk
in de strijd.

Quis est iste Rex gloriae? * Dominus
fortis et potens, Dominus potens in
proelio.

Heft uw kroonlijsten, poorten; rijst
omhoog, eeuwige poorten; * en de
Koning der glorie treedt binnen.

Attollite portas, principes, vestras, et
elevamini, portae aeternales; * et introibit
Rex gloriae.

Wie is deze Koning der glorie? * De Heer Quis est iste Rex gloriae? * Dominus
der heirscharen, Hij is de Koning der
virtutum ipse est Rex gloriae.
glorie.
Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Deze zal ontvangen zegen van den
Heer, en ontferming van God, zijn (haar)
heil, want dit is het geslacht van hen die
den Heer zoeken.

ANT. Hic (haec) accipiet benedictionem
a Domino, et misericordiam a Deo,
salutari suo, quia haec est generatio
quaerentium Dominum.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)
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Terwijl de priester in stilte het Onze Vader bidt, besprenkelt hij het stoffelijk overschot
met wijwater.
. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Me autem propter innocentiam
suscepisti.

. Mij hebt Gij om mijn onschuld
opgenomen.

. Et confirmasti me in conspectu tuo in . En mij voor uw aanschijn bevestigd
aeternum.
in eeuwigheid.
. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Omnipotens et mitissime Deus,
qui omnibus parvulis renatis fonte
baptismatis, dum migrant a saeculo, sine
ullis eorum meritis, vitam illico largiris
aeternam, sicut animae hujus parvuli (-ae)
hodie credimus te fecisse: fac nos,
quaesumus, Domine, per intercessionem
beatae Mariae semper Virginis et omnium
sanctorum tuorum, hic purificatis tibi
mentibus famulari, et in paradiso cum
beatis parvulis perenniter sociari. Per
Christum Dominum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Almachtige en
goedertierenste God, die aan alle kleinen,
in het bad des doopsels herboren, terstond
na hun heengaan uit deze wereld zonder
enige verdienste van hun kant het
eeuwige leven schenkt, gelijk - naar wij
geloven - Gij heden ook dit kind hebt
gedaan; geef, vragen wij, Heer, dat wij
U, door de voorspraak van de zalige
Maria altijd Maagd en van al uw heiligen,
hier op aarde met een zuiver hart dienen,
en in het paradijs met deze zalige
kinderen voor eeuwig worden verenigd.
Door Christus onzen Heer. . Amen.

Terwijl de baar grafwaarts wordt gedragen, zingt of bidt men:
ANT. Juvenes.

ANT. Jongelingen.

Psalm 148
Laudate Dominum de caelis; * laudate
eum in excelsis.

Looft den Heer in de hemelen; * looft
Hem in den hoge.

Laudate eum, omnes angeli ejus; *
laudate eum, omnes virtutes ejus.

Looft Hem, al zijn engelen; * looft Hem,
al zijn heerscharen.

Laudate eum, sol et luna; * laudate eum, Looft Hem, zon en maan; * looft Hem,
omnes stellae et lumen.
alle sterren en hemellicht.
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de hemel zijt; mogen zij loven de Naam quae super caelos sunt, laudent nomen
des Heren.
Domini.
Want Hij sprak, en zij zijn gemaakt; * Hij Quia ipse dixit et facta sunt; * ipse
beval en zij zijn geschapen.
mandavit et creata sunt.
Hij heeft de hemelen bevestigd voor
Statuit ea in aeternum et in saeculum
immer en tot in eeuwigheid; * hun een saeculi; * praeceptum posuit et non
regel gesteld, welke zij niet overtreden. praeteribit. Looft den Heer op de aarde, *
zeegedrochten en alle waterdiepten;

Laudate Dominum de terra, * dracones
et omnes abyssi.

Gij, vuur en hagel, sneeuw, ijs en geweld Ignis, grando, nix, glacies, spiritus
van stormen, * die zijn woord volbrengt; procellarum, * quae faciunt verbum ejus;
Bergen en alle heuvelen, * vruchtbomen Montes et omnes colles, * ligna fructifera
en alle ceders;
et omnes cedri;
Wilde dieren en alle vee, * slangen en
gevleugelde vogels;

Bestiae et universa pecora, * serpentes et
volucres pennatae;

Koningen der aarde en alle volken, *
vorsten en alle rechters der aarde.

Reges terrae et omnes populi, * principes
et omnes judices terrae.

Jongelingen en maagden, ouders en
kinderen mogen loven de Naam des
Heren; * want zijn Naam alleen is
verheven.

Juvenes et virgines, senes cum junioribus
laudent nomen Domini, * quia exaltatum
est nomen ejus solius.

Zijn heerlijkheid gaat hemel en aarde te Confessio ejus super caelum et terram, *
boven; * Hij heeft de kracht van zijn volk et exaltavit cornu populi sui.
verheven.
Hierom prijzen Hem al zijn heiligen, *
de kinderen van Israël, het volk dat bij
Hem mag verwijlen.

Hymnus omnibus sanctis ejus, * filiis
Israël, populo appropinquanti sibi.

Eer aan den Vader.

Gloria Patri.

ANT. Jongelingen en maagden, ouders en ANT. Juvenes et virgines, senes cum
kinderen mogen loven de Naam des
junioribus laudent nomen Domini.
Heren.
Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U onzer.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U onzer.

Kyrie, eleison.

Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)
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. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.
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. Sinite parvulos venire ad me.
. Talium est enim regnum caelorum.

. Laat de kinderen tot Mij komen.
. Want hun behoort het rijk der
hemelen.

. Dominus vobiscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spiritu tuo.

. En met uw geest.

Oremus. - Omnipotens sempiterne Deus,
sanctae puritatis amator, qui animam
hujus parvuli (-ae) ad caelorum regnum
hodie misericorditer vocare dignatus es:
digneris etiam, Domine, ita nobiscum
misericorditer agere, ut meritis tuae
sanctissimae passionis, et intercessionis
beatae Mariae semper Virginis et omnium
sanctorum tuorum, in eodem regno nos
cum omnibus sanctis et electis tuis
semper facias congaudere. Qui vivis et
regnas in saecula saeculorum. . Amen.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die de heilige zuiverheid liefhebt,
en heden in uw barmhartigheid de ziel
van dit kind tot het rijk der hemelen hebt
willen roepen; gewaardig U, Heer, ook
met ons zo barmhartig te handelen, opdat
wij, door de verdiensten van uw
allerheiligst lijden en op voorspraak van
de zalige Maria altijd Maagd en al uw
heiligen, ons in datzelfde rijk met al uw
heiligen en uitverkorenen eeuwig mogen
verheugen; Gij die leeft en heerst in de
eeuwen der eeuwen. . Amen.

Vervolgens besprenkelt de priester het stoffelijk overschot en het graf met wijwater
en bewierookt beide.
Terwijl hij terugkeert naar de kerk bidt de priester:
ANT. Benedicite Dominum, * omnes
electi ejus; agite dies laetitiae, et
confitemini illi.

ANT. Looft den Heer, * al zijn
uitverkorenen; viert feest in blijdschap,
en prijst Hem.

en vervolgens de Lofzang der Drie Jongelingen, bladz. 111.
Vóór het altaar gekomen besluit hij met het gebed ter ere van de heilige engelen,
Deus, qui miro ordine, bladz. 1179.
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De getijden voor de overledenen
De oorsprong van de getijden voor de overledenen is nog niet geheel verklaard.
Waarschijnlijk zijn zij ontstaan in de monastieke milieux, waar het eerst algemene
gedenkdagen der overledenen werden gevierd. Naar het voorbeeld van de liturgie
der Goede Week zou men aan deze getijden opzettelijk een archaïsch karakter hebben
gegeven. Op de gedenkdagen der doden (later ook op de eigen dag der begrafenis)
werden zij aan de andere getijden toegevoegd. Gedurende de latere middeleeuwen
werden zij door de monniken en door vele vromen bijna dagelijks gebeden. Ook nu
vormen deze getijden nog het meest geliefde gebed voor de overledenen; hoe zouden
wij beter voor hen bidden dan met de woorden van de heilige Schrift waaruit deze
getijden zijn samengesteld?
Een aflaat van 7 jaren aan hen die de Metten voor de overledenen in hun geheel
bidden met de daarop volgende Lauden. - Een aflaat van 5 jaren aan hen die de
Vespers bidden of een van de Nachtwaken met de Lauden. - Een volle aflaat onder
de gewone voorwaarden indien men gedurende een maand de Metten (of althans
een der Nachtwaken) en de Lauden heeft gebeden.
¶ De volgende getijden zijn die, welke wij iedere dag kunnen bidden. De wijze waarop
zij op ALLERZIELEN (2 November) worden gezongen, vindt men op bladz. 1385
aangegeven. Op de DAG DER BEGRAFENIS, op de DERTIGSTE DAG na de begrafenis
en bij JAARGETIJDEN zingt of bidt men de getijden gelijk op bladz. 1397 is aangegeven.

De vespers
In stilte bidt men Onze Vader en Wees gegroet, behalve als de Vespers onmiddellijk
bij andere getijden of plechtigheden aansluiten. In die gevallen vangt men aan met
de eerste antifoon.
1 ANT.

1 ANT.

IK MAG wandelen voor den Heer * in
het rijk der levenden.

PLACEBO Domino * in regione
vivorum.
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Psalm 114
Wie in Christus zijn ontslapen, zeggen God dank omdat Hij hen in uiterste
doodsnood heeft bewaard voor de kwelling der hel en hen heeft
binnengeleid in het land der levenden.
Dilexi, quoniam exaudiet Dominus *
vocem orationis meae;

Ik heb den Heer lief, want Hij heeft
gehoord * naar de stem van mijn smeken;

Quia inclinavit aurem suam mihi; * et in Want Hij heeft tot mij zijn oor geneigd;
diebus meis invocabo.
* daarom zal ik Hem aanroepen al mijn
dagen.
Circumdederunt me dolores mortis, * et Mij hadden omringd de smarten des
pericula inferni invenerunt me,
doods, * en doodsgevaar hield mij
omvangen,
Tribulationem et dolorem inveni; * et
nomen Domini invocavi:

Kwelling vond ik en smart; * toen heb ik
de Naam des Heren aangeroepen:

O Domine, libera animam meam. - *
Misericors Dominus et justus, et Deus
noster miseretur.

‘Heer, red mijn leven’. - * Barmhartig is
de Heer en rechtvaardig, en onze God is
vol ontferming.

Custodiens parvulos Dominus; *
humiliatus sum et liberavit me.

De Heer waakt over de zwakken; * ik was
uitgeput, maar Hij heeft mij gered.

Convertere, anima mea, in requiem tuam, Kom weer tot rust, mijn ziel, * want de
* quia Dominus benefecit tibi;
Heer heeft u welgedaan;
Quia eripuit animam meam de morte, * Want Hij heeft mijn leven gered van de
oculos meos a lacrimis, pedes meos a
dood; * mijn ogen gezuiverd van tranen,
lapsu.
mijn voeten behoed voor de val.
Placebo Domino * in regione vivorum.

Nog mag ik wandelen voor den Heer* in
het rijk der levenden.

Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Placebo Domino in regione
vivorum.

ANT. Ik mag wandelen voor den Heer in
het rijk der levenden.

2 ANT. Hei mihi, Domine, * quia
incolatus meus prolongatus est.

2 ANT. Wee mij, o Heer, * dat mijn
ballingschap voortduurt.

Psalm 119
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Nog tracht de vijand de overledenen te beschuldigen, zolang zij in
ballingschap vertoeven, ver van de aanschouwing van Gods heerlijkheid.
Ad Dominum cum tribularer clamavi, * In mijn angst riep ik tot den Heer, * en
et exaudivit me.
Hij heeft mij verhoord.
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Heer, bevrijd mijn ziel van de lippen vol Domine, libera animam meam a labiis
leugen * en van de valse tong.
iniquis * et a lingua dolosa.
Wat zal Hij u geven, of wat u toevoegen, Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi,
* o valse tong?
* ad linguam dolosam?
Scherpe pijlen van een krijger * met
verzengende kolen. -

Sagittae potentis acutae * cum carbonibus
desolatoriis. -

Wee mij, dat mijn ballingschap
Heu mihi, quia incolatus meus
voortduurt, dat ik moet toeven onder de prolongatus est, habitavi cum habitantibus
bewoners van Cedar; * zo lang reeds leef Cedar; * multum incola fuit anima mea.
ik hier als een balling.
Met hen die de vrede haten, ben ik
Cum his, qui oderunt pacem, eram
vreedzaam; * spreek ik tot hen, dan vallen pacificus; * cum loquebar illis,
zij mij aan zonder reden.
impugnabant me gratis.
Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Wee mij, o Heer, dat mijn
ballingschap voortduurt.

ANT. Hei mihi, Domine, quia incolatus
meus prolongatus est.

3 ANT. De Heer behoedt u * voor alle
kwaad; de Heer zal uwe ziel behoeden.

3 ANT. Dominus custodit te * ab omni
malo; custodiat animam tuam Dominus.

Psalm 120
Op hun weg naar het Jerusalem des hemels roepen levenden en gestorvenen
Gods bijstand in.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, * van Levavi oculos meos in montes, * unde
waar mij hulp zal komen.
veniet auxilium mihi.
Mijn hulp komt van den Heer, * die
hemel en aarde gemaakt heeft.

Auxilium meum a Domino, * qui fecit
caelum et terram.

Hij zal uw voet niet laten struikelen, *
noch sluimeren zal Hij, die u bewaakt.

Non det in commotionem pedem tuum,
* neque dormitet qui custodit te.

Zie, niet sluimeren zal Hij noch slapen, Ecce non dormitabit neque dormiet, * qui
* die Israël bewaakt.
custodit Israël.
De Heer bewaakt u, de Heer is uw
bescherming, * Hij staat aan uw
rechterhand.

Dominus custodit te, Dominus protectio
tua, * super manum dexteram tuam.
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Per diem sol non uret te, * neque luna per Bij dag zal de zon u niet branden, * noch
noctem.
de maan u deren bij nacht.
Dominus custodit te ab omni malo, *
custodiat animam tuam Dominus.

De Heer behoedt u voor alle kwaad, * de
Heer zal uwe ziel behoeden;

Dominus custodiat introitum tuum et
De Heer zal behoeden uw ingaan en
exitum tuum, * ex hoc nunc, et usque in uitgaan * van nu af tot in eeuwigheid.
saeculum.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Dominus custodit te ab omni malo, ANT. De Heer behoedt u voor alle kwaad;
custodiat animam tuam Dominus.
de Heer zal uwe ziel behoeden.
4 ANT. Si iniquitates * observaveris,
Domine; Domine, quis sustinebit?

4 ANT. Als Gij onze zonden * indachtig
blijft, Heer; Heer, wie zal stand houden?

Psalm 129
Met de zielen der overleden gelovigen bidden wij, dat zij van hun zonden
zullen worden gereinigd.
De profundis clamavi ad te, Domine; *
Domine, exaudi vocem meam.

Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer,
hoor mijn klagen.

Fiant aures tuae intendentes, * in vocem Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen
deprecationis meae.
en smeken.
Si iniquitates observaveris, Domine; *
Domine, quis sustinebit?

Als Gij onze zonden indachtig blijft,
Heer; * Heer, wie zal stand houden?

Quia apud te propitiatio est, * et propter Maar bij U is vergeving, * en wegens uw
legem tuam sustinui te, Domine. wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. Sustinuit anima mea in verbo ejus, *
speravit anima mea in Domino.

Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn
woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer.

A custodia matutina usque ad noctem * Van de morgenwake tot de nacht * ziet
speret Israël in Domino.
Israël uit naar den Heer.
Quia apud Dominum misericordia, * et Want bij den Heer is ontferming, * en
copiosa apud eum redemptio.
overvloedig is zijn verlossing.
Et ipse redimet Israël * ex omnibus
iniquitatibus ejus.

Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn
zonden.
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Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Als Gij onze zonden indachtig blijft, ANT. Si iniquitates observaveris, Domine;
Heer; Heer, wie zal stand houden?
Domine, quis sustinebit?
5 ANT. Versmaad niet, * o Heer, het werk 5 ANT. Opera * manuum tuarum,
uwer handen.
Domine, ne despicias.

Psalm 137
De zielen der overleden gelovigen danken God voor de verlossing waarvan
zij zeker zijn. Zij zullen God loven in het heiligdom des hemels en smeken
Hem haar daar binnen te leiden.
U zal ik loven, Heer, uit geheel mijn hart, Confitebor tibi, Domine, in toto corde
* want Gij hebt geluisterd naar de
meo, * quoniam audisti verba oris mei.
woorden van mijn mond.
Voor het aanschijn der engelen zal ik U In conspectu angelorum psallam tibi, *
bezingen, * U aanbidden in uw heilige adorabo ad templum sanctum tuum, et
tempel en prijzen uw Naam,
confitebor nomini tuo,
Om wille van uw ontferming en uw
trouw, * want boven alles hebt Gij uw
heilige Naam verheerlijkt.

Super misericordia tua et veritate tua, *
quoniam magnificasti super omne, nomen
sanctum tuum.

Op welke dag ik U ook aanroep, verhoor In quacumque die invocavero te, exaudi
mij * en vermeerder de kracht mijner ziel. me; * multiplicabis in anima mea
virtutem.
Dat U prijzen, Heer, alle vorsten der
aarde, * want zij hebben alle woorden
van uw mond verstaan,

Confiteantur tibi, Domine, omnes reges
terrae, * quia audierunt omnia verba oris
tui;

En dat zij bezingen de wegen des Heren, Et cantent in viis Domini, * quoniam
* want groot is de heerlijkheid des Heren; magna est gloria Domini;
Want verheven is de Heer; toch ziet Hij Quoniam excelsus Dominus, et humilia
neer op het kleine, * maar het trotse kent respicit, * et alta a longe cognoscit.
Hij van verre.
Wanneer ik wandel te midden van
Si ambulavero in medio tribulationis,
kwelling, behoudt Gij mij in het leven; * vivificabis me; * et super iram
Gij strekt uw hand uit tegen de toorn
inimicorum meorum extendisti manum
tuam, et salvum me fecit dextera tua.
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Dominus retribuet pro me; * Domine,
misericordia tua in saeculum; opera
manuum tuarum ne despicias.

De Heer zal mij vergelding schenken; *
Heer, uw ontferming is in eeuwigheid,
versmaad niet het werk uwer handen.

Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Opera manuum tuarum, Domine,
ne despicias.

ANT. Versmaad niet, o Heer, het werk
uwer handen.

. Audivi vocem de caelo dicentem mihi:

. Ik hoorde een stem uit de hemel die
mij zeide:

. Beati mortui qui in Domino moriuntur.

. Zalig de doden die in den Heer
sterven.

ANT. Omne * quod dat mihi Pater, ad me ANT. Al wat * de Vader Mij schenkt, zal
veniet; et eum qui venit ad me, non
tot Mij komen; en hem die tot Mij komt,
ejiciam foras.
zal Ik niet buiten werpen.

Lofzang ‘magnificat’
Magnificat * anima mea Dominum:

Mijn ziel * verheft den Heer,

Et exsultavit spiritus meus * in Deo
salutari meo.

En mijn geest verheugt zich * in God,
mijn Zaligmaker.

Quia respexit humilitatem ancillae suae; Want Hij zag neer op de geringheid van
* ecce enim ex hoc beatam me dicent
zijn dienstmaagd; * zie, van nu af zullen
omnes generationes.
mij zalig prijzen alle geslachten.
Quia fecit mihi magna qui potens est; * Want Hij die machtig is, heeft grote
et sanctum nomen ejus.
dingen aan mij gedaan, * en heilig is zijn
Naam.
Et misericordia ejus a progenie in
progenies * timentibus eum.

En zijn ontferming reikt van geslacht tot
geslacht * voor hen die Hem vrezen.

Fecit potentiam in brachio suo, * dispersit Met kracht heeft Hij zijn arm verheven,
superbos mente cordis sui.
* verstrooid de hoogmoedigen van hart;
Deposuit potentes de sede, * et exaltavit Machtigen heeft Hij van hun troon
humiles.
gestoten * en geringen verheven;
Esurientes implevit bonis, * et divites
dimisit inanes.

Hongerigen heeft hij met goederen
overladen * en rijken ledig weggezonden.
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recordatus misericordiae suae.

Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienaar,
* zijner ontferming indachtig.
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Gelijk Hij beloofd had aan onze vaderen, Sicut locutus est ad patres nostros, *
* aan Abraham en zijn zaad in
Abraham et semini ejus in saecula.
eeuwigheid.
Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Al wat de Vader Mij schenkt, zal ANT. Omne quod dat mihi Pater, ad me
tot Mij komen; en hem die tot Mij komt, veniet; et eum qui venit ad me, non
zal Ik niet buiten werpen.
ejiciam foras.
Onze Vader... (in stilte)

Pater noster... (secreto)

. En leid ons niet in bekoring.

. Et ne nos inducas in tentationem.

. Maar verlos ons van het kwade.

. Sed libera nos a malo.

Psalm 145
Loof, mijn ziel, den Heer: loven zal ik
den Heer geheel mijn leven, * zingen
voor mijn God zolang ik zal bestaan.

Lauda, anima mea, Dominum; laudabo
Dominum in vita mea, * psallam Deo
meo quamdiu fuero.

Stelt uw vertrouwen niet op de vorsten, Nolite confidere in principibus, * in filiis
* op de zonen der mensen bij wie geen hominum, in quibus non est salus.
heil is.
Want hij geeft de geest en keert weder tot Exibit spiritus ejus et revertetur in terram
zijn aarde; * al hun plannen zullen op die suam; * in illa die peribunt omnes
dag vergaan.
cogitationes eorum.
Maar zalig hij die Jacobs God tot helper
heeft, zijn hoop stelt op den Heer zijn
God, * die hemel en aarde heeft
geschapen, de zee en al wat zij bevat;

Beatus cujus Deus Jacob adjutor ejus,
spes ejus in Domino Deo ipsius, * qui
fecit caelum et terram, mare, et omnia,
quae in eis sunt.

Die trouw blijft tot in eeuwigheid, die
Qui custodit veritatem in saeculum, facit
recht verschaft aan hen die onrecht lijden, judicium injuriam patientibus, * dat
* den hongerigen voedsel geeft.
escam esurientibus.
De Heer bevrijdt de gevangenen; * de
Heer geeft den blinden het ooglicht.

Dominus solvit compeditos; * Dominus
illuminat caecos.

De Heer richt op wie gebogen zijn; * de Dominus erigit elisos; * Dominus diligit
Heer heeft de rechtvaardigen lief.
justos.
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Dominus custodit advenas, pupillum et
viduam susci-
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piet; * et vias peccatorum disperdet.

weduwe, * maar verijdelt de plannen der
zondaars.

Regnabit Dominus in saecula, Deus tuus, De Heer uw God, o Sion, zal heersen in
Sion, * in generationem et generationem. eeuwigheid, * van geslacht tot geslacht.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

. A porta inferi.

. Van de poort der hel.

. Erue, Domine, animas eorum.

. Verlos, Heer, hun zielen.

. Requiescant in pace.

. Dat zij rusten in vrede.

. Amen.

. Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te veniat.

. En mijn geroep kome tot u.

Oremus. - Deus, qui inter apostolicos
sacerdotes famulos tuos pontificali seu
sacerdotali fecisti dignitate vigere:
praesta, quaesumus; ut eorum quoque
perpetuo aggregentur consortio.

Laat ons bidden. - God, die uw dienaren
als navolgers der apostelen door de
bisschoppelijke en priesterlijke
waardigheid groot hebt gemaakt; geef,
vragen wij, dat zij ook voor eeuwig in
hun gezelschap worden opgenomen.

Deus, veniae largitor et humanae salutis
amator: quaesumus clementiam tuam; ut
nostrae congregationis fratres, propinquos
et benefactores, qui ex hoc saeculo
transierunt, beata Maria semper Virgine
intercedente cum omnibus sanctis tuis,
ad perpetuae beatitudinis consortium
pervenire concedas.

God, die vergiffenis schenkt en het heil
der mensen liefhebt, wij vragen uwe
goedertierenheid: dat Gij de
medebroeders, verwanten en weldoeners
van onze gemeenschap, die uit deze
wereld gescheiden zijn, door de
voorspraak van de zalige Maria altijd
Maagd en al uw heiligen, tot het
deelhebben aan de eeuwige zaligheid
moogt doen komen.

Fidelium, Deus, omnium Conditor et
Redemptor, animabus famulorum
famularumque tuarum remissionem
cunctorum tribue peccatorum: ut
indulgentiam, quam semper optaverunt,
piis supplicationi-

God, Schepper en Verlosser van alle
gelovigen, schenk aan de zielen van uw
dienaren en dienaressen vergiffenis van
alle zonden; opdat zij de kwijtschelding
die zij steeds hebben verlangd, door onze
vrome smeekbeden verkrijgen; Gij die

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1354

leeft en heerst met God den Vader in de bus consequantur: Qui vivis et regnas
eenheid van den Heiligen Geest, God, cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti
door alle eeuwen der eeuwen. . Amen. Deus, per omnia saecula saeculorum. .
Amen.
. Heer, geef hun de eeuwige rust.

. Requiem aeternam dona eis, Domine.

. En het eeuwige licht verlichte hen.

. Et lux perpetua luceat eis.

. Dat zij rusten in vrede.

. Requiescant in pace.

. Amen.

. Amen.

De metten
In stilte bidt men Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den almachtigen
Vader, behalve als de Metten onmiddellijk bij andere getijden aansluiten.
De uitnodigingszang met psalm 94 gaat slechts aan de Metten vooraf als alle drie
de Nachtwaken worden gebeden, of als de eerste Nachtwake wordt gezongen op de
dag van de begrafenis (zie bladz. 1386).

De eerste nachtwake
(welke men bidt op Zondag, Maandag en Donderdag)
ANT.

ANT.

RICHT, * Heer mijn God, mijn weg voor DIRIGE, * Domine, Deus meus, in
uw aanschijn.
conspectu tuo viam meam.

Psalm 5
Geen zondaar mag voor Gods aanschijn verwijlen. Maar allen die op den
Heer hebben gehoopt, zullen zich om wille van zijn ontferming in Hem
verheugen.
Luister, Heer, naar mijn woorden, * geef Verba mea auribus percipe, Domine, *
acht op mijn geroep.
intellige clamorem meum.
Verneem de stem van mijn smeken, *
mijn Koning en mijn God.

Intende voci orationis meae, * Rex meus
et Deus meus.
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Want tot U richt ik mijn gebed; * in de
morgen, Heer, hoort Gij mijn stem;

Quoniam ad te orabo; * Domine, mane
exaudies vocem meam;

In de morgen sta ik voor U en zie tot U Mane astabo tibi et videbo. * Quoniam
op. * Want geen God zijt Gij wien de
non Deus volens iniquitatem tu es.
boosheid behaagt.
Geen zondaar mag bij U verwijlen, * en Neque habitabit juxta te malignus, *
de ongerechtigen houden niet stand voor neque permanebunt injusti ante oculos
uw ogen.
tuos.
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Odisti omnes, qui operantur iniquitatem, Gij haat allen die boosheid bedrijven, *
* perdes omnes, qui loquuntur
allen die leugentaal spreken, richt Gij ten
mendacium.
gronde.
Virum sanguinum et dolosum
De Heer verafschuwt den man van bloed
abominabitur Dominus. - * Ego autem in en bedrog. - * Ik echter, in de grootheid
multitudine misericordiae tuae
uwer ontferming
Introibo in domum tuam, * adorabo ad
templum sanctum tuum in timore tuo.

Mag binnentreden in uw huis, * met vreze
aanbidden in uw heilige tempel.

Domine, deduc me in justitia tua; *
Leid mij, Heer, door uw gerechtigheid; *
propter inimicos meos dirige in conspectu mijn vijanden ten spijt richt mijn weg
tuo viam meam.
voor uw aanschijn.
Quoniam non est in ore eorum veritas; * Want geen waarheid is er in hun mond;
cor eorum vanum est;
* hun hart is vol bederf;
Sepulcrum patens est guttur eorum,
Een open graf is hun keel, en leugens
linguis suis dolose agebant. * Judica illos, spreken hun lippen. * Spreek recht over
Deus.
hen, o God,
Decidant a cogitationibus suis; secundum
multitudinem impietatum eorum expelle
eos; * quoniam irritaverunt te, Domine.
-

Dat zij zich verstrikken in hun eigen
raadslag; verstoot hen om hun vele
overtredingen; * want tegen U, Heer, zijn
zij opgestaan. -

Et laetentur omnes, qui sperant in te, * in Maar verblijden zullen zich allen die op
aeternum exsultabunt, et habitabis in eis. U hopen, * in eeuwigheid zullen zij
juichen, want Gij zult over hen waken.
Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt In U zullen roemen allen die uw Naam
nomen tuum, * quoniam tu benedices
beminnen, * want den rechtvaardige geeft
justo.
Gij uw zegen.
Domine, ut scuto bonae voluntatis tuae, Als met een schild beschut ons, Heer, *
* coronasti nos.
uw welbehagen.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Dirige, Domine, Deus meus, in
conspectu tuo viam meam.

ANT. Richt, Heer mijn God, mijn weg
voor uw aanschijn.
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ANT. Keer U tot mij, * Heer, en red mijn ANT. Convertere, * Domine, et eripe
ziel; want in de dood is niemand U
animam meam; quoniam non est in morte,
indachtig.
qui memor sit tui.

Psalm 6
Heer, straf mij niet in uw toorn, * en
tuchtig mij niet in uw gramschap.

Domine, ne in furore tuo arguas me, *
neque in ira tua corripias me.

Ontferm U mijner, Heer, want ik ben
ziek; * genees mij, Heer, want mijn
beenderen zijn geschokt.

Miserere mei, Domine, quoniam infirmus
sum; * sana me, Domine, quoniam
conturbata sunt ossa mea.

Mijn ziel is hevig ontsteld;* o Heer, hoe Et anima mea turbata est valde; * sed tu,
lang talmt Gij nog?
Domine, usquequo?
Keer U tot mij, Heer, en red mijn ziel; * Convertere, Domine, et eripe animam
help mij om wille van uw ontferming. meam; * salvum me fac propter
misericordiam tuam.
Want in de dood is niemand U indachtig; Quoniam non est in morte qui memor sit
* wie prijst U in het dodenrijk?
tui; * in inferno autem quis confitebitur
tibi?
Ik ben moe van mijn zuchten, nacht aan Laboravi in gemitu meo, lavabo per
nacht besproei ik mijn sponde, * baad ik singulas noctes lectum meum, * lacrimis
mijn leger in tranen.
meis stratum meum rigabo.
Mijn oog is dof van verdriet, * ik ben
Turbatus est a furore oculus meus, *
verouderd te midden van al die mij haten. inveteravi inter omnes inimicos meos. Gaat weg van mij, booswichten, allen, * Discedite a me omnes, qui operamini
want God heeft mijn schreien verhoord. iniquitatem, * quoniam exaudivit
Dominus vocem fletus mei.
Verhoord heeft God mijn klagen, * God Exaudivit Dominus deprecationem meam,
heeft mijn gebed aanvaard.
* Dominus orationem meam suscepit.
Al mijn vijanden zullen beschaamd
Erubescant et conturbentur vehementer
worden en hevig ontstellen, * in haast en omnes inimici mei, * convertantur et
vol schaamte zullen zij vluchten.
erubescant valde velociter.
Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.
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ANT. Convertere, Domine, et eripe
ANT. Keer U tot mij, Heer, en red mijn
animam meam; quoniam non est in morte, ziel; want in de dood is niemand U
qui memor sit tui.
indachtig.
ANT. Nequando rapiat * ut leo animam ANT. Dat zij mij niet wegslepen als
meam, dum non est qui redimat, neque leeuwen * en verscheuren, zonder dat
qui salvum faciat.
iemand hun die prooi ontneemt.

Psalm 7
In deze psalm, welke David zong toen hij onrechtvaardig werd vervolgd,
overwegen wij het oordeel dat God uitspreekt tegen de machten der
boosheid. Hij zal de zielen der overleden gelovigen tegen deze machten
beschermen, niet omdat zij zelf onschuldig zijn, maar omdat zij door de
Verlossing bekleed zijn geworden met de onschuld des Heren en daardoor
welgevallig zijn in Gods ogen.
Domine Deus meus, in te speravi; *
salvum me fac ex omnibus
persequentibus me, et libera me.

Heer mijn God, op U vertrouw ik; * red
mij van die mij vervolgen en verlos mij.

Nequando rapiat ut leo animam meam, * Opdat zij mij niet wegslepen als leeuwen
dum non est qui redimat, neque qui
* en verscheuren, zonder dat iemand hun
salvum faciat.
die prooi ontneemt.
Domine Deus meus, si feci istud, * si est Heer mijn God, als ik dit kwaad heb
iniquitas in manibus meis;
bedreven, * als er onrecht aan mijn
handen kleeft;
Si reddidi retribuentibus mihi mala, *
Als ik kwaad vergold met kwaad, * zou
decidam merito ab inimicis meis inanis. ik terecht voor mijn vijanden ten onder
gaan.
Persequatur inimicus animam meam, et
comprehendat et conculcet in terra vitam
meam, * et gloriam meam in pulverem
deducat. -

Laat dan de vijand mij achtervolgen en
grijpen, mijn leven vertrappen op de
grond, * mijn eer tot stof doen verkeren.
-

Exsurge, Domine, in ira tua, * et exaltare Sta op, o Heer, in uw toorn, * verhef U
in finibus inimicorum meorum.
tegen de woede van mijn vijanden.
Et exsurge, Domine Deus meus, in
Sta op, Heer mijn God, tot het oordeel,
praecepto quod mandasti, * et synagoga dat Gij zelf hebt gewild, * laat de scharen
populorum circumdabit te.
der volken U omringen.
Et propter hanc in altum regredere. *
Dominus judicat populos.

Neem plaats op uwe hoge zetel. * Het is
de Heer die de volken richt.
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meam, *
gerechtigheid, * spreek recht
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over mij volgens mijn onschuld.

et secundum innocentiam meam super
me.

Maak een eind aan de boosheid der
Consumetur nequitia peccatorum, et
zondaars, maar sterk den rechtvaardige, diriges justum, * scrutans corda et renes,
* Gij, God, die harten en nieren
Deus. doorgrondt. God is mijn recht en mijn helper, * die
redt de oprechten van hart.

Justum adjutorium meum a Domino, *
qui salvos facit rectos corde.

God is een rechtvaardig rechter, machtig, Deus judex justus, fortis et patiens, *
al schijnt Hij te talmen, * voortdurend numquid irascitur per singulos dies.
dreigt zijne gramschap.
Als gij u niet bekeert, trekt Hij zijn
zwaard, * spant en richt Hij zijn boog.

Nisi conversi fueritis, gladium suum
vibrabit, * arcum suum tetendit et paravit
illum.

Hij richt op hem zijn dodende wapens, * Et in eo paravit vasa mortis, * sagittas
zijn pijlen zijn als brandende schichten. suas ardentibus effecit. Ziet, hoe mijn vijand bevrucht is met
Ecce parturiit injustitiam, * concepit
boosheid, * hij gaat zwanger van onheil dolorem et peperit iniquitatem.
en zal ontgoocheling baren.
Hij graaft een put en diept hem uit, *
Lacum aperuit et effodit eum, * et incidit
maar valt zelf in de kuil die hij maakte. in foveam quam fecit.
Het onheil keert weder op zijn eigen
Convertetur dolor ejus in caput ejus, * et
hoofd, * zijn misdaad valt op zijn eigen in verticem ipsius iniquitas ejus
schedel.
descendet.
Ik zal den Heer om zijn gerechtigheid
prijzen, * de Naam van den Heer, den
Allerhoogste, bezingen.

Confitebor Domino secundum justitiam
ejus, * et psallam nomini Domini
altissimi.

Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Dat zij mij niet wegslepen als
leeuwen en verscheuren, zonder dat
iemand hun die prooi ontneemt.

ANT. Nequando rapiat ut leo animam
meam, dum non est qui redimat, neque
qui salvum faciat.

. Van de poort der hel.

. A porta inferi.

. Verlos, Heer, hun zielen.

. Erue, Domine, animas eorum.

Onze Vader... (geheel in stilte)

Pater noster... (totum secreto)
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Eerste les Job 7, 16-21
Parce mihi, Domine; nihil enim sunt dies
mei. Quid est homo, quia magnificas
eum? aut quid apponis erga eum cor
tuum? Visitas eum diluculo, et subito
probas illum. Usquequo non parcis mihi,
nec dimittis me, ut glutiam salivam
meam? Peccavi, quid faciam tibi, o custos
hominum? quare posuisti me contrarium
tibi, et factus sum mihimetipsi gravis?
Cur non tollis peccatum meum, et quare
non aufers iniquitatem meam? Ecce nunc
in pulvere dormiam; et, si mane me
quaesieris, non subsistam.

Gun mij wat rust, o Heer; mijn dagen zijn
immers slechts ijdelheid. Wat is de mens,
dat Gij zoveel belang in hem stelt, en hem
uw aandacht blijft schenken? Reeds vroeg
in de morgen zijt Gij bij hem en stelt hem
aanstonds op de proef. Hoe lang zal het
nog duren dat Gij mij niet met rust laat,
mij zelfs de kans niet geeft dat ik mijn
speeksel doorslik? Heb ik gezondigd, wat
deed ik U, cipier der mensen? Waarom
houdt Gij mij voor uw tegenstander en
ben ik mijzelven tot last? Waarom neemt
Gij mijn zonde niet weg en verwijdert Gij
niet mijn ongerechtigheid? Zie, nu reeds
slaap ik in het stof, en als Gij mij morgen
vroeg komt zoeken, zal ik niet meer zijn.

RESP. Credo quod Redemptor meus vivit,
et in novissimo die de terra surrecturus
sum. Et in carne mea videbo Deum,
Salvatorem meum.

BEURTZANG. Ik geloof dat mijn Verlosser
leeft, en dat ik op de laatste dag zal
opstaan uit de aarde. En met mijn vlees
bekleed, zal ik God, mijn Heiland, zien.

Quem visurus sum ego ipse, et non alius; Ik zal Hem zien, ik zelf; met eigen ogen
et oculi mei conspecturi sunt. - Et in carne zal ik Hem aanschouwen. - En met mijn
mea videbo Deum, Salvatorem meum. vlees bekleed, zal ik God, mijn Heiland,
zien.

Tweede les Job 10, 1-7
Taedet animam meam vitae meae;
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: Noli me condemnare, indica
mihi cur me ita judices. Numquid bonum
tibi videtur, si calumnieris me et opprimas
me, opus manuum tuarum, et con-

Ik walg van mijn leven; ik zeg het
ronduit, wil het uitspreken in mijn
verbittering. Ik zeg tot God: Veroordeel
mij niet, als Gij mij niet eerst laat weten,
waarom Gij zo over mij oordeelt. Brengt
het U voordeel mij te belasteren en te
verdrukken, mij, het werk uwer handen,
en U aan de zijde te plaatsen van de
bozen die mij kwaad willen
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doen? Hebt Gij dan ogen van vlees, en
ziet Gij zoals de mensen zien? Zijn uw
dagen mensendagen, uw jaren die van
een mens, dat Gij op zoek zijt naar mijn
ongerechtigheid en vorst naar mijn
zonde? Dat ik niets onheiligs heb gedaan,
kunt Gij weten, want geen mens is er die
uw hand kan ontkomen.

silium impiorum adjuves? Numquid oculi
carnei tibi sunt, aut, sicut videt homo, et
tu videbis? Numquid sicut dies hominis
dies tui, et anni tui sicut humana sunt
tempora, ut quaeras iniquitatem meam,
et peccatum meum scruteris? Et scias quia
nihil impium fecerim, cum sit nemo qui
de manu tua possit eruere.

BEURTZANG. Gij, die Lazarus, toen hij
reeds tot ontbinding overging, hebt
gewekt uit het graf, geef hun, Heer, de
rust en het oord van vergiffenis.

RESP. Qui Lazarum resuscitasti a
monumento foetidum, tu eis, Domine,
dona requiem et locum indulgentiae.

Gij, die zult komen om te oordelen
Qui venturus es judicare vivos et mortuos,
levenden en doden, en de wereld door het et saeculum per ignem. - Tu eis, Domine,
vuur. - Geef hun, Heer, de rust en het
dona requiem et locum indulgentiae.
oord van vergiffenis.

Derde les Job 10, 8-12
Uw handen vormden mij, boetseerden
mij aan alle zijden, en nu opeens stoot
Gij mij in de diepte? Bedenk toch, dat Gij
mij vormdet als ware ik klei; en nu laat
Gij mij tot stof vervallen? Hebt Gij mij
niet als melk geschonken en mij doen
stremmen als kaas? Met huid en vlees
hebt Gij mij overtrokken, uit been en
spieren hebt Gij mij ineengezet. Uw
goedheid heeft mij leven geschonken, en
uw zorg heeft mijn adem bewaard.

Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt
me totum in circuitu, et sic repente
praecipitas me? Memento, quaeso, quod
sicut lutum feceris me, et in pulverem
reduces me. Nonne sicut lac mulsisti me,
et sicut caseum me coagulasti? Pelle et
carnibus vestisti me, ossibus et nervis
compegisti me. Vitam et misericordiam
tribuisti mihi, et visitatio tua custodivit
spiritum meum.

BEURTZANG. Heer, als Gij ten oordeel RESP. Domine, quando veneris judicare
komt over de aarde, waar berg ik mij dan terram, ubi me abscondam a vultu irae
voor uw gramschap? Want al te zeer heb tuae? Quia peccavi nimis in vita mea.
ik gezondigd in mijn leven.
Ik ben ontzet over wat ik bedreef, en
beschaamd sta ik voor U. Als Gij ten
oordeel komt,

Commissa mea pavesco, et ante te
erubesco. Dum veneris judicare, noli me
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condemnare. - Quia peccavi nimis in vita veroordeel mij dan niet. - Want al te zeer
mea.
heb ik gezondigd in mijn leven.
Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis. - Quia peccavi eeuwige licht verlichte hen. - Want al te
nimis in vita mea.
zeer heb ik gezondigd in mijn leven.

De tweede nachtwake
(welke men bidt op Dinsdag en Vrijdag)
ANT.

ANT.

IN LOCO pascuae * ibi me collocavit.

HIJ DOET mij toeven * in groenende
weiden.

Psalm 22
God is de goede Herder, die zorg voor ons draagt en onder wiens hoede
de gelovigen ingaan tot het hemelse gastmaal.
Dominus regit me, et nihil mihi deerit; * De Heer is mijn herder, en niets zal mij
in loco pascuae ibi me collocavit.
ontbreken; * Hij doet mij toeven in
groenende weiden;
Super aquam refectionis educavit me, * Hij leidt mij naar verkwikkend water, *
animam meam convertit.
doet mijn ziel herleven.
Deduxit me super semitas justitiae *
propter nomen suum.

Hij voert mij over paden van
gerechtigheid * om wille van zijn Naam.

Nam et si ambulavero in medio umbrae Al ging ik midden door de schaduw van
mortis, non timebo mala, * quoniam tu de dood, ik zou geen onheil vrezen, *
mecum es.
want Gij zoudt met mij zijn.
Virga tua et baculus tuus * ipsa me
consolata sunt.

Uw stok en herdersstaf * die zijn mijn
steun.

Parasti in conspectu meo mensam *
adversos eos, qui tribulant me.

Gij richt voor mij een maaltijd aan * ten
aanschouwen van hen die mij kwellen.

Impinguasti in oleo caput meum; * et
Gij zalft mijn hoofd met olie; * hoe
calix meus inebrians quam praeclarus est! heerlijk is mijn schuimende beker.
Et misericordia tua subsequetur me *
omnibus diebus vitae meae.

Uw goedheid zal mij volgen * alle dagen
van mijn leven.
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Et ut inhabitem in domo Domini * in
longitudinem dierum.

En wonen mag ik in het huis des Heren
* in lengte van dagen.

Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.
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ANT. Hij doet mij toeven in groenende
weiden.

ANT. In loco pascuae ibi me collocavit.

ANT. Wees niet indachtig * de zonden ANT. Delicta * juventutis meae et
van mijn jeugd, o Heer, noch de schuld ignorantias meas ne memineris, Domine.
van mijn onwetendheid.

Psalm 24
Met de gelovige zielen bidden wij, dat God Zich over hen zal ontfermen
in doodsangst en smarten van loutering en hun de eeuwige goederen van
zijn Verbond zal openbaren, welke Hij beloofde aan hen die Hem zoeken.
Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel; * mijn Ad te, Domine, levavi animam meam; *
God, op U vertrouw ik, laat mij niet
Deus meus, in te confido, non erubescam.
beschaamd worden.
Duld niet dat mijn vijanden mij bespotten, Neque irrideant me inimici mei, * etenim
* want niemand die in U zijn hoop stelt, universi, qui sustinent te, non
wordt beschaamd.
confundentur.
Maar te schande worden zij allen, die
onrecht bedrijven * zonder zin.

Confundantur omnes iniqua agentes, *
supervacue.

Toon mij, Heer, uw wegen, * en leer mij Vias tuas, Domine, demonstra mihi, * et
uw paden.
semitas tuas edoce me.
Leid mij in uw waarheid, onderricht mij; Dirige me in veritate tua, et doce me; *
* want Gij, God, zijt mijn redder en op quia tu es, Deus, salvator meus, et te
U vertrouw ik gans de dag.
sustinui tota die.
Gedenk uw barmhartigheid, o Heer, en
uw ontferming; * want zij zijn van
eeuwigheid.

Reminiscere miserationum tuarum,
Domine, * et misericordiarum tuarum
quae a saeculo sunt.

Wees noch de zonden van mijn jeugd
indachtig * noch de schuld van mijn
onwetendheid.

Delicta juventutis meae, * et ignorantias
meas ne memineris.

Gedenk mij, Heer, naar uw ontferming, Secundum misericordiam tuam memento
* ter wille van uw goedheid. mei tu, * propter bonitatem tuam,
Domine. Zachtmoedig en rechtvaardig is de Heer, Dulcis et rectus Dominus; * propter hoc
* daarom wijst Hij zondaars zijn weg. legem dabit delinquentibus in via.
Hij leidt zachtmoedigen in gerechtigheid; Diriget mansuetos in judicio; * docebit
* aan eenvoudigen leert Hij zijn wegen. mites vias suas.
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quirentibus testamentum ejus et
testimonia ejus.

hen die zijn verbond en wetten
onderhouden.

Propter nomen tuum, Domine,
Om wille van uw Naam vergeef, Heer,
propitiaberis peccato meo; * multum est mijn zonde; * want die is groot.
enim.
Quis est homo, qui timet Dominum? *
legem statuit ei in via quam elegit.

Wie is de man die den Heer vreest? * God
leert hem welke weg hij zich moet kiezen.

Anima ejus in bonis demorabitur, * et
semen ejus hereditabit terram.

Hij zelf zal leven in voorspoed, * en zijn
zaad zal het land beerven.

Firmamentum est Dominus timentibus
eum; * et testamentum ipsius ut
manifestetur illis. -

Een kracht is de Heer voor wie Hem
vrezen; * de goederen van zijn Verbond
zal Hij hun openbaren. -

Oculi mei semper ad Dominum; *
quoniam ipse evellet de laqueo pedes
meos.

Gedurig zijn mijn ogen gericht op den
Heer; * Hij is het die mijn voeten zal
ontrukken aan de strik.

Respice in me et miserere mei; * quia
unicus et pauper sum ego.

Zie op mij neder en ontferm U over mij;
* want eenzaam ben ik en ellendig.

Tribulationes cordis mei multiplicatae
sunt; * de necessitatibus meis erue me.

De angsten van mijn hart zijn
toegenomen; * bevrijd mij uit mijn noden.

Vide humilitatem meam et laborem
Zie neer op mijn ellende en mijn jammer;
meum; * et dimitte universa delicta mea. * neem weg van mij al mijn zonden.
Respice inimicos meos quoniam
Zie mijn vijanden, hoe talrijk zij zijn, *
multiplicati sunt, * et odio iniquo oderunt hoe zij mij met hun wilde haat vervolgen.
me.
Custodi animam meam, et erue me; * non Bewaar mijn ziel en red mij; * laat mij
erubescam quoniam speravi in te.
niet te schande worden, want op U heb
ik vertrouwd.
Innocentes et recti adhaeserunt mihi, *
quia sustinui te.

Mogen onschuld en oprechtheid mij
behoeden, * omdat ik op U blijf hopen.

Libera, Deus, Israël * ex omnibus
tribulationibus suis.

Verlos Israël, o God, * uit al zijn
ellenden.

Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Delicta juventutis meae et
ANT. Wees niet indachtig de zonden van
ignorantias meas ne memineris, Domine. mijn jeugd, o Heer, noch de schuld van
mijn onwetendheid.
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ANT. Ik zal zien * de goederen des Heren ANT. Credo videre * bona Domini in terra
in het land der levenden.
viventium.

Psalm 26
Met de gelovigen die in Christus zijn ontslapen, vertrouwen wij op Gods
oneindige goedheid en zingen wij de lof van zijn hemelse woontent waar
zijn kinderen Hem prijzen in eeuwigheid.
De Heer is mijn licht en mijn heil; * wien Dominus illuminatio mea et salus mea; *
zou ik vrezen?
quem timebo?
De Heer is de schuts van mijn leven; *
voor wien zou ik vervaard zijn?

Dominus protector vitae meae, * a quo
trepidabo?

Als de bozen tegen mij oprukken * om
mijn vlees te verslinden;

Dum appropiant super me nocentes, * ut
edant carnes meas;

Zij die mij vervolgen en haten, * zij
struikelen en komen ten val.

Qui tribulant me inimici mei, * ipsi
infirmati sunt et ceciderunt.

Al stelt zich een krijgsmacht tegen mij
op, * mijn hart zal niet vrezen.

Si consistant adversum me castra, * non
timebit cor meum.

Al ontbrandt ook een strijd tegen mij, * Si exsurgat adversum me proelium, * in
zelfs dan blijf ik vertrouwen. hoc ego sperabo. Om één ding bid ik den Heer, daarnaar
verlang ik: * te wonen in het huis des
Heren al de dagen mijns levens;

Unam petii a Domino, hanc requiram: *
ut inhabitem in domo Domini omnibus
diebus vitae meae;

Om de zoetheid van den Heer te
aanschouwen * en te toeven in zijn
tempel.

Ut videam voluptatem Domini, * et
visitem templum ejus.

Want Hij zal mij doen schuilen in zijn
tent, * op de dag van ellende mij
beschutten in zijn verborgen woning.

Quoniam abscondit me in tabernaculo
suo, * in die malorum protexit me in
abscondito tabernaculi sui.

Hij zal mij plaatsen op een rots, * ook nu In petra exaltavit me, * et nunc exaltavit
verheffen mijn hoofd boven de vijanden caput meum super inimicos meos.
die mij omringen.
In zijn tent zal ik brengen offers van
jubel; * ik zal zingen, den Heer een
loflied wijden. -

Circuivi et immolavi in tabernaculo ejus
hostiam vociferationis; * cantabo et
psalmum dicam Domino. -

Hoor naar mijn stem, Heer, als ik tot U Exaudi, Domine, vocem meam, qua
roep; * ontferm U mijner en verhoor mij. clamavi ad te; * miserere mei et exaudi
me.
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Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies Tot U spreekt mijn hart, U zoeken mijn
mea; * faciem tuam, Domine, requiram. ogen; * uw aanschijn, Heer, wil ik
zoeken.
Ne avertas faciem tuam a me; * ne
declines in ira a servo tuo.

Wend uw aangezicht niet van mij af; *
verwerp uw dienaar niet in uw
gramschap.

Adjutor meus esto; * ne derelinquas me, Wees Gij mijn helper; * verlaat mij niet
neque despicias me, Deus, salutaris meus. en wil mij niet verstoten, God van mijn
heil.
Quoniam pater meus et mater mea
dereliquerunt me, * Dominus autem
assumpsit me.

Mijn vader en mijn moeder hebben mij
verlaten, * maar de Heer neemt mij aan.

Legem pone mihi, Domine, in via tua, * Heer, toon mij uw weg * en leid mij op
et dirige me in semitam rectam propter het rechte pad, om wille van mijn
inimicos meos.
vijanden.
Ne tradideris me in animas tribulantium Geef mij niet over aan de begeerte van
me; quoniam insurrexerunt in me testes hen die mij kwellen; want valse getuigen
iniqui, * et mentita est iniquitas sibi.
zijn tegen mij opgestaan * en de boosheid
heeft zichzelf belogen.
Credo videre bona Domini * in terra
viventium.

Ja, ik zal zien de goederen des Heren *
in het land der levenden.

Exspecta Dominum, viriliter age; * et
confortetur cor tuum; et sustine
Dominum.

Hoop op den Heer; blijf moedig; * sterk
zij uw hart; hoop op den Heer.

Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Credo videre bona Domini in terra ANT. Ik zal zien de goederen des Heren
viventium.
in het land der levenden.
. Collocet eos Dominus cum
principibus.
. Cum principibus populi sui.
Pater noster... (totum secreto)

. De Heer zal hen plaatsen onder de
vorsten.
. Onder de vorsten van zijn volk.
Onze Vader... (geheel in stilte)
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bedreven; laat ze mij zien, mijn misdaden
en vergrijpen. Waarom verbergt Gij uw
gelaat en ziet Gij mij voor uw vijand aan?
Gij toont uw macht tegen een blad, dat
de wind voor zich uitjaagt; een dorre
strospier zit Gij achterna. Een bitter lot
hebt Gij mij beschoren, en Gij wilt mij
verdelgen om de zonden van mijn jeugd.
Gij hebt mijn voet in het blok gestoken,
gaat al mijn gangen na en speurt naar
mijn voetsporen. Ik teer weg als een
verrotting, als een kleed dat door de mot
wordt opgevreten.

cata; scelera mea et delicta ostende mihi.
Cur faciem tuam abscondis, et arbitraris
me inimicum tuum? Contra folium, quod
vento rapitur, ostendis potentiam tuam,
et stipulam siccam persequeris. Scribis
enim contra me amaritudines, et
consumere me vis peccatis adolescentiae
meae. Posuisti in nervo pedem meum, et
observasti omnes semitas meas, et
vestigia pedum meorum considerasti; qui
quasi putredo consumendus sum, et quasi
vestimentum quod comeditur a tinea.

BEURTZANG. Gedenk mij, Heer, want als RESP. Memento mei, Deus, quia ventus
de wind is mijn leven, en geen
est vita mea, nec aspiciat me visus
mensenoog zal mij nog aanschouwen. hominis.
Uit de diepten roep ik tot U, Heer; Heer, De profundis clamavi ad te, Domine;
hoor mijn klagen. - En geen mensenoog Domine, exaudi vocem meam. - Nec
zal mij nog aanschouwen.
aspiciat me visus hominis.

Vijfde les Job 14, 1-6
De mens, geboren uit een vrouw, leeft
korte tijd en is vervuld van ellende. Hij
komt op als een bloem en wordt vertrapt,
hij is vluchtig als een schaduw en blijft
niet wat hij is. En op zo iemand acht Gij
het de moeite waard uw oog te vestigen;
zo iemand daagt Gij voor uw
rechterstoel? Wie kan rein maken wat uit
onrein zaad werd ontvangen? Zijt Gij het
niet, de enige? Kort zijn de dagen van den
mens. Bij U ligt het getal van zijn
maanden; Gij hebt zijn grens bepaald, die
hij niet kan overschrijden. Laat hem
daarom nog wat rust, totdat hij zich

Homo natus de muliere, brevi vivens
tempore, repletur multis miseriis. Qui
quasi flos egreditur et conteritur, et fugit
velut umbra, et numquam in eodem statu
permanet. Et dignum ducis super
hujuscemodi aperire oculos tuos et
adducere eum tecum in judicium? Quis
potest facere mundum de immundo
conceptum semine? Nonne tu qui solus
es? Breves dies hominis sunt, numerus
mensium ejus apud te est; constituisti
terminos ejus, qui praeteriri non poterunt.
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Recede paululum ab eo, ut quiescat,
als een huurling verheugen zal in de
donec optata veniat, sicut mercenarii, dies verlopen dag.
ejus.
RESP. Hei mihi, Domine, quia peccavi
nimis in vita mea. Quid faciam, miser?
ubi fugiam nisi ad te, Deus meus?
Miserere mei, dum veneris in novissimo
die.

BEURTZANG. Wee mij, o Heer, want al te
zeer heb ik gezondigd in mijn leven. Wat
moet ik, arme, doen; waar zal ik vluchten
dan tot U, mijn God? Ontferm U over
mij, wanneer Gij komt ten jongsten dage.

Anima mea turbata est valde, sed tu,
Mijn ziel is zeer geschokt; doch, Heer,
Domine, succurre ei. - Miserere mei, dum kom haar te hulp. - Ontferm U over mij,
veneris in novissimo die.
wanneer Gij komt ten jongsten dage.

Zesde les Job 14, 13-16
Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno
protegas me et abscondas me, donec
pertranseat furor tuus, et constituas mihi
tempus in quo recorderis mei? Putasne
mortuus homo rursum vivat? Cunctis
diebus quibus nunc milito, exspecto
donec veniat immutatio mea. Vocabis me,
et ego respondebo tibi; operi manuum
tuarum porriges dexteram. Tu quidem
gressus meos dinumerasti, sed parce
peccatis meis.

Och, mocht het zijn dat iemand mij
beschermt en verbergt in het dodenrijk,
totdat uw toorn bedaard is en Gij de tijd
bepaalt, dat Gij weer aan mij denkt.
Meent men dan, dat een dode mens weer
tot leven kan komen? Alle dagen van
mijn krijgsdienst zit ik te wachten dat ik
word afgelost, dat Gij mij zult roepen en
ik U antwoord geef, dat Gij uw
rechterhand reikt aan het werk uwer
handen. Al kent Gij al mijn schreden,
ontferm U over mijn zonden.

RESP. Ne recorderis peccata mea,
BEURTZANG. Gedenk mijn zonden niet,
Domine, dum veneris judicare saeculum o Heer, als Gij komt om de wereld te
per ignem.
oordelen door het vuur.
Dirige, Domine Deus meus, in conspectu Richt, Heer mijn God, mijn weg voor uw
tuo viam meam. - Dum veneris judicare aanschijn. - Als Gij komt om de wereld
saeculum per ignem.
te oordelen door het vuur.
Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis. - Dum veneris eeuwige licht verlichte hen. - Als Gij
judicare saeculum per ignem.
komt om de wereld te oordelen door het
vuur.
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De derde nachtwake
(welke men bidt op Woensdag en Zaterdag)
ANT.

ANT.

GEWAARDIG U, Heer, * mij te redden; COMPLACEAT * tibi, Domine, ut
Heer, haast U mij te helpen.
eripias me; Domine, ad adjuvandum me
respice.

Psalm 39
Het eerste gedeelte van deze psalm is een dankgebed voor de hulp die wij
in het verleden van God mochten ontvangen. In het tweede gedeelte vragen
wij God ons (en de overleden gelovigen) ook nu weer barmhartig te zijn.
Tussen deze beide gedeelten lezen wij de voorspelling van den Messias
welke de Apostel herhaalt in de brief aan de Hebreën (10, 5-10).
Vurig verwachtte ik den Heer, * en Hij
heeft Zich tot mij neergebogen.

Exspectans exspectavi Dominum, * et
intendit mihi.

Mijn hulpgeroep heeft Hij verhoord * en Et exaudivit preces meas, * et eduxit me
mij geheven uit de poel van ellende, uit de lacu miseriae, et de luto faecis.
modder en slijk.
Hij plaatste mijn voeten op een rots * en Et statuit super petram pedes meos, * et
leidde hecht mijn schreden.
direxit gressus meos.
En Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, Et immisit in os meum canticum novum,
* een lofzang tot onzen God.
* carmen Deo nostro.
Mogen velen het zien en zich verbazen, Videbunt multi et timebunt, * et
* en vertrouwen op den Heer. sperabunt in Domino. Gelukkig de man, die zijn hoop stelt op Beatus vir, cujus est nomen Domini spes
de Naam des Heren, * die zich niet wendt ejus, * et non respexit in vanitates et
tot ijdelheid en dwaze leugen.
insanias falsas.
Talrijk zijn, o Heer mijn God, de
Multa fecisti tu, Domine Deus meus,
wonderdaden die Gij wrocht, * en in uw mirabilia tua, * et cogitationibus tuis non
gedachten is niemand uw gelijke.
est qui similis sit tibi.
Wilde ik hen verhalen en vermelden, *
zij zijn talrijk bovenmate. -

Annuntiavi et locutus sum, * multiplicati
sunt super numerum. -

In slachting en spijsoffer hebt Gij geen
behagen; * maar Gij hebt mij de oren
geopend.

Sacrificium et oblationem noluisti; *
aures autem perfecisti mihi.

Brandoffer en zoenoffer hebt Gij niet
gevraagd; * toen zeide ik: Zie, ik kom.

Holocaustum et pro peccato non
postulasti; * tunc dixi: Ecce venio.
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In capite libri scriptum est de me ut
facerem voluntatem tuam; * Deus meus,
volui, et legem tuam in medio cordis mei.
-

In de boekrol is over mij geschreven dat
ik uw wil zou doen; * dit, mijn God,
verlang ik, en uwe wet is binnen in mijn
hart. -

Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia
Ik verkondig uw gerechtigheid in de grote
magna; * ecce labia mea non prohibebo; gemeente; * zie mijn lippen houd ik niet
Domine, tu scisti.
gesloten; Heer, Gij weet het.
Justitiam tuam non abscondi in corde
meo, * veritatem tuam et salutare tuum
dixi.

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn
hart, * over uw trouw en uw bijstand heb
ik luide gesproken.

Non abscondi misericordiam tuam et
veritatem tuam * a concilio multo. -

Uw ontferming en uw trouw heb ik
nimmer verzwegen * voor de grote
gemeente. -

Tu autem, Domine, ne longe facias
Gij Heer, onthoud mij ook nu uw
miserationes tuas a me; * misericordia barmhartigheid niet; * maar mogen uw
tua et veritas tua semper susceperunt me. ontferming en trouw mij voor altijd
bewaren.
Quoniam circumdederunt me mala
Want mij omgeven rampen zonder tal,
quorum non est numerus,
mijn zonden houden mij gevangen, * ik
comprehenderunt me iniquitates meae, * kan ze niet overzien.
et non potui ut viderem.
Multiplicatae sunt super capillos capitis Zij zijn talrijker dan de haren van mijn
mei, * et cor meum dereliquit me.
hoofd, * en mijn hart is mij ontzonken.
Complaceat tibi, Domine, ut eruas me; * Gewaardig U, Heer, mij te redden; *
Domine, ad adjuvandum me respice.
Heer, haast U mij te helpen.
Confundantur et revereantur simul qui
quaerunt animam meam, * ut auferant
eam.

Dat beschaamd en te schande worden
allen die mijn leven belagen * om het mij
te ontnemen;

Convertantur retrorsum et revereantur * Dat zij vluchten en worden vernederd *
qui volunt mihi mala.
die mijn onheil begeren.
Ferant confestim confusionem suam, *
qui dicunt mihi: Euge, euge.

Dat zij verstommen in hun schaamte *
die spotten over mijn leed.

Exsultent et laetentur super te omnes
quaerentes te, * et dicant semper
‘Magnificetur Dominus’, qui diligunt
salutare tuum.

Maar dat mogen jubelen en zich in U
verheugen allen die U zoeken, * en altijd
zeggen ‘Groot is de Heer’ wie uw heil
verbeiden.

Ego autem mendicus sum

Wel ben ik arm en ellendig, *
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maar de Heer draagt zorg voor mij.

et pauper; * Dominus sollicitus est mei.

Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; *
mijn God, wil niet langer toeven.

Adjutor meus et protector meus tu es; *
Deus meus, ne tardaveris.

Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Gewaardig U, Heer, mij te redden; ANT. Complaceat tibi, Domine, ut eripias
Heer, haast U mij te helpen.
me; Domine, ad adjuvandum me respice.
ANT. Genees, Heer, * mijn ziel; want
tegen U heb ik gezondigd.

ANT. Sana, Domine, * animam meam,
quia peccavi tibi.

Psalm 40
Om wille van de onschuld, waarmede de gelovigen in Christus werden
bekleed, zullen zij eeuwig voor Gods aanschijn staan. De geestelijke
vijanden vermogen niets tegen hen, want op de kwade dag zal de Heer
hen bevrijden.
Gelukkig hij die zorg draagt voor den
Beatus qui intelligit super egenum et
geringe en den arme; * op de kwade dag pauperem; * in die mala liberabit eum
zal de Heer hem bevrijden.
Dominus.
De Heer zal hem behoeden, hem in leven Dominus conservet eum, et vivificet eum,
behouden en gelukkig maken op aarde, et beatum faciat eum in terra, * et non
* en hem niet prijsgeven aan de wil zijner tradat eum in animam inimicorum ejus.
vijanden.
De Heer zal hem steunen op zijn ziekbed, Dominus opem ferat illi super lectum
* Hij zal hem sterken op zijn legerstede. doloris ejus, * universum stratum ejus
versasti in infirmitate ejus. Ik zeide: Heer, ontferm U mijner; *
genees mijn ziel, want tegen U heb ik
gezondigd.

Ego dixi: Domine, miserere mei; * sana
animam meam, quia peccavi tibi.

Mijn vijanden spreken boosaardig over Inimici mei dixerunt mala mihi: *
mij: * ‘Wanneer zal hij sterven en zal zijn ‘Quando morietur et peribit nomen ejus?’
naam vergaan?’
En komt iemand mij bezoeken, hij spreekt Et si ingrediebatur ut videret, vana
valsheid; * zijn hart verzamelt laster.
loquebatur; * cor ejus congregavit
iniquitatem sibi.
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aanstonds uit.

Egrediebatur foras, * et loquebatur in
idipsum.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1371

Adversum me susurrabant omnes inimici Over mij fluisteren al die mij haten, * en
mei, * adversum me cogitabant mala
bedenken wat mij kwaad kan doen.
mihi.
Verbum iniquum constituerunt adversum Een spreuk vol boosheid jegens mij zijn
me: * ‘Numquid qui dormit non adjiciet zij overeengekomen: * ‘Nu hij nederligt,
ut resurgat’.
zal hij niet weer opstaan’.
Etenim homo pacis meae, in quo speravi, Zelfs mijn vriend op wien ik vertrouwde,
* qui edebat panes meos, magnificavit * hij die mijn brood at, heeft de hiel tegen
super me supplantationem. mij geheven. Tu autem, Domine, miserere mei et
resuscita me, * et retribuam eis.

Maar Gij, Heer, wees mij genadig en richt
mij weder op, * en ik zal het hun
vergelden.

In hoc cognovi quoniam voluisti me: *
quoniam non gaudebit inimicus meus
super me.

Hieraan erken ik dat Gij mij bemint: *
wanneer mijn vijand zich niet over mij
zal verheugen.

Me autem propter innocentiam
suscepisti,* et confirmasti me in
conspectu tuo in aeternum. -

Om wille van mijn onschuld steunt Gij
mij, * en plaatst mij voor uw aangezicht
in eeuwigheid. -

Benedictus Dominus, Deus Israël, a
Gezegend zij de Heer, de God van Israël,
saeculo et usque in saeculum, * fiat, fiat. van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. *
Amen, amen.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Sana, Domine, animam meam, quia ANT. Genees, Heer, mijn ziel; want tegen
peccavi tibi.
U heb ik gezondigd.
ANT. Sitivit * anima mea ad Deum fortem ANT. Mijn ziel * dorst naar den
vivum; quando veniam et apparebo ante machtigen, levenden God; wanneer mag
faciem Domini?
ik komen en treden voor het aanschijn
des Heren?

Psalm 41
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De gelovigen die in Christus zijn ontslapen, verlangen voor Gods aanschijn
te treden. In de ballingschap van hun loutering en droefheid overweldigt
hen het heimwee naar het heiligdom des hemels.
Quemadmodum desiderat cervus ad
Zoals het hert smacht naar de
fontes aquarum, * ita desiderat anima mea waterbronnen, * zo smacht mijn ziel naar
ad te, Deus.
U, o God.
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Mijn ziel dorst naar God, die machtig is Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum;
en levend; * wanneer mag ik komen en * quando veniam, et apparebo ante faciem
voor Gods aanschijn treden?
Dei?
Tranen waren mijn brood bij dag en bij Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac
nacht, * terwijl men dagelijks mij zegt: nocte, * dum dicitur mihi quotidie: ‘Ubi
‘Waar is uw God?’
est Deus tuus?’
Met diepe weemoed ben ik dit indachtig: Haec recordatus sum, et effudi in me
* hoe ik optrok naar de luister van de
animam meam: * quoniam transibo in
tabernakel, naar het huis van God,
locum tabernaculi admirabilis, usque ad
domum Dei,
Bij de jubel van gejuich en lofgezang, * In voce exsultationis et confessionis, *
in feestelijke stoet.
sonus epulantis.
Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel, * en Quare tristis es, anima mea? * et quare
waarom ontstelt gij mij?
conturbas me?
Hoop op God, want nog zal ik Hem
loven: * het heil van mijn aanschijn en
mijn God. -

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor
illi: * salutare vultus mei, et Deus meus.
-

Mijn ziel is bedroefd in mijn binnenste; Ad meipsum anima mea conturbata est;
* daarom ben ik Uwer indachtig, in het * propterea memor ero tui de terra
land van Jordaan en Hermon, in het Klein Jordanis, et Hermoniim a monte modico.
Gebergte.
De afgrond roept tot de afgrond * in het Abyssus abyssum invocat * in voce
gedreun van uwe watervallen.
cataractarum tuarum.
Al uw baren en golven * zijn over mij
heengegaan.

Omnia excelsa tua et fluctus tui * super
me transierunt.

Bij dag gebiedt de Heer zijn ontferming, In die mandavit Dominus misericordiam
* en in de nacht zing ik Hem zijn lied. suam; * et nocte canticum ejus.
Het is een gebed tot den God mijns
levens; * en ik spreek tot God: ‘Gij zijt
mijn helper,

Apud me oratio Deo vitae meae; * dicam
Deo: ‘Susceptor meus es.

Waarom vergeet Gij mij, * en waarom Quare oblitus es mei? * et quare
wandel ik in droefheid, terwijl de vijand contristatus incedo, dum affligit me
mij verdrukt?
inimicus?
Terwijl mijn beenderen worden
verbrijzeld * en mijn vijanden mij
kwellen en honen,

Dum confringuntur ossa mea, *
exprobaverunt mihi qui tribulant me
inimici mei,

En dag aan dag mij zeggen:

Dum dicunt mihi per sin-
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gulos dies: Ubi est Deus tuus?’ * Quare Waar is uw God?’ * Waarom zijt gij
tristis es anima mea? et quare conturbas bedroefd, mijn ziel, en waarom ontstelt
me?
gij mij?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor Hoop op God, want nog zal ik Hem
illi: * salutare vultus mei, et Deus meus. loven: * het heil van mijn aanschijn en
mijn God.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Sitivit anima mea ad Deum fortem ANT. Mijn ziel dorst naar den machtigen,
vivum; quando veniam et apparebo ante levenden God; wanneer mag ik komen
faciem Domini?
en treden voor het aanschijn des Heren?
. Ne tradas bestiis animas confitentes
tibi.

. Lever niet over aan den vijand de
zielen die op U vertrouwen.

. Et animas pauperum tuorum ne
obliviscaris in finem.

. En vergeet de zielen van uw armen
niet voor immer.

Pater noster... (totum secreto)

Onze Vader... (geheel in stilte)

Zevende les Job 17, 1-3 en 11-15
Spiritus meus attenuabitur, dies mei
breviabuntur, et solum mihi superest
sepulcrum. Non peccavi, et in
amaritudinibus moratur oculus meus.
Libera me, Domine, et pone me juxta te,
et cujusvis manus pugnet contra me. Dies
mei transierunt, cogitationes meae
dissipatae sunt, torquentes cor meum.
Noctem verterunt in diem, et rursum post
tenebras spero lucem. Si sustinuero,
infernus domus mea est, et in tenebris
stravi lectulum meum. Putredini dixi:
Pater meus es; mater mea et soror mea,
vermibus. Ubi est ergo nunc praestolatio
mea, et patientiam meam quis considerat?

Mijn geest verzwakt, mijn dagen
minderen, mij rest nog slechts het graf.
Hoewel ik niet heb gezondigd, rust mijn
oog op niets dan bitterheden. Bevrijd mij,
Heer, en laat mij aan uw zijde staan, en
moge dan wie ook tegen mij strijden.
Mijn dagen zijn voorbijgegaan, mijn
gedachten zijn verijdeld en folteren mijn
hart. Zij doen de nacht tot dag verkeren,
en telkens weer hoop ik op licht na de
duisternis. Als dit zo blijft duren wordt
mijn tehuis het dodenrijk en spreid ik in
de duisternis mijn bed. Tot de verrotting
zeg ik dan: mijn vader; tot de wormen:
moeder, zuster. Wat heb ik dan nog te
verwachten; wie vindt nog hoop voor
mij?
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BEURTZANG. Angst voor de dood ontstelt
mij, die dagelijks zondig en dit niet
berouw. Omdat in het dodenrijk geen
verlossing is, ontferm U mijner, God, en
wees mijn heil.

RESP. Peccantem me quotidie, et non me
poenitentem, timor mortis conturbat me.
Quia in inferno nulla est redemptio,
miserere mei, Deus, et salva me.

God, verlos mij door uw Naam, en schaf
mij recht door uw kracht. - Omdat in het
dodenrijk geen verlossing is, ontferm U
mijner, God, en wees mijn heil.

Deus, in nomine tuo salvum me fac, et in
virtute tua libera me. - Quia in inferno
nulla est redemptio, miserere mei, Deus,
et salva me.

Achtste les Job 19, 20-27
Mijn vlees is weggeteerd, ik ben vel over
been; er zijn alleen nog lippen rond mijn
tanden. Ontfermt u over mij, ontfermt gij
u tenminste over mij, mijn vrienden, want
de hand des Heren heeft mij geraakt.
Waarom vervolgt gij mij, gelijk God dit
deed, en verzadigt gij u aan mijn vlees?
Wie geeft mij tijd mijn woorden neer te
schrijven, op te tekenen in een boek, met
ijzeren stift en op een loden plaat, of met
een beitel te griffen in een steen? Want
ik weet, dat mijn Verlosser leeft, en dat
ik op de jongste dag zal opstaan uit de
aarde; en wederom zal ik met huid
worden overtrokken, en met mijn vlees
bekleed zal ik God zien. Ik zal Hem zien,
ik zelf; met eigen ogen zal ik Hem
aanschouwen. Deze verwachting koester
ik diep in mijn hart.

Pelli meae, consumptis carnibus, adhaesit
os meum, et derelicta sunt tantummodo
labia circa dentes meos. Miseremini mei,
miseremini mei, saltem vos, amici mei,
quia manus Domini tetigit me. Quare
persequimini me sicut Deus, et carnibus
meis saturamini? Quis mihi tribuat ut
scribantur sermones mei? Quis mihi det
ut exarentur in libro, stylo ferreo et
plumbi lamina, vel celte sculpantur in
silice? Scio enim quod redemptor meus
vivit, et in novissimo die de terra
surrecturus sum; et rursum circumdabor
pelle mea, et in carne mea videbo Deum
meum. Quem visurus sum ego ipse, et
oculi mei conspecturi sunt, et non alius.
Reposita est haec spes mea in sinu meo.

BEURTZANG. Heer, oordeel mij niet naar
mijn doen. Wat ik voor uw ogen heb
gedaan, is zonder waarde; daarom bid ik
uw Majesteit, dat Gij, o God, mijn zonde
uitwist.

RESP. Domine, secundum actum meum
noli me judicare. Nihil dignum in
conspectu tuo egi; ideo deprecor
majestatem tuam, ut tu, Deus, deleas
iniquitatem meam.

Was mij meer en meer van mijn

Amplius lava me. Domine,
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ab injustitia mea, et a delicto meo munda ongerechtigheid, o Heer, en zuiver mij
me. - Ut tu, Deus, deleas iniquitatem
van mijn schuld. - Dat Gij, o God, mijn
meam.
zonde uitwist.

Negende les Job 10, 18-22
Quare de vulva eduxisti me? qui utinam
consumptus essem, ne oculus me videret.
Fuissem quasi non essem, de utero
translatus ad tumulum. Numquid non
paucitas dierum meorum finietur brevi?
Dimitte ergo me, ut plangam paululum
dolorem meum, antequam vadam, et non
revertar, ad terram tenebrosam et opertam
mortis caligine; terram miseriae et
tenebrarum, ubi umbra mortis et nullus
ordo, sed sempiternus horror inhabitat.

Waarom hebt Gij mij uit de moederschoot
doen komen? Och, was ik omgekomen,
zodat geen oog mij had gezien. Het was
alsof ik nooit had bestaan, van schoot
naar graf gedragen. Zal het klein getal
mijner dagen niet spoedig zijn geëindigd?
Laat mij dan even tijd om mijn verdriet
te beklagen, alvorens ik moet gaan
vanwaar ik niet zal keren, naar donker
land, bedekt met doodse duisternis, het
land van jammer en donkerheid, waar
schaduw is van dood, en wanorde en
schrik aldoor.

RESP. Libera me, Domine, de viis inferni,
qui portas aereas confregisti, et visitasti
infernum, et dedisti eis lumen ut viderunt
te, qui erant in poenis tenebrarum.

BEURTZANG. Bevrijd mij, Heer, van de
paden die voeren naar het dodenrijk, Gij
die de stalen poorten hebt verbrijzeld, die
het dodenrijk hebt bezocht en licht om U
te zien geschonken hebt aan hen die in
smartelijke duisternis verbleven.

Clamantes et dicentes: Advenisti,
Luide riepen zij: Gekomen zijt Gij, onze
Redemptor noster. - Qui erant in poenis Verlosser. - Zij die in smartelijke
tenebrarum.
duisternis verbleven.
Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis. - Qui erant in
eeuwige licht verlichte hen. - Die in
poenis tenebrarum.
smartelijke duisternis verbleven.

De lauden
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Wanneer de Lauden niet onmiddellijk op de Metten volgen, bidt men in stilte Onze
Vader en Wees gegroet. Anders begint men onmiddellijk met de eerste antifoon.
1 ANT.

1 ANT.

EXSULTABUNT Domino * ossa
humiliata.

JUICHEN zullen voor den Heer * mijn
verbrijzelde beenderen.
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Psalm 50
Met de overleden gelovigen bidden wij, dat God hen van alle smet zal
zuiveren, opdat zij mogen ingaan tot het hemels Jerusalem, waar zij eeuwig
het offer van hun lofprijzing zullen brengen.
Ontferm U over mij, o God, * volgens
uw grote barmhartigheid.

Miserere mei, Deus, * secundum magnam
misericordiam tuam.

En naar de rijkdom uwer ontferming *
delg mijne misdaad.

Et secundum multitudinem miserationum
tuarum, * dele iniquitatem meam.

Was mij geheel van mijn schuld * en
reinig mij van mijn zonde.

Amplius lava me ab iniquitate mea, * et
a peccato meo munda me.

Want ik ben mij van mijn misdaad
Quoniam iniquitatem meam ego
bewust, * en mijn zonde staat mij steeds cognosco; * et peccatum meum contra
voor de geest.
me est semper.
Tegen U alleen heb ik gezondigd, gedaan Tibi soli peccavi et malum coram te feci;
wat kwaad is in uw ogen; * zo zult Gij * ut justificeris in sermonibus tuis, et
rechtvaardig zijn in uw vonnis en rein in vincas cum judicaris.
uw oordeel.
Want zie, in ongerechtigheid ben ik
ontvangen, * en in zonden ontving mij
mijn moeder.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum;
* et in peccatis concepit me mater mea.

Gij bemint de oprechtheid des harten; * Ecce enim veritatem dilexisti; * incerta
uw geheime en verborgen wijsheid hebt et occulta sapientiae tuae manifestasti
Gij mij ontvouwd. mihi. Besprenkel mij met hysop, en ik word
rein; * was mij, en ik word witter dan
sneeuw.

Asperges me hyssopo, et mundabor; *
lavabis me, et super nivem dealbabor.

Laat mij weer vreugde en blijdschap
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam;
vernemen, * dan zullen mijn verbrijzelde * et exsultabunt ossa humiliata.
beenderen juichen.
Wend uw gelaat af van mijn zonden, *
en delg al mijn misdaden uit.

Averte faciem tuam a peccatis meis, * et
omnes iniquitates meas dele.

Schep een zuiver hart in mij, o God, * en Cor mundum crea in me, Deus, * et
vernieuw in mij een vaste geest.
spiritum rectum innova in visceribus
meis.
Verwerp mij niet van uw aanschijn, * en Ne projicias me a facie tua, * et spiritum
neem uw heilige geest niet van mij weg. sanctum tuum ne auferas a me.
Geef mij weer de vreugde van

Redde mihi laetitiam salu-
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taris tui, * et spiritu principali confirma uw heil, * en sterk mij met een willige
me. geest. Docebo iniquos vias tuas, * et impii ad
te convertentur.

Bozen zal ik uw wegen leren, * en
zondaars zullen zich tot U bekeren.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God
salutis meae, * et exsultabit lingua mea van mijn heil, * en mijn tong zal jubelen
justitiam tuam.
over uw gerechtigheid.
Domine, labia mea aperies, * et os meum Heer, open mijn lippen, * en mijn mond
annuntiabit laudem tuam.
zal uw lof verkondigen.
Quoniam si voluisses sacrificium,
dedissem utique; * holocaustis non
delectaberis.

Als Gij een slachtoffer wildet, ik zou het
U schenken; * maar in brandoffers hebt
Gij geen behagen.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus; * Een offer voor God is een vermorzelde
cor contritum et humiliatum, Deus, non geest; * een verbrijzeld en deemoedig
despicies. hart zult Gij, God, niet versmaden. Benigne fac, Domine, in bona voluntate Wees Sion, Heer, in uw goedheid
tua Sion; * ut aedificentur muri
genadig; * herbouw Jerusalems muren,
Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae,
Dan zullen onze gaven en brandoffers U
oblationes et holocausta; * tunc imponent als ware offeranden behagen; * dan
super altare tuum vitulos.
brengt men weer stieren op uw altaar.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Exsultabunt Domino ossa humiliata. ANT. Juichen zullen voor den Heer mijn
verbrijzelde beenderen.
2 ANT. Exaudi, Domine, * orationem
meam; ad te omnis caro veniet.

2 ANT. Verhoor * mijn gebed, o Heer; tot
U komt alle vlees.

Psalm 64
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God verzoent al onze zonden en verzadigt zijn getrouwen met de eeuwige
goederen zijner woning, welke worden voorafgebeeld door de
vruchtbaarheid die God schenkt aan de aarde.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, * et tibi U voegt een lofzang, God, in Sion, * en
reddetur votum in Jerusalem.
voor U wordt de gelofte ingelost in
Jerusalem.
Exaudi orationem meam; * ad te omnis Gij verhoort het gebed; * tot U komt alle
caro veniet.
vlees.
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De werken der boosheid drukken ons
terneer; * maar Gij verzoent onze
misdaden.

Verba iniquorum praevaluerunt super nos;
* et impietatibus nostris tu propitiaberis.

Gelukkig hij dien Gij hebt verkoren en
aangenomen; * hij zal wonen in uw
voorhoven.

Beatus quem elegisti et assumpsisti; *
inhabitabit in atriis tuis.

Wij zullen worden verzadigd met de
Replebimur in bonis domus tuae; *
goederen van uw huis; * hoe heilig is uw sanctum est templum tuum, mirabile in
tempel, wonderbaar door uw
aequitate. gerechtigheid. Verhoor ons, God ons heil, * Gij, hoop Exaudi nos, Deus salutaris noster, * spes
van alle grenzen der aarde en van de verre omnium finium terrae et in mari longe;
zee;
Gij die, omgord met sterkte, de bergen Praeparans montes in virtute tua,
grondvest door uw kracht, * die de diepte accinctus potentia, * qui conturbas
der zee in beroering brengt, het bruisen profundum maris, sonum fluctuum ejus.
van haar golven.
De heidenen zijn ontsteld, bevreesd voor Turbabuntur gentes, et timebunt qui
uw tekenen zijn de bewoners van de
habitant terminos a signis tuis; * exitus
grenzen der aarde; * het uiterste Oosten matutini et vespere delectabis. en Westen vervult Gij met vreugde. Gij bezoekt de aarde en drenkt haar in Visitasti terram et inebriasti eam; *
overvloed, * verrijkt haar met overdaad multiplicasti locupletare eam.
bovenmate.
De stroom Gods is vol water; Gij bereidt Flumen Dei repletum est aquis, parasti
hun voedsel. * Want aldus hebt Gij de cibum illorum. * Quoniam ita est
aarde bereid:
praeparatio ejus:
Gij drenkt haar voren, vermeerdert haar Rivos ejus inebria, multiplica genimina
gewassen, * door de regenval draagt zij ejus, * in stillicidiis ejus laetabitur
welige vrucht.
germinans.
Gij zegent de krans van het jaar met uw Benedices coronae anni benignitatis tuae,
goedheid, * en vol staan de velden van * et campi tui replebuntur ubertate.
overvloed.
De steppen der woestijn druipen van vet, Pinguescent speciosa deserti, * et
* en de heuvelen zijn omkranst met
exsultatione colles accingentur.
gejubel.
De velden zijn bekleed met kudden, en
de dalen met koren in overdaad;* zij
jubelen, en zingen U een lofzang toe.

Induti sunt arietes ovium, et valles
abundabunt frumento; * clamabunt,
etenim hymnum dicent.
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Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Exaudi, Domine, orationem meam; ANT. Verhoor mijn gebed, o Heer; tot U
ad te omnis caro veniet.
komt alle vlees.
3 ANT. Me suscepit * dextera tua,
Domine.

3 ANT. Uw rechterhand * is mij tot steun,
o Heer.

Psalm 62
Daar zij, die in Christus zijn gestorven, Gods goedheid beter kennen dan
wij, verlangen zij voor Gods aanschijn te treden en Hem in het heiligdom
des hemels eeuwig te prijzen.
Deus, Deus meus, * ad te de luce vigilo. God, mijn God, * tot U waak ik vanaf het
morgenlicht.
Sitivit in te anima mea, * quam
multipliciter tibi caro mea,

Naar U dorst mijn ziel, * naar U smacht
mijn lichaam

In terra deserta et invia et inaquosa; sic
in sancto apparui tibi, * ut viderem
virtutem tuam et gloriam tuam.

Als een dor en onbegaanbaar en dorstig
land; zo wil ik voor U treden in uw
heiligdom * om uw macht te
aanschouwen en uw heerlijkheid.

Quoniam melior est misericordia tua
super vitas; * labia mea laudabunt te.

Want beter dan het leven is uw goedheid;
* mijn lippen zullen U prijzen.

Sic benedicam te in vita mea, * et in
nomine tuo levabo manus meas.

Zo zal ik U lofzingen geheel mijn leven,
* mijn handen heffen in uw Naam.

Sicut adipe et pinguedine repleatur anima Als met merg en vet wordt mijn ziel
mea; * et labiis exsultationis laudabit os verzadigd, * en met lippen vol lofzang
meum,
prijst U mijn mond,
Si memor fui tui super stratum meum, in Wanneer ik, Uwer gedachtig op mijn
matutinis meditabor in te: * quia fuisti sponde, in nachtwaken over U peins, *
adjutor meus.
hoe Gij mijn helper waart.
Et in velamento alarum tuarum exsultabo; Ik verheug mij in de schaduw uwer
adhaesit anima mea post te; * me suscepit vleugelen; mijn ziel is hecht aan U
dextera tua.
gebonden; * uw rechterhand is mij tot
steun.
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Ipsi vero in vanum quaesierunt animam
meam, introibunt in inferiorem terrae, *
tradentur in manus gladii, partes vulpium
erunt.

Zij echter die mijn ziel zoeken ten
ondergang, zullen komen in de diepten
der aarde, * worden overgeleverd aan de
macht van het zwaard, een prooi worden
der vossen.
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Maar de koning zal zich in God
verheugen, en roemen zullen allen die
zweren bij Hem; * want de mond der
leugensprekers zal worden gestopt.

Rex vero laetabitur in Deo, laudabuntur
omnes qui jurant in eo; * quia obstructum
est os loquentium iniqua.

Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Uw rechterhand is mij tot steun, o ANT. Me suscepit dextera tua, Domine.
Heer.
4 ANT. Aan de poort der hel * ontruk,
Heer, mijn ziel.

4 ANT. A porta inferi * erue, Domine,
animam meam.

Lofzang van Ezechias Is. 38, 10-20
Deze lofzang zong koning Ezechias toen God hem in een zware ziekte
door den profeet openbaarde, dat hij zou genezen en nog enkele jaren zou
leven. In het eerste gedeelte beschrijft de koning zijn lijden, in het tweede
gedeelte bezingt hij de goedheid van God. - Nu ons de zin van de dood is
geopenbaard, prijzen wij in deze lofzang den Heer, die zijn gelovigen na
doodsangst en pijnen der loutering eeuwig leven en eeuwige vrede schenkt.
Ik zeide: In het midden mijner jaren *
moet ik afdalen tot de poorten van het
dodenrijk.

Ego dixi: In dimidio dierum meorum *
vadam ad portas inferi.

Ik derf het overschot mijner jaren. * Ik Quaesivi residuum annorum meorum. *
zeide: Den Heer God zal ik niet meer zien Dixi: Non videbo Dominum Deum in
in het land der levenden;
terra viventium.
Geen mens zal ik meer aanschouwen, * Non aspiciam hominem ultra, * et
den bewoner der aarde.
habitatorem quietis.
Mijn leven wordt van mij weggenomen Generatio mea ablata est, et convoluta est
* en opgerold als een herderstent.
a me * quasi tabernaculum pastorum.
Afgesneden als door een wever wordt
Praecisa est velut a texente vita mea; dum
mijn leven; juist was ik begonnen en hij adhuc ordirer, succidit me; * de mane
snijdt mij af; * van de morgen tot de
usque ad vesperam finies me.
avond doet Gij mij lijden.
Ik had hoop tot aan de morgenstond, *
maar als een leeuw heeft Hij al mijn
beenderen verbrijzeld.

Sperabam usque ad mane, * quasi leo sic
contrivit omnia ossa mea.
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Van de morgen tot de avond doet Gij mij De mane usque ad vesperam finies me;
lijden; * als een jonge zwaluw zo roep ik, * sicut pullus hirundinis sic clamabo,
en ik verzucht als een duif.
meditabor ut columba.
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Attenuati sunt oculi mei * suspicientes in Afgemat zijn mijn ogen * door het opzien
excelsum.
naar boven.
Domine, vim patior, responde pro me. * Heer, ik lijd geweld, blijf borg voor mij.
Quid dicam, aut quid respondebit mihi, * Wat zal ik zeggen of wat zal Hij
cum ipse fecerit? antwoorden, daar Hij het zelf heeft
gedaan? Recogitabo tibi omnes annos meos * in Voltooien zal ik al mijn jaren * na deze
amaritudine animae meae.
bitterheid mijner ziel.
Domine, si sic vivitur, et in talibus vita
spiritus mei: corripies me et vivificabis
me. * Ecce in pace amaritudo mea
amarissima.

Heer, ik leef weder op en daarin is het
leven van mijn geest: dat Gij mij kastijdt
en dan weer leven schenkt. * Zie, in vrede
verkeert mijn bitterste droefheid.

Tu autem eruisti animam meam ut non
periret, * projecisti post tergum tuum
omnia peccata mea.

Gij immers hebt mij gered van de
ondergang, * hebt al mijn zonden achter
U geworpen.

Quia non infernus confitebitur tibi, neque Want niet het dodenrijk looft U, en de
mors laudabit te; * non exspectabunt qui dood zal U niet prijzen; * niet zij die in
descendunt in lacum, veritatem tuam.
de groeve dalen, verbeiden uwe trouw.
Vivens vivens ipse confitebitur tibi, sicut De levende, de levende alleen, hij zal U
et ego hodie; * pater filiis notam faciet loven, zoals ik op deze dag; * de vader
veritatem tuam.
zal zijn kinderen uwe trouw verhalen.
Domine, salvum me fac, * et psalmos
Heer, red mij, * en wij zullen onze
nostros cantabimus cunctis diebus vitae psalmen zingen alle dagen van ons leven
nostrae in domo Domini.
in het huis des Heren.
Requiem aeternam * dona eis, Domine. Heer, * geef hun de eeuwige rust.
Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. A porta inferi erue, Domine,
animam meam.

ANT. Aan de poort der hel ontruk, Heer,
mijn ziel.

5 ANT. Omnis spiritus * laudet Dominum. 5 ANT. Alle geesten, * looft den Heer.

Psalm 150

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Dat alle overleden gelovigen God verheerlijken in het eeuwige heiligdom
des hemels.
Laudate Dominum in sanctis ejus; *
Looft den Heer in zijn heiligdom; * looft
laudate eum in firmamento virtutis ejus. Hem in het firmament van zijn glorie.
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Looft Hem om zijn machtige daden; * Laudate eum in virtutibus ejus; * laudate
looft Hem om zijn ontzaglijke grootheid. eum secundum multitudinem
magnitudinis ejus.
Looft Hem met bazuingeschal; * looft
Hem met harp en citer.

Laudate eum in sono tubae; * laudate eum
in psalterio et cithara.

Looft Hem met pauken en koren; * looft Laudate eum in tympano et choro; *
Hem op snaren en fluit.
laudate eum in chordis et organo.
Looft Hem met klank van cymbalen, looft Laudate eum in cymbalis benesonantibus,
Hem met blijde cymbalen; * al wat adem laudate eum in cymbalis jubilationis; *
heeft love den Heer.
omnis spiritus laudet Dominum.
Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

ANT. Alle geesten, looft den Heer.

ANT. Omnis spiritus laudet Dominum.

. Ik hoorde een stem uit de hemel die
mij zeide:

. Audivi vocem de caelo dicentem mihi:

. Zalig de doden die in den Heer
sterven.

. Beati mortui qui in Domino moriuntur.

ANT. Ik ben * de verrijzenis en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven; en ieder die leeft en in Mij
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

ANT. Ego sum * resurrectio et vita; qui
credit in me, etiam si mortuus fuerit,
vivet; et omnis qui vivit et credit in me,
non morietur in aeternum.

Lofzang van Zacharias Luc. 1, 68-79
Gezegend de Heer, de God van Israël, * Benedictus Dominus, Deus Israël, * quia
want Hij heeft zijn volk bezocht en het visitavit et fecit redemptionem plebis
redding gebracht;
suae;
En ons de hoorn des heils verwekt * in
het huis van David, zijn dienaar.

Et erexit cornu salutis nobis, * in domo
David, pueri sui.

Zoals Hij van oudsher had beloofd * door Sicut locutus est per os sanctorum, * qui
de mond van zijn heilige profeten:
a saecula sunt, prophetarum ejus:
De redding uit de macht onzer vijanden, Salutem ex inimicis nostris, * et de manu
* en uit de hand van allen die ons haten, omnium qui oderunt nos,
Om Zich te ontfermen over onze

Ad faciendam misericor-
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diam cum patribus nostris, * et memorari vaderen, * en zijn heilig verbond te
testamenti sui sancti:
gedenken;
Jusjurandum, quod juravit ad Abraham, De eed welke Hij gezworen heeft aan
patrem nostrum, * daturum se nobis
Abraham, onzen vader, * dat Hij ons zou
verlenen
Ut sine timore, de manu inimicorum
nostrorum liberati, * serviamus illi,

Om, uit de hand van onze vijanden
verlost, * Hem zonder vrees te dienen,

In sanctitate et justitia coram ipso, *
omnibus diebus nostris. -

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht * al onze dagen. -

Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis; En gij, kind, zult profeet van den
* praeibis enim ante faciem Domini
Allerhoogste worden genoemd; * want
parare vias ejus,
gij zult uitgaan voor het aanschijn des
Heren om zijn weg te bereiden,
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, Om zijn heil te doen kennen aan zijn
* in remissionem peccatorum eorum;
volk, * tot vergeving van hun zonden;
Per viscera misericordiae Dei nostri, * in Door de tedere ontferming van onzen
quibus visitavit nos, oriens ex alto;
God, * waarmede Hij ons bezocht, de
opgaande zon uit den hoge,
Illuminare his, qui in tenebris et in umbra
mortis sedent, * ad dirigendos pedes
nostros in viam pacis. Requiem aeternam
* dona eis, Domine.

Om te verlichten wie in de duisternis en
de schaduw des doods zijn gezeten, * om
onze schreden te richten op de weg des
vredes. Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Et lux perpetua * luceat eis.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

ANT. Ego sum resurrectio et vita; qui
credit in me, etiam si mortuus fuerit,
vivet; et omnis qui vivit et credit in me,
non morietur in aeternum.

ANT. Ik ben de verrijzenis en het leven;
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven; en ieder die leeft en in Mij
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

Psalm 129
De profundis clamavi ad te, Domine; *
Domine, exaudi vocem meam.

Uit de diepten roep ik tot U, Heer; * Heer,
hoor mijn klagen.
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Laat uw oor luisteren * naar mijn roepen Fiant aures tuae intendentes, * in vocem
en smeken.
deprecationis meae.
Als Gij onze zonden indachtig blijft,
Heer; * Heer, wie zal stand houden?

Si iniquitates observaveris, Domine; *
Domine, quis sustinebit?

Maar bij U is vergeving, * en wegens uw Quia apud te propitiatio est, * et propter
wet mag ik op U, Heer, vertrouwen. legem tuam sustinui te, Domine. Daarom vertrouwt mijn ziel op zijn
Sustinuit anima mea in verbo ejus, *
woord, * vertrouwt mijn ziel op den Heer. speravit anima mea in Domino.
Van de morgenwake tot de nacht * ziet
Israël uit naar den Heer.

A custodia matutina usque ad noctem *
speret Israël in Domino.

Want bij den Heer is ontferming, * en
overvloedig is zijn verlossing.

Quia apud Dominum misericordia, * et
copiosa apud eum redemptio.

Hij zelf zal Israël bevrijden * van al zijn Et ipse redimet Israël * ex omnibus
zonden.
iniquitatibus ejus.
Heer, * geef hun de eeuwige rust.

Requiem aeternam * dona eis, Domine.

En het eeuwige licht * verlichte hen.

Et lux perpetua * luceat eis.

. Van de poort der hel.

. A porta inferi.

. Verlos, Heer, hun zielen.

. Erue, Domine, animas eorum.

. Dat zij rusten in vrede.

. Requiescant in pace.

. Amen.

. Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

Laat ons bidden. - God, die uw dienaren
als navolgers der apostelen door de
bisschoppelijke en priesterlijke
waardigheid groot hebt gemaakt; geef,
vragen wij, dat zij ook voor eeuwig in
hun gezelschap worden opgenomen.

Oremus. - Deus, qui inter apostolicos
sacerdotes famulos tuos pontificali seu
sacerdotali fecisti dignitate vigere:
praesta, quaesumus; ut eorum quoque
perpetuo aggregentur consortio.

God, die vergiffenis schenkt en het heil
der mensen liefhebt, wij vragen uwe
goedertierenheid: dat Gij de
medebroeders, verwanten en weldoeners
van onze gemeenschap, die uit deze we-

Deus, veniae largitor et humanae salutis
amator: quaesumus clementiam tuam; ut
nostrae congregationis fratres, propinquos
et benefactores, qui ex hoc
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saeculo transierunt, beata Maria semper
Virgine intercedente cum omnibus sanctis
tuis, ad perpetuae beatitudinis consortium
pervenire concedas.

reld gescheiden zijn, door de voorspraak
van de zalige Maria altijd Maagd en al
uw heiligen, tot het deelhebben aan de
eeuwige zaligheid moogt doen komen.

Fidelium, Deus, omnium Conditor et
Redemptor, animabus famulorum
famularumque tuarum remissionem
cunctorum tribue peccatorum: ut
indulgentiam, quam semper optaverunt,
piis supplicationibus consequantur: Qui
vivis et regnas cum Deo Patre in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. . Amen.

God, Schepper en Verlosser van alle
gelovigen, schenk aan de zielen van uw
dienaren en dienaressen vergiffenis van
alle zonden; opdat zij de kwijtschelding
die zij steeds hebben verlangd, door onze
vrome smeekbeden verkrijgen; Gij die
leeft en heerst met God den Vader in de
eenheid van den Heiligen Geest, God,
door alle eeuwen der eeuwen. . Amen.

. Requiem aeternam dona eis, Domine.

. Heer, geef hun de eeuwige rust.

. Et lux perpetua luceat eis.

. En het eeuwige licht verlichte hen.

. Requiescant in pace.

. Dat zij rusten in vrede.

. Amen.

. Amen.

De getijden voor de overledenen op allerzielen
De vespers
De Vespers van de Gedachtenis van Alle Overleden Gelovigen op 2 November volgen
onmiddellijk op de Vespers van het feest van Allerheiligen (bladz. 1167). Als aan het
slot van deze Vespers Benedicamus Domino is gezongen, vangt men aanstonds aan
met de antifoon Placebo Domino en de volgende psalmen (bladz. 1346 vlg.). Ook
vóór de psalmen worden de antifonen in hun geheel gezongen of gezegd.
Als de antifoon na de lofzang Magnificat is herhaald, vervolgt men geknield:
Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.
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. Van de poort der hel.

. A porta inferi.

. Verlos, Heer, hun zielen.

. Erue, Domine, animas eorum.

. Dat zij rusten in vrede.

. Requiescant in pace.

. Amen.

. Amen.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

Laat ons bidden. - God, Schepper en
Verlosser van alle gelovigen, schenk aan
de zielen van uw dienaren en dienaressen
vergiffenis van alle zonden; opdat zij de
kwijtschelding die zij steeds hebben
verlangd, door onze vrome smeekbeden
verkrijgen; Gij die leeft en heerst met
God den Vader in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen.

Oremus. - Fidelium, Deus, omnium
Conditor et Redemptor, animabus
famulorum famularumque tuarum
remissionem cunctorum tribue
peccatorum: ut indulgentiam, quam
semper optaverunt, piis supplicationibus
consequantur: Qui vivis et regnas cum
Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia saecula saeculorum.

. Amen.

. Amen.

. Heer, geef hun de eeuwige rust.

. Requiem aeternam dona eis, Domine.

. En het eeuwige licht verlichte hen.

. Et lux perpetua luceat eis.

. Dat zij rusten in vrede.

. Requiescant in pace.

. Amen.

. Amen.

De metten
In stilte bidt men Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den almachtigen
Vader. Hierna volgt onmiddellijk de uitnodigingszang:
DEN KONING, voor wien alles leeft,
komt, laat ons Hem aanbidden.

REGEM, cui omnia vivunt, venite
adoremus.

Den Koning, voor wien alles leeft, komt, Regem, cui omnia vivunt, venite
laat ons Hem aanbidden.
adoremus.
Ps. 94. Komt, laat ons jubelen in den
Heer, ons verheugen in God, ons heil; laat
ons voor zijn aanschijn treden met
lofprijs, voor Hem jubelen met lofgezang.

Ps. Venite, exsultemus Domino,
jubilemus Deo, salutari nostro;
praeoccupemus faciem ejus in
confessione, et in psalmis jubilemus ei.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1387

Regem, cui omnia vivunt, venite
adoremus.

Den Koning, voor wien alles leeft, komt,
laat ons Hem aanbidden.

Quoniam Deus magnus Dominus, et Rex
magnus super omnes deos: quoniam non
repellet Dominus plebem suam; quia in
manu ejus sunt omnes fines terrae, et
altitudines montium ipse conspicit.

Want een grote God is de Heer, en een
grote Koning boven alle goden. Want de
Heer zal zijn volk niet verwerpen; in zijn
handen immers zijn alle grenzen der
aarde, en de hoogten der bergen zijn zijn
eigendom.

Venite adoremus.

Komt, laat ons Hem aanbidden.

Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit
illud, et aridam fundaverunt manus ejus;
venite, adoremus et procidamus ante
Deum; ploremus coram Domino, qui fecit
nos, quia ipse est Dominus Deus noster;
nos autem populus ejus, et oves pascuae
ejus.

Want van Hem is de zee, Hij maakte haar,
en zijne handen vormden het droge.
Komt, laat ons God aanbidden en voor
Hem ons nederwerpen, en nederknielen
voor den Heer die ons maakte; want Hij
is de Heer onze God, en wij zijn zijn volk,
de schapen zijner kudde.

Regem, cui omnia vivunt, venite
adoremus.

Den Koning, voor wien alles leeft, komt,
laat ons Hem aanbidden.

Hodie, si vocem ejus audieritis, nolite
obdurare corda vestra, sicut in
exacerbatione secundum diem tentationis
in deserto; ubi tentaverunt me patres
vestri, probaverunt et viderunt opera mea.

Och, mocht gij heden horen naar zijn
stem: ‘Verstokt uw harten niet zoals bij
de verbittering ten dage der beproeving
in de woestijn, toen uwe vaderen Mij
tartten en beproefden, hoewel zij mijn
werken hadden gezien’.

Venite adoremus.

Komt, laat ons Hem aanbidden.

Quadraginta annis proximus fui
generationi huic, et dixi: Semper hi errant
corde; ipsi vero non cognoverunt vias
meas; quibus juravi in ira mea; Si
introibunt in requiem meam.

Veertig jaren was Ik dit geslacht nabij,
en Ik zeide: ‘Steeds dwaalt hun hart van
Mij af, en zij kennen mijne wegen niet’.
Daarom zwoer Ik in mijn gramschap: ‘Tot
mijne rustplaats zullen zij niet ingaan’.

Regem, cui omnia vivunt, venite
adoremus.

Den Koning, voor wien alles leeft, komt,
laat ons Hem aanbidden.

Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis.
eeuwige licht verlichte hen.
Venite, adoremus.

Komt, laat ons Hem aanbidden.
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Den Koning, voor wien alles leeft, komt, Regem, cui omnia vivunt, venite
laat ons Hem aanbidden.
adoremus.

De eerste nachtwake
Antifonen, psalmen en vers zoals op bladz. 1354 vlg.
1 LES (Job 7, 16-21). Gun mij wat rust,
o Heer; mijn dagen zijn immers slechts
ijdelheid. Wat is de mens, dat Gij zoveel
belang in hem stelt, en hem uw aandacht
blijft schenken? Reeds vroeg in de
morgen zijt Gij bij hem en stelt hem
aanstonds op de proef. Hoe lang zal het
nog duren dat Gij mij niet met rust laat,
mij zelfs de kans niet geeft dat ik mijn
speeksel doorslik? Heb ik gezondigd, wat
deed ik U, cipier der mensen? Waarom
houdt Gij mij voor uw tegenstander en
ben ik mijzelven tot last? Waarom neemt
Gij mijn zonde niet weg en verwijdert Gij
niet mijn ongerechtigheid? Zie, nu reeds
slaap ik in het stof, en als Gij mij morgen
vroeg komt zoeken, zal ik niet meer zijn.

LECTIO 1. Parce mihi, Domine; nihil enim
sunt dies mei. Quid est homo, quia
magnificas eum? aut quid apponis erga
eum cor tuum? Visitas eum diluculo, et
subito probas illum. Usquequo non parcis
mihi, nec dimittis me, ut glutiam salivam
meam? Peccavi, quid faciam tibi, o custos
hominum? quare posuisti me contrarium
tibi, et factus sum mihimetipsi gravis?
Cur non tollis peccatum meum, et quare
non aufers iniquitatem meam? Ecce nunc
in pulvere dormiam; et, si mane me
quaesieris, non subsistam.

BEURTZANG. Ik geloof dat mijn Verlosser
leeft, en dat ik op de laatste dag zal
opstaan uit de aarde. En met mijn vlees
bekleed, zal ik God, mijn Heiland, zien.

RESP. Credo quod Redemptor meus vivit,
et in novissimo die de terra surrecturus
sum. Et in carne mea videbo Deum,
Salvatorem meum.

Ik zal Hem zien, ik zelf; met eigen ogen Quem visurus sum ego ipse, et non alius;
zal ik Hem aanschouwen. - En met mijn et oculi mei conspecturi sunt. - Et in came
vlees bekleed, zal ik God, mijn Heiland, mea videbo Deum, Salvatorem meum.
zien.
2 LES (Job 14, 1-6). De mens, geboren
uit een vrouw, leeft korte tijd en is
vervuld van ellende. Hij komt op als een
bloem en wordt vertrapt, hij is vluchtig
als een schaduw en blijft niet wat hij is.
En op zo

LECTIO 2. Homo natus de muliere, brevi
vivens tempore, repletur multis miseriis.
Qui quasi flos egreditur et conteritur, et
fugit velut umbra, et numquam in eodem
statu per-
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manet. Et dignum ducis super
hujuscemodi aperire oculos tuos et
adducere eum tecum in judicium? Quis
potest facere mundum de immundo
conceptum semine? Nonne tu qui solus
es? Breves dies hominis sunt, numerus
mensium ejus apud te est; constituisti
terminos ejus, qui praeteriri non poterunt.
Recede paululum ab eo, ut quiescat,
donec optata veniat, sicut mercenarii, dies
ejus.

iemand acht Gij het de moeite waard uw
oog te vestigen; zo iemand daagt Gij voor
uw rechterstoel? Wie kan rein maken wat
uit onrein zaad werd ontvangen? Zijt Gij
het niet, de enige? Kort zijn de dagen van
den mens. Bij U ligt het getal van zijn
maanden; Gij hebt zijn grens bepaald, die
hij niet kan overschrijden. Laat hem
daarom nog wat rust, totdat hij zich als
een huurling verheugen zal in de verlopen
dag.

RESP. Qui Lazarum resuscitasti a
monumento foetidum, tu eis, Domine,
dona requiem et locum indulgentiae.

BEURTZANG. Gij, die Lazarus, toen hij
reeds tot ontbinding overging, hebt
gewekt uit het graf, geef hun, Heer, de
rust en het oord van vergiffenis.

Qui venturus es judicare vivos et mortuos, Gij, die zult komen om te oordelen
et saeculum per ignem. - Tu eis, Domine, levenden en doden, en de wereld door het
dona requiem et locum indulgentiae.
vuur. - Geef hun, Heer, de rust en het
oord van vergiffenis.
LECTIO 3. Pelli meae, consumptis
carnibus, adhaesit os meum, et derelicta
sunt tantummodo labia circa dentes meos.
Miseremini mei, miseremini mei, saltem
vos, amici mei, quia manus Domini tetigit
me. Quare persequimini me sicut Deus,
et carnibus meis saturamini? Quis mihi
tribuat ut scribantur sermones mei? Quis
mihi det ut exarentur in libro, stylo ferreo
et plumbi lamina, vel celte sculpantur in
silice? Scio enim quod redemptor meus
vivit, et in novissimo die de terra
surrecturus sum; et rursum circumdabor
pelle mea, et in carne

3 LES (Job 19, 20-27). Mijn vlees is
weggeteerd, ik ben vel over been; er zijn
alleen nog lippen rond mijn tanden.
Ontfermt u over mij, ontfermt gij u
tenminste over mij, mijn vrienden, want
de hand des Heren heeft mij geraakt.
Waarom vervolgt gij mij gelijk God dit
deed, en verzadigt gij u aan mijn vlees?
Wie geeft mij tijd mijn woorden neer te
schrijven, op te tekenen in een boek, met
ijzeren stift en op een loden plaat, of met
een beitel te griffen in een steen? Want
ik weet, dat mijn Verlosser leeft, en dat
ik op de jongste dag zal opstaan uit de
aarde; en wederom zal ik met huid
worden overtrokken, en met mijn vlees
be-
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kleed zal ik God zien. Ik zal Hem zien,
ik zelf; met eigen ogen zal ik Hem
aanschouwen. Deze verwachting koester
ik diep in mijn hart.

mea videbo Deum meum. Quem visurus
sum ego ipse, et oculi mei conspecturi
sunt, et non alius. Reposita est haec spes
mea in sinu meo.

BEURTZANG. Heer, als Gij ten oordeel RESP. Domine quando veneris judicare
komt over de aarde, waar berg ik mij dan terram, ubi me abscondam a vultu irae
voor uw gramschap? Want al te zeer heb tuae? Quia peccavi nimis in vita mea.
ik gezondigd in mijn leven.
Ik ben ontzet over wat ik bedreef, en
beschaamd sta ik voor U. Als Gij ten
oordeel komt, veroordeel mij dan niet. Want al te zeer heb ik gezondigd in mijn
leven.

Commissa mea pavesco, et ante te
erubesco. Dum veneris judicare, noli me
condemnare. - Quia peccavi nimis in vita
mea.

Heer, geef hun de eeuwige rust; en het Requiem aeternam dona eis, Domine; et
eeuwige licht verlichte hen. - Want al te lux perpetua luceat eis. - Quia peccavi
zeer heb ik gezondigd in mijn leven.
nimis in vita mea.

De tweede nachtwake
Antifonen, psalmen en vers zoals op bladz. 1361 vlg.
4 LES. Uit het boek van den heiligen
bisschop Augustinus over de zorg voor
de doden (hoofdst. 2 en 3). - De
verzorging van de begrafenis en de klas
en plechtigheid der uitvaart zijn meer een
troost voor de levenden dan een hulp voor
de doden. Toch moeten daarom de
lichamen der overledenen niet achteloos
worden weggeworpen, vooral niet van de
rechtvaardigen en gelovigen, wier geest
zich daarvan op heilige wijze als van een
werktuig of instrument heeft bediend tot
allerlei goede werken. Indien immers een
kleed of ring van een vader, of wat dan
ook, voor de nakomelingen des te meer
waarde heeft naarmate hun liefde voor de
ouders groter is, moet men zeker de
lichamen

LECTIO 4. Ex libro sancti Augustini
episcopi de cura pro mortuis gerenda. Curatio funeris, conditio sepulturae,
pompa exsequiarum magis sunt vivorum
solatia, quam subsidia mortuorum. Nec
ideo tamen contemnenda et abjicienda
sunt corpora defunctorum, maximeque
justorum ac fidelium, quibus tamquam
organis et vasis ad omnia bona opera
sancte usus est spiritus. Si enim paterna
vestis et anulus, ac si quid hujusmodi,
tanto carius est posteris, quanto erga
parentes major affectus, nullo modo ipsa
spernenda sunt corpora, quae utique
multo familiarius atque conjunc-
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tius quam quaelibet indumenta gestamus.
Haec enim non ad ornamentum vel
adjutorium, quod adhibetur extrinsecus,
sed ad ipsam naturam hominis pertinent.
Unde et antiquorum justorum funera
officiosa pietate curata sunt, et exsequiae
celebratae, et sepultura provisa; ipsique,
cum viverent, de sepeliendis vel etiam
transferendis suis corporibus filiis
mandaverunt.

niet minachten, die wij ongetwijfeld veel
inniger met ons verbonden ronddragen
dan welk kledingstuk ook. Want het
lichaam werd ons niet geschonken als een
sieraad of uiterlijk hulpmiddel, maar het
behoort tot het wezen zelf van den mens.
Daarom werd ook vroeger de begrafenis
der rechtvaardigen met gedienstige
vroomheid verzorgd, werd hun uitvaart
gevierd en voor hun teraardebestelling
zorg gedragen; en zij zelf gaven bij hun
leven aan hun kinderen bevelen
aangaande de begrafenis en zelfs
aangaande het overbrengen van hun
lichaam.

RESP. Memento mei, Deus, quia ventus BEURTZANG. Gedenk mij, Heer, want als
est vita mea, nec aspiciat me visus
de wind is mijn leven, en geen
hominis.
mensenoog zal mij nog aanschouwen.
De profundis clamavi ad te, Domine;
Domine, exaudi vocem meam. - Nec
aspiciat me visus hominis.

Uit de diepten roep ik tot U, Heer; Heer,
hoor mijn klagen. - En geen mensenoog
zal mij nog aanschouwen.

LECTIO 5. Recordantis et precantis
affectus cum defunctis a fidelibus
carissimis exhibetur, eum prodesse non
dubium est iis, qui cum in corpore
viverent, talia sibi post hanc vitam
prodesse meruerunt. Verum, etsi aliqua
necessitas vel humari corpora, vel in
sacris locis humari nulla data facultate
permittat, non sunt praetermittendae
supplicationes pro spiritibus mortuorum.
Quas faciendas pro omnibus in christiana
et catholica societate defunctis, etiam
tacitis eorum nominibus, sub generali
commemoratione suscepit Eccle-

5 LES (hoofdst. 4). Er valt niet aan te
twijfelen dat de herdenking en het gebed
voor de afgestorvenen door de gelovigen
die hun dierbaar waren, ten goede komt
aan hen die tijdens hun leven verdienden
daarvan na hun dood voordeel te hebben.
Het kan voorkomen, dat er geen
gelegenheid bestaat de lichamen te
begraven, of bij te zetten op gewijde
grond; maar daarom moet men niet
nalaten voor de zielen der afgestorvenen
te bidden. De Kerk heeft op zich genomen
in een algemene herdenking te bidden
voor allen, die in de christelijke en
katholieke gemeenschap zijn ontslapen,
ook al zijn hun namen onbekend; opdat,
indien de afge-
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storvenen geen ouders, kinderen,
familieleden of vrienden hebben, deze
gebeden door de ene,
gemeenschappelijke, tedere moeder
worden verricht. Wanneer echter deze
smeekbeden voor de overledenen, uit
oprecht geloof en godsvrucht verricht,
zouden ontbreken, dan meen ik, dat het
hun zielen niets zou baten, op welke
plaats ook hun levenloze lichamen
werden neergelegd.

sia; ut quibus ad ista desunt parentes, aut
filii, aut quicumque cognati vel amici, ab
una eis exhibeantur pia matre communi.
Si autem deessent istae supplicationes,
quae fiunt recta fide ac pietate pro
mortuis, puto quod nihil prodesset
spiritibus eorum, quamlibet in locis
sanctis exanima corpora ponerentur.

BEURTZANG. Wee mij, o Heer, want al te
zeer heb ik gezondigd in mijn leven. Wat
moet ik, arme, doen; waar zal ik vluchten
dan tot U, mijn God? Ontferm U over
mij, wanneer Gij komt ten jongsten dage.

RESP. Hei mihi, Domine, quia peccavi
nimis in vita mea. Quid faciam, miser?
ubi fugiam, nisi ad te, Deus meus?
Miserere mei, dum veneris in novissimo
die.

Mijn ziel is zeer geschokt; doch Heer, Anima mea turbata est valde, sed tu,
kom haar te hulp. - Ontferm U over mij, Domine, succurre ei. - Miserere mei, dum
wanneer Gij komt ten jongsten dage.
veneris in novissimo die.
6 LES (hoofdst. 18). Als dit nu zo is, laat
ons dan overtuigd zijn dat aan de
overledenen wien wij onze zorgen wijden,
niets ten goede komt dan hetgeen wij
voor hen afsmeken hetzij door het offer
des altaars, hetzij door gebed en aalmoes;
hoewel dit niet tot voordeel is van allen
voor wie het wordt verricht, maar slechts
van hen voor wie bij hun leven bereid
wordt, dat het hun tot voordeel strekt.
Maar omdat wij niet kunnen
onderscheiden wie dit zijn, moeten wij
het doen voor alle wedergeborenen, opdat
niemand van hen, die door deze weldaden
moeten en kunnen worden bereikt, worde
vergeten. Het is immers beter dat er
overtollige gebeden zijn voor hen, wien
zij

LECTIO 6. Quae cum ita sint, non
existimemus ad mortuos, pro quibus
curam gerimus, pervenire, nisi quod pro
eis sive altaris, sive orationum, sive
eleemosynarum sacrificiis solemniter
supplicamus; quamvis non pro quibus
fiunt, omnibus prosint, sed iis tantum pro
quibus, dum vivunt, comparatur ut
prosint. Sed quia non discernimus qui
sunt, oportet ea pro regeneratis omnibus
facere, ut nullus eorum praetermittatur,
ad quos haec beneficia possint et debeant
pervenire. Melius enim supererunt ista
eis, quibus nec obsunt nec prosunt, quam
eis deerunt,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1393

quibus prosunt. Diligentius tamen facit
haec quisque pro necessariis suis, quo pro
illo fiat similiter a suis. Corpori autem
humando quidquid impenditur, non est
praesidium salutis, sed humanitatis
officium, secundum affectum quo nemo
umquam carnem suam odio habet. Unde
oportet ut quam potest pro carne proximi
curam gerat, cum ille inde recesserit, qui
gerebat. Et si haec faciunt qui carnis
resurrectionem non credunt, quanto magis
debent facere qui credunt; ut corpori
mortuo, sed tamen resurrecturo et in
aeternitate mansuro, impensum ejusmodi
officium sit etiam quodammodo ejusdem
fidei testimonium.

noch schaden, noch baten, dan dat zij
zouden ontbreken aan hen, wien zij ten
voordeel zijn. Ieder doet dit met des te
meer ijver voor zijn dierbaren, opdat de
zijnen hetzelfde voor hem zouden doen.
Al wat echter besteed wordt aan de
begrafenis van het lichaam, baat niets
voor de zaligheid, maar is een plicht van
menslievendheid, volgens welke immers
niemand ooit zijn eigen vlees haat.
Daarom past het naar best vermogen zorg
te dragen voor het lichaam van den
naaste, wanneer hij die dit lichaam
bewoonde, het verlaten heeft. En wanneer
zij dit doen, die niet in de opstanding van
het vlees geloven, hoeveel te meer dan
degenen die geloven; op deze wijze
immers wordt zulk een dienstbetoon,
bewezen aan een lichaam, dat wel
gestorven is, maar dat zal verrijzen en
eeuwig leven bezitten, ook enigszins een
getuigenis van het geloof in deze
waarheid.

RESP. Ne recorderis peccata mea,
BEURTZANG. Gedenk mijn zonden niet,
Domine, dum veneris judicare saeculum o Heer, als Gij komt om de wereld te
per ignem.
oordelen door het vuur.
Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu Richt, Heer mijn God, mijn weg voor uw
tuo viam meam. - Dum veneris judicare aanschijn. - Als Gij komt om de wereld
saeculum per ignem.
te oordelen door het vuur.
Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis. - Dum veneris eeuwige licht verlichte hen. - Als Gij
judicare saeculum per ignem.
komt om de wereld te oordelen door het
vuur.

De derde nachtwake
Antifonen, psalmen en vers zoals op bladz. 1368 vlg.
LECTIO 7. De epistola prima beati Pauli 7 LES. Uit de eerste brief van den heiligen
apostoli ad Corinthios. - Si Christus
apostel Paulus aan de Corinthiërs (15,
praedicatur quod re12-22). - Indien van Christus gepredikt
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wordt, dat Hij van de doden is opgestaan,
hoe kunnen dan sommigen onder u
zeggen: De opstanding der doden is
onmogelijk? Indien immers de opstanding
der doden onmogelijk is, dan is ook
Christus niet verrezen. Maar indien
Christus niet is verrezen, dan is onze
prediking ijdel, ijdel ook uw geloof. Dan
blijken wij bovendien valse getuigen van
God te zijn, omdat wij tegen God in
hebben getuigd, dat Hij Christus heeft
opgewekt; terwijl Hij Hem niet heeft
opgewekt, als er inderdaad geen doden
verrijzen. Want zo er geen doden
verrijzen, dan is ook Christus niet
verrezen. En zo Christus niet verrezen is,
dan is uw geloof zonder nut en zijt gij
nog in uw zonden; dan zijn ook verloren
zij die in Christus ontslapen zijn. Indien
wij alleen voor dit leven onze hoop
stellen op Christus, zijn wij de meest
beklagenswaardigen van de mensen.
Maar neen, Christus is opgestaan van de
doden, als Eersteling onder hen die
ontslapen zijn; want gelijk door een mens
de dood is gekomen, daarom is ook door
een Mens de opstanding der doden. En
gelijk allen sterven door hun
gemeenschap met Adam, zo zullen ook
allen door hun gemeenschap met Christus
herleven.

surrexit a mortuis, quomodo quidam
dicunt in vobis quoniam resurrectio
mortuorum non est? Si autem resurrectio
mortuorum non est, neque Christus
resurrexit. Si autem Christus non
resurrexit, inanis est ergo praedicatio
nostra, inanis est et fides vestra.
Invenimur autem et falsi testes Dei,
quoniam testimonium diximus adversus
Deum quod suscitaverit Christum; quem
non suscitavit, si mortui non resurgunt.
Nam, si mortui non resurgunt, neque
Christus resurrexit. Quod si Christus non
resurrexit, vana est fides vestra, adhuc
enim estis in peccatis vestris; ergo et qui
dormierunt in Christo perierunt. Si in hac
vita tantum in Christo sperantes sumus,
miserabiliores sumus omnibus hominibus.
Nunc autem Christus resurrexit a mortuis,
primitiae dormientium; quoniam quidem
per hominem mors, et per hominem
resurrectio mortuorum. Et sicut in Adam
omnes moriuntur, ita et in Christo omnes
vivificabuntur.

BEURTZANG. Angst voor de dood ontstelt
mij, die dagelijks zondig en dit niet
berouw. Omdat in het dodenrijk geen
verlossing is, ontferm U mijner, God, en
wees mijn heil.

RESP. Peccantem me quotidie et non me
poenitentem, timor mortis conturbat me.
Quia in inferno nulla est redemptio,
miserere mei, Deus, et salva me.

God, verlos mij door uw Naam, en schaf Deus, in nomine tuo salvum me fac, et in
mij recht door uw kracht. - Omdat in het virtute tua libera me. - Quia in inferno
dodenrijk geen verlossing is, ontferm
nulla est redemp-
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tio, miserere mei, Deus, et salva me.

U mijner, God, en wees mijn heil.

LECTIO 8. Sed dicet aliquis: Quomodo
resurgunt mortui? qualive corpore
venient? Insipiens, tu quod seminas non
vivificatur, nisi prius moriatur. Et quod
seminas, non corpus quod futurum est
seminas, sed nudum granum, ut puta,
tritici aut alicujus ceterorum; Deus autem
dat illi corpus sicut vult, et unicuique
seminum proprium corpus. Non omnis
caro eadem caro, sed alia quidem
hominum, alia vero pecorum, alia
volucrum, alia autem piscium; et corpora
caelestia et corpora terrestria, sed alia
quidem caelestium gloria, alia autem
terrestrium. Alia claritas solis, alia claritas
lunae, et alia claritas stellarum; stella
enim a stella differt in claritate. Sic et
resurrectio mortuorum. Seminatur in
corruptione, surget in incorruptione;
seminatur in ignobilitate, surget in gloria;
seminatur in infirmitate, surget in virtute;
seminatur corpus animale, surget corpus
spiritale.

8 LES (15, 35-44). Maar, zal iemand
zeggen: Op welke wijze verrijzen de
doden, met wat voor lichaam komen zij
terug? Gij dwaas! Wat gij zelf zaait,
wordt niet levend, zo het niet gestorven
is; bovendien, wat gij zaait is niet de
uitwendige gestalte die te voorschijn
treedt, doch een naakte korrel,
bijvoorbeeld van graan of iets anders;
maar God geeft er een gestalte aan zoals
het Hem behaagt, en wel aan ieder zaad
zijn eigen gestalte. Alle vlees is niet
hetzelfde; maar anders is dat van mensen,
anders dat van het vee, van vogels en
vissen. Er zijn hemellichamen en aardse
lichamen, maar de glans der hemelse is
anders dan die der aardse. Anders is de
glans van de zon, anders is de glans van
de maan, anders de glans van de sterren;
zelfs de ene ster verschilt van de andere
in glans. Zo is het ook met de opstanding
der doden. Het wordt gezaaid in bederf,
maar het verrijst onbederfelijk; het wordt
gezaaid in oneer, maar het verrijst in
heerlijkheid; het wordt gezaaid in
zwakheid, maar het verrijst in kracht; een
dierlijk lichaam wordt gezaaid, maar een
geestelijk lichaam verrijst.

RESP. Domine, secundum actum meum
noli me judicare. Nihil dignum in
conspectu tuo egi; ideo deprecor
majestatem tuam, ut tu, Deus, deleas
iniquitatem meam.

BEURTZANG. Heer, oordeel mij niet naar
mijn doen. Wat ik voor uw ogen heb
gedaan, is zonder waarde; daarom bid ik
uw Majesteit, dat Gij, o God, mijn zonde
uitwist.

Amplius lava me, Domine, ab injustitia Was mij meer en meer van mijn
mea, et a
ongerechtigheid, o Heer, en
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zuiver mij van mijn schuld. - Dat Gij, o delicto meo munda me. - Ut tu, Deus,
God, mijn zonde uitwist.
deleas iniquitatem meam.
9 LES (15, 51-58). Zie, ik verkondig u
een geheim: wel zullen wij allen
verrijzen, maar wij zullen niet allen
veranderd worden. In een ogenblik, in
een oogwenk, bij het laatste
bazuingeschal zullen de doden verrijzen
in onvergankelijkheid en zullen wij
veranderd worden. Want dit vergankelijke
moet bekleed worden met
onvergankelijkheid, en dit sterfelijke
bekleed met onsterfelijkheid. En als dan
dit sterfelijke bekleed is met
onsterfelijkheid, dan zal het woord in
vervulling gaan dat er geschreven staat:
Verzwolgen is de dood in overwinning.
Waar is nu, dood, uw overwinning? Waar
is, dood, uw prikkel? De prikkel van de
dood is de zonde; en de zonde oefent zulk
een macht uit door de wet. Maar dank zij
aan God, die ons de overwinning heeft
gegeven door onzen Heer Jesus Christus.
En daarom mijn geliefde broeders, staat
onbeweeglijk vast; weest te allen tijde
rijk in het werk des Heren, in de
overtuiging dat uw arbeid niet tevergeefs
is in den Heer.

LECTIO 9. Ecce mysterium vobis dico:
omnes quidem resurgemus, sed non
omnes immutabimur. In momento, in ictu
oculi, in novissima tuba; canet enim tuba,
et mortui resurgent incorrupti, et nos
immutabimur. Oportet enim corruptibile
hoc induere incorruptionem, et mortale
hoc induere immortalitatem. Cum autem
mortale hoc induerit immortalitatem, tunc
fiet sermo qui scriptus est: Absorpta est
mors in victoria. Ubi est, mors, victoria
tua? ubi est, mors, stimulus tuus?
Stimulus autem mortis peccatum est,
virtus vero peccati lex. Deo autem gratias,
qui dedit nobis victoriam per Dominum
nostrum Jesum Christum. Itaque, fratres
mei dilecti, stabiles estote et immobiles;
abundantes in opere Domini semper,
scientes quod labor vester non est inanis
in Domino.

BEURTZANG. Bevrijd mij, Heer, van de
eeuwige dood op die vreselijke dag; als
hemel en aarde geschokt worden; als Gij
komt om de wereld te oordelen door het
vuur.

RESP. Libera me, Domine, de morte
aeterna, in die illa tremenda; quando caeli
movendi sunt et terra. Dum veneris
judicare saeculum per ignem.

Ik sidder van angst en vrees, wanneer het Tremens factus sum ego et timeo, dum
oordeel nadert en de komende wraak. - discussio venerit atque ventura ira. Als hemel en aarde geschokt worden.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Welk een dag, dag van gramschap, van
onheil en ellende,

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies mag-
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na et amara valde. - Dum veneris judicare grote dag vol bitterheid. - Als Gij komt
saeculum per ignem.
om de wereld te oordelen door het vuur.
Requiem aeternam dona eis, Domine; et Heer, geef hun de eeuwige rust; en het
lux perpetua luceat eis.
eeuwige licht verlichte hen.
Libera me, Domine, de morte aeterna, in
die illa tremenda; quando caeli movendi
sunt et terra. Dum veneris judicare
saeculum per ignem.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood
op die vreselijke dag; als hemel en aarde
geschokt worden; als Gij komt om de
wereld te oordelen door het vuur.

De lauden
Als de Lauden niet onmiddellijk volgen op de Metten, bidt men in stilte Onze Vader
en Wees gegroet.
De Lauden zijn geheel zoals op bladz. 1375 vlg. werd aangegeven. Als de antifoon
na de lofzang Benedictus is herhaald, bidt men knielend de gebeden, waarmede de
Vespers werden besloten (bladz. 1385).

De getijden voor de overledenen op de dag der begrafenis op de
dertigste dag na de begrafenis en bij jaargetijden
Met uitzondering van wat volgt, worden de getijden gezongen of gebeden, zoals op
bladz. 1346 vlg. werd aangegeven. Ook vóór de psalmen worden de antifonen in hun
geheel gezegd.

De vespers
Als de antifoon na de lofzang Magnificat is herhaald, bidt men knielend de volgende
gebeden.
Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

. A porta inferi.

. Van de poort der hel.

. Erue, Domine, animam ejus.

. Ontruk, Heer, zijn (haar) ziel.

. Requiescat in pace.

. Dat hij (zij) ruste in vrede.

. Amen.

. Amen.

. Domine, exaudi orationem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.
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Op de dag der begrafenis
Laat ons bidden. - Schenk uw vergeving,
bidden wij, Heer, aan de ziel van uw
dienaar (dienares) N., opdat hij (zij) na
van deze wereld gescheiden te zijn voor
U moge leven; en hetgeen hij (zij) door
de zwakheid van het vlees tijdens zijn
(haar) wandel als mens heeft misdreven,
wis het uit door de kwijtschelding van uw
goedertieren ontferming. Door onzen
Heer Jesus Christus uw Zoon, die met U
leeft en heerst in de eenheid van den
Heiligen Geest, God, door alle eeuwen
der eeuwen. . Amen.

Oremus. - Absolve, quaesumus, Domine,
animam famuli tui (famulae tuae) N., ut
defunctus (-a) saeculo tibi vivat; et, quae
per fragilitatem carnis humana
conversatione commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per
Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia
saecula saeculorum. . Amen.

ofwel het volgende gebed:
Laat ons bidden. - God, wien het eigen is
altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij
bidden U ootmoedig voor de ziel van uw
dienaar (dienares) N., die heden op uw
bevel uit deze wereld is heengegaan; lever
haar niet over in de handen van den
vijand, en vergeet haar niet voor immer,
maar beveel dat zij door de heilige
engelen worde opgenomen en naar het
hemels vaderland gebracht; opdat zij, die
op U gehoopt en in U geloofd heeft, de
straffen van de hel niet moge ondergaan,
maar de eeuwige vreugden bezitte. Door
onzen Heer.

Oremus. - Deus, cui proprium est misereri
semper et parcere, te supplices exoramus
pro anima famuli tui (famulae tuae) N.,
quam hodie de hoc saeculo migrare
jussisti; ut non tradas eam in manus
inimici, neque obliviscaris in finem, sed
jubeas eam a sanctis angelis suscipi et ad
patriam paradisi perduci; ut, quia in te
speravit et credidit, non poenas inferni
sustineat, sed gaudia aeterna possideat.
Per Dominum nostrum.

Op de derde, zevende of dertigste dag na de begrafenis
Laat ons bidden. - Wij vragen, Heer,
gewaardig U de gemeenschap met uw
heiligen en uitverkorenen te schenken aan
de ziel van uw dienaar (dienares) N., van
wiens (wier) begrafenis wij de derde
(zevende, dertigste)

Oremus. - Quaesumus, Domine, ut
animae famuli tui (famulae tuae) N., cujus
depositionis diem tertium (septimum,
trigesimum) commemoramus, sanctorum
atque electo-
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rum tuorum largiri digneris consortium, dag herdenken; en laat de eeuwige dauw
et rorem misericordiae tuae perennem van uw barmhartigheid over haar
infundas. Per Dominum nostrum.
neerdalen. Door onzen Heer.

Bij het jaargetijde
Oremus. - Deus, indulgentiarum Domine,
da animae famuli tui (famulae tuae) N.
cujus anniversarium depositionis diem
commemoramus, refrigerii sedem, quietis
beatitudinem, et luminis claritatem. Per
Dominum nostrum.

Laat ons bidden. - God, Heer van
ontferming, geef aan de ziel van uw
dienaar (dienares) N., van wiens (wier)
begrafenis wij de verjaardag herdenken,
het verblijf der verkwikking, de zaligheid
van de rust en de klaarheid van het licht.
Door onzen Heer.

. Requiem aeternam dona eis, Domine.

. Heer, geef hun de eeuwige rust.

. Et lux perpetua luceat eis.

. En het eeuwige licht verlichte hen.

. Requiescant in pace.

. Dat zij rusten in vrede.

. Amen.

. Amen.

De metten
Als de Metten niet onmiddellijk volgen op de overbrenging van het stoffelijk overschot,
bidt men in stilte Onze Vader, Wees gegroet en Ik geloof in God den almachtigen
Vader. Anders begint men onmiddellijk met de uitnodigingszang: Regem, cui omnia
vivunt, bladz. 1386.
Indien slechts een der Nachtwaken wordt gezongen of gebeden, kiest men hiervoor
op de dag der begrafenis altijd de eerste. Worden alle drie de Nachtwaken gezegd,
dan vervangt men de laatste beurtzang (na de negende les) door Libera me, Domine,
de morte aeterna, bladz. 1396.
Indien de Lauden niet onmiddellijk op de Metten volgen, besluit men de Metten door
een van de gebeden, welke boven voor het einde van de Vespers werden aangegeven.

De lauden
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Als de Lauden niet onmiddellijk op de Metten volgen, bidt men in stilte Onze Vader
en Wees gegroet.
Als de antifoon na de lofzang Benedictus is herhaald, bidt men knielend de gebeden,
welke boven voor het einde van de Vespers werden aangegeven.
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Gebeden voor de overledenen
CHRISTUS de Heer, die door zijn dood den doden is te hulp gekomen, verhore ons
nu wij bidden voor de overleden gelovigen; opdat wij door onze gebeden voor ons
het verhoopte heil en voor hen de rust verkrijgen, en het geloof waardoor wij Hem
met hen tezamen als onzen Heer belijden, ons reinige van onze zonden en hen bevrijde
van de straf.
God, bij wien de geesten der doden het leven hebben, en in wien de zielen der
uitverkorenen zich, na de last van het vlees te hebben afgelegd, in onvermengd geluk
verblijden; geef op ons smeken, dat de zielen van uw dienaren, alle overleden
gelovigen, die met de ogen van hun lichaam niet langer het tijdelijke licht kunnen
zien, de troost van het eeuwige licht mogen genieten. De kwelling des doods moge
hen niet raken; de smart der verschrikking moge hen niet overvallen; geen angst voor
straf moge hen kwellen, en geen enge ketenen van schuld mogen hen benauwen;
maar verleen dat zij, na vergiffenis van hun zonden te hebben ontvangen, de verhoopte
vreugde verwerven van de rust welke Gij hebt beloofd.
Verricht, vragen wij, Heer, voor uw dienaren, alle overleden gelovigen, deze daad
van ontferming: dat zij, die in hun gebeden hebben vastgehouden aan de waarheid
des geloofs, niet in straf de vergelding vinden voor hun daden; en dat uw goedheid
hen een plaats geeft onder de koren der engelen, zoals hun waarachtig geloof hen
hier met de scharen der gelovigen verbonden heeft.
Wij bidden uw heilige goedheid, God, almachtige Vader, voor de zielen van uw
dienaren, alle overleden gelovigen, die Gij aan de broosheid van dit leven en aan de
verwarring van het aardse lichaam hebt willen ontrukken: dat Gij hen een plaats geeft
bij de gemeente in den hoge, hen doet opstaan van de zetels der onderwereld en
binnenleidt in de woning des hemels, opdat hun lichaam, dat nu ontzield ternederligt,
in heerlijkheid moge ontwaken. Vergeef in uw liefdevolle ontferming al hun daden,
woorden en gedachten, opdat zij door de genade van uw Eniggeborene deel mogen
hebben aan zijn heerlijkheid, en met alle heiligen eens de volheid van zijn verrijzenis
verwerven.
Almachtige, eeuwige God, die in het menselijk lichaam een ziel hebt willen instorten
welke U gelijkt, en die tevens hebt bevolen dat stof tot stof zal wederkeren; wij
bidden, dat Gij de zielen van alle overleden gelovigen met uw heiligen en
uitverkorenen
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wilt doen plaats nemen op de eeuwige zetels; dat Gij hen, nu zij uit het land van
Egypte tot U wederkeren, vriendelijk en vol goedheid wilt ontvangen en hun uw
heilige engelen tegemoet zenden om hun de weg der gerechtigheid te wijzen. Verdrijf
van hen, vragen wij, alle vorsten der duisternis, en erken het pand, dat U toebehoort.
Neem aan, Heer, uw schepselen die niet door vreemde goden zijn geschapen, maar
door U, den enigen levenden en waren God; want geen god is er buiten U, o Heer,
en niets is gelijk aan uwe werken. Verblijd, allergenadigste God, de zielen van alle
overleden gelovigen, en verlicht hen door de rijkdom van uw ontferming; wees niet
indachtig hun vroegere misdaden en verdwazing, welke het geweld van boze begeerte
in hen heeft verwekt. Al hebben zij gezondigd, zij hebben U nochtans niet
verloochend, maar, getekend met het teken des geloofs, hebben zij U, die alles en
onder dit alles ook hen hebt gemaakt, in geloof aanbeden.
God, die alleen in staat zijt na de dood nog artsenij te reiken; geef, vragen wij, dat
de zielen van uw dienaren en dienaressen, die aan de besmetting der aarde zijn ontrukt,
aan de zijde van uw verlossing mogen worden geteld; dat zij mogen delen in de
heilige verrijzenis, en in de hemel het eeuwige leven bezitten. Door U, Jesus Christus,
Heiland der wereld, die met den Vader en den Heiligen Geest leeft en heerst, God,
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed uit het Euchologion der Grieken
God van de geesten en van alle vlees, die de dood hebt vertreden, den duivel hebt
overwonnen en aan de wereld het leven hebt gegeven; Gij, Heer, geef aan de zielen
van uw dienaren en dienaressen die ontslapen zijn, de rust in een plaats van licht, in
een plaats van koelte, in een plaats van verkwikking, waar geen smart is, droefheid
of geween. Vergeef hun, als een goede en menslievende God, alle zonden die zij
door woorden, daden of gedachten hebben bedreven; want er is geen mens, die leeft
en niet zondigt; Gij alleen immers zijt vrij van zonde, uw gerechtigheid is een
gerechtigheid in eeuwigheid, en uw woord is waarheid: dat Gij, Christus onze God,
de verrijzenis zijt, het leven en de rust van uw dienaren en dienaressen die ontslapen
zijn; en U brengen wij eer, zoals aan uw eeuwigen Vader en uw alheiligen, goeden
en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gij die met eigen bloed, o Heiland, de stervelingen hebt vrijgekocht, ons door uw
dood van de bittere dood hebt verlost, en ons door uw verrijzenis het eeuwige leven
hebt geschonken; geef rust,
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Heer, aan allen die godvruchtig zijn ontslapen, hetzij in de eenzaamheid of in de
steden, op zee, op het land, of waar dan ook, koningen, priesters, bisschoppen,
monniken en wereldlingen, van alle leeftijden en uit alle volken; en maak hen waardig
uw hemels koninkrijk binnen te treden.
Door uw opstanding uit de doden, Christus, heeft de dood niet langer macht over
hen die vroom zijn ontslapen. Daarom bidden wij U met aandrang: geef rust in uw
voorhoven en in de schoot van Abraham aan uw dienaren, die van Adam af tot op
onze dagen U in de zuiverheid des harten hebben gediend, onze vaderen en broeders,
vrienden en verwanten, alle mensen die hun leven in geloof hebben beeindigd en tot
U zijn ingegaan. Maak hen waardig, God, uw hemels koninkrijk binnen te treden.
Gij, die in grondeloze wijsheid alles liefdevol bestuurt en ieder toedeelt wat hem ten
voordeel is, Gij die alleen Schepper zijt; geef rust, Heer, aan de zielen van uw
dienaren. In U toch hebben zij hun hoop gesteld, want Gij zijt onze Schepper, onze
Maker en God.
Schenk rust, Verlosser, aan uw dienaren te midden der rechtvaardigen, en laat hen,
gelijk geschreven staat, wonen in uw voorhoven; sla in uw goedheid geen acht op
de fouten die zij, vrijwillig of onvrijwillig, wetend of in onwetendheid, hebben
bedreven.

Gebeden voor afzonderlijke overledenen
WIJ bevelen U, Heer, de ziel van uw dienaar (dienares) N. aan, en wij bidden U,
Christus Jesus, Zaligmaker der wereld, dat Gij niet zult weigeren aan haar, voor wie
Gij in uw ontferming op aarde zijt nedergedaald, een plaats te geven in de schoot
der aartsvaders. Erken, Heer, uw schepsel, dat niet door vreemde goden is geschapen,
maar door U, den enigen levenden en waren God; want geen god is er buiten U, en
niets is gelijk aan uwe werken. Verblijd, Heer, zijn (haar) ziel met uw aanschijn, en
wees niet indachtig zijn (haar) vroegere zonden en uitzinnigheid, welke het geweld
en de gloed der hartstocht in hem (haar) heeft verwekt. Want al heeft hij (zij)
gezondigd, toch heeft hij (zij) den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest niet
verloochend; maar hij (zij) heeft geloofd en de ijver voor God in zich gedragen, en
God, die alles heeft geschapen, aanbeden.
Al zijn wij ontkracht door wrede en nieuwe wonden, en al is ons hart geschonden,
toch bidden wij uw ontferming, Verlosser der wereld,
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met smekende stem: dat Gij de ziel van onze geliefde, die tot U, haar eigen Maker,
wederkeert, met mildheid en liefde zult ontvangen. Indien zij door het verblijf in dit
vlees smetten mocht hebben belopen, delg ze genadig uit, o God, in uw onwankelbare
goedheid, vergeef ze vol liefde en doe ze voor eeuwig verzinken in vergetelheid.
Neem haar op in de rijen van uw heiligen, opdat zij U tezamen met hen moge loven,
en eenmaal in het lichaam moge wederkeren.
U, heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, smeken wij met aandrang voor de
ziel van uw dienaar (dienares) N., die Gij van het begin dezer wereld af hebt bestemd
tot U te komen: dat Gij, Heer, haar gelieft te geven de plaats des lichts, de plaats van
verkwikking en rust. Dat de poorten der hel en de wegen der duisternis haar niet
weerhouden; dat zij een plaats vinde in het verblijf der heiligen en in het heilige licht,
dat Gij eens beloofd hebt aan Abraham en zijn zaad; en dat zij geen schade moge
lijden. Maar, als die grote dag van verrijzenis en vergelding zal zijn gekomen, wek
haar op, Heer, tezamen met uw heiligen en uitverkorenen; vergeef haar hare fouten
en zonden tot de laatste penning, opdat zij met U het leven der onsterfelijkheid en
het eeuwige rijk moge verwerven.
Neem aan, Heer, de ziel van uw dienaar (dienares) N. die tot U wederkeert. Bekleed
haar met het gewaad des hemels, was haar in de heilige bron van het eeuwige leven,
opdat zij zich verheuge onder de verheugden, wijs zij onder de wijzen, en nederzitte
te midden van de bekranste martelaren. Moge zij voortgaan te midden van de
patriarchen en de profeten, en zich beijveren Christus te volgen in het gevolg der
apostelen; onder de engelen en aartsengelen aanschouwe zij Gods heerlijkheid, en
te midden van de stralende stenen van het paradijs bezitte zij de blijdschap. Daar
moge zij de kennis der mysteriën verwerven, te midden van cherubim en serafim de
luister vinden van God; tezamen met de vier en twintig ouderlingen moge zij het lied
der liederen horen, en haar gewaad wassen te midden van hen die hun klederen
wassen in de bron des lichts; zij moge aankloppen tezamen met hen die zoeken binnen
te gaan, en de poorten van het hemelse Jerusalem geopend vinden; te midden van
hen die God aanschouwen, moge zij Hem zien van aangezicht tot aangezicht, en
onder hen die daar luisteren met geestelijk oor de hemelse jubel vernemen. Neem
aan, Heer, uw dienaar (dienares) in de hemelse woning; geef hem (haar) de rust en
het koninkrijk, dit is het Jerusalem des hemels; vlij hem (haar) neder in de schoot
van onze oudvaders, dit is van Abraham, Isaac en Jacob; moge hij (zij) deel
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hebben aan de eerste opstanding en op de dag der verrijzenis het lichaam ontvangen;
doe hem (haar) naderkomen met de gezegenden die mogen naderen tot de rechterhand
van God den Vader, om daar met de zaligen het eeuwige leven te bezitten. Door
Christus onzen Heer.

Gebeden na de begrafenis
Nu wij volgens het gebruik der gelovigen de plicht van het begraven van het
menselijke lichaam hebben vervuld, laat ons in geloof bidden tot God, in wien alles
leven heeft: dat Hij dit lichaam, dat in zijn zwakheid door ons ter aarde is besteld,
in de kracht der heiligen ten leven wekke; dat Hij zijn ziel een plaats toedele onder
de heiligen en de gelovigen, en haar bij het oordeel zijn ontferming schenke. Van de
dood vrijgekocht, van alle schuld ontslagen, verzoend met den Vader en rustend op
de schouders van den goeden Herder, moge zij, door Gods genade, in het gevolg van
den hemelsen Koning de eeuwige vreugde genieten en deelgenoot zijn van de heiligen.
Wel vermetel is het, Heer, dat de mens een mens, dat de sterveling een sterveling,
dat stof het stof aan U, onzen Heer en God, waagt aan te bevelen. Maar nu de aarde
wederom de aarde in zich opneemt, nu het stof verkeert tot stof, totdat alle vlees tot
zijn oorsprong zal zijn weergekeerd, bidden wij, God, liefdevolle Vader, onder tranen
uw goedheid: dat Gij de ziel van uw dienaar, welke Gij uit de modderige kolk van
deze wereld naar het vaderland leidt, opneemt in de schoot van uw vriend Abraham,
en vervult met uw verkwikkende dauw. Moge zij verre blijven van de felle brand
der hel, en door uw genade gevestigd zijn in de zalige rust. En als in haar, o Heer,
een schuld is gebleven, waarvoor zij tuchtiging verdient, scheld die kwijt in de
mildheid van uw alzoete genade, zodat zij niet de vergelding voor haar zonde
ontvange, maar de liefdevolle goedheid ervare van uw vergeving. En wanneer na het
einde van de loop der wereld het hemelse rijk voor allen zal aanlichten, moge zij dan
te midden van de scharen aller heiligen tezamen met de uitverkorenen verrijzen, en
staan aan de rechterzijde om de krans te ontvangen.

Voor een overleden paus
God, die in uw onuitsprekelijke beschikking hebt gewild, dat uw dienaar N. onder
de pausen zou worden gerekend; geef, vragen wij, dat hij die op aarde de
plaatsbekleder was van uw eniggeboren Zoon, voor eeuwig worde opgenomen in
het gezelschap van uw heilige opperpriesters. Door Christus onzen Heer.

Voor een overleden bisschop
Verleen ons, Heer, dat Gij de ziel van uw dienaar Bisschop N., dien Gij verlost hebt
uit

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1405
de moeilijke strijd van deze wereld, deelgenoot maakt van uw heiligen. Door Christus
onzen Heer.
Heer Jesus Christus, Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld en de bedroefden
in al hun kommer bijstaat, wees de trooster van uw schapen. Waarlijk zalig is hij,
dien Gij, onze Herder, hebt uitverkoren en verheven; schenk hem voor zijn herderlijke
zorg het loon uwer liefde. Verhef tot uw bruidsvertrek hem, die de lamp brandend
in zijn handen heeft gedragen; geef hem de vrijmoedigheid der engelen, opdat hij
zonder beschaming nader mag treden tot uw ontoegankelijke troon. Over ons echter,
zoals het betaamt en welvallig is aan uw grootheid, strek uit uw beschermende hand;
want Gij zijt het leven, Gij onze hoop; en U brengen wij lof, en tevens aan den Vader
en den Heiligen Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor een overleden priester
* God, die uw dienaar N. als navolger van het priesterambt der apostelen door de
priesterlijke waardigheid groot hebt gemaakt; geef, vragen wij, dat hij ook voor
eeuwig in hun gemeenschap worde opgenomen. Door Christus onzen Heer.
God, die uw dienaar den priester N. door de zalving van uw ontferming hebt geheiligd,
en hem na een gelukkig einde hebt opgenomen; aanvaard genadig onze gebeden, en
geef dat hij, gelijk hij door zijn verdiensten bij U mag verwijlen, in zijn voorbeeld
niet van ons moge wijken.
Almachtige, eeuwige God, wij smeken met aandrang uw Majesteit, dat Gij aan
uw dienaar den priester N., dien Gij tot uw rust hebt willen roepen, een zetel van ere
en de vrucht der eeuwige zaligheid wilt schenken; opdat hetgeen hij voor onze ogen
heeft geleerd en verricht, ons niet tot oordeel strekke, maar werkzaam zij tot
geestelijke wasdom; zodat wij tezamen met hem, om wille van wien wij ons nu op
aarde verheugen, bij U mogen jubelen in de hemel.

Voor een overleden kloosterling
Heer, onze God, die alleen de onsterfelijkheid bezit en het ontoegankelijke licht
bewoont; Gij die in uw wijsheid den mens uit aarde hebt gevormd en hem tot aarde
doet wederkeren om wille van de wet der zonde; Gij die de macht hebt naar de
onderwereld te leiden en daar weer uit terug te voeren; Gij die doet sterven en weer
levend maakt; neem aan de ziel van uw dienaar en geef hem de rust in de schoot van
Abraham, Isaac en Jacob; geef hem de krans van uw gerechtigheid en het erfdeel der
verlosten, tot heerlijkheid van uw uitverkorenen; opdat hij voor datgene wat hij in
deze
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wereld om wille van uw Naam heeft doorstaan, het rijke loon ontvange in de kluizen
van uw heiligen.

Voor overleden ouders
* God, die ons hebt bevolen vader en moeder te eren; ontferm U genadig over de
zielen van mijn vader en moeder (de ziel van mijn vader of van mijn moeder), vergeef
hun (zijn, haar) zonden, en laat mij hen (hem, haar) weerzien in de vreugde van het
eeuwige licht. Door Christus onzen Heer.

Voor overleden medebroeders, verwanten en weldoeners
God, die vergiffenis schenkt en het heil der mensen liefhebt, wij vragen uw
goedertierenheid: dat Gij onze medebroeders, verwanten en weldoeners, die uit deze
wereld gescheiden zijn, door de voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd en
van al uw heiligen, tot het deelhebben aan de eeuwige zaligheid moogt doen komen.
Door Christus onzen Heer.

Voor al onze voorouders
Wij bidden U, liefdevolle en barmhartige Heer, voor al onze voorouders, uw dienaren
en dienaressen die Gij hebt geschapen, die Gij door uw Eniggeborene hebt verlost
en die door uw wilsbeschikking uit dit leven zijn gescheiden. Bevrijd en bewaar hen
door uw ontferming van het straffende vuur, dat bestemd is voor boosdoeners en
goddelozen; geleid hen door dat gebied vol verschrikking; bevrijd hen van de macht
der boze en vijandige geesten; ontruk hen door uw genade aan de kolk van de tweede
dood, en maak hen waardig aan de luister en de overwinning van uw heiligen, en
aan de heerlijkheid van hen die door U ter bruiloft zijn genodigd. Neem weg en delg
uit hun zonden; en treed niet in het gericht met hen, want niemand is vrij van de
beschuldiging der zonde, tenzij uw eniggeboren Zoon, door wien ook wij uw
barmhartigheid hopen te verwerven en de vergeving der zonden, welke Hij zowel
voor ons als voor hen heeft verdiend.

Vooreen overledene die kort na het doopsel is gestorven
God, die het hemelrijk slechts opent voor hen die door het water en den Heiligen
Geest zijn herboren, doe over de ziel van uw dienaar (dienares) uw ontferming in
grote rijkdom nederdalen; en geef aan hem (haar), dien Gij na het geheim van het
doopsel spoedig en in pas verworven onschuld hebt doen overgaan, ook de volheid
der eeuwige vreugden. Door Christus onzen Heer.
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gunstig aan uw dienaren en dienaressen, en aan allen die hier en elders rusten in
Christus, vergiffenis van hun zonden; opdat zij, van alle schuld ontslagen, zich met
U eindeloos mogen verheugen. Door Christus onzen Heer.

Bij het overlijden van een klein kind
Wij bidden U ons te verhoren, almachtige Vader, eeuwige God, om wille van Jesus
Christus onzen Heer, die ons door de prijs van zijn bloed heeft vrijgekocht en van
de overmacht van den ouden vijand bevrijd; die, toen Hij wilde zalig maken wat
verloren was gegaan, niet heeft geaarzeld de menselijke natuur aan te nemen; die
gezegd heeft, dat de mensen door het heilige water des doopsels worden herboren,
en dat alle zonden door de boetvaardigheid worden vergeven. Door Hem roepen wij
U dan aan, almachtige Vader, dat Gij ons op ons bidden te hulp komt. Doe de zielen
van uw kleinen, die Gij uit de wereld tot U hebt willen roepen, delen in de
gemeenschap met de heilige kinderen van Bethlehem, die gedood zijn om wille van
Jesus Christus uw Zoon onzen Heer, en die Hem in hun witte klederen volgen waar
Hij gaat. En terwijl wij U hun zielen aanbevelen, smeken wij U om vergiffenis voor
onze eigen zonden.
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Red, heer, uw volk en zegen uw erfdeel
REIK, HEER,
AAN UW DIENAREN EN DIENARESSEN
DE RECHTERHAND VAN UW HEMELSE BIJSTAND,
OPDAT ZIJ U ZOEKEN MET GEHEEL HUN HART
EN HETGEEN ZIJ WAARDIG VRAGEN
MOGEN VERKRIJGEN.
DOOR CHRISTUS ONZEN HEER.
AMEN.
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Omdat wij in alles de bijstand van Gods goedheid nodig hebben, eindigen al onze
gebeden met een vraag dat Hij ons zou helpen. In al onze noden, hetzij van geestelijke,
hetzij van tijdelijke aard, wenden wij ons vol vertrouwen tot God, die immers onze
bede zal inwilligen als dit tot onze zaligheid strekt. Want al is het waar dat wij, als
wij slechts het rijk van God zoeken, al het overige als toegift zullen ontvangen (Mt.
6, 33), evenzeer is het waar dat God beter dan wij de geringheid van ons maaksel
kent en als een goede Vader bekommerd is om onze minste behoeften. Dit leerde
ons immers Christus, toen Hij zeide: ‘Al wat gij den Vader in mijn Naam zult vragen,
Hij zal het u geven’ (Jo. 16, 23). En dat wij met aandrang zouden blijven bidden,
leerde Hij ons met deze woorden: ‘Vraagt en gij zult verkrijgen; zoekt en gij zult
vinden; klopt en u zal worden opengedaan’ (Mt. 7, 7).

De grote litanie
Sinds de eerste eeuwen der Kerk is de litanie, een wisselgebed tussen
clerus en volk, een der meest geliefde gebedsvormen geweest. In het
Latijnse Westen is haar naam vooral verbonden met het lange smeekgebed,
dat de godsvrucht der gelovigen de naam van ‘Litanie van alle heiligen’
heeft gegeven. In haar langere vorm wordt deze litanie bij voorkeur
gezongen of gebeden bij boete- en smeekprocessies, zodat deze processies
zelf in de liturgie de naam van ‘litanie’ ontvingen. Voorgeschreven zijn
de litanie voor de vruchten der aarde op 25 April en die op de Kruisdagen
vóór het feest van 's Heren Hemelvaart.
In deze litanie bidden wij - onder aanroeping van de heiligen en met een beroep op
het heilswerk des Heren - voor alle noden van Kerk en wereld.

KYRIE, eleison.

HEER, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Christe, audi nos.

Christus, aanhoor ons.
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Christus, verhoor ons.

Christe, exaudi nos.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons. Pater de caelis, Deus, miserere nobis.
God, Zoon, Verlosser van de wereld,
ontferm U over ons.

Fili Redemptor mundi, Deus, miserere
nobis.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm Sancta Trinitas, unus Deus, miserere
U over ons.
nobis.

Heilige Maria, bid voor ons.

Sancta Maria, ora pro nobis.

H. Moeder van God,1)

Sancta Dei Genitrix,1)

H. Maagd der Maagden,

Sancta Virgo Virginum,

H. Michaël,

Sancte Michaël,

H. Gabriël,

Sancte Gabriel,

H. Raphaël,

Sancte Raphaël,

Alle heilige Engelen en Aartsengelen,

Omnes sancti Angeli et Archangeli,

Alle heilige koren van de zalige geesten, Omnes sancti beatorum Spirituum
ordines,
H. Joannes de Doper,

Sancte Joannes Baptista,

H. Joseph,

Sancte Joseph,

Alle heilige Aartsvaders en Profeten,

Omnes sancti Patriarchae et Prophetae,

H. Petrus,

Sancte Petre,

H. Paulus,

Sancte Paule,

H. Andreas,

Sancte Andrea,

H. Jacobus,

Sancte Jacobe,

H. Joannes,

Sancte Joannes,

1) ora(te) pro nobis.
1) bid(t) voor ons.
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Sancte Thoma,

H. Jacobus,

Sancte Jacobe,

H. Philippus,

Sancte Philippe,

H. Bartholomeus,

Sancte Bartholomaee,

H. Mattheus,

Sancte Matthaee,

H. Simon,

Sancte Simon,
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Sancte Thaddaee,

H. Thaddeus,

Sancte Matthia,

H. Matthias,

Sancte Barnaba,

H. Barnabas,

Sancte Luca,

H. Lucas,

Sancte Marce,

H. Marcus,

Omnes sancti Apostoli et Evangelistae, Alle heilige Apostelen en Evangelisten,
Omnes sancti Discipuli Domini,

Alle heilige Leerlingen des Heren,

Omnes sancti Innocentes,

Alle heilige Onnozele Kinderen,

Sancte Stephane,

H. Stephanus,

Sancte Laurenti,

H. Laurentius,

Sancte Vincenti,

H. Vincentius,

Sancti Fabiane et Sebastiane,

HH. Fabianus en Sebastianus,

Sancti Joannes et Paule,

HH. Joannes en Paulus,

Sancti Cosma et Damiane,

HH. Cosmas en Damianus,

Sancti Gervasi et Protasi,

HH. Gervasius en Protasius,

Omnes sancti Martyres,

Alle heilige Martelaren,

Sancte Sylvester,

H. Silvester,

Sancte Gregori,

H. Gregorius,

Sancte Ambrosi,

H. Ambrosius,

Sancte Augustine,

H. Augustinus,

Sancte Hieronyme,

H. Hiëronymus,

Sancte Martine,

H. Martinus,

Sancte Nicolae,

H. Nicolaas,

Omnes sancti Pontifices et Confessores, Alle heilige Bisschoppen en Belijders,
Omnes sancti Doctores,

Alle heilige Kerkleraren,

Sancte Antoni,

H. Antonius,

Sancte Benedicte,

H. Benedictus,

Sancte Bernarde,

H. Bernardus,

Sancte Dominice,

H. Dominicus,

Sancte Francisce,

H. Franciscus,
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Omnes sancti Sacerdotes et Levitae,

Alle heilige Priesters en Levieten,

Omnes sancti Monachi et Eremitae,

Alle heilige Monniken en Kluizenaars,

Sancta Maria Magdalena,

H. Maria Magdalena,

Sancta Agatha,

H. Agatha,

Sancta Lucia,

H. Lucia,

Sancta Agnes,

H. Agnes,

Sancta Caecilia,

H. Cecilia,

Sancta Catharina,

H. Catharina,

Sancta Anastasia,

H. Anastasia,

Omnes sanctae Virgines et Viduae,

Alle heilige Maagden en Weduwen,
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Alle Heiligen van God, spreekt voor ons Omnes Sancti et Sanctae Dei, intercedite
ten beste.
pro nobis.

Wees genadig, spaar ons, Heer.

Propitius esto, parce nobis, Domine.

Wees genadig, verhoor ons, Heer.

Propitius esto, exaudi nos, Domine.

Van alle kwaad, verlos ons, Heer.

Ab omni malo, libera nos, Domine.

Van alle zonde,1)

Ab omni peccato,1)

Van uw toorn,

Ab ira tua,

Van een plotselinge en onvoorziene dood, A subitanea et improvisa morte,
Van de lagen van den duivel,

Ab insidiis diaboli,

Van gramschap, haat, en alle kwade wil, Ab ira, et odio, et omni mala voluntate,
Van de geest van onkuisheid,

A spiritu fornicationis,

Van bliksem en noodweer,

A fulgure et tempestate,

Van de gesel van aardbeving,

A flagello terraemotus,

Van pest, hongersnood en oorlog,

A peste, fame et bello,

Van de eeuwige dood,

A morte perpetua,

Door het geheim van uw heilige
menswording,

Per mysterium sanctae incarnationis tuae,

Door uw komst,

Per adventum tuum,

Door uw geboorte,

Per nativitatem tuam,

Door uw doopsel en uw heilig vasten,

Per baptismum et sanctum jejunium tuum,

Door uw kruis en uw lijden,

Per crucem et passionem tuam,

Door uw dood en uw begrafenis,

Per mortem et sepulturam tuam,

Door uw heilige verrijzenis,

Per sanctam resurrectionem tuam,

Door uw wondervolle hemelvaart,

Per admirabilem ascensionem tuam,

Door de komst van den Heiligen Geest, Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,
den Vertrooster,
Op de dag van het oordeel,

In die judicii,

1) libera nos, Domine.
1) verlos ons, Heer.
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Peccatores, te rogamus, audi nos.

Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.

Ut nobis parcas,1)

Dat Gij ons wilt sparen,1)

Ut nobis indulgeas,

Dat Gij ons wilt vergeven,

Ut ad veram poenitentiam nos perducere Dat Gij U gewaardigt ons tot een ware
digneris,
boetvaardigheid te brengen,
Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et
conservare digneris,

Dat Gij U gewaardigt uw heilige Kerk te
besturen en te bewaren,

Ut domnum apostolicum et omnes
Dat Gij U gewaardigt den Paus en de
ecclesiasticos ordines in sancta religione gehele geestelijkheid in de heilige
conservare digneris,
godsdienst te bewaren,
Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de
digneris,
heilige Kerk te vernederen,
Ut regibus et principibus Christianis
pacem et veram concordiam donare
digneris,

Dat gij U gewaardigt aan de christelijke
koningen en vorsten vrede en ware
eendracht te geven,

Ut cuncto populo christiano pacem et
unitatem largiri digneris,

Dat Gij U gewaardigt aan de gehele
christenheid vrede en eenheid te
schenken,

Ut omnes errantes ad unitatem Ecclesiae Dat Gij U gewaardigt alle dwalenden tot
revocare, et infideles universos ad
de eenheid van de Kerk terug te roepen
Evangelii lumen perducere digneris,
en alle ongelovigen tot het licht van het
Evangelie te brengen,
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio
confortare et conservare digneris,

Dat Gij U gewaardigt onszelf in uw
heilige dienst te versterken en te bewaren.

Ut mentes nostras ad caelestia desideria Dat Gij onze harten tot hemelse
erigas,
verlangens wilt opheffen,
Ut omnibus benefactoribus nostris
sempiterna bona retribuas,

Dat Gij al onze weldoeners met eeuwige
goederen wilt vergelden,

Ut animas nostras, fratrum, propinquorum Dat Gij onze zielen en de zielen van onze
et
broeders, verwanten en

1) wij bidden U, verhoor ons.
1) te rogamus, audi nos.
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weldoeners voor de eeuwige verdoeming benefactorum nostrorum ab aeterna
wilt behoeden,
damnatione eripias,
Dat Gij U gewaardigt de vruchten van de Ut fructus terrae dare et conservare
aarde te geven en te bewaren,
digneris,
Dat Gij U gewaardigt aan alle overleden Ut omnibus fidelibus defunctis requiem
gelovigen de eeuwige rust te geven,
aeternam donare digneris,
Dat Gij U gewaardigt ons gebed te
verhoren,

Ut nos exaudire digneris,

Zoon van God,

Fili Dei,

Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, spaar ons, Heer.
parce nobis, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, verhoor ons, Heer.
exaudi nos, Domine.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
wegneemt, ontferm U over ons.
miserere nobis.
Christus, aanhoor ons.

Christe, audi nos.

Christus, verhoor ons.

Christe, exaudi nos.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Christus, ontferm U over ons.

Christe, eleison.

Heer, ontferm U over ons.

Kyrie, eleison.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1417

Pater noster... (secreto)

Onze Vader... (in stilte)

. Et ne nos inducas in tentationem.

. En leid ons niet in bekoring.

. Sed libera nos a malo.

. Maar verlos ons van het kwade.

Psalm 69

Deus, in adjutorium meum intende; *
Domine, ad adjuvandum me festina.

God, kom mij te hulp; * Heer, haast U
mij te helpen.

Confundantur et revereantur, * qui
quaerunt animam meam;

Dat beschaamd en onteerd worden, * zij
die mijn leven belagen;

Avertantur retrorsum et erubescant, * qui Dat terugdeinzen en zich schamen, * die
volunt mihi mala.
zich verheugen in mijn onheil.
Avertantur statim erubescentes, * qui
dicunt mihi: Euge, euge.

Dat spoedig vol schaamte wijken, * die
spotten over mijn ellende.

Exsultent et laetentur in te omnes, qui
quaerunt te, * et dicant semper
‘Magnificetur Dominus’ qui diligunt
salutare tuum.

Maar dat jubelen en zich in U verheugen
allen die U zoeken; * en dat altijd zeggen
‘Groot is de Heer’ zij die uw heil
verbeiden.

Ego vero egenus et pauper sum; * Deus, Ik ben arm en ellendig; * God, kom mij
adjuva me.
te hulp.
Adjutor meus et liberator meus es tu; *
Domine, ne moreris.

Gij toch zijt mijn helper en mijn redder;
* Heer, wil niet langer toeven.

Gloria Patri.

Eer aan den Vader.

. Salvos fac servos tuos.

. Maak uw dienaren zalig.

. Deus meus, sperantes in te.

. Mijn God, die op U hopen.

. Esto nobis, Domine, turris fortitudinis.

. Wees ons, Heer, een sterke toren.

. Nihil proficiat inimicus in nobis.

. Dat de vijand niets tegen ons vermoge.
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. En dat de zoon van de boosheid ons
. Et filius iniquitatis non apponat nocere
niet langer schade.
nobis.
. Heer, handel met ons niet naar onze
zonden.

. Domine, non secundum peccata nostra
facias nobis.

. En vergeld ons niet naar onze
ongerechtigheden.

. Neque secundum iniquitates nostras
retribuas nobis.

. Laat ons bidden voor onzen Paus N.

. Oremus pro Pontifice nostro N.

. De Heer beware hem, houde hem in
. Dominus conservet eum, et vivificet
leven, make hem gelukkig op aarde, en eum, et beatum faciat eum in terra, et non
levere hem niet over aan de wil van zijn tradat eum in animam inimicorum ejus.
vijanden.
. Laat ons bidden voor onze weldoeners.

. Oremus pro benefactoribus nostris.

. Heer, gewaardig U allen die ons
. Retribuere dignare, Domine, omnibus
weldoen om wille van uw Naam, met het nobis bona facientibus propter nomen
eeuwige leven te vergelden. Amen.
tuum, vitam aeternam. Amen.
. Laat ons bidden voor de overleden
gelovigen.

. Oremus pro fidelibus defunctis.

. Heer, geef hun de eeuwige rust, en het . Requiem aeternam dona eis, Domine,
eeuwige licht verlichte hen.
et lux perpetua luceat eis.
. Dat zij rusten in vrede.

. Requiescant in pace.

. Amen.

. Amen.

. Voor onze afwezige broeders.

. Pro fratribus nostris absentibus.

. Mijn God, maak zalig de dienaren die . Salvos fac servos tuos, Deus meus,
op U hopen.
sperantes in te.
. Heer, zend hun hulp uit uw heiligdom.

. Mitte eis, Domine, auxilium de sancto.

. En bescherm hen uit Sion.

. Et de Sion tuere eos.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Domine, exaudi orationem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te veniat.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

Laat ons bidden. - God, wien het altijd
eigen is genadig te zijn en te sparen;

Oremus. - Deus, cui proprium est misereri
semper et parcere: suscipe deprecationem
nostram; ut nos, et omnes famulos
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tuos, quos delictorum catena constringit, en al uw dienaren moge ontslaan van de
miseratio tuae pietatis clementer absolvat. boeien der zonden, waarmede wij zijn
gekluisterd.
Exaudi, quaesumus, Domine, supplicum
preces, et confitendum tibi parce peccatis:
ut pariter nobis indulgentiam tribuas
benignus et pacem.

Verhoor, vragen wij, Heer, de gebeden
van hen die U aanroepen, en straf niet de
zonden van hen die ze U belijden; opdat
Gij ons in uw goedheid zowel vergiffenis
als vrede moogt schenken.

Ineffabilem nobis, Domine,
misericordiam tuam clementer ostende:
ut simul nos et a peccatis omnibus exuas,
et a poenis quas pro his meremur, eripias.

Toon ons genadig, Heer, uw
onuitsprekelijke ontferming; opdat Gij
ons bevrijdt van alle zonden, en tevens
ontrukt aan de straffen, die wij daardoor
verdienen.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia
placaris: preces populi tui supplicantis
propitius respice, et flagella tuae
iracundiae, quae pro peccatis nostris
meremur, averte.

God, die door de zonde wordt beledigd
en door de boetvaardigheid verzoend; zie
genadig neer op het gebed van uw
smekend volk, en weer af de gesel van
uw gramschap, welke wij voor onze
zonden verdienen.

Omnipotens sempiterne Deus, miserere
famulo tuo Pontifice nostro N., et dirige
eum secundum tuam clementiam in viam
salutis aeternae: ut, te donante, tibi placita
cupiat, et tota virtute perficiat.

Almachtige, eeuwige God, ontferm U
over uw dienaar onzen Paus N., en geleid
hem volgens uw goedheid op de weg van
het eeuwig heil; opdat hij, door uw
genade, begere wat U behaagt en het met
alle kracht volbrenge.

Deus, a quo sancta desideria, recta
consilia, et justa sunt opera: da servis tuis
illam, quam mundus dare non potest,
pacem; ut, et corda nostra mandatis tuis
dedita, et hostium sublata formidine,
tempora sint tua protectione tranquilla.

God, uit wien de heilige verlangens zijn,
de goede voornemens en de rechtvaardige
werken, geef aan uw dienaren die vrede,
welke de wereld niet geven kan; opdat
onze harten gericht zijn op uw geboden,
de vrees voor vijanden worde
weggenomen, en wij onder uw
bescherming rustige tijden beleven.

Ure igne sancti Spiritus renes nostros et Louter, Heer, onze nieren en ons hart met
cor nostrum Domine: ut tibi casto corpore het vuur van den Heiligen Geest; opdat
serviamus, et mundo corde placeamus. wij U met een kuis lichaam dienen en met
een zuiver hart behagen.
Fidelium, Deus, omnium

God, Schepper en Verlosser van
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alle gelovigen, geef aan de zielen van uw
dienaren en dienaressen vergiffenis van
hun zonden; opdat zij de kwijtschelding
die zij steeds hebben verlangd, door onze
vrome smeekbeden verkrijgen.

Conditor et Redemptor, animabus
famulorum famularumque tuarum
remissionem tribue peccatorum: ut
indulgentiam, quam semper optaverunt,
piis supplicationibus consequantur.

Bereid, vragen wij, Heer, onze
handelingen voor door uw ingeving, en
begeleid ze met uw bijstand; opdat al ons
bidden en doen steeds met U beginne en,
aldus begonnen, door U worde voltooid.

Actiones nostras, quaesumus, Domine,
aspirando praeveni, et adjuvando
prosequere: ut cuncta nostra oratio et
operatio a te semper incipiat, et per te
coepta finiatur.

Almachtige, eeuwige God, die heerst over
levenden zowel als doden, en die U
ontfermt over allen van wie Gij vooraf
weet, dat zij door geloof en werken de
uwen zullen zijn; wij smeken U
ootmoedig, dat zij voor wie wij ons
voorgenomen hebben te bidden - hetzij
deze wereld hen nog weerhoudt in het
vlees, hetzij de toekomende hen los van
het lichaam reeds heeft opgenomen - op
voorspraak van al uw heiligen en door
uw vaderlijke goedheid, vergeving van
al hun zonden verkrijgen. Door onzen
Heer.

Omnipotens sempiterne Deus, qui
vivorum dominaris simul et mortuorum,
omniumque misereris, quos tuos fide et
opere futuros esse praenoscis: te supplices
exoramus; ut, pro quibus effundere preces
decrevimus, quosque vel praesens
saeculum adhuc in carne retinet, vel
futurum jam exutos corpore suscepit,
intercedentibus omnibus Sanctis tuis,
pietatis tuae clementia, omnium
delictorum suorum veniam consequantur.
Per Dominum nostrum.

. De Heer zij met u.

. Dominus vobiscum.

. En met uw geest.

. Et cum spiritu tuo.

. Verhore ons de almachtige en
barmhartige God.
. Amen.
. En dat de zielen der gelovigen door
de barmhartigheid van God rusten in
vrede.
. Amen.

. Exaudiat nos omnipotens et misericors
Dominus.
. Amen.
. Et fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.
. Amen.
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Gebeden voor de kerk
De Kerk welke wij op de feesten van Kerkwijding (bladz. 932) bezingen als de Bruid
die de Heer Zich aan het kruis heeft verworven, als het mystiek lichaam van Christus
en als de eerste verwerkelijking van het hemels Jerusalem, is de verzameling der
gelovigen die door het doopsel tot haar zichtbare gemeenschap zijn toegetreden.
Deze gemeenschap is gegrondvest op de heilige leer van het Evangelie, welke door
de apostelen en hun opvolgers wordt gepredikt en in haar oorspronkelijke zuiverheid
bewaard. Door de apostelen en hun opvolgers ook worden de heilige tekenen bediend,
waardoor de door Christus eens en voor altijd verdiende genade wordt betekend en
medegedeeld. De apostelen ten slotte en allen die hen rechtmatig zijn opgevolgd,
hebben van Christus, den enigen Heer der Kerk, het bestuur over zijn gelovigen
ontvangen; zij alleen kunnen ‘binden en ontbinden’ (Mt. 18, 18); alleen tot hen is
gezegd dat zij met Christus zullen zetelen om oordeel te spreken over de twaalf
stammen van het geestelijke Israël (Mt. 19, 28).
Hieruit volgt dat de Kerk, ondanks haar geestelijk karakter en de heiligheid van
haar goddelijke oorsprong, ook een zichtbare gedaante heeft. De bisschoppen vormen
haar zichtbaar bestuur; op zichtbare wijze verklaren zij de heilige Schriften volgens
de onfeilbare traditie der apostolische prediking; zij zijn de bedienaars der zichtbare
genadetekenen. Aan de kudde der Kerk heeft Christus zichtbare herders geschonken,
opdat de schapen nimmer zouden twijfelen welke weg zij moeten gaan en welke hun
ware schaapstal is. Zij kunnen alle zwakheden hebben welke mensen eigen zijn.
Maar de gemeenschap dezer herders kan niet dwalen; want dit beloofde de Heer,
toen Hij zeide dat de macht der hel zijn Kerk nimmer zal kunnen overweldigen (Mt.
16, 18). De eerste onder de bisschoppen is de opvolger van den eerste der apostelen,
sint Petrus. Tot hem in het bijzonder heeft de Heer gezegd, dat hij de rots, d.i.
fundament en baken der Kerk zou zijn (Mt. 16, 18), en dat hij als de sterkte zijner
broeders de vaste waarborg zou blijven van hun rechtgelovigheid (Lc. 22, 32). Dit
bedoelen wij als wij zeggen dat de Paus van Rome onfeilbaar is, ook als hij alleen
de apostolische prediking der Kerk op plechtige wijze verklaart, en dat de
verbondenheid met zijn zetel het zekere teken is der kerkelijke eenheid.
Zo is de Kerk, welke wij in de geloofsbelijdenis belijden en op de feesten van
Kerkwijding jubelend bezingen, zowel het heilige geheim van Christus' mystiek
lichaam en van den onzichtbaren Geest, die ons werd gezonden, als de zichtbare
gemeenschap der gelovigen onder zichtbare leiders. Daarom bidden wij ook voor de
Kerk: opdat God de menselijke zwakheid van haar herders wil sterken, zodat zij door
hun voorbeeld de waarheid prediken die zij met hun mond belijden; opdat God alle
gelovigen vervolmake in zijn liefde; opdat God de Kerk in eendracht wil be-

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1422
waren, haar prediking wasdom geven, de beletselen wegnemen welke haar zending
in de weg staan.
Deze zending der Kerk moge vooral in onze dagen menigvormig schijnen, daar
zij zich uitstrekt tot vele gebieden van het maatschappelijke en geestelijke leven,
toch is zij geen andere - de Geest die de herders der Kerk verlicht, staat er borg voor
- dan de verwerkelijking van de opdracht alle mensen te vervolmaken in Gods liefde
en hen zo te brengen tot het hemelse rijk. Als wij bidden voor het welslagen van de
zending der Kerk, doen wij dan ook niet anders dan herhalen wat de eerste christenen
reeds vroegen toen zij baden: ‘Gedenk, Heer, uw Kerk, dat Gij haar verlost van alle
kwaad en haar volmaakt in uwe liefde, en vergader haar, na haar te hebben geheiligd,
van de vier windstreken tot uw Rijk dat Gij voor haar hebt bereid’ (Didache 10, 5).
U, HEER, behoren alle schepselen, die in de hemelen en op de aarde zijn en die U
zonder ophouden prijzen. U looft de zon, de maan brengt U hulde, het heir der sterren
verkondigt uw grootheid, U prijzen de zeeën en alles wat zij bevatten. En de aarde,
die is als een voetbank onder uw voeten, aanbidt U en verheerlijkt uw Godheid in
de Kerk, die door de mond van haar kinderen zuivere lofzangen tot U opzendt: door
de voorspellingen der profeten, door de strijd der apostelen, door de gewelddadige
dood en de steniging der martelaren, door het vurige verlangen der belijders, door
de onderrichtingen der heilige leraren, door de verheven levenswijze der
kloosterlingen, door de inspanningen en ontberingen van hen die de vrijwillige
armoede beoefenen, door de godvruchtige gezinnen, door de vergadering der
rechtvaardigen, door de zelftucht der monniken, door de zelfverloochening en de
eenzaamheid der kluizenaars, door de nood der armen, door de tranen der boetenden,
door de aalmoezen der barmhartigen, door de verzuchtingen van hen die vervolging
lijden, en ten slotte door alle ware gelovigen.
Heer, God der eeuwen, God van de met rede begaafde geesten, God van de reine
zielen en van allen die U in oprechtheid en zuiverheid des harten aanroepen; Gij die
U in de hemel openbaart aan de zuivere geesten, op aarde door lofzangen wordt
geprezen en woont in de katholieke Kerk; Gij die door de heilige engelen en de
zuivere zielen wordt gediend, en U vanuit de hemel een levend koor tot eer en
verheerlijking van de waarheid hebt gemaakt; geef, dat deze Kerk levend zij en
zuiver; geef haar goddelijke krachten en dienaren zo rein als engelen, opdat zij U in
zuiverheid kan lofzingen. Wij bidden voor alle mensen van deze Kerk; verzoen allen
met U, wees allen barmhartig en geef aan allen kwijtschelding van hun zonden;
verleen hun de gena-
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de in niets meer te zondigen, maar wees hun een muur en vernietig elke bekoring.
Ontferm U over mannen, vrouwen en kinderen, en openbaar U in allen; en moge de
kennis van uw heilige Naam in hun harten geschreven worden, door uw eniggeboren
Zoon Jesus Christus, door wien U heerlijkheid zij en macht, nu en in alle eeuwen
der eeuwen. Amen.
Verhoor, Heer, de stem van de U smekende Kerk, welke er naar streeft als een
wijngaard, door de landbouwers van uw Zoon verzorgd, met krachtige wortels
onwankelbaar in U bevestigd te blijven; opdat zij zich, ver van het woelen dezer
wereld, en als de rijke moeder van het volk dat in groot getal in haar wordt geboren,
op een overvloed van vruchten moge beroemen.
Geleid, vragen wij, Heer, uw Kerk volgens uw hemels bestel; opdat zij, die vóór het
begin der wereld in uwe tegenwoordigheid van eeuwigheid is voorbereid, door uw
bestier tot de volheid en de beloofde heerlijkheid kome.
Wees indachtig, Heer, uw gemeente welke Gij van het begin af hebt geschapen;
vergeet niet uw Kerk, welke Gij van eeuwigheid in Christus hebt voorbestemd; zie
toe op uw verbond, gedenk uw ontferming, en omvat ons altijd in de vrijheid welke
Gij hebt beloofd.
Zie genadig neder, goede Herder, op uw kudde; en laat niet toe dat de schapen, die
Gij door uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht, door den duivel worden aangevallen
en verscheurd.
Richt gedurig tot U, vragen wij, Heer, de harten van uw volk; en, nu Gij wilt dat het
door zo grote beschermers wordt bijgestaan, laat niet na het met uw eeuwige hulp te
besturen.
Moge, God, uw onderhorigheid met groot verlangen samenkomen om het begin van
haar verlossing te vieren; en moge zij de gaven daarvan zonder ophouden verwerven.
Luister, Heer, naar ons smeken, en kom aan hen, die zich in hun geweten op niets
kunnen verheffen, met uw onzegbare ontferming te hulp; opdat uw onverwonnen
mildheid door haar gaven heilige wat geen vertrouwen op verdiensten vermag aan
te wijzen.
Almachtige, eeuwige God, geef ons uw wil met een geest vol geloof aan te nemen
en in vrome wandel te volbrengen; opdat uw Kerk, van wereldse ijdelheid gezuiverd,
niet iets anders in woorden belijde dan zij in haar werken voltrekt. Door Christus
onzen Heer. Amen.

Dank voor de heilige kerk
Eer zij aan U, Heer, door uw Kerk, die Gij hebt verlicht om U te aanbidden; lof worde
U gebracht door menselijke monden, die door uw
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Woord een nieuwe waardigheid hebben verkregen, en heilig moogt Gij worden
geprezen door de onreinen, die door uw hysop gereinigd zijn. Niet omdat door onze
verheerlijking iets aan uw grootheid zou worden toegevoegd of omdat door onze
dankzegging en hulde U iets groots zou worden gegeven: in de hemelen der hemelen
immers bezit Gij verheerlijkers zonder tal.
Eer zij aan U, die door uw genade ons geslacht hebt verheven; laat onze stemmen
tezamen klinken met de hymnen der hemelse koren. Gij, Heer, hebt in uw grote
barmhartigheid ons den Redder en Verlosser gezonden, uw beminden, eniggeboren
Zoon, die uit de Maagd is voortgekomen zoals een glanzende straal voortkomt uit
het licht. De gedaante van een knecht heeft Hij aangenomen uit haar heilige schoot,
ofschoon Hij in majesteit aan U waarlijk volkomen gelijk is. Hij is uit eigen wil mens
geworden om ons tot goden te maken, zoals het Hem goed scheen. Uit een vleselijke
schoot is Hij geboren, opdat wij uit een geestelijke schoot zouden worden herboren.
Hij is onze broeder geworden om ons tot uw kinderen te maken. Hij heeft ons
opgeheven uit de nederige staat van dienstknechten, om ons de waardigheid van
erfgenamen te geven. Hij heeft de dienstbaarheid van huurlingen van ons
weggenomen, en ons de rang gegeven van geliefde zonen. Hij heeft uit ons hart de
geest van knechtschap verwijderd, opdat wij U niet meer zouden vrezen als slaven;
en Hij heeft ons de geest van kinderen Gods gegeven, waardoor wij U vol vertrouwen
noemen: onze Vader.
Waarlijk goed is het U dank te zeggen, eeuwige God; want Gij, die in onze
zwakheid altijd uw kracht werkt, hebt uw Kerk te midden van de verdrukking doen
opgroeien. Toen men meende dat zij werd verstikt, juist toen is haar kracht en
heerlijkheid openbaar geworden, doordat de benauwing de beproefdheid des geloofs
tot uiting deed komen en, met uw bijstand, een alverwinnende toewijding niet kon
worden geschokt.

Gebed tot den Heiligen Geest
* Schepper, Heilige Geest, kom de katholieke Kerk genadig te hulp, en versterk en
bevestig haar door uw hemelse kracht tegen de aanvallen der vijanden. Vernieuw
door uw liefde en uw genade de geest van uw dienaren, die Gij hebt gezalfd, opdat
zij in U den Vader verheerlijken en zijn eniggeboren Zoon Jesus Christus, onzen
Heer. Amen.

Gebed tot den heiligen Joseph, den beschermer der kerk
Paus Pius IX verklaarde in het jaar 1870 den heiligen Joseph patroon van
geheel de heilige Kerk.
* Roemrijke heilige Joseph, door God uitverkoren om de
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voedstervader van Jesus te zijn, zeer zuivere bruidegom van Maria altijd Maagd en
hoofd van het heilig huisgezin, en daarom door den plaatsbekleder van Christus
uitgekozen om de hemelse patroon en beschermer te zijn van de Kerk, welke door
Jesus is gesticht; met het grootste vertrouwen roep ik op dit ogenblik uw machtige
hulp in voor geheel de strijdende Kerk. Bescherm op bijzondere wijze met uw waarlijk
vaderlijke liefde den paus en alle bisschoppen en priesters, die in gemeenschap zijn
met de heilige Stoel van Petrus. Verdedig allen die in de noden en beproevingen van
dit leven arbeiden voor de zielen, en maak dat alle volkeren der aarde zich volgzaam
onderwerpen aan de Kerk, welke het noodzakelijke middel is voor aller zaligheid.
Amen.

Gebed om trouw aan de kerk
Bescherm overal ter wereld, Heer, de kinderen der mensen die hun vertrouwen stellen
op de beschutting uwer vleugelen; als jonge vogels koester ons en voed ons, opdat
wij kracht ontvangen onze wieken uit te slaan en op te vliegen naar de hemel. Laat
niet toe, dat jagers ons in hun netten vangen, noch dat wij wegvliegen uit het nest
van uw Kerk; maar geleid ons door uw vaderlijke leiding, opdat wij door uw bijstand
tot de overvloed van uwe woning komen.

Gebeden voor alle rangen in de kerk
Gebed van kardinaal Newman
Heer, die de wijnstok wordt genoemd, de opgaande Zon, de glans van het eeuwige
Licht en de Zon der gerechtigheid, Gij die door uw beminden leerling de boom des
levens wordt genoemd welke twaalf maal vruchten draagt en wier bladeren dienen
tot genezing der volken; stort uw genade en zegen uit over alle rangen en standen in
uw heilige Kerk, die uit U zijn voortgekomen en die in U het leven hebben. Geef
aan alle bisschoppen de gaven van kennis, wijsheid, voorzichtigheid en liefde. Geef
aan alle priesters nederig te zijn, fijngevoelig en zuiver; maak alle herders van uw
kudde ijverig, waakzaam en geestelijk; geef aan alle religieuze gemeenschappen
trouw te zijn aan hun regel, in eenvoud en zonder uitvluchten, en hun hart slechts te
richten op de dingen des geestes. Geef aan de vaders der huisgezinnen het inzicht,
dat zij eenmaal rekening zullen moeten afleggen over de zielen hunner kinderen;
verleen aan alle mannen liefdevol en trouw te zijn jegens hun vrouwen, en geef aan
deze vrouwen, dat zij gehoorzaam zijn en geduldig. Geef aan de kinderen gehoor-
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zaamheid, aan alle jonge lieden kuisheid, aan de ouden van dagen een vurige geest.
Verleen aan hen die handel drijven, eerlijk en onzelfzuchtig te zijn; en geef aan ons
allen de noodzakelijke deugden van geloof, hoop, liefde en berouw.

Gebed van Franciscus Coster
Heer Jesus Christus, goede en barmhartige Herder, eeuwige Wijsheid van uw
hemelsen Vader, wij arme verdoolde schapen lopen dwalend rond in deze wereld,
in duizend gevaren door den helsen wolf te worden verscheurd. Wij zijn nochtans
als uw beeld gemaakt, en dragen het goddelijke teken der christenheid in onze ziel
zoals een beeldenaar in een kostbare munt. Luister naar ons roepen, zoek en vind
ons, draag ons naar uw schaapsstal bij uw andere uitverkoren schapen en leg ons
neer bij uw kostbare juwelen.
Vind ons door de vergiffenis der zonden, draag ons door de hulp uwer genade,
breng ons tot de zaligheid door de gave der volharding. En opdat er meer van uw
verloren schapen gevonden worden, wek de harten van uw dienaren en priesters op
om hen vol ijver te zoeken en hen met grote liefde tot U te brengen. Stort in de
verloren schapen de vrees uit voor den helsen wolf, opdat zij in uw dienaren uw stem
horen en volgen, de grote gevaren waar zij gerust in leven, zien en ontvluchten, en
hun volmaakte rust alleen verlangen en vinden in U. Verblijd al uw dienaren met de
bekering der zondaars; vermeerder de heilige Kerk met een menigte van nieuwe
kinderen; en doe teniet alle ketterijen, dwalingen en zonden, opdat wij, uit de handen
onzer vijanden verlost, U aanhangen en U in eeuwigheid behagen en dienen. Amen.

Voor den paus
. Laat ons bidden voor onzen Paus N.
. De Heer beware hem, houde hem in leven, make hem gelukkig op aarde, en levere
hem niet over aan de wil van zijn vijanden.
* Laat ons bidden. - God, herder en bestuurder van alle gelovigen, zie genadig neder
op uw dienaar N., dien Gij aan het hoofd van uw Kerk hebt willen stellen; geef hem,
vragen wij, door woord en voorbeeld tot heil te zijn aan hen over wie hij is aangesteld,
opdat hij samen met de hem toevertrouwde kudde tot het eeuwige leven kome. Door
Christus onzen Heer. Amen.
* Almachtige, eeuwige God, ontferm U over uw dienaar, onzen Paus N., en geleid
hem in uw goedheid op de weg van het eeuwige heil; opdat hij, door uw mildheid,
begere wat U behaagt en het met alle kracht volbrenge. Door Christus onzen Heer.
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Gebed voor den bisschop, voor zijn priesters en alle kloosterlingen en
gelovigen van het bisdom
U roepen wij aan, Verlosser en Heer, God van alle vlees en Heer van alle geest, die
gezegend zijt en alle zegen schenkt. Heilig onzen bisschop, bewaar hem voor elke
bekoring, en geef hem wijsheid en inzicht, en een steeds diepere kennis van uw
wetenschap. Wij bidden U ook voor zijn medepriesters; heilig hen, geef hun wijsheid
en kennis en zuivere lering, en geef dat zij hun zending, uitdelers te zijn van uw
heilige lering, juist en onberispelijk vervullen. Geef vrede aan alle dienaren der Kerk,
bewijs hun uw barmhartigheid en uw gunst, en verleen hun voortgang te maken.
Wij bidden U ook voor de kloosterlingen en voor hen, die een maagdelijk leven
leiden; dat zij hun levensloop vlekkeloos en zonder onderbreking voleindigen, en
dat zij al hun dagen kunnen doorbrengen in zuiverheid en heiligheid.
Ontferm U ook over alle gehuwden; over mannen, vrouwen en kinderen; geef hun
uw zegen, dat zij steeds toenemen in kennis en deugd, opdat zij allen het leven hebben
en worden tot uitverkoren mensen, door uw eniggeboren Zoon Jesus Christus, door
wien U in den Heiligen Geest heerlijkheid zij en macht, nu en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.

Voor de heiliging der priesters
God, die tot glorie van uw Majesteit en tot heil van het menselijk geslacht uw
Eniggeborene tot eeuwigen Hogepriester hebt aangesteld; geef dat zij, die Hij heeft
uitverkoren tot bedienaars en uitdelers van zijn geheimen, trouw worden bevonden
in het vervullen van de bediening welke zij hebben aanvaard. Door denzelfden
Christus onzen Heer.
En het volgende gebed van de heilige Catharina van Siëna:
Eeuwige, onuitsprekelijke God, zuiver mij en verhoor het gebed, dat ik tot U richt,
om het hart en de wil der bedienaars van onze Moeder de heilige Kerk, uw Bruid,
tot U te wenken; opdat zij het goddelijke Lam langs de weg des kruises volgen in
armoede, zachtmoedigheid en nederigheid, niet op onvolmaakte, menselijke wijze,
maar in een bovennatuurlijke levenswandel. Doe hen gelijken op de hemelse geesten
en als engelen op aarde verkeren, omdat zij het Lichaam en Bloed van uw enigen
Zoon moeten consacreren en uitdelen. Vorst des Vredes, zuiver hen in de stille zee
uwer goedertierenheid en bescherm hen met uw goddelijke liefde. Luister, Heer,
naar mijn stem en verhoor mijn geroep tot U, o allergoedertierenste Vader. O hoogste,
eeuwige, onuitsprekelijke God, om wille van
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uw oneindige liefde, bemin hen en geleid hen op uw weg.

Gebed om priesterroepingen
* Waarom staat gij de ganse dag ledig? Gaat ook gij in mijn wijngaard.
. Vraagt den Heer van de oogst.

. Dat Hij werklieden zende in zijn oogst.

Laat ons bidden. - God, die niet de dood van den zondaar wilt, maar dat hij zich
bekere en leve; geef, bidden wij U, op voorspraak van de heilige Maria altijd Maagd
en van al uw heiligen, werklieden aan uw Kerk, ware medewerkers van Christus, die
zich geheel opofferen voor de zielen. Door denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

Voor de kloosterlingen
Open de deuren uwer genade, vragen wij, Heer, voor uw dienaren die aan de
ijdelheden der wereld hebben verzaakt en, vluchtend voor den duivel, zijn
samengekomen onder de standaard van Christus; zie in uw mildheid neder op hen
die tot U komen, opdat de vijand niet over hen vermag te triomferen; reik hun de
arm van uw onvermoeibare bijstand; sterk hun geest met het pantser des geloofs,
opdat zij, veilig achter zo krachtig een versterking, zich verblijden de wereld ontkomen
te zijn. Door Christus onzen Heer.

Gebeden voor de katholieke actie
De Kerk wordt bestuurd door de hiërarchen, den paus en de bisschoppen,
die de opvolgers zijn der apostelen. De bisschoppen kiezen zich
overeenkomstig de behoeften van hun bisdom geschikte mannen om hen
in hun ambt van priester, herder en leraar terzijde te staan; dit noemen wij
de roeping der priesters, welke dus uitsluitend geschiedt door de
bisschoppen (en voor de kloosters door de oversten der kloosterorden).
De verkondiging van het geloof geschiedt echter niet alleen door de
prediking van bisschoppen en priesters, maar ook door de belijdenis van
alle gelovigen. Zij toch zijn ten volle leden der heilige Kerk, de levende
stenen waaruit de geestelijke tempel van Kerk en Godsrijk wordt
opgebouwd (1 Petr. 2, 5); in het vormsel hebben zij den Geest ontvangen
niet alleen tot het bewaren maar ook tot het belijden der waarheid; en
dikwijls zijn zij het die - gelijk de oude monnikenvaders, sint Franciscus
van Assisi en zovelen in onze tijd - door den Geest worden opgewekt om
in woord en geschrift deze waarheid te verkondigen. Waar deze roeping
van alle gelovigen vergeten was, heeft paus Pius XI haar door de oprichting
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van de Katholieke Actie weder in herinnering gebracht. Zo belangrijk is
deze taak, dat de Kerk somtijds aan de gelovigen die zich hiertoe bijzonder
hebben voorbereid, een uitdrukkelijke zending verleent om, steeds
onderworpen aan het lerarend gezag der bisschoppen, de priesters bij de
verkondiging van Gods woord behulpzaam te zijn.
Gij hebt ons, Heer, in uw goedheid geroepen tot het werk in uw geestelijke wijngaard.
Geef ons, dat wij uw wil volbrengen door de vruchten uwer geboden tot volle wasdom
te brengen. Gij zijt in waarheid de wijnstok, onze Vader is de wijngaardenier en wij
allen zijn de ranken.
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Aanvaard het smeken onzer lippen.
Heer God, wek op de geest van den veldheer van Juda, opdat daardoor uw Kerk
worde bevrucht; de Geest zelve, die Zich in ons midden bevindt, moge ons de gaven
des Geestes leren en uw woning vervullen met onzegbare heerlijkheid; zodat op deze
plaats overvloed des vredes in rijkdom aanwezig zij, en mildheid van genaden nimmer
ontbreke.
Zie, Heer, de boosheid van zondaars en hovaardigen drukt zwaar op de rug uwer
Kerk, en in hun onverbeterlijkheid zijn zij een wrede last voor uw leden. Geef daarom,
vragen wij, dat wij door de deugd van geduld zó worden ondersteund, dat wij hen
die wij als zieken op de rug onzer ziel torsen, met ons mogen dragen tot het heil van
de hemelse schaapstal; opdat - al hebben wij tezamen met hen slechts één enkele
tienling ontvangen - wij daar het loon van onze belijdenis ontvangen, en zij om wille
van hun gehoorzaamheid met ons de eeuwige beloning deelachtig worden.

Gebeden van lekenapostelen en van hen die de armen bezoeken
Verhoor onze gebeden, Heer, en verrijk uw dienaren, die wij in ons dienstwerk van
liefde bezoeken, met de overvloed van uw genade, opdat wij ons steeds in hun welzijn
mogen verheugen.
Verhoor ons, heilige Heer, Vader almachtig, eeuwige God, en vul ons nederig
dienstwerk aan met de genade van uw bezoek; opdat Gij in de harten van hen, wier
woningen wij binnengaan, U een verblijfplaats moogt vormen.
Geef, Heer, dat al wat in de woningen van uw dienaren U vijandig mocht zijn of U
mocht wederstreven, door de macht van uw Majesteit daaruit worde verdreven. Door
Christus onzen Heer.

Voor pasgedoopten
Zegen, Heer, dit volk, dat door het vloeien van uw bloed is verlost, opdat geen staat
van slavernij het ten onder brenge. Mogen nimmer tot de volgelingen van den vijand
worden gerekend zij, aan wie het leven van uw dood is geschonken. En moge de
trouweloze rover hen, die Gij door gerechtigheid hebt willen vrijkopen, nimmer in
zijn macht verkrijgen door hun val. Door het doopsel blijve durend in hen het
voorrecht van de hogere natuur, hetwelk de hoogmoed van den eersten mens door
de zonde had verloren. De reinigende vloed van de levende bron moge hen altijd
doen stralen; de verlossende hemelse genade moge hen beschermen; en gelijk op de
Zondagen het goddelijke geheim wordt gevierd, zo moge in alle zondaars de luister
van uw licht bewaard blijven.
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Voor geloofsleerlingen
Heer, almachtige God, Vader van onzen Heer en God en Zaligmaker Jesus Christus,
wij vragen en bidden uwe goedheid, minnaar der mensen, U te ontfermen over uw
dienaren de geloofsleerlingen die het onderricht ontvangen. Versterk hen in uw
geloof, verwijder uit hun hart alle resten van heidendom en ongeloof, en maak krachtig
in hun geest uw wet en uw vrees, uw heilige geboden, uwe waarheden en al wat Gij
beveelt. Verleen hun te begrijpen en te onderhouden de woorden welke zij hebben
geleerd, opdat zij op de vastgestelde tijd bereid mogen zijn voor de wedergeboorte
en de vergeving hunner zonden; en bereid hen voor, de tempels te worden van uw
Heiligen Geest.
Helper en Heer van het heelal, verlosser van wie zijn verlost, beschermer van wie
zijn gered, hoop van hen die onder uw machtige hand zijn gekomen, Gij zijt het, die
de boosheid hebt weggenomen, die door uw eniggeboren Zoon aan de macht van
den satan een einde hebt gemaakt, zijn werken hebt teniet gedaan, en degenen die
door hem gebonden waren, uit hun boeien hebt bevrijd. Wij danken U voor de
geloofsleerlingen, omdat Gij hen geroepen hebt door uw eniggeboren Zoon en hun
hebt gegeven U te kennen. En daarom bidden wij U, dat zij in deze kennis mogen
worden bevestigd, opdat zij U erkennen, den enigen waren God, en Hem dien Gij
gezonden hebt, Jesus Christus; dat zij bewaard blijven in de leer en de zuivere
gezindheid en daarin voortgang maken, opdat zij waardig worden het bad der
wedergeboorte te ontvangen en deel te nemen aan de heilige geheimen, door uw
eniggeboren Zoon Jesus Christus in den Heiligen Geest, door wien U de heerlijkheid
zij en de macht, nu en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van kardinaal Newman voor zondaars en dwalenden
Heer Jesus Christus, op het kruis hebt Gij gezegd: ‘Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen’. Zonder twijfel is dit ook op dit ogenblik, mijn God, de
toestand van zeer velen onder ons; zij weten niet wat zij behoorden te weten, of zij
hebben het vergeten. Zij ontkennen dat er een God is, maar zij weten niet wat zij
doen. Zij lachen om de vreugden des hemels en om de pijnen der hel, maar zij weten
niet wat zij doen. Zij hebben het geloof in U, den Heiland der mensen, verzaakt, zij
verachten uw woord en uw sacramenten, zij bespotten en belasteren uw heilige Kerk
en haar priesters, maar weten niet wat zij doen. Zij verleiden de zoekers, beangstigen
de zwakken en bederven de jeugd, maar zij we-
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ten niet wat zij doen. Anderen willen een godsdienstig leven leiden, maar zij zien de
dwaling voor waarheid aan, volgen hun eigen inbeeldingen, en verleiden ook anderen
en houden hen verre van U. Zij weten niet wat zij doen, maar Gij kunt het hen doen
weten, Heer, en wij bidden U daarom met uw eigen woorden: ‘Heer en Vader, vergeef
het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Onderricht hen, open hun ogen, voordat
het te laat is; geef hun te geloven in wat zij hiernamaals zullen aanschouwen, als zij
het hier niet zouden willen aanvaarden. Geef hun een volledig en heilbrengend geloof,
vernietig hun jammerlijke begoocheling en reik hun tot drank het levende water, dat
hen voor immer van hun dorst zal bevrijden.

Gebed voor zondaars van de heilige Catharina van Siëna
Open, Heer, de poort van uw onzegbare liefde, van die liefde welke Gij ons reeds
door uw woord hebt geschonken. Door het geschenk van uw goedheid en liefde is
het, dat uw dienaren komen kloppen aan deze poort, en dat zij U roepen, brandend
van ijver voor uw eer en voor het heil der zielen. Brengt het niet meer heerlijkheid
en lof aan uw Naam zoveel schepselen te redden, in plaats van hen in hun verharding
ten onder te doen gaan? Alles is U mogelijk, eeuwige Vader. Maar, hoewel Gij de
mensen zonder hun medewerking hebt geschapen, wilt Gij hen niet zonder hun
medewerking zalig maken. Daarom bid ik U hun wil tot U te keren en hen er toe te
brengen te willen hetgeen zij niet willen. Ik vraag U dit bij uw oneindige
barmhartigheid. Gij hebt ons uit het niet geschapen. Nu wij bestaan, handel met ons
volgens uw ontferming, herstel de vaten die Gij hebt geschapen en gevormd volgens
uw beeld en gelijkenis. Vernieuw hen door de genade, de barmhartigheid en het
bloed van uw Zoon Jesus Christus.

Voor een afvallige
God, Gij hebt den mens op wonderbare wijze naar uw beeld geschapen, en kunt hem
in uw barmhartigheid herstellen. Zie in uw goedheid neer op dezen mens, opdat uw
vergevende liefde moge voorbijzien en kwijtschelden hetgeen hij in de verblinding
van zijn onwetendheid en ten gevolge van de vijandige list des duivels heeft
misdreven; verenig hem met de gemeenschap der waarheid, en doe hem weer deel
hebben aan het heilig altaar. Door Christus onzen Heer.

Gebed tot Christus voor de gelovigen die vervolging lijden
Liefdevolle God en Heer, die alleen vol goedheid zijt, gelijk Gij het ook vroeger
waart; die door het Pascha de Joden
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uit de slavernij van Egypte hebt bevrijd en hun door het bloed van het lam de vrijheid
hebt geschonken, bevrijd ook nu uwe wereld door uw vlekkeloos lichaam en uw
kostbaar bloed uit de bittere slavernij. Gij, die met uw Moeder als balling in Egypte
hebt vertoefd, roep de moeders en de kinderen terug uit hun ballingschap in verre
landen. Gij, die om onzentwil de geselslagen en bedreigingen van Pilatus hebt
verdragen, doe uw volk rusten van zijn vermoeienis en ellende. Gij, die aan het kruis
hebt uitgeroepen: Ik heb dorst, drenk de dorstende zielen met uw hemelse dauw. Gij,
die door de bozen met de bozen zijt veroordeeld, bevrijd ons uit de raad der bozen.
Gij, die als een booswicht zijt ontkleed en gebonden, maak los de boeien van de
gevangenen, en wees indachtig, Heer, uw gelovig volk, zoals Gij eens den gelovigen
rover indachtig zijt geweest. Gij, die voor ons uw allerzuiverst bloed hebt vergoten,
doe het storten van ons bloed ophouden. Red, Heer, uw volk, en spaar uw erfdeel.
Sta op, waarom sluimert Gij, Heer? Waarom verduurt Gij nog langer uw vijanden?
Waarom verbergt Gij uw aanschijn voor ons? Sta op, en verstoot ons niet voor immer.
Wees uw kruis indachtig, wees uw ontferming indachtig; Heer, die veertig dagen
lang om onzentwil hebt willen beproefd worden, gedenk uw volk, dat beproefd wordt
in verlaten en ontoegankelijke plaatsen. Sta hen bij, die in uiterste ellende en van
alle menselijke hoop en steun verstoken, leven in verlatenheid, hen wier nood alleen
gezien wordt door uw nimmer slapend oog en wier ellende Gij, Heer, alleen kent.
Al zijn wij zondaars, wij zijn toch christenen; al zijn wij nietswaardig, wij zijn toch
het volk van uw geloof; al verdienen wij uw goedheid niet, wij zijn de vergaderde
schapen uwer Kerk. Luister daarom naar het gebed, dat wij in onze schamelheid tot
U richten voor de gevangenen en de vervolgden. Ontruk hen aan alle dreigende
gevaren, en maak hen waardig uw koninkrijk te bezitten, door de genade en de liefde
van uw eniggeboren Zoon, onzen Heer en God en Zaligmaker Jesus Christus, met
zijn alheiligen en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gebeden voor de eenheid der christenen
Eén is de Kerk krachtens haar instelling en krachtens haar geestelijk wezen. Eén is
immers de waarheid welke zij bewaart en belijdt; één is de God dien zij op aarde
verheerlijkt; één is het fundament waarop zij is gebouwd, onze Heer Jesus Christus;
één is haar doopsel; één is ook de liefde, welke naar het voorbeeld van Gods liefde
allen in haar samenbindt.
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Iedere gemeenschap die zich buiten haar stelt, is niet langer de Kerk. Iedere
afscheiding immers is een verzet tegen de apostelen die Christus over zijn gemeente
heeft aangesteld, een verraad van de waarheid en een vergrijp tegen de liefde. Zij
die zich buiten de Kerk plaatsen, doen tekort aan de verheerlijking welke God Zich
in de éne Kerk heeft bereid, behoren niet langer tot de zichtbare afbeelding van den
énen Heer der Kerk die op onzichtbare wijze in zijn gemeente tegenwoordig blijft.
Dit immers is de zin van het gebed voor de eenheid der Kerk dat Christus heeft
gebeden in de opperzaal: ‘Dat allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat
zij ook één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt’ (Jo. 17,
21).
Daarom hebben de christenen altijd en met bijzondere aandrang voor deze eenheid
gebeden, niet opdat de Kerk aan de wereld zou verschijnen als een geduchte macht,
maar uitsluitend opdat aan God eer zou worden gebracht en het geheim van zijn
heilig Wezen en het mysterie van den Verlosser in de eenheid en de liefde der mensen
zouden worden verbeeld.
De voorzegging van den Apostel dat er, zolang wij nog in de ballingschap der
wereld verkeren, scheuringen en dwalingen onder ons zullen zijn (1 Cor. 11, 19) is
in vervulling gegaan. Het is niet aan ons te beoordelen wie het geweest zijn die den
boze gelegenheid hebben gegeven het onkruid tussen de tarwe te zaaien. Wij weten
hoe een gebrek aan liefde in de Kerk zelf den zwakken dikwijls een ergernis is
geweest. Wij weten ook hoe talloos velen buiten de Kerk, die van harte Christus
aanhangen, verlangen naar de eenheid der christenen en met ons den Heer der Kerk
bidden om deze genade. Moge God ons en hun gebed verhoren, opdat allen tezamen
Hem eens in eenstemmige lofzang verheerlijken en door de eenheid van hun geloof
en hun liefde verkondigen, dat wij de éne zaligheid verwachten door den énen
Verlosser Jesus Christus.
* God, die de dwalenden terugvoert, de verstrooiden verzamelt, en de verzamelden
bewaart; stort in uw goedheid over het christenvolk, vragen wij, de genade der eenheid
uit, opdat het de verdeeldheid verwerpe, zich met den waren herder van uw Kerk
verenige, en U zo waardig moge dienen. Door Christus onzen Heer.
Verleen, Heer, dat - gelijk er één Geest is, één Heer, één geloof en één hoop onzer
roeping - zo ook uw Kerk één lichaam moge zijn, waarin alle volkeren tot eenheid
worden gebracht; door Hem die wil dat alle mensen één zullen zijn, onzen Heer en
Zaligmaker Jesus Christus.
Wij bidden voor de eenheid der christenen opdat zij een gelijkenis zij van het verheven
mysterie van Gods Wezen.
Heer God, die eenvoudig zijt zonder samenstelling en schuil gaat in uw
ontzagwekkende wezenheid, God de Vader aan wien alle vaderschap in de hemel en
op aarde zijn naam ontleent, beginsel van de heerlijkheid van hen die deel
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hebben aan de goddelijke natuur, vervolmaker van hen die de volmaaktheid zoeken;
Gij die goed zijt boven alle goed en schoon boven alle schoonheid, vredemakende
rust, eensgezindheid en vereniging van alle zielen; beslecht de twisten die ons
gescheiden houden, en breng ons terug tot de eenheid van liefde welke een
afschaduwing is van uw verheven Wezen. En gelijk Gij één zijt boven alles, maak
ons één door bereidwillige eensgezindheid, opdat wij eendrachtig en niet verdeeld
voor U zullen treden om uw geheimen te vieren, en opdat wij door de omhelzing der
liefde en de band der wederkerige toewijding geestelijk één zijn met allen, door die
vrede waardoor Gij alles tot rust brengt; door de genade en de barmhartigheid en de
mensenliefde van uw eniggeboren Zoon, door wien en met wien U toekomt
heerlijkheid, eer en heerschappij, met uw allerheiligsten Geest. Amen.
Wij bidden tot Christus, dat de Kerk in eenheid gebouwd moge zijn op Hem die de
enige rots der waarheid is.
Laat, Heer God, in uw heilige Kerk ongedeelde rust en door geen scheuring gestoorde
vrede wonen; bevestigd haar onwankelbaar op U, de rots der waarheid, Christus, en
bevrijd haar in uw ontferming van al wat haar schaden kan en van alle ketterijen;
opdat zij in vreugde en jubel U verheerlijke en love, en uw Vader en uw Heiligen
Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wij bidden het volgend gebed van Desiderius Erasmus voor de eenheid der christenen,
opdat zij God eenstemmig mogen verheerlijken.
Minnaar van het mensdom, God, die de gave der talen hebt willen schenken,
waardoor Gij eertijds op hemelse wijze uw apostelen door uw Heiligen Geest tot de
verkondiging van het Evangelie hebt willen toerusten; geef dat allen in alle talen
waar ook ter wereld verkondigen de heerlijkheid van uw Zoon Jesus. Beschaam de
tongen der valse apostelen, die zich hebben verenigd om een goddeloze toren van
Babel op te trekken en uw heerlijkheid trachten te overschaduwen door de hunne te
verheffen. Want U alleen komt alle heerlijkheid toe, en aan uw Zoon Jesus onzen
Heer, en aan den Heiligen Geest, in alle eeuwigheid. Amen.
Wij bidden tot Christus, dat Hij de Kerk moge bevestigen als het kenteken van het
geloof.
Heiland, die door uw eigen bloed de hemel weer met de aarde hebt verzoend,
bevestig door uw genade de Kerk als het teken des geloofs. Oneindig barmhartige
Heer, door uw goedheid heerse zij over het gehele aardrijk.
Wij bidden voor de eenheid der christenen, opdat hun eensgezinde liefde de afbeelding
zij van de liefde Gods die ons geschonken is.
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God, onuitsprekelijke zee van liefde en afgrond van diepe vrede, bron van alle goed,
die uw liefde kwistig uitdeelt, Gij, die de vrede zendt tot allen die hem willen
aanvaarden; open nu voor ons de zee van uw liefde en laat in rijke stromen de dauw
van uw genade en goedheid over ons neerdalen. Geef ons deel aan uw innerlijke rust
en maak ons tot erfgenamen van uw vrede. Ontsteek in ons het vlammende vuur van
uw liefde en goedheid. Leg uw heilige vrees in ons hart en maak onze zwakheid sterk
in uw waarheid. Verbind ons met U en verbind ons ook onder elkander in een hechte
en onverbreekbare eenheid. Verleen ook, dat wij zonder list en afgunst elkaar met
de kus van vrede en ware liefde begroeten; dat wij hier met een zuiver hart en met
een reine ziel het onderpand des levens bezitten en hiernamaals in het toekomstige
leven worden uitgenodigd tot dat eeuwig feest van volmaakte vreugde, waar wij U
met den eniggeboren Zoon en den Heiligen Geest in uw eeuwig Rijk zegevierend
verheerlijken.
God, die ten teken van uw brandende liefde aan uw leerlingen den Heiligen Geest,
den Vertrooster, hebt willen zenden in de gedaante van vuur; geef aan uw volk te
branden in eenheid des geloofs, opdat het altijd blijve in uw liefde, standvastig worde
bevonden in geloof en vruchtbaar in werken. Door Christus onzen Heer.
Wij bidden het oude gebed van de Didache voor de eenheid der christenen welke
wordt verzinnebeeld door het éne gastmaal der Eucharistie.
Wij zeggen U dank, onze Vader, voor het leven en de kennis, welke Gij ons hebt
doen kennen door uw Zoon Jesus; U zij eer in eeuwigheid. Gelijk dit brood verspreid
was over de bergen en bijeengelezen één is geworden, zo moge uw Kerk van de
grenzen der aarde vergaderd worden tot uw rijk; want uwer is de heerlijkheid en de
kracht door Jesus Christus in eeuwigheid.

Gebed tot Christus van kardinaal Newman
Heer Jesus Christus, die, toen Gij uw lijden gingt aanvangen, voor uw leerlingen
hebt gebeden dat zij tot het einde der tijden één zouden zijn, zoals Gij zijt in den
Vader en de Vader is in U; zie vol ontferming neer op de menigvuldige verdeeldheid
onder hen die uw geloof belijden, en genees de talrijke wonden welke de hoogmoed
der mensen en het bedrog van Satan uw volk hebben toegebracht. Verbrijzel de
scheidsmuren die de christenen gescheiden houden. Zie vol medelijden neer op de
zielen die zijn geboren in een van deze verschillende gemeenschappen, welke niet
Gij maar mensen hebben gesticht. Bevrijd hen die gevangen zijn in deze ongeordende
vormen van eredienst, en
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breng hen allen tezamen in die éne gemeenschap, welke Gij in het begin hebt
opgericht: de Ene Heilige Katholieke en Apostolische Kerk. Leer alle mensen dat
de zetel van sint Petrus, de heilige Kerk van Rome, de grondslag, het middelpunt en
het werktuig der eenheid is. Open hun hart voor de lang vergeten waarheid, dat onze
heilige Vader de Paus uw plaatsbekleder en vertegenwoordiger is, en dat zij, door
in geloofszaken aan hem te gehoorzamen, gehoorzamen aan U; opdat, gelijk er slechts
één heilige gemeenschap is in de hemel hierboven, er eveneens hier beneden slechts
één gemeenschap zij, welke uw heilige Naam belijdt en verheerlijkt.

Gedurende het gebedsoctaaf
In het bijzonder bidden wij, en vele afgescheiden christenen, jaarlijks voor
de eenheid der Kerk in het octaaf van het feest van sint Petrus' Stoel tot
en met het feest van sint Paulus' Bekering (18 t.e.m. 25 Januari).
Mogen zij allen één zijn, zoals Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U; mogen zij ook
één zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt (Joan. 17, 21).
. Ik zeg u: Gij zijt Petrus;

. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

Laat ons bidden. - Heer Jesus Christus, Gij hebt tot uw apostelen gezegd: de vrede
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; let niet op mijn zonden, maar op het geloof van uw
Kerk; en gewaardig U, haar volgens uw wil vrede en eendracht te verlenen; Gij, die
als God leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor de hereniging der oosterse christenen
Stort in ons den Geest van uw liefde, Heer; opdat allen die Gij met hetzelfde hemels
Brood hebt verzadigd, door uw vaderlijke goedheid één van harte zijn. Door Christus
onzen Heer.
* Heer, die de verschillende volkeren in de belijdenis van uw Naam hebt verenigd,
wij bidden U voor de christenvolken van het Oosten. De belangrijke plaats indachtig,
welke zij in uw Kerk hebben ingenomen, smeken wij U hun het verlangen in te
storten die te hernemen en tezamen met ons één enkele kudde te vormen onder de
leiding van denzelfden Herder. Maak, dat zij bereidwillig luisteren naar de stem van
hun heilige leraren, die ook onze vaders zijn in het geloof. Moge de geest van
eendracht en liefde, welke het teken is van uw aanwezigheid onder de gelovigen, de
dag verhaasten dat onze gebeden zich met de hunne verenigen, opdat ieder volk en
iedere taal erkenne en verheerlijke onzen Heer Jesus Christus. Amen.
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Gebeden voor de verbreiding van het geloof
Opdat God door alle mensen zou worden verheerlijkt en allen zouden deel hebben
aan het werk der Verlossing, gaf Christus aan de apostelen en geheel de Kerk de
opdracht om ‘het Evangelie te verkondigen aan alle schepselen, hen dopend in de
Naam van den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest’ (Mc. 16, 15; Mt. 28, 19).
Steeds is de Kerk zich van deze plicht bewust geweest en heeft zij het geloof gepredikt
aan de heidense volkeren en aan hen, die den enen God slechts op onvolmaakte wijze
kennen, den Joden en Mohamedanen.
Niet alle christenen hebben de plicht om zelf door hun prediking de boodschap
des heils, hetzij in hun omgeving, hetzij in vreemde landen, te verkondigen. Maar
wel zijn zij gehouden op hun wijze te delen in de algemene verplichting der Kerk,
door met hun gebed de priesters en missionarissen bij te staan en hen zo mogelijk
door hun stoffelijke bijdragen te steunen.
Vele godsdienstige verenigingen hebben zich deze geestelijke en stoffelijke bijstand
der missionarissen ten doel gesteld. Drie algemene verenigingen in het bijzonder
zijn door de pausen aanbevolen: het GENOOTSCHAP TOT VOORTPLANTING DES
GELOOFS, het LIEFDEWERK VAN DEN H. PETRUS ter opleiding van de inlandse
geestelijkheid in de missielanden, en voor de kinderen het GENOOTSCHAP VAN JESUS'
HEILIGE KINDSHEID.
Almachtige God en Heer, richt onze schreden op de weg des vredes en sterk onze
zinnen tot het volbrengen van uw geboden. De opgaande Zon uit den hoge moge ons
bezoeken, en verlichten hen die in de duisternis en de schaduw des doods zijn gezeten;
opdat zij U aanbidden om wille van uw ontferming, U volgen om wille van uw
waarheid en naar U hunkeren om wille van uw zoetheid, U die zijt de gezegende
Heer en God van Israël in de eenheid van den heiligen Geest in de eeuwen der eeuwen.
* Looft den Heer, alle gij natiën; looft Hem, alle gij volken. Want bevestigd is over
ons zijn ontferming, en de trouw des Heren blijft in eeuwigheid. (Ps. 116)
. Mogen, o God, de volken U prijzen.

. Mogen alle volken U prijzen.

Laat ons bidden. - God, onze Beschermer, zie toe, en sla uw blik op het gelaat van
uw Gezalfde, die Zichzelf voor allen als losprijs heeft gegeven; en maak dat van de
opgang der zon tot haar ondergang uw Naam worde verheerlijkt onder de volkeren,
en dat op alle plaatsen aan uw Naam het offer worde gebracht en de reine offerande
opgedragen. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.
* Ontferm U onzer, God van het heelal, zie op ons neer en
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stort uw vrees uit over de volkeren die U niet hebben gezocht; opdat zij erkennen
dat er geen god is buiten U, en uw grote daden verhalen. Verhaast de tijd en draal
niet die te vervullen, opdat zij uw grote daden verheerlijken en alle grenzen der aarde
U vrezen.
. Zingt een loflied, geheel de aarde.

. Dient den Heer in blijdschap.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige God, die niet de dood der zondaren, maar
altijd hun leven zoekt; aanvaard welwillend ons gebed, bevrijd de heidenen van de
dienst der afgoden, en leid hen binnen in uw heilige Kerk, tot lof en heerlijkheid van
uw Naam. Door Christus onzen Heer. Amen.

Gebed van den heiligen Franciscus Xaverius
* God, eeuwige Maker aller dingen, gedenk dat de zielen der ongelovigen door U
zijn geschapen en naar uw beeld en gelijkenis zijn gemaakt. Gedenk dat Jesus, uw
Zoon, voor hun heil de wreedste dood heeft ondergaan. Wil niet langer gedogen,
vraag ik, Heer, dat uw Zoon door de ongelovigen wordt versmaad; maar laat U
verzoenen door de gebeden der heiligen en der Kerk, de bruid van uw allerheiligsten
Zoon, en wees uw ontferming indachtig; vergeet hun afgoderij en hun ongeloof, en
maak dat ook zij eens kennen Hem dien Gij gezonden hebt, onzen Heer Jesus Christus,
die ons heil is, ons leven en onze verrijzenis, door wien wij gered en verlost zijn, en
aan wien de heerlijkheid zij door de eindeloze eeuwen der eeuwen. Amen.

Tot de heilige Moeder van God
* Vrouwe vol barmhartigheid, Maria, toevlucht der zondaren, luister naar onze
smeekbeden en bid uw Zoon, dat de almachtige God de boosheid wegneme uit de
harten der heidenen; opdat zij hun afgodsbeelden verlaten, en zich bekeren tot den
levenden en waren God, en tot zijn enigen Zoon Christus, onzen God en Heer.
. Dat beschaamd worden alle dienaars van beelden.
afgoden.

. Zij die roemen op hun

Laat ons bidden. - God, die wilt dat alle mensen gered worden en tot de kennis der
waarheid komen, zend, vragen wij, arbeiders naar uw oogst, en verleen hun met alle
vertrouwen uw woord te verkondigen; opdat uw leer zich verspreide en verheerlijkt
worde, en alle volkeren U erkennen, den enig waren God, en Hem dien Gij gezonden
hebt, Jesus Christus uw Zoon onzen Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen
der eeuwen. Amen.

Voor Missionarissen
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wilt dat alle mensen zalig worden, wees nabij aan hen die zijn uitgegaan in uw Naam
om in verre landen het Evangelie te prediken. Wees met hen in alle gevaren, in ziekte
en droefheid, in vermoeienis en pijn, in teleurstellingen en vervolging. Verleen hun
dat zij altijd op U vertrouwen; stort in overvloed uw Heiligen Geest over hen uit,
bestuur in uw macht het werk hunner handen, en zend hun trouwe en waarachtige
mede-arbeiders. Schenk hun hier op aarde rijke vrucht, en geef dat zij hiernamaals
voor eeuwig met U mogen zijn in de hemel. Amen.

Voor de bekering der joden
Zaad van Abraham, Zoon van David, Adonai en vorst van het huis van Israël; Gij
die aan Moses zijt verschenen in het brandende braambos en die hem op de berg
Sinai de wet hebt gegeven, sleutel van David en scepter van het huis van Israël; Gij
die opent en niemand is er die sluit, Gij die sluit en niemand is er die opent; bezoek
niet, goede Heer, de zonden der vaderen op hun kinderen, oefen uw wraak niet voor
immer, maar spaar dit arme volk, dat eens zo hoog bij U in aanzien stond en nu zo
laag is gevallen. Gedenk niet langer de priesters en schriftgeleerden, de phariseën
en saduceën, Annas en Caiphas, Judas, en de uitzinnige menigte die uitriep: Kruisig
Hem. Wees uw ontferming indachtig. Vergeef hun verhardheid en onboetvaardigheid;
vergeef hun blindheid jegens de dingen des geestes en hun gehechtheid aan de wereld
en haar genoegens. Raak hun harten en geef hun waarachtig geloof en boetvaardigheid.
Heb medelijden, Jesus, met uw eigen broeders; heb medelijden met de landgenoten
van uw Moeder, van den heiligen Joseph, van uw apostelen, van Paulus, van uw
grote heiligen Abraham, Moses, Samuel en David. Luister, Heer, en laat U verzoenen;
hoor toe, Heer, en grijp in; stel niet langer uit, mijn God, om Uwentwil, want eens
is uw Naam afgeroepen over de stad Jerusalem en over uw volk.

Gebeden tegen de kerkvervolgers
* Aanvaard genadig, vragen wij, Heer, de gebeden van uw Kerk; opdat zij U, nadat
alle tegenstand en dwalingen zijn overwonnen, in ongestoorde vrijheid diene. Door
Christus onzen Heer.
In hun verlangen om uw Naam op aarde uit te delgen - dit is: de naam der christenen
- hebben uw vijanden, Heer, onheil jegens U beraamd, zeggende: Wanneer zal Hij
sterven? Maar Gij, Heer, wiens belofte wij bezitten dat Gij met ons zult blijven tot
aan het einde der wereld, ontferm U onzer, en sterk ons om wille van de onschuld
des geloofs waar-
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mede wij U aanhangen; opdat de onverzadigbare vijand zich niet over ons verheuge.
Wees indachtig, Heer, uw Kerk die is als een pelgrim op aarde. Mogen wij, als wij
wenend nederzitten aan de stromen van Babylon, niet worden meegesleurd door de
vloed van de wereld welke voorbijgaat, maar vrij van de besmetting van het
tegenwoordige leven, onze aandacht richten op het Jerusalem dat van boven is.
Kom te hulp, Heer, en sta uw Kerk bij; onze tegenstander tracht haar te overmeesteren
en te verscheuren, zoals een leeuw zijn prooi bespringt. Sta op, Heer, weersta onze
vijanden, en overwin hen door de heerlijkheid van uw passie en de macht van uw
verrijzenis; opdat ook zij zich bekeren, uw passie ons allen worde tot een zeker teken
van overwinning, en uw verrijzenis ons eeuwige beloning schenke.
Kom uw onderhorigheid te hulp, vragen wij, goede en barmhartige God, en verhoor
in deze tegenspoed onze gebeden. Vernietig de boosheid der vijanden met de hulp
van het heilige Kruis, opdat wij allen de haven van uw heil mogen bereiken. Door
Christus onzen Heer.

Gebeden voor de regeerders en de vrede der volkeren
Door de gemeenschap der Kerk worden wij verrijkt met eeuwige goederen en maakt
Gods genade ons waardig deel te hebben aan het hemels koninkrijk. De
gemeenschappen der aarde echter, welke wij staten noemen, zijn onmiddellijk slechts
gericht op het tijdelijk welzijn der onderdanen. Kerk en staat hebben naar hun wezen
niets gemeen; dit is de zin van dat enige woord hetwelk de Heer over de verhouding
tussen God en regeerders, dus tussen Godsrijk en aardse staat, heeft gesproken: ‘Geeft
den keizer wat den keizer toekomt, en geeft God wat God toekomt’ (Mt. 22, 21). De
apostel Paulus geeft ons de reden hiervan als hij ons vermaant dat wij het rechtmatige
gezag moeten gehoorzamen, ‘want alle gezag komt van God en ook het thans
bestaande gezag is verordend door God; wie zich dus verzet tegen het gezag, verzet
zich tegen de verordening van God, en de weerspannigen zullen hun veroordeling
belopen.... Het is dus noodzakelijk dat men zich onderwerpt, niet alleen om de straf,
maar ook uit plichtsbesef’ (Rom. 13, 1-2 en 5). Sint Petrus zei het korter toen hij den
gelovigen de les van den wijzen man inscherpte: ‘Vreest God, eert den koning’ (1
Petr. 2, 17; vgl. Spr. 24, 21).
Nimmer spreekt de Kerk zich uit over vraagstukken van practisch staatsbeleid, als
over de vraag welke regeringsvorm de voorkeur verdient. Zij leert slechts dat ook
de staatkunde gehou-
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den is de voorschriften der zedenwet te volgen. En daarom vraagt zij de christenen
er aan mede te werken dat de regeringsvorm werkelijk de uitdrukking zij van de door
God aan de regeerders verleende macht: dat dit bestuur de Kerk dus vrijheid laat het
Evangelie te verkondigen, en dat het, daar het eerbied behoort te hebben voor de
waardigheid van den mens, vooral diens hoogste waardigheid zal eerbiedigen welke
is gelegen in de roeping aller mensen tot het eeuwige rijk van God. En steeds heeft
de Kerk haar kinderen ingescherpt dat zij, hoe verheven de waardigheid der aardse
machthebbers moge zijn, God meer moeten vrezen dan den keizer.
De aardse macht der regeerders is een afglans van de algemene macht van den
Schepper en van het koningschap van Christus (vgl. bladz. 921). Vele koningen en
machthebbers hebben dit begrepen en enkelen van hen vereren wij, ook om hun hoge
opvatting van het koningschap, onder het getal van Gods heiligen, als sint Lodewijk
van Frankrijk, sint Hendrik van Duitsland, sint Eduard van Engeland en sint Ferdinand
van Spanje. Gelukkig het volk dat onder zulke vrome regenten er toe wordt gebracht
de christelijke deugden te beoefenen en de aardse goederen te gebruiken om daardoor
de hemelse te beërven. Meestentijds is het echter maar al te duidelijk, dat de boze
vat heeft kunnen krijgen op de aardse machten. Zelfs bij regeerders en volkeren die
zich christelijk noemen, heeft de liefde voor alle mensen somtijds plaats gemaakt
voor hoogmoed en heerszucht; en geen groter ergernis kunnen regeerders en
machtigen geven dan wanneer zij rechtvaardigheid noemen wat in werkelijkheid
hebzucht is. Nergens voelen wij zo schrijnend dat wij pelgrims zijn op een aarde
waar ook de boze zijn invloed doet gelden, als in het maatschappelijke en politieke
leven der volkeren.
Als wij bidden voor de regeerders en voor de volkeren, dan vragen wij dat God dit
werk van den boze teniet wil doen. Wij vragen dat God de machthebbers der staten
moge verlichten en sterken, opdat de volkeren geleid worden op de weg van liefde
en gerechtigheid en in ware vrede en veiligheid gemakkelijker het rijk des hemels
kunnen zoeken. Wij vragen dat voor de zwakken de ergernis wordt weggenomen,
opdat niets hen verhindert op te zien naar het enige Licht dat de duisternissen der
wereld is komen verlichten.
TREK tot U, Heer, de harten van koningen, van regeerders en van hen die aan het
hoofd der legers staan; opdat zij, overeenkomstig uw wil hun bestuur uitoefenend,
hun tegenstanders vrees inboezemen, doch tegenover uw Kerk vredelievend en
welwillend zijn, en zachtmoedig jegens hen, die onder hun macht zijn gesteld. Geef
geduld aan wie de armen weldoen, en vreugde aan hen die vreemdelingen opnemen.
Schenk uw gaven aan een ieder volgens de voor hem vastgestelde maat en naar
hetgeen hij in zijn omstandigheden behoeft, en geef aan allen
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vreugde zonder droefheid. Bevrijd ons, Heer, van hongersnood en dodelijke ziekten,
van aardbevingen en troebele tijden, van alle kwaad en alle rampen, van invallen der
barbaren, van bittere gevangenschap, van volksoproer en burgeroorlog. Geef ons
ook, dat wij in goede gezindheid en rustige zekerheid des harten uw geboden
omhelzen, omdat Gij goed zijt en vol van ontferming.
Wees indachtig, Heer des vredes, uw ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk,
welke over geheel de aarde is verbreid, en zegen alle volkeren en landen. Stort in
ons hart de hemelse vrede uit, maar geef ons ook in uw goedheid de vrede van dit
leven. Sier de rechtgelovige koningen, de ministers, de legers en hun aanvoerders,
al onze landgenoten en de naburige volkeren met de volheid van uw vrede. Koning
des vredes, die ons alles hebt geschonken, schenk ons ook uw vrede. Bezit ons als
uw eigendom, God onze Heiland; want buiten U kennen wij geen god, en uw heilige
Naam roepen wij over ons af. Mogen onze zielen leven hebben door uw Heiligen
Geest, en moge de heerschappij des doods verre blijven van ons, uw dienaren, en
van geheel uw volk.

Gebed van den heiligen paus Clemens
Wij bidden U, Heer, wees onze helper en beschermer. Red onder ons hen die in druk
verkeren, heb medelijden met de geringen, richt de gevallenen op, kom de armen te
hulp, genees de zieken, breng de dwalenden van uw volk weer op de goede weg;
geef voedsel aan wie honger lijden, bevrijd onze gevangenen, doe de zwakken opstaan
en vertroost de kleinmoedigen. Mogen alle volkeren U erkennen, dat Gij de enige
God zijt en Jesus Christus uw Zoon, en wij uw volk en de schapen uwer weide.
Geef eendracht en vrede aan ons en aan allen die de aarde bewonen, zoals Gij die
gegeven hebt aan onze vaderen die U vroom hebben aangeroepen in geloof en
waarheid; want wij zijn gehoorzaam aan uw almachtige en voortreffelijke Naam,
zoals ook aan onze overheden en regeerders op aarde.
Gij immers, Heer, hebt hun het regeringsgezag verleend krachtens uw verheven
en onuitsprekelijke macht, opdat wij in de erkenning dat zij hun eer en waardigheid
van U hebben ontvangen, ons aan hen zouden onderwerpen, in niets ons verzettend
tegen uw wil. Geef hun, Heer, gezondheid, vrede, eendracht en standvastigheid,
opdat zij het hun door U verleende gezag zonder tekortkomingen uitoefenen. Want
Gij, Heer, hemelse Koning der eeuwen, geeft aan de zonen der mensen roem, eer en
macht over hetgeen op aarde is. Richt Gij, Heer, hun besluiten vol-
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gens hetgeen goed en welgevallig is in uw ogen, opdat zij vreedzaam en zachtmoedig
het hun door U gegeven gezag uitoefenen, en zo genade bij U mogen vinden.
Gij, die alleen in staat zijt dit en nog groter goed onder ons te verrichten, U prijzen
wij door den hogepriester en heer onzer zielen, Jesus Christus, door wien U eer is
en heerlijkheid, nu en in alle geslachten, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor een christen vorst
Wij vragen, almachtige God, dat uw dienaar (dienares) N., onze koning (koningin),
die door uw ontferming het bestuur over het rijk heeft ontvangen, ook vermeerdering
van alle deugden verwerve; om, hiermede waardig gesierd, de wangedrochten van
ondeugden te ontwijken en in welgevallen te komen tot U, die de weg zijt, de waarheid
en het leven. Door Christus onzen Heer.
Reik, Heer, vragen wij, aan uw dienaar (dienares), onze(n) koning (koningin) N., de
rechterhand van uw hemelse bijstand; opdat hij (zij) U zoeke uit geheel zijn (haar)
hart en verwerve wat hij (zij) U op waardige wijze vraagt.
God, aan wien alle macht en waardigheid onderdanig is, geef aan uw dienaar
(dienares), onze(n) koning (koningin) N., een voorspoedige regering; moge hij (zij)
U daarin altijd vrezen en U voortdurend zoeken te behagen. Door Christus onzen
Heer.

Voor eendracht tussen de maatschappelijke klassen
Mogen rijken zowel als armen naar U uitzien, Heer, als naar den gever van hun heil;
mogen zij tezamen luisteren naar uw geboden, en tezamen zich beijveren die te
volbrengen. Geen verderfelijke dwalingen mogen hen gescheiden houden, opdat de
lering des levens niet voor sommigen ten leven zij en voor anderen ten dode. Daarom,
Heer, breng tezamen wie door tegenstellingen zijn verdeeld, en laat niet toe dat de
eenheid der Kerk door hen wordt verscheurd; maar geef dat allen bereidwillig luisteren
naar de prediking des geloofs, welke de belofte bevat van de volheid der genade.
Almachtige Heer, zie uit de hemel neer op uw Kerk, welke uw volk is en uw kudde;
maak ons allen, uw onwaardige dienaren, zalig, en geef ons uw vrede, uw liefde en
uw bijstand. Stort over ons uit het geschenk van uw alheiligen Geest; opdat wij elkaar
begroeten met een zuiver hart en met een goed geweten, niet in list of veinzerij, niet
met aanzien des persoons, maar zonder vlek of smet, in één geest, in de band van
vrede en liefde, één lichaam en één geest, in één geloof,
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gelijk wij ook geroepen zijn in de éne verwachting onzer roeping; opdat wij allen
komen tot de heilige en onbegrensde liefde in Christus Jesus onzen Heer; met wien
Gij gezegend zijt, tezamen met uw alheiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor de vrede
* Geef vrede, Heer, in onze dagen; want niemand is er die voor ons strijdt, tenzij
Gij, onze God.
. Vrede zij binnen uw sterkte. . En overvloed binnen uw torens.
Laat ons bidden. - God, uit wien de heilige verlangens, de goede voornemens en
de rechtvaardige werken zijn, geef aan uw dienaren die vrede welke de wereld niet
geven kan; opdat onze harten gericht zijn op uw geboden, de vrees voor de vijanden
worde weggenomen, en wij onder uw bescherming rustige tijden beleven. Door
Christus onzen Heer. Amen.
* God, bewerker en minnaar van de vrede, U kennen is leven en U dienen is
heersen; behoed ons, uw smekelingen, tegen alle aanvallen, opdat wij, die vertrouwen
op uw bescherming, geen vijandig wapengeweld behoeven te vrezen. Door Christus
onzen Heer.
Christus, vrede des hemels en grote rust der aarde, maak dat uw rust en uw vrede
wonen in de vier hoeken der wereld, vooral in uw heilige katholieke Kerk. Doe de
oorlogen wijken van de grenzen der aarde, en verspreid de volkeren die de oorlog
willen; opdat wij in rust en vrede in onze woonplaatsen kunnen toeven, in
ingetogenheid en vreze van God.
U zij eeuwige heerlijkheid, almachtige Heer Jesus Christus, wiens lofprijzing
ononderbroken voortduurt in de hemel en op aarde, daar U immers in den hoge ere
wordt toegezongen en op aarde aan de mensen vrede wordt verkondigd. Geef ons,
uw dienanaren, en geheel uw biddend volk, vragen wij, een goede wil; reinig ons
van alle zonden en geef ons en uw volk in uw goedheid voortdurende vrede.
* Heer Jesus Christus, die aan uw apostelen gezegd hebt: ‘Mijn vrede laat ik u,
mijn vrede geef Ik u, niet echter zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u’, zie niet
naar onze zonden maar naar uw verdiensten, en geef aan al uw dienaren dat zij, die
de almachtige Vader heeft geschapen en bestuurt, die Gij door uw kostbaar bloed
hebt vrijgekocht en hebt voorbestemd voor het eeuwige leven, allen elkaar liefhebben
uit geheel hun hart om wille van U, één worden van hart en zich in uw voortdurende
vrede verheugen. Heer Jesus Christus, van wien de profeet heeft voorzegd: ‘Alle
koningen der aarde zullen Hem aanbidden, en alle volkeren zullen Hem dienen’,
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breid uw heerschappij uit over geheel het mensdom. Stort over alle mensen het licht
uit van uw geloof, bevrijd hen uit de boeien van hun hartstochten, en richt hun
verlangens op de hemel. Geef in uw goedheid dat de staten en volkeren verenigd
worden door uw onbevlekte bruid de heilige Kerk, en dat zij, op voorspraak van de
heilige Maagd Maria, de Koningin des vredes, U in ootmoed dienen. Mogen alle
talen en volken zich verenigen tot één koor, dat bij dag en bij nacht U looft en zegent
en verheerlijkt, U, den Koning en Heerser der volkeren, den Vorst des vredes, den
onsterfelijken Koning der eeuwen. Amen.

Voor de broederschap onder de volkeren
Almachtige God, die de Vader zijt van alle mensen op aarde, wij bidden U uit geheel
ons hart uw kinderen te weerhouden van de wreedheden van de oorlog, en de volkeren
te leiden op de weg des vredes. Leer ons aan alle bitterheid en misverstand te
verzaken, opdat wij, tezamen met alle broeders van den Zoon des mensen, verenigd
mogen worden tot een ware gemeenschap der volkeren, onder de voortdurende
heerschappij van dien Vorst des vredes, die met U leeft en heerst in de gemeenschap
van den Heiligen Geest, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden voor het huisgezin
Het huwelijk van christenen is een afbeelding van de mystieke vereniging tussen
Christus en zijn Kerk (vgl. bladz. 429). Daarom is het huisgezin een geheiligde
gemeenschap, waarin God zijn goedheid toont en welke een voorafschaduwing is
van de hemelse stad van het eeuwig koninkrijk.
BEWAAR dit gezin, vragen wij, Heer, op voorspraak van de heilige Maria altijd
Maagd, tegen alle onheil; en bescherm hen die zich uit ganser harte voor U
nederwerpen, goedgunstig tegen de hinderlagen der vijanden. Door Christus onzen
Heer.

Gebed tot het allerheiligst hart van Jesus, te bidden door man en vrouw
* Allerheiligst Hart van Jesus, Koning en middelpunt aller harten, woon en heers in
onze harten, en bewerk door uw genade dat wij elkaar kuis en waarachtig beminnen,
zoals Gij uw vlekkeloze bruid, de Kerk, hebt liefgehad en U voor haar hebt
overgeleverd. Geef ons die wederzijdse liefde en christelijke vergevingsgezindheid
welke U zo aangenaam is, en een wederzijds geduld om elkaars tekortkomingen te
verdragen, welke alle schepselen nu eenmaal
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eigen zijn. Sta niet toe dat ook maar in het minst geschaad zou worden de volledige
en hartelijke eensgezindheid, welke de grondslag is voor de wederzijdse bijstand,
die wij elkaar in zoveel verschillende omstandigheden des levens moeten bieden en
die het doel vormt waarom de vrouw werd geschapen en onverbrekelijk aan haar
man werd verbonden. Maak, Heer God, dat tussen ons besta de voortdurende en
heilige wedijver om christelijk te leven, waardoor steeds heerlijker wordt uitgedrukt
het beeld van uw mystiek huwelijk met de heilige Kerk, dat Gij ons op de blijde dag
van onze bruiloft hebt willen indrukken.
Als er kinderen zijn, voegen de ouders er het volgende aan toe:
Geef, vragen wij, dat het goede voorbeeld van ons leven aan onze kinderen dienstig
zij als een machtige prikkel om hun leven in overeenstemming te brengen met uw
heilige wet, en dat wij eens na deze ballingschap mogen opgaan ten hemel en daar,
door het geschenk van uw goedheid waar wij vurig om vragen, tezamen met hen
eeuwig mogen verwijlen en U voor altijd mogen loven en verheerlijken. Amen.
Als het huwelijk kinderloos is gebleven, bidden zij:
Geef, dat wij zo beiden eens mogen opgaan ten hemel, en U daar in eeuwigheid
mogen loven en verheerlijken, Amen.

Gebed van ouders voor hun kinderen
* Heer God, die het huwelijk, waartoe Gij ons geroepen hebt, vrucht hebt willen
doen dragen, en die ons in de verheven staat, waarin wij door U zijn geplaatst, met
een afschaduwing van uw oneindige vruchtbaarheid verblijdt; wij bevelen U met
aandrang onze geliefde kinderen aan. Wij stellen hen onder uw vaderlijke hoede en
almachtige bescherming, opdat zij altijd mogen wassen in uw heilige vrees, een
waarlijk christelijk leven leiden, en niet alleen aan ons die hun het leven hebben
geschonken, maar vooral aan U, hun Schepper, welgevallig zijn.
Zie, Heer, hoe zij van alle zijden door heidenen worden omgeven; zie de vleierij,
waardoor de mensen allerwegen hun geest en hun ziel door valse lering en slechte
voorbeelden zoeken te bederven. Wees waakzaam, Heer, om hen bij te staan en te
verdedigen; en verleen aan ons, zeker als we zijn van het gevaar dat wij in het licht
van uw gerechtigheid in al zijn grootheid aanschouwen, dat wij hen door het goede
voorbeeld van ons leven en door de stipte onderhouding van uw heilige wet en van
de voorschriften der Kerk mogen leiden langs de weg van de deugd en van uw
geboden. Al onze inspanning immers blijft ijdel als Gij, almachtige en barmhartige
God, ze niet
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door uw hemelse zegen bevrucht.
Uit geheel ons hart en vertrouwend op de goedheid en de gunsten welke Gij ons
reeds hebt bewezen, vragen wij U deze zegen voor onszelf en voor de kinderen die
Gij ons hebt willen geven. Aan U, Heer, wijden wij hen toe; bewaar hen als uw
oogappel, en bescherm hen onder uw vleugelen; en maak dat wij tezamen met hen
tot de hemel mogen komen, om U daar dank te zeggen, beminnenswaardige Vader,
voor de bescherming waarmede Gij geheel ons huisgezin hebt omgeven, en om U
te prijzen in alle eeuwigheid. Amen.

Gebed van een vader of moeder voor de kinderen
Gij zijt de Schepper en waarachtige Vader van mijn kinderen, o mijn God; zij behoren
u toe en Gij hebt hen aan mij gegeven. Ik heb hun de geest en het leven niet gegeven,
ook heb ik hun beenderen en ledematen niet samengevoegd, doch dit alles hebt Gij,
mijn God, gedaan door middel van mij. Ik draag hen aan U op en, wetend dat zij U
toebehoren, onderwerp ik hen en mijzelve uit geheel mijn hart aan al de beschikkingen
van uw wil en voorzienigheid. Wanneer ik U bid, dat Gij hen wilt zegenen, wanneer
ik zelf hen in uw naam zegen, dan vraag ik niet, zoals Isaac deed, de dauw des hemels
of het vette der aarde voor hen. Indien ik iets in het bijzonder voor hun lichamelijk
leven wilde vragen, zou ik U bidden, dat Gij hun noch rijkdom, noch armoede, maar
alleen het nodige levensonderhoud zoudt geven. Mijn gebed zal christelijker en U
welgevalliger zijn, als ik eerst voor hen en voor mijzelven uw koninkrijk en uw
gerechtigheid zoek, en U de zorg bevolen laat ons toe te werpen wat U goeddunkt:
daarom vraag ik U enkel wijsheid en een volgzaam gemoed. Ik wil ook voor hen de
eerste plaatsen in uw koninkrijk aan de rechter- of linkerzijde van uw Zoon Jesus
Christus niet verlangen, maar vraag U, dat Gij hun een levendige schroom inboezemt
voor de zonde, dat Gij hen afhoudt van het kwaad, dat Gij hen bewaart voor de
besmetting der wereld, dat Gij hen doet opgroeien in de geest van uw Evangelie, dat
Gij hun een christelijk gemoed en gesteltenis instort, dat Gij hun de eenvoud en
oprechtheid van uw kinderen schenkt, en dat Gij hen vervult van uw liefde. Laat niet
toe, dat ik de stem van mijn gebed leugenachtig maak door de stem van mijn leven.
Laat niet toe, dat ik - door een slecht voorbeeld aan mijn kinderen te geven, of door
verkeerde raadgevingen, of door onachtzaamheid - te niet doe wat ik U in mijn gebed
vraag in hen teweeg te brengen en te bevestigen.
Zegen mij door hen te zege-
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nen; waak over mij opdat ik over hen mag waken en hen kan opvoeden in de wijsheid
en de vreze Gods. Amen.

Gebed van kinderen voor hun ouders
* Almachtige, eeuwige God, die ons volgens de geheime bedoelingen van uw
onuitsprekelijke voorzienigheid tot het leven hebt geroepen door middel van onze
ouders, die op deze wijze deel hebben aan uw goddelijke macht jegens ons; verhoor
het gebed van onze kinderlijke liefde dat wij tot U richten voor hen, die delen in uw
vaderlijke goedheid, opdat zij op onze tocht door het leven over ons de overvloed
van uw heilige en milde liefde uitstorten.
Vervul, Heer, onze ouders met uw bijzondere zegening; verrijk hun ziel met uw
heilige genade; geef dat zij getrouw en altijd het beeld bewaren van uw mystiek
huwelijk met de Kerk, hetwelk Gij op hun huwelijksdag in hen hebt gevormd. Vervul
hen met uw heilige vreze, welke het begin der wijsheid is, en beweeg hen deze
voortdurend ook aan hun kinderen mede te delen. Mogen zij immer wandelen op de
weg van uw geboden, en mogen hun kinderen de vreugde zijn van hun ballingschap
op aarde en hun kroon in het hemelse vaderland.
Ten slotte, Heer en God, maak dat beiden, in gestadige gezondheid van geest en
lichaam, tot hoge ouderdom mogen komen; en mogen zij tezamen met ons, hun
kinderen, voor eeuwig uw lof zingen in het hemelse vaderland en U immer dank
zeggen, omdat Gij hen in dit dal van tranen hebt doen delen in het licht van uw
oneindige vruchtbaarheid en van uw goddelijk vaderschap. Amen.

Gebeden van een vrouw om kinderzegen
God, door wiens wonderbaar raadsbesluit de schoot van Elisabeth onvruchtbaar is
gebleven, totdat hij na de aankondiging van den engel werd bevrucht; geef in uw
goedheid dat, gelijk zij onder het volk der Joden de moeder mocht worden van den
Voorloper des Heren, ook ik een kind moge dragen, dat U door zijn geloof onder
mijn volk zal dienen.
Almachtige, eeuwige God, Gij hebt de moederlijke tederheid ook in de heilige Maria
altijd Maagd, die onzen Verlosser heeft gebaard, niet geminacht en afgewezen.
Verleen in uw ontferming, dat ik op voorspraak van die Moeder van God een kind
moge ontvangen. Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1449

Gebeden om geestelijke gunsten te verkrijgen
Gebed van den heiligen Thomas van Aquino om de genade van een
godvruchtig leven
VERLEEN mij, barmhartige God, hetgeen U behaagt vurig te begeren, voorzichtig
te onderzoeken, in waarheid te erkennen en volmaakt te volbrengen, tot lof en glorie
van uw Naam. Regel Gij, mijn God, mijn leven; geef mij te weten, wat Gij wilt dat
ik doe; en schenk mij de kracht het naar behoren te volbrengen, zoals het voor mijn
ziel voordelig is. Geef mij, mijn Heer en God, in voor- en tegenspoed niet te misdoen,
zodat ik in voorspoed mij niet verhovaardige en in tegenspoed niet ontmoedigd
worde. Dat ik mij over niets verheuge of bedroeve, dan wat mij tot U brengt of van
U verwijdert. Dat ik aan niemand trachte te behagen, of vreze te mishagen dan aan
U.
Al het vergankelijke zij mij verachtelijk, Heer, en al het eeuwige dierbaar. Vreugde
zonder U zij mij een walg, en niets zij mij begeerlijk wat is buiten U. Moge ik mijn
genoegen vinden, Heer, in de arbeid welke verricht wordt voor U, en haten alle rust
welke genoten wordt zonder U.
Geef mij, mijn God, dat ik mijn hart voortdurend richte op U, en dat ik, als ik
misdoe, een standvastig berouw hebbe en het voornemen mij te beteren.
Maak mij, mijn Heer en God, gehoorzaam zonder tegenspraak, arm zonder
neerslachtigheid, rein zonder bederf, geduldig zonder morren, nederig zonder veinzen,
blijmoedig zonder uitgelatenheid, ernstig zonder last te veroorzaken, bedrijvig zonder
lichtzinnigheid, U vrezend zonder wantrouwen, waarheidlievend zonder
dubbelhartigheid; geef mij het goede te doen zonder eigenwaan, den naaste te berispen
zonder trots, hem door woord en voorbeeld te stichten zonder huichelarij.
Geef mij, Heer en God, een waakzaam hart, dat door geen ijdele gedachte van U
wordt afgetrokken; geef mij een edel hart, dat door geen onwaardige genegenheid
wordt verlaagd; geef mij een sterk hart, dat door geen tegenspoed gebroken wordt;
geef mij een vrij hart, dat door geen geweldige drift wordt beheerst.
Verleen mij, mijn Heer en God, een verstand dat U kent, een ijver die U zoekt,
een wijsheid die U vindt, een omgang die U behaagt, een volharding die U met
vertrouwen verwacht, en een hoop die in het einde U omhelst. Geef, dat ik mij hier
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buige onder de straffen door boetvaardigheid, en dat ik uw vreugden geniete in het
vaderland door de heerlijkheid; Gij, die leeft en heerst, God, in alle eeuwen der
eeuwen. Amen.

Gebeden om liefde
God, die alles ten beste schikt voor hen die U liefhebben, geef aan onze harten de
onschendbare vurigheid van uw liefde; opdat de verlangens die door uw ingeving
zijn ontstaan, door geen bekoring kunnen worden veranderd.
Moge de genade van den Heiligen Geest, vragen wij, Heer, onze harten verlichten,
en overvloedig verkwikken door de zoetheid van de volmaakte liefde. Door Christus
onzen Heer.

Gebed om naastenliefde van Balduinus van Kantelberg
Bewaar mij, Heer, als uw oogappel; bewaar mij voor de zware zonde waarvoor ik
vrees, voor de afkeer van uw liefde, opdat ik niet zondige tegen den Heiligen Geest,
die liefde is en de band van liefde, eenheid en vrede en eendracht, opdat ik niet
gescheiden worde van de eenheid met uw Geest, van de eenheid van uw vrede, door
de zonde te bedrijven welke noch hier noch in de toekomst zal worden vergeven.
Bewaar mij, Heer, te midden van mijn broeders en verwanten, opdat ik getuige van
uw vrede; bewaar mij te midden van hen die de eenheid des geestes bewaren in de
band van vrede, door de genade van onzen Heer Jesus Christus, door de liefde van
God, en door de gemeenschap van den Heiligen Geest. Want uit de liefde van God
komt de eenheid des geestes voort, uit de genade van onzen Heer Jesus Christus de
band des vredes, en uit de gemeenschap van den Heiligen Geest de broederlijke
liefde.

Gebed van den heiligen Franciscus van Assisi
Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede! Laat mij liefde zaaien waar haat,
vergeving waar onrecht, geloof waar twijfel, hoop waar wanhoop, licht waar duisternis
en vreugde waar droefheid is. Amen.

Om nederigheid
God, die den hovaardigen weerstaat en aan de nederigen genade schenkt, geef ons
de deugd van ware ootmoedigheid, waarvan uw eniggeboren Zoon in Zichzelf aan
de gelovigen het toonbeeld heeft gegeven; opdat wij nooit door zelfverheffing uw
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genade verwerven. Door denzelfden Jesus Christus onzen Heer.

Om geduld
God, die door het geduld van uw eniggeboren Zoon de trots van den ouden vijand
hebt verpletterd; geef, vragen

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1451
wij, dat wij op waardige wijze herdenken wat Hij liefdevol voor ons heeft doorstaan,
en aldus naar zijn voorbeeld alle tegenspoed met gelatenheid dragen. Door denzelfden
Jesus Christus onzen Heer.

Om kuisheid
* Louter, Heer, onze nieren en ons hart met het vuur van den Heiligen Geest; opdat
wij U met een kuis lichaam dienen en met een zuiver hart behagen.
* Geef, vragen wij, almachtige, eeuwige God, dat wij door de ongerepte
maagdelijkheid van de zuiverste Maagd Maria reinheid van ziel en lichaam verkrijgen.
Door Christus onzen Heer.

In bekoringen
Almachtige en allerzachtmoedigste God, zie goedgunstig neer op onze gebeden, en
bevrijd onze harten van de bekoringen der slechte gedachten, opdat wij een waardige
woonplaats mogen worden van den Heiligen Geest.
God, die iederen mens verlicht die in deze wereld komt, verlicht, vragen wij, onze
harten met de glans van uw genade; opdat wij steeds datgene in gedachten hebben
wat uw Majesteit waardig en welgevallig is, en U oprecht mogen beminnen. Door
Christus onzen Heer.
en het volgende gebed tot Christus van de heilige Gertrudis de Grote:
Heer Jesus Christus, verheven opperpriester, die mij in uw kostbare dood het leven
hebt geschonken, verwijder van mij door de kracht van uw Geest en van uw
tegenwoordigheid alle hinderlagen van den vijand. Verbreek in mij alle boeien van
Satan, en neem om wille van uw ontferming alle blindheid des harten van mij weg.
Uw volmaakte liefde, Christus, moge mij in elke bekoring manmoedig de overwinning
doen behalen. Uw heilige nederigheid moge mij leren alle valstrikken van den vijand
voorzichtig te vermijden. Uw lichtende waarheid geleide mij en doe mij in volmaakte
oprechtheid des harten wandelen voor uw aanschijn. En de zegening van uw
goedertierenste barmhartigheid moge mij voorkómen, volgen en bewaren tot het
einde van mijn leven. Amen.

Gebed in tegenspoed van den heiligen Franciscus Van sales
God, Gij zijt mijn God; ik vertrouw mij aan U toe. Gij zult mij bijstaan, Gij zijt mijn
toevlucht, en ik zal niets vrezen, want Gij zijt niet alleen bij mij, maar Gij zijt in mij
en ik ben in U.
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Mijn Heer Jesus, ik geloof, en met de hulp uwer genade wil ik steeds blijven geloven
en belijden, dat het waar is en dat het waar zal zijn tot aan
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het einde der tijden, dat zonder lijden en vernedering niets tot stand komt wat enigszins
belangrijk is; en dat alles mogelijk is door dit middel. Ik geloof vast, mijn God, dat
armoede meer waard is dan rijkdom, smart meer dan genot, onbekendheid en
verachting meer dan een grote naam, ja, schande meer dan eerbewijzen.
Mijn Heer, ik vraag U niet mij dergelijke beproevingen op te leggen, want ik weet
niet of ik ze wel zal kunnen verdragen; maar ik wil wel aannemen, Heer, in voorspoed
zowel als in tegenspoed, dat dit de waarheid is. Daarom zal ik mij nooit meer verlaten
op rijkdom, op rang, stand of aanzien.
Ook wil ik mijn zinnen niet meer zetten op het najagen van grote successen in de
wereld; de zogenaamde goederen dezer wereld wil ik niet meer begeren. Integendeel,
met uw bijstand wil ik voortaan grote achting koesteren voor hen, van wie men geen
notitie neemt of die men minacht; voortaan wil ik de armen eren, eerbied hebben
voor de lijdenden, uw belijders en heiligen bewonderen en vereren, en de wereld ten
spijt wil ik tussen hen mijn plaats kiezen.
En eindelijk, mijn dierbare Heer en Meester, al ben ik zo zwak, dat ik U het lijden
niet kan vragen, omdat ik niet de kracht bezit het te dragen, ik wil U toch wél vragen
de grote genade, het lijden goed te mogen ontvangen, wanneer Gij in uw eeuwige
wijsheid en liefde besloten zult hebben het mij over te zenden.
Voortaan zal ik trachten mij in alles te vernederen; ik zal niet meer ingaan op
kwaadsprekerij; ik zal voortaan zwijgen en in stilte verdragen; en wanneer lijden of
verdriet mochten aanhouden, dan wil ik dit alles geduldig verduren uit liefde tot U
en uw Kruis, vast overtuigd, dat ik langs die weg eens zal verwerven én de beloften
van het leven hier én die van het leven hiernamaals.

Voor het kiezen van een levensstaat
* Mijn God, die de God zijt van wijsheid en van raad, die in mijn hart mijn verlangen
leest U alleen te behagen en mij alleen naar U te richten, help mij een levensstaat te
kiezen welke geheel overeenstemt met uw heilig verlangen. Geef mij, door de
voorspraak van de allerheiligste Maagd, mijn Moeder, en van mijn beschermheiligen,
de genade om in te zien welke staat ik moet kiezen en die te aanvaarden; opdat ik
daarin uw eer moge zoeken en doen toenemen, mijn heil moge bewerken, en het
hemelse loon verdienen dat Gij beloofd hebt aan hen die uw goddelijke wil
volbrengen. Amen.

Bij het nemen van een belangrijk besluit
Heer Jesus Christus, open de oren en de ogen van mijn
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hart om uw woord te horen en het te begrijpen, en om uw wil te doen, want een
vreemdeling ben ik op aarde. Houd uw geboden niet voor mij verborgen. Neem de
sluier van mijn ogen, opdat ik de wonderen van uwe wet aanschouwe. Openbaar mij
het onbekende en verborgene van mijn hart en van uw wijsheid. Want op U, God, is
mijn hoop gevestigd, dat Gij mijn geest en verstand zult verlichten.

Om de genade van een goede dood
Heer, uw gerechtigheid alleen zal ik indachtig zijn; God, van mijn jeugd af hebt Gij
mij onderwezen; verlaat mij niet, o God, in ouderdom en grijsheid. (Ps. 70, 16-18)
* Almachtige en barmhartige God, die aan het menselijk geslacht uw heilmiddelen
en de beloning van het eeuwige leven hebt geschonken, zie goedgunstig neer op ons,
uw dienaren, en sterk de zielen die Gij hebt geschapen; opdat zij in het uur van haar
verscheiden vlekkeloos door de handen van de heilige engelen voor U, haar Schepper,
mogen worden geleid. Door Christus onzen Heer.
* Geef, vragen wij, Heer, dat wij in het uur van onze dood, gesterkt door uw geheimen
en van alle schuld gezuiverd, blij mogen worden opgenomen in de schoot van uw
ontferming. Door Christus onzen Heer.
* Goede Jesus, Zoon van den levenden God, die om wille van ons heil in een stal
geboren hebt willen worden, een leven van armoede, nood en ellende hebt willen
leiden, en hebt willen sterven in de smarten van het kruis, zeg tot uw goddelijken
Vader in het uur van mijn dood: Vader, vergeef hem; en zeg tot uw geliefde Moeder:
Ziedaar uw zoon; en tot mijn ziel: Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs. Mijn
God, mijn God, verlaat mij niet in dat uur. Ik heb dorst; ja, mijn God, mijn ziel dorst
naar U, die de bron van levend water zijt. Mijn leven gaat voorbij als een schaduw;
nog een korte tijd, en alles zal zijn volbracht. Daarom, mijn aanbiddenswaardige
Verlosser, beveel ik van dit ogenblik af tot in eeuwigheid mijn geest in uwe handen.
Heer Jesus, ontvang mijn ziel. Amen.

Gebed om een goede dood van den heiligen Vincentius Ferrerius
* Heer Jesus Christus, Gij wilt dat niemand verloren gaat, en nimmer bidt men tot
U zonder dat men mag hopen op uw ontferming; want met uw heilige en gezegende
mond hebt Gij gezegd: Al wat gij in mijn Naam zult vragen, het zal u geschieden.
Daarom vraag ik U, Heer, bij uw heilige Naam, dat Gij mij op het ogenblik van
sterven een helder verstand zult geven en het vermogen om te spreken, een
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diep berouw over mijn zonden, een waarachtig geloof, een geordende hoop en een
volmaakte liefde; opdat ik met een zuiver hart tot U kan zeggen: In uwe handen,
Heer, beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, God van waarheid, Gij die gezegend
zijt in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden voor anderen
Voor vrienden
God, die door de genade van den Heiligen Geest de gaven der liefde hebt uitgestort
in de harten van uw gelovigen, geef aan uw dienaren en dienaressen, voor wie wij
uw barmhartigheid afsmeken, heil naar ziel en lichaam; opdat zij U uit alle kracht
beminnen, en met alle liefde volbrengen wat U welgevallig is. Door Christus onzen
Heer.
Almachtige, eeuwige God, ontferm U over uw dienaar N., en op voorspraak van de
heilige en roemrijke Moeder Gods en altijd Maagd Maria en van al uw heiligen, richt
zijn handelingen altijd op het goede; vergeef al zijn zonden, vermeerder zijn geluk
en schenk hem een lang leven. Stort in zijn hart het verlangen dat, naar Gij weet, aan
zijn ziel en lichaam voordelig is; geef hem zulk een inzicht, dat hij U met geheel zijn
hart en ziel in blijdschap diene, en in uw heilige dienst tot het einde volharde. Door
Christus onzen Heer.

Gebed voor iemand op zijn verjaardag
God, die het leven zijt van uw gelovigen en de Verlosser en beschermer van wie U
vrezen, Gij die uw dienaar, nu wederom een jaar is voorbijgegaan, tot zijn verjaardag
hebt willen brengen; vermeerder in hem uw genade, en doe zijn dagen toenemen in
tal van jaren, opdat hij, door uw bijstand, na een gelukkige ouderdom tot het
koninkrijk van de vreugden des hemels kome. Door Christus onzen Heer.

Voor onze weldoeners
* Gewaardig U, Heer, allen die ons weldoen om wille van uw Naam, te vergelden
met het eeuwige leven. Amen.

Voor onze vijanden
God, minnaar en bewaarder van vrede en liefde, geef aan al onze vijanden ware vrede
en liefde; schenk hun vergeving van al hun zonden, en bevrijd ons krachtdadig van
hun hinderlagen. Door Christus onzen Heer.
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Eeuwige Zoon van God, Heer Jesus, tot wien Stephanus, toen hij gestenigd werd,
knielend heeft gebeden voor zijn vijanden, maak dat wij in U onze vrienden trouw
liefhebben en U oprecht voor onze vijanden aanroepen; opdat wij, als wij aan anderen
hun schuld vergeven, met vertrouwen tot U kunnen roepen: Vergeef ons onze
schulden.
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Voor hen die beproefd worden
God, die den boze rechtvaardigt en de dood van den zondaar niet wilt, wij smeken
ootmoedig uw Majesteit: dat Gij uw dienaren, die op uw barmhartigheid vertrouwen,
welwillend beschermt met uw hemelse bijstand, en hen bewaart door uw voortdurende
bescherming; opdat zij U zonder ophouden dienen, en door geen bekoringen van U
worden gescheiden.
Almachtige, eeuwige God, troost van de bedroefden, sterkte van hen die lijden, laat
de gebeden tot U doordringen van hen die, in welke kwelling ook, tot U roepen;
opdat allen zich er over mogen verheugen, dat uw erbarming hen in hun noden heeft
bijgestaan. Door Christus onzen Heer.

Gebed van Lodewijk Makeblijde voor een vriend in nood
Mijn Heer en mijn God, Gij hebt ons door uw gezegenden Zoon christelijke liefde
tot onzen naaste bevolen. Krachtens dit gebod en om wille van de gehoorzaamheid
welke ik U en Hem verschuldigd ben, vraag ik ootmoedig en met vast vertrouwen
op uw oneindige goedheid uw zalige troost en hulp voor uw dienaar, mijn vriend,
wiens hart beangstigd en wiens gemoed ontsteld is. Onder uw almacht buigen zich
alle krachten der schepselen, en in uw genade verblijden zich al uw verdrukte leden.
Gewaardig U deze uw almachtige ontferming te oefenen tot troost van uw dienaar,
dien uw gezegende Zoon met zijn kostbaar bloed heeft vrijgekocht, heeft geheiligd
en voorbestemd tot uw eeuwige dienst. Neem van hem weg al wat hem benauwt en
verhindert uw verheven Majesteit naar uw waarde en naar zijn vermogen te dienen.
Geef vastheid aan zijn verstand door uw goddelijke wijsheid; geef sterkte aan zijn
wil tot het doen van alle goed door uw genade. Doe hem met al zijn krachten U
bovenal beminnen; dwing zijn ledematen en zintuigen U te gehoorzamen; neem bezit
van zijn wezen, opdat het krachtig blijve in het nakomen van al wat U behaagt; maak,
dat hij al zijn hoop stelt op uw barmhartigheid en, door U gesterkt, nooit aflaat van
te vertrouwen op de hulp uwer oneindige goedheid. Ik bid en smeek ootmoedig,
genadige en machtige God, dat Gij met hem wilt handelen volgens uw grote
ontferming, opdat uw lof niet wijke van zijn mond. Wees hem barmhartig, Heer, en
help hem, want Gij vermoogt alles en uw genaden gaan al uw werken te boven; Gij
die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor soldaten
Luister, Heer, naar onze gebeden, en richt de wegen van uw dienaren N. en N. in
vrede. Uw genade moge hen vergezellen; mogen zij niet door eigen zwakte worden
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overmeesterd, noch gehinderd worden door de verkeerde invloed van anderen. Dat
uw engelen met hen zijn om hen voor zonden te bewaren en tegen onheil te
beschermen; opdat zij, in alles door uw bijstand gesterkt, door U in genade worden
onderwezen wat zij moeten doen en het met uw hulp verrichten, het verlangen vervuld
zien dat Gij hun hebt ingestort, en ongedeerd naar hun gezinnen terugkeren.

Voor reizigers
Verhoor, Heer, onze smeekbeden, leid de reis van uw dienaren volgens de voorspoed
van uw heil; en schenk hun te midden van de wisselvalligheden van de tocht en van
dit leven steeds uw beschermende bijstand. Door Christus onzen Heer.

Voor zeelieden
God, die onze vaderen door de Rode Zee hebt gevoerd en hen door een diep water
hebt geleid, terwijl zij de lof zongen van uw Naam; wij bidden U ootmoedig, dat Gij
alle onheilen weert van uw dienaren die scheep zijn gegaan, en hen na een kalme
vaart steeds de gewenste haven wilt laten bereiken. Door Christus onzen Heer.

Voor uitgewekenen
* Jesus, die van de eerste dagen van uw verblijf op aarde af met Maria, uw tedere
Moeder, en met Joseph uw geboorteland hebt moeten verlaten en in Egypte de
vermoeienissen en ontberingen van de uitgewekenen hebt moeten doorstaan; sla uw
blik op onze broeders die, ver van het geliefde vaderland en van alles wat hun het
dierbaarst is, niet zelden te kampen hebben met de ernstige moeilijkheden van het
nieuwe leven en dikwijls ook blootgesteld zijn aan gevaren en hinderlagen voor hun
zielen. Wees hun een leidsman op de onzekere weg, een hulp in de vermoeienis, een
troost in de droefheid; bewaar hen in de ongereptheid van het geloof, in de heiligheid
van zeden, in de gehechtheid aan hun kinderen, hun echtgenoten en hun ouders; en
maak, Heer, dat wij hen in dit aardse vaderland weer hartelijk kunnen begroeten, en
eens, onafscheidelijk met hen verenigd, aan de voeten van uw troon in het hemelse
vaderland mogen leven. Amen.

Voor gevangenen
God, die den heiligen apostel Petrus van zijn boeien hebt bevrijd en hem ongedeerd
hebt doen heengaan; verbreek de boeien van uw dienaren die zich in gevangenschap
bevinden, en verleen hun, door de verdiensten van uw apostel, ongedeerd heen te
gaan. Door Christus onzen Heer.
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Heer, Gij die de trooster zijt der bedroefden, die de tranen der wenenden droogt en
te
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hulp komt aan de bedrukten van hart; schenk uw vertroosting aan hen die treuren
om dezen dode, stil de smart van hun gemoed, en geef dat uw dienaar N. in de schoot
van Abraham rust verwerve, met de hoop op de opstanding ten eeuwigen leven.

Voor een kloosterzuster
Almachtige Heerser, Vader van onzen Heer Jesus Christus, God van ontferming, wij
smeken en bidden U voor uw dienares N., dat Gij haar bewaart voor de nijd des
duivels, voor de hinderlagen van kwaadwillende mensen, en voor alle ziekte en
zwakheid. Geef haar U te vrezen, en zend haar uw vrede uit de hemel door den engel
des vredes. Geleid haar wegen, verlicht haar ziel en haar lichaam door de luister uwer
kennis, en grif uw geboden in haar hart. Bewaar haar lamp brandend, en laat haar
toe tot het getal der wijze maagden. Bescherm haar, en ontferm U over haar om wille
van uw Naam die over haar is afgeroepen; en geef haar, dat zij alle dagen van haar
leven voor U en voor uw Christus genade vinde, door de ontferming van uw
eniggeboren Zoon, met wien Gij gezegend zijt in eeuwigheid. Amen.

Gebeden voor een zieke
Indien de zieke een vrouw is, worden onderstaande gebeden dienovereenkomstig
veranderd.
God, wien het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, aanvaard onze
smeekbede; opdat de ontferming uwer goedheid ons en deze(n) uw dienaar (dienares),
die gevangen wordt gehouden in de boeien der zonde, vol barmhartigheid moge
verlossen.
God, enige steun van de menselijke zwakheid, toon aan uw zieke(n) dienaar (dienares)
de macht van uw bijstand; opdat hij (zij), door uw barmhartigheid geholpen, zich
weer gezond aan uw Kerk moge vertonen.
Verleen aan deze(n) uw dienaar (dienares), vragen wij, Heer God, dat hij (zij) zich
in een voortdurende gezondheid naar ziel en lichaam verheuge, door de tussenkomst
van de roemvolle heilige Maria altijd Maagd van de tegenwoordige droefheid bevrijd
worde, en de eeuwige vreugde geniete. Door Christus onzen Heer.
Almachtige, eeuwige God, eeuwig heil van de gelovigen, verhoor ons ten gunste van
uw zieke(n) dienaar (dienares) voor wie(n) wij de bijstand van uw barmhartigheid
afsmeken; opdat hij (zij) de gezondheid herkrijge, en U daarvoor in uw Kerk moge
danken.
God van de hemelse machten, die door de macht van uw bevel alle ziekte en zwakheid
uit het menselijk lichaam verdrijft, kom uw dienaar (dienares) N. genadig te hulp;
opdat zijn (haar) ziekte worde verdreven en zijn (haar)
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krachten worden hersteld, en hij (zij) in nieuwe gezondheid uw heilige Naam moge
prijzen.
Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, die de zwakheid van de menselijke
natuur sterkt door de instorting van uw ontfermende kracht, zodat door de heilzame
geneesmiddelen van uw goedheid onze zielen en lichamen kracht en gezondheid
verkrijgen; zie genadig neer op deze(n) uw dienaar (dienares), opdat alle nood van
lichamelijke zwakheid worde gelenigd, en de weldaad der vroegere gezondheid in
hem (haar) volledig worde hersteld. Door Christus onzen Heer.

Gebed voor een zieke uit het Euchologion der Grieken
Machtige en barmhartige God, die alles voor het heil van ons geslacht ten beste
schikt, zie neder op uw dienaar (dienares) N. die de Naam van Christus aanroept, en
genees al zijn (haar) zwakte naar ziel en naar lichaam. Vergeef zijn (haar) zonden,
neem weg alle kommer die uit zijn (haar) zonden is voortgekomen, en verdrijf van
hem (haar) alle bekoringen en aanvallen van den vijand. Geef hem (haar) weer aan
uw heilige Kerk, opgestaan van het ziekbed, gezond naar ziel en lichaam, ijverig in
goede werken, en lofzingend de Naam van uw Christus, waarin onze hoop is gelegen.
Hem, en U tezamen met Hem, zij heerlijkheid, eer en aanbidding, met uw alheiligen,
goeden en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voor verschillende zieken
Laat ons bidden tot den Heer van alle heil voor onze broeders en zusters, die naar de
zwakheid van het vlees door verschillende ziekten worden gekweld; opdat Hij die
alleen machtig is, in zijn goedheid allen te hulp kome.
God, volgens wiens raadsbesluiten de ogenblikken van ons leven voorbijgaan,
aanvaard de gebeden van uw dienaren voor wie wij in hun ziekte uw ontferming
afsmeken; opdat wij ons mogen verheugen over de gezondheid van hen voor wier
leven wij hebben gevreesd. Door Christus onzen Heer.
Wij bidden U, bestuurder en Heer, Gij die het lichaam hebt gevormd, de ziel hebt
geschapen en den mens hebt samengevoegd, bedéler, regeerder en redder van geheel
het menselijk geslacht, die door uw eigen liefde voor de mensen wordt verzoend en
vertederd: wees genadig, Heer, help en genees alle zieken, gebied de kwalen en doe
hen die nederliggen opstaan; geef eer aan uw heilige Naam door uw Eniggeborene
Jesus Christus, door wien U heerlijkheid zij en macht, in den Heiligen Geest, nu en
in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
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Voor een zieke in stervensgevaar
Almachtige en barmhartige God, die aan het mensdom uw heilmiddelen en de
beloning van het eeuwige leven hebt geschonken, zie goedgunstig neer op uw dienaar
(dienares) die ziek is naar het lichaam, en sterk de ziel die Gij hebt geschapen; opdat
zij in het uur van haar verscheiden vlekkeloos door de handen der heilige engelen
voor U, haar Schepper, moge worden geleid. Door Christus onzen Heer.
¶ Gebeden welke men kan bidden als men zelf ziek is, vindt men op bladz. 1505 vlg.

Gebeden bij openbare rampen
* Gebed in grote nood
Help ons, God onze Redder; en om de eer van uw Naam verlos ons, Heer; wees
genadig voor onze zonden om wille van uw Naam.
PSALM 53. God, verlos mij door uw Naam; en schaf mij recht door uw kracht.
God, verhoor mijn gebed; luister naar de woorden van mijn mond.
Want vijanden zijn tegen mij opgestaan, en sterken staan mij naar het leven; zij
houden God niet voor ogen.
Zie, God komt mij te hulp; en de Heer is de beschermer van mijn leven.
Vergeld het kwaad aan mijn vijanden; en verdelg hen in uw trouw.
Vrijwillig zal ik U offers brengen; en prijzen uw Naam, o Heer, want hij is goed.
Want uit alle benauwing hebt Gij mij ontrukt; en mijn oog ziet op mijn vijanden
neder. Eer aan den Vader.
. Om de eer van uw Naam verlos ons. . En wees genadig voor onze zonden
om wille van uw Naam.
Laat ons bidden. - Verhoor, vragen wij, Heer, genadig de gebeden van uw volk; opdat
wij, die terecht voor onze zonden worden gekastijd, om wille van de luister van uw
Naam barmhartig bevrijd worden. Door Christus onzen Heer. Amen.

Ander gebed
Zie genadig neder, vragen wij, almachtige God, op de gemeenschap van uw Kerk,
en kom ons liever met uw ontferming tegemoet dan met uw rechtvaardige wraak;
want als Gij rekening zoudt willen houden met onze zonden, zou geen schepsel
staande kunnen blijven. Maar vergeef ons, zondaars, met de bewonderenswaardige
liefde, waarmede Gij ons hebt geschapen; en laat het werk van uw handen niet ten
onder gaan. Door Christus onzen Heer.
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Klaagzang van den heiligen Augustinus
Wij brengen voor uw ogen, Heer, onze schulden en de beproevingen die wij daarvoor
moeten lijden.
Als wij het kwaad afwegen dat wij hebben begaan: wij moeten bekennen, dat het
weinig is wat wij verduren, en dat wij meer hebben verdiend. Want hetgeen wij
hebben misdreven, is ernstiger dan hetgeen wij hebben te dragen.
Wij voelen de straf voor de zonde; en toch laten wij niet na hardnekkig te zondigen.
Onder uw gesels worden onze zwakke krachten uitgeput; maar onze boosheid
wordt daardoor niet veranderd.
Het kranke hart wordt gefolterd; maar het hoofd willen wij in onze hardnekkigheid
niet buigen.
Het leven zucht in smarten, maar betert zich niet in zijn daden.
Als Gij geduld hebt, béteren wij ons niet; als Gij straft, willen wij het niet dulden.
Als wij worden getuchtigd, erkennen wij wat wij hebben gedaan; maar als de
bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend.
Als Gij uw hand uitstrekt, dan maken wij goede voornemens; houdt Gij uw zwaard
in, dan komen wij onze beloften niet na.
Tuchtigt Gij, dan smeken wij ons te sparen; spaart Gij ons, dan dagen wij U weer
uit ons te slaan.
Zie, Heer, wij bekennen ons schuldig; wij weten dat, als Gij ons niet spaart, Gij
ons met recht kunt verdelgen.
Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen; ons, die Gij uit
het niet hebt geschapen, veroorlooft Gij ons aldus te vragen; door Christus onzen
Heer. Amen.
. Heer, verhoor mijn gebed.

. En mijn geroep kome tot U.

Laat ons bidden. - Verleen, vragen wij, almachtige God, dat door geen beroeringen
worden geschokt wie Gij op de rots van het apostolische geloof hebt bevestigd, en
door de voorspraak van zovele duizenden martelaren aan U hebt verbonden. Door
Christus onzen Heer. Amen.

Bij oorlogsdreiging
Laat ons bidden tot den Heer, want een bittere tijd is voor ons aangebroken en wij
gaan jaren vol gevaar tegemoet. Rijken gaan ten onder en volkeren komen in
beweging. De liefde dooft uit, en de boosheid verheft zich; de hebzucht is toegenomen
en de goddeloosheid is gewassen in kracht. Nu het nog tijd is, laten wij ons bekeren
tot den Heer, onze knieën buigen, het hoofd ter aarde neigen, en smeken God den
almachtigen Vader, die vol goedheid verhoort wie tot Hem roepen en niet verlaat
wie op Hem hun vertrouwen hebben gesteld.
Almachtige God, versmaad niet uw volk dat in zijn droefheid tot U roept, maar kom
de beproefden genadig te
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hulp, tot heerlijkheid van uw Naam. Door Christus onzen Heer.

Ten tijde van oorlog
God, die de oorlogen onderdrukt, en de bestrijders van hen die op U hopen door uw
kracht weerhoudt en overwint, help uw dienaren die uw barmhartigheid afsmeken;
opdat het geweld van hun vijanden worde bedwongen, en wij U onophoudelijk danken
en prijzen.
God, die heerst over alle rijken en vorsten, die ons geneest door te kastijden en ons
bewaart door uw vergeving, schenk ons uw barmhartigheid; opdat wij de rust van
de vrede, die door uw macht wordt bewaard, als een geneesmiddel tot verbetering
mogen aanwenden. Door Christus onzen Heer.
Spaar, Heer, spaar uw volk, dat Gij, Christus, met uw bloed hebt vrijgekocht, en blijf
niet voor altijd vertoornd op ons. Wij smeken, Heer, bij al uw erbarming, neem uw
gramschap en toorn, omdat wij tegen U hebben gezondigd, weg van deze plaats en
van uw heilige woning. Wij hebben tegen U, Heer, gezondigd, en Gij zijt vertoornd
op ons, en niet één is er die uw hand kan ontvluchten; doch wij smeken U, laat uwe
barmhartigheid over ons komen, zoals Gij Ninive hebt gespaard.
Laat ons den Heer smeken en aanroepen, dat Hij moge neerzien op een vernederd
en treurend volk, dat Hij zijn heilige tempel bescherme tegen de bezoedeling der
goddelozen en Zich over ons ontferme. Laten wij roepen tot den Heer en zeggen:
Wij hebben tegen U gezondigd, Heer, heb geduld met ons, en verlos ons van deze
rampen die dag aan dag zwaarder op ons drukken. Heer, scheld de zonden van uw
volk kwijt naar de grootheid van uw ontferming, zoals Gij onze vaderen genadig zijt
geweest. Wees ons genadig, Heer, en moge de gehele aarde vervuld worden van uw
heerlijkheid. Gedenk ons, Heer; zeg tot den engel die ons tuchtigt: Het is genoeg; en
neem uw hand terug; moge de plaag ophouden die onder het volk woedt, en laat niet
alle leven ten gronde gaan. Sta op, Heer, help ons en red ons om wille van uw Naam.
God, Gij hebt de zegebrengende handen van Moses gesterkt, toen hij ze biddend tot
U verhief, en toen hij, hoewel verzwakt van ouderdom, in onvermoeibare heiligheid
bleef strijden, opdat het goddeloze Amalec zou worden overwonnen, het volk der
heidenen ten onder zou worden gebracht, en na hun overwinning een rijke buit ten
dienste zou staan van uw erfdeel. Bevestig zo ook het heffen van onze handen door
ons gebed in vaderlijke liefde te verhoren. Want ook wij hebben bij U, heilige Vader,
een Heer en Verlosser die voor
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ons zijn handen heeft uitgestrekt aan het kruis. Door Hem bidden wij, Allerhoogste,
dat met de hulp van uw macht de boosheid van alle vijanden moge worden gebroken,
en uw volk, vrij van angst, U alleen lere vrezen. Door denzelfden Jesus Christus
onzen Heer.

Bij besmettelijke ziekte
Heer Jesus Christus, die de waarachtige geneesheer zijt, kom ons te hulp met uw
hemelse artsenij en geef ons uw bijstand. Genees, Heer, alle zwakheid en ziekte
onder het volk. Neem van ons weg de ziekten van ziel en van lichaam, verdrijf alle
epidemieën en kwalen, en vernietig in uw goedheid de oorzaken van de besmetting;
en terwijl Gij de ziekten geneest, neem ook de boosheid van ons weg.

Bij hongersnood
Geef ons, vragen wij, Heer, datgene waarom wij U godvruchtig smeken, en wend
goedgunstig de hongersnood af; opdat de harten van de stervelingen erkennen dat
deze rampen ontstaan door uw verontwaardiging, en door uw erbarming ophouden.
Wend in uw goedheid tot U, Heer, het volk dat U is toegewijd en dat om wille van
zijn zonden honger lijdt; Gij die gezegd hebt, dat alles zal worden toegeworpen aan
hen die uw rijk zoeken.

Bij langdurige droogte
God, in wien wij leven, ons bewegen en zijn, verleen ons de nodige regen; opdat wij,
door de tijdelijke middelen voldoende geholpen, met meer vertrouwen naar de eeuwige
goederen streven. Door Christus onzen Heer.
Heer onze God, die de wolken aanbrengt van het einde der aarde, de winden uit
uw schatkamer doet treden en het water van de zee omhoogroept om het uit te storten
over het aanschijn der aarde; terwijl wij U onze zonden belijden en uw rijke
barmhartigheid inroepen, vragen en bidden wij U: gebied de wolken, opdat zij een
regenvloed zenden. Ontferm U over allen die op aarde leven, over mannen en
vrouwen, grijsaards en kinderen, over al uw dienaren en dienaressen. Heb ook
medelijden met de dieren der aarde. Geef hun gras te eten en reik ons brood tot spijs.
Luister naar de gebeden van geheel uw volk, en wijs de verzuchtingen der armen
niet af; straf ons niet in uw toorn, tuchtig ons niet in uw gramschap, en doe uw volk
niet van honger en dorst omkomen. Want aller ogen zien verlangend naar U uit, Heer,
om voedsel van U te ontvangen op de juiste tijd. Op U vertrouwen wij, en buiten U
kennen wij geen ander; van U verwachten wij overvloed van ontferming; want Gij
zijt goed en hebt de mensen lief, o God, en U zeggen wij lof, Vader, Zoon en Heiligen
Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Bij hevige storm en onweer
Mogen de geesten der boosheid, vragen wij, Heer, verdreven worden van uw huis;
en moge het onheil van de stormwind van ons wijken.
Almachtige, eeuwige God, spaar ons in onze angst en verhoor onze gebeden; opdat
na het schadelijke hemelvuur en het geweld der stormen de dreiging van de wind
verkere tot zegen en wij U daarvoor mogen prijzen. Door Christus onzen Heer.

Bij besmettelijke ziekte van het vee
God, die tot verlichting van de arbeid der mensen ook de redeloze dieren hebt
geschonken; wij smeken U ootmoedig, dat Gij de dieren zonder welke de menselijke
natuur haar voedsel zou derven, niet voor ons gebruik verloren laat gaan. Door
Christus onzen Heer.

Verschillende gebeden
Voor de vruchten der aarde
Gedenk dit jaar, o Heer, de zaden der gewassen en het groenen der akkers; en geef
wasdom door uw goedheid. Verblijd het aanschijn der aarde, opdat haar
vruchtbaarheid blijke en haar vruchten worden vermenigvuldigd; doe haar bloeien
en rijpen tot de oogst; geleid ons leven ten beste; zegen de krans van het jaar door
uw goedheid, om wille van de armen van uw volk, om wille van de weduwen en de
wezen, de pelgrims en hen die in nood verkeren, en om wille van ons allen die op U
vertrouwen en uw heilige Naam met aandrang zoeken; want aller ogen zien
vertrouwvol naar U uit, dat Gij hun te juister tijd het goede zult geven. Handel met
ons volgens uw barmhartigheid, Gij die voedsel reikt aan alle vlees; vervul ons hart
met vreugde en zoetheid, opdat wij nimmer gebrek lijden, en rijk mogen zijn in alle
goede werken.

Gebed van bisschop Fénelon, te bidden door hen die een openbaar
geestelijk of wereldlijk ambt bekleden
Geef mij de genade, God, trouw te zijn in mijn arbeid, maar onverschillig te blijven
bij de goede uitslag. Mijn aandeel in mijn arbeid is uw wil na te streven en mij, zelfs
te midden van mijn werk, in U te verdiepen; het uwe is aan mijn zwakke inspanning
het resultaat te geven dat U behaagt; geen enkel, als Gij dit wilt.

Gebed van overgave aan Gods heilige wil
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mijn
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God. Lever mij niet over, vraag ik U, aan mijn eigen verlangen: Gij immers kent
mijn dwaasheid. Maar bewaar mij onder uw schutse en bescherming, zoals Gij weet
dat het goed is, en geleid en bestuur mij, mijn Heer en God, volgens uw
goedertierenheid.

Gebed voor het begin van een belangrijke openbare bijeenkomst
* Heilige Geest, wij zijn hier, weliswaar gekluisterd in de boosheid der zonde, maar
op bijzondere wijze in uw Naam verenigd. Kom tot ons en wees met ons en gewaardig
U in onze harten te komen; leer ons wat wij moeten doen en waarheen wij moeten
gaan, en toon ons wat wij moeten volbrengen om U, met uw hulp, in alles te kunnen
behagen. Wees de enige raadgever en uitvoerder van onze beslissingen, Gij die alleen
met God den Vader en zijn Zoon de glorievolle Naam bezit. Laat niet toe, dat wij
verstoorders zijn van de gerechtigheid, Gij die de hoogste rechtvaardigheid bemint;
onze onwetendheid trekke ons niet in het ongeluk, geen gunst bewege ons, geen
aannemen van geschenken of aanzien des persoons kope ons om; maar hecht ons
krachtig aan U door de gave van uw genade alleen, opdat wij één zijn in U, en in
niets afwijken van de waarheid. Laat ons, in uw Naam verenigd, zó in alles de
gerechtigheid behouden, geleid door de liefde, dat thans ons oordeel in niets van U
afwijke en wij in de toekomst voor onze arbeid de eeuwige beloning verwerven.
Amen.

Reisgebed
ANT. Op de weg van vrede.
En wij bidden de lofzang van Zacharias, bladz. 115.
ANT. Op de weg van vrede en voorspoed geleide ons de almachtige en barmhartige
Heer, en de aartsengel Raphaël zij onze gezel op de weg; opdat wij in vrede, in heil
en in vreugde tot onze woning wederkeren.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader... (in stilte)
. En leid ons niet in bekoring.
. Maar verlos ons van het kwade.
. Maak uw dienaren zalig.
. Mijn God, die op U hopen.
. Heer, zend ons hulp uit uw heiligdom.
. En bescherm ons uit Sion.
. Wees ons, Heer, een sterke toren.
. Tegen den vijand.
. Dat de vijand niets tegen ons vermoge.
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. En dat de zoon van de boosheid ons niet langer schade.
. Gezegend zij de Heer van dag tot dag.
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. Een voorspoedige reis geve ons de God van ons heil.
. Toon ons, Heer, uw wegen.
. En maak ons uw paden bekend.
. Mogen onze wegen gericht zijn
. Op het onderhouden van uw geboden.
. De kronkelpaden zullen recht worden.
. De oneffen wegen worden geëffend.
. Aan zijn engelen heeft God over u bevolen
. Dat zij u zullen bewaken op al uw wegen.
. Heer, verhoor mijn gebed.
. En mijn geroep kome tot U.
Laat ons bidden. - God, die de kinderen van Israël droogvoets midden door de zee
hebt doen gaan, en voor de drie Wijzen onder het geleide der ster een weg hebt
gebaand om tot U te komen; geef ons, vragen wij, een voorspoedige reis en rustig
weder, opdat wij, met uw heiligen engel als gezel, behouden de plaats van onze
bestemming bereiken, en uiteindelijk de haven van het eeuwige heil.
God, die uw dienaar Abraham, na zijn vertrek uit Ur der Chaldeën, op al de wegen
van zijn omzwerving ongedeerd hebt bewaard; wij vragen U, dat Gij U gewaardigt
ons, uw dienaren, te beschermen. Wees ons, Heer, in de strijd een bescherming, een
vertroosting op de weg, in hitte een dekking, in regen en koude een beschutting, bij
uitputting een voertuig, in tegenspoed een steun, in gevaar een staf, in schipbreuk
een haven; opdat wij onder uw geleide voorspoedig het doel van onze reis bereiken
en ten slotte ongedeerd naar onze woning wederkeren.
Verhoor, Heer, onze smeekbeden, leid de reis van uw dienaren volgens de voorspoed
van uw heil; en schenk hun te midden van de wisselvalligheden van de tocht en van
dit leven steeds uw beschermende bijstand.
Geef, vragen wij, almachtige God, dat uw dienaars de weg van het heil begaan en,
door de vermaningen van den heiligen Voorloper Joannes te volgen, veilig aankomen
bij Hem dien hij heeft aangekondigd: onzen Heer Jesus Christus, uw Zoon, die met
U leeft en heerst in de eenheid van den Heiligen Geest, God, door alle eeuwen der
eeuwen. Amen.
. Laat ons voortgaan in vrede.
. In de Naam des Heren. Amen.
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Geworteld en gegrondvest in liefde
GOD,
DIE VOOR WIE U BEMINNEN
ALLES TEN BESTE SCHIKT,
GEEF AAN ONZE HARTEN
DE ONSCHENDBARE VURIGHEID
VAN UW LIEFDE;
OPDAT DE VERLANGENS
DIE DOOR UW INGEVING ZIJN ONTSTAAN,
DOOR GEEN BEKORING
KUNNEN WORDEN VERANDERD.
DOOR CHRISTUS ONZEN HEER.
AMEN.
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Over het christelijke leven
Terecht noemt de Apostel de christenen ‘heiligen’. Want in het doopsel zijn zij met
Christus bekleed, zijn zij God-gelijkend geworden en bezitten zij het beginsel van
het eeuwige leven. Door het vormsel hebben zij het zegel ontvangen van den Heiligen
Geest. De maaltijd van de Eucharistie strekt hun zowel tot voorsmaak als tot
onderpand van de eeuwige heerlijkheid. Zo bezit de christen die in Gods genade is,
in deze genade reeds de verbondenheid met God, de liefde van God, welke het
eeuwige geluk der zaligen uitmaakt. Hier op aarde is deze heerlijkheid echter nog
verhuld; zij wordt den christen geschonken in de sacramenten der Kerk, uitwendige
handelingen die zowel teken als mededeling zijn van nog onzichtbare werkelijkheid.
Zolang deze werkelijkheid ons op deze wijze verborgen blijft, kunnen wij haar slechts
aanduiden met de beelden en de vergelijkingen welke wij lezen in de heilige Schrift:
kindschap van God, erfrecht des hemels, inwoning van den Heiligen Geest, vreugde
en vrede in Christus. Tijdens het leven op aarde is deze werkelijkheid voor den
christen nog voorwerp van geloof en hoop; eerst als hij de goede strijd heeft
volstreden, zal zij hem voorwerp van ervaring zijn.
DE TWEE WEGEN. - Nu echter kennen wij slechts ten dele. Hoewel het geloof onze
dagelijkse leermeester is, hoewel de heilige Schrift en de liturgie der Kerk niet
ophouden ons te onderrichten, hoewel God zelf somtijds in ons spreekt en ons de
zoetheid van zijn aanwezigheid doet gevoelen, zijn wij in onze zwakheid gemakkelijk
geneigd de rijkdom welke wij bezitten, te vergeten en te veronachtzamen. En dat
niet alleen; dag aan dag verkeren wij in gevaar onze schat te verliezen. Want wel
zijn wij geheiligd, naar ons innerlijke wezen God-gelijkend geworden, maar tevens
zijn wij omgeven door de verleiding van de zonde, die tot ons komt in de drievoudige
bekoring van duivel, wereld en vlees.
Wel noemt de Apostel de christenen terecht ‘heiligen’, maar terzelfdertijd bezweert
hij hen, den duivel geen kans te geven en een leven te leiden overeenkomstig hun
verheven uitverkiezing. Dit immers is de tweevoudige werkelijkheid van het
christelijke leven: dat de verlosten zijn opgenomen in de onbeschrijfelijke heerlijkheid
van Christus, en dat zij tegelijkertijd steeds gevaar lopen deze genade te verliezen.
De gedoopten zijn in waarheid verlost, maar zij kunnen zichzelf opnieuw binnen het
bereik van de zonde brengen. Hun verlossing is in wezen volkomen gelijk aan de
eeuwige heerlijkheid der zaligen, maar tegelijkertijd is zij de voorafbeelding van
deze heerlijkheid; zij is zowel vervulling als teken.
De christen heeft dan ook tot taak de rijkdom van zijn uitver-
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kiezing door de inspanning van zijn eigen vrije wil te bewaren. Zelf moet hij kiezen
tussen de twee wegen, waarover reeds in een van de oudste christelijke geschriften,
de Leer van de Twaalf Apostelen, werd gesproken: de smalle weg van de strijd tegen
het kwaad, of de brede weg der zonde, welke ten ondergang voert. Hij moet, zoals
de heilige Ignatius van Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen heeft geschreven,
vrijwillig zijn keuze doen tussen de legervaan van Christus en die van den duivel,
tussen de krijgsdienst van het hemelse Jerusalem en die van het Babylon der wereld.
Hij moet kiezen vóór Christus of tegen Hem; een tussenweg is er niet. ‘Wie niet met
Mij is, is tegen Mij; en wie niet met Mij verzamelt, verstrooit’ (Luc. 11, 23). Uit vrije
wil moet de christen de smalle weg begaan, zich onder de legervaan van Christus
stellen, met Christus blijven.
DE GEESTELIJKE STRIJD. - Zo is het leven van den christen de krijgsdienst waarvan
reeds de man Job heeft gesproken. Deze krijgsdienst bestaat echter niet alleen in een
voortdurende strijd tegen de verleidingen van binnen en van buiten. Hoe belangrijk
deze strijd ook is, hij is slechts een onderdeel van het christelijke leven. De geestelijke
strijd is niet slechts verweer tegen wat ons van Christus zou kunnen scheiden, hij is
bovendien en in de eerste plaats: zich toeëigenen van wat ons met Christus verbindt.
Het christelijke leven is niet alleen uitsluiten van wat kan schaden, het is bovenal
zoeken van wat tot wasdom strekt. Volgeling van Christus te zijn betekent vooral:
het zaad van zijn heilig woord in ons doen gedijen, steeds meer op Hem gelijken,
steeds vuriger naar Hem verlangen, steeds inniger met Hem verenigd worden. Het
is onze bewuste bekering tot onzen Heer, niet éénmaal, maar iedere dag opnieuw,
met steeds grotere liefde, omdat Hij meer beminnenswaardig wordt naarmate wij
Hem meer leren liefhebben. Het is de bestrijding der ondeugden op de enig mogelijke
wijze: door de beoefening der deugden. Het is de beoefening der deugden, die slechts
vooruitgang duldt, omdat iedere stilstand verlies zou betekenen. Het is het doen van
goede werken, die telkens vruchtbaar zijn in nieuwe goede werken. Het is het opstijgen
naar omhoog, trede na trede, tot steeds wijdere vergezichten, telkens dichter bij het
opperste Licht. Het is het steeds groeiende verlangen naar het volmaakte leven.
Als het christelijke leven niet méér zou zijn dan een voortdurende strijd tegen het
kwaad, zou het slechts een kwellende last zijn, die Christus zijn volgelingen om
onbegrijpelijke redenen op de schouders had gelegd. Maar als wij de ware zin van
het christelijke leven zoeken te begrijpen - en zelfs dit zoeken is hiertoe reeds
voldoende, want ten volle bevatten kunnen wij eerst in het licht der heerlijkheid dan weten wij, dat het juk van Christus zacht en dat zijn last licht is. Dan wordt ons
steeds duidelijker, dat alles, wat wij aanvankelijk als een last beschouwden, slechts
tot welzijn strekt, ‘dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben’ (Rom.
8, 28). Dan krijgen wij het vermoeden, dat niet alleen zorgen en tegenslagen, maar
zelfs de bekoringen een

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1471
plaats hebben in het plan van Gods heil; want als wij de bekoringen overwinnen,
worden zij onder onze voeten tot de vaste rots blokken, waarlangs wij opklimmen
naar de top van de heilige berg. Als wij zo de strijd van het christelijke leven
beschouwen, dan weten wij bovendien, dat God, die ons in oneindige liefde tot zijn
heil heeft geroepen, ons uit diezelfde liefde niet wil rechtvaardigen zonder dat wij
zijn werk ook tot het onze hebben gemaakt.
En tot zoetheid wordt ons de last van de geestelijke strijd, als wij ervaren dat God
zelf de kracht is, waarmede wij strijden en waardoor wij kunnen overwinnen. Hoe
dieper wij doordringen in het geheim van ons heil, en gaan begrijpen dat God zelf
onze opperste rijkdom is, des te duidelijker wordt het ons, dat Hij het ook is, die dit
alles in ons uitwerkt. Hoe meer wij ons inspannen om het werk van onze heiliging
ook ons werk te doen zijn, des te meer zullen wij beseffen dat het geheel en al Gods
werk is: de goddelijke werking waardoor Vader, Zoon en Heilige Geest in ons
aanwezig zijn als oorzaak en als doel beide, als voorwaarde en als vervulling, als
schenker en als geschenk. Bij de overweging van de sacramenten en van de
feestgeheimen des Heren beschouwen wij de verschillende opzichten van dit mysterie
van uitverkiezing en heiliging afzonderlijk. Een korte samenvatting van deze wondere
samenhang van goddelijke en menselijke werking geeft ons de apostel Paulus: ‘En
daarom buig ik mijn knieën voor den Vader, van wien alle geslachten in de hemel
en op aarde hun naam hebben ontvangen: dat Hij naar de rijkdom zijner heerlijkheid
u moge verlenen, krachtig naar den inwendigen mens te worden gesterkt door zijn
Geest; dat Hij Christus in uw harten doe wonen door het geloof; dat gij geworteld
moogt blijven en gegrondvest in liefde. Dan zult gij tezamen met alle heiligen u een
denkbeeld kunnen vormen van de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte (van
het geheim van Christus), en de liefde van Christus leren beseffen, die alle begrip te
boven gaat; dan zult gij vervuld worden met de ganse volheid van God. Aan Hem,
die door de kracht die in ons werkt, veel meer kan uitrichten dan wat wij bidden of
denken; aan Hem zij de glorie in de Kerk en in Christus Jesus te allen tijde, van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.’ (Eph. 3, 14-21).
DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. - Opdat Christus in ons hart zou wonen, en de Vader
in ons het beeld van zijn geliefden Zoon zou ontdekken, moeten wij Hem zoveel
mogelijk gelijk worden. Wij drukken dit meestal uit door te zeggen: dat wij Christus
moeten navolgen. Deze korte definitie van het volmaakte leven heeft onze Heer zelf
gegeven, toen Hij zeide: ‘Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen’ (Matth. 16, 24); ‘Wie Mij volgt,
zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des levens bezitten’ (Joan. 8, 12).
Geheel de volheid van zijn heil in ons heeft de Heer samengevat in deze enkele
woorden: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joan. 14, 6). En de apostel
Joannes schreef: ‘Wie den
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Zoon heeft, heeft het leven; wie den Zoon van God niet heeft, heeft ook het leven
niet’ (1 Joan. 5, 12). Hij is het waarachtige voorbeeld dat de Vader ons zelf heeft
aangewezen, toen de apostelen op de berg zijn heerlijkheid mochten aanschouwen.
Maar vooral is Christus ons voorbeeld, zoals Hij op een andere berg aan geheel de
wereld werd getoond in zijn uiterste gehoorzaamheid en zijn opperste liefde. In dit
geheim van passie en verheerlijking worden wij ingelijfd door het doopsel; aan dit
geheim hebben wij deel door de viering der Eucharistie.
Steeds hebben de christenen geweten, dat zij, willen zij met Christus verheerlijkt
worden, Hem moeten navolgen in de gehoorzaamheid en de liefde van zijn lijden;
dat zij, als dit van hen gevraagd mocht worden, Hem zelfs moeten navolgen tot in
zijn vrijwillige dood. Dit is de reden, waarom de Kerk van de aanvang af de martelaren
heeft vereerd. Want zij zijn hun Heer gelijk geworden tot in zijn uiterste
gehoorzaamheid. Zozeer was de gedachte van het martelaarschap met die van de
navolging van Christus verbonden, dat de vormen van geestelijk leven, die na het
einde van de vervolgingen in de Kerk zijn ontstaan, als een onbloedig martelaarschap
werden opgevat. Vrijwillige armoede en onthouding, al spoedig met de
gehoorzaamheid aan geestelijken vader of kloosteroverste tot de ons bekende ‘drie
evangelische raden’ verbonden, beschouwde men als de vervanging van de dood om
Christus' wil. Deze onbloedige navolging van Christus, reeds door de apostelen
gepredikt, werd geregeld in het kloosterleven.
Zoals nu heeft men echter ook vroeger geweten, dat de navolging van Christus
slechts mede in de beoefening der evangelische raden kan bestaan voor hen, die
daartoe bijzonder zijn geroepen. Ook de christenen die in de wereld leven, arm of
rijk, gehuwd of ongehuwd, zijn gehouden Christus na te volgen. Als de dagelijkse
prediking der Kerk onvoldoende was hen hiertoe op te wekken, heeft God telkens
weer heiligen doen opstaan, die door hun voorbeeld en hun werkzaamheid het ideaal
van het christelijke leven hebben verkondigd. Door hun geschriften leren zij ons ook
nu nog, hoe wij Christus moeten navolgen. Door de verenigingen en de vrome
oefeningen, die zij hebben ingesteld, oefenen zij soms eeuwen na hun dood nog hun
apostolische invloed uit. Derde orden, geestelijke broederschappen, retraites,
volksmissies, hebben alle als eerste doel de christenen tot de navolging van Christus
op te wekken.
Het is niet zo, dat er verschillende soorten van navolging van Christus zijn,
verscheiden voor kloosterlingen en priesters en leken. Zoals Christus één is, zijn ook
één het geloof en de hoop en de liefde, waarmee de christenen met Hem zijn
verbonden en waardoor zij steeds inniger met Hem verenigd moeten worden.
Verschillend zijn slechts de middelen die hen tot deze navolging van Christus kunnen
brengen. Zo is het christelijke leven onverenigbaar met een te grote gehechtheid aan
aardse goederen; maar niet alle christenen zijn geroepen Christus na te volgen in
vrijwillige armoede. Alleen de zuiveren van hart zullen God zien;
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maar sommigen zullen deze zuiverheid bewaren in een kuis huwelijk, terwijl anderen
geroepen zijn zich aan God te wijden in vrijwillige onthouding. ‘Alleen de eeuwige
goederen - zeide de heilige Augustinus - kunnen slechts voordeel en geen nadeel
brengen. Tijdelijke goederen dienen somtijds tot ons welzijn, somtijds schaden zij
ons. Dikwijls is het armoede, die nadeel brengt, dikwijls ook rijkdom. Sommigen
hebben voordeel van een teruggetrokken leven en zouden schade lijden van de
ereposten dezer wereld. Anderen daarentegen trekken geestelijk voordeel uit aanzien
en eer. Wie een goed gebruik maakt van zijn bezit, heeft er voordeel van; maar wie
het slecht gebruikt, hem brengt het slechts nadeel. Laten we daarom slechts verlangen
naar datgene, waarvan God weet dat het goed voor ons is.’ En kardinaal Newman
schreef: ‘God heeft alle dingen geschapen voor het welzijn der mensen. Maar wat
goed is voor den een, is daarom nog niet goed voor den ander; wat den een gelukkig
maakt, zou den ander ongelukkig doen zijn. De wegen waarlangs de volmaaktheid
wordt bereikt, zijn zeer verschillend. Zo leidt God ons langs vreemde paden. Wij
weten dat Hij ons geluk wil, maar wij weten noch wat ons geluk is, noch welke weg
daartoe leidt. Zelf zijn wij blind. Als wij aan onszelf zouden zijn overgelaten, zouden
we de verkeerde weg kiezen. Hij moet voor ons beslissen.’
VERSCHILLENDE WEGEN TOT HET ENE DOEL. - Talrijk zijn de middelen waardoor
God de gelovigen tot een meer volmaakte navolging van Christus roept. Meestal
gebruikt Hij daartoe omstandigheden van buiten af: een christelijke opvoeding, een
preek, een boek, een schijnbaar toevallige ontmoeting, een ziekte, een tegenslag.
Verschillend zijn ook de wegen die tot het leven van grotere volmaaktheid leiden.
Men zou de christelijke vrijheid al zeer slecht verstaan, als men met een beroep op
het éne doel ook slechts één enkele weg zou erkennen. Welk een invloed verschillen
in karakter en aanleg, omgeving en historische periode op de keuze van weg en
middelen kunnen hebben, blijkt duidelijk uit de levensgeschiedenissen der heiligen.
De een heeft God gediend in de eenzaamheid van het beschouwende leven, de ander
heeft Hem gezocht in een leven van apostolische prediking. De een vond zijn hoogste
vreugde in het zingen van Gods lof en in de overweging van de heilige Schrift, de
ander voelde zich aangetrokken tot werken van naastenliefde. Onder de heiligen zijn
nederige monniken die uit geestelijk zelfbehoud alle waardigheden zijn ontvlucht,
en ook bisschoppen die juist door de vervulling van hun ambt tot heiligheid zijn
gekomen. Er zijn koningen onder en bedelaars, huismoeders en abdissen, geleerden
en dwazen om Christus' wil. Sommigen zijn van nature actief geweest, en God heeft
gebruik willen maken van hun werkzaamheid. Anderen hebben de geestelijke strijd
in de stilte van kluis of klooster gestreden, en zijn evenzeer de Kerk tot zegen geweest.
Ook in de geschiedenis der Kerk heeft de bedrijvige Martha aan Maria wel eens
verweten, dat zij in rustige beschouwing aan de
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voeten van den Meester bleef zitten, terwijl er toch zoveel arbeid wachtte. Maar
evenmin als Christus heeft de Kerk Martha in het gelijk gesteld. Aan contemplatieven
en actieven beide heeft zij haar zegen geschonken. Want beschouwing en apostolaat
zijn beide slechts functies tot het éne doel: de navolging van Christus.
Waarin bestaat nu de navolging van Christus? Christus navolgen is: steeds inniger
met Hem verbonden worden in een geloof, dat vruchtbaar is in goede werken; steeds
meer naar Hem verlangen en steeds meer vertrouwen op zijn heil; Hem steeds vuriger
beminnen en alle schepselen liefhebben om wille van Hem. Het is: voortdurend zijn
heilige geheimen overwegen, in alles zijn voorbeeld volgen, Hem maken tot het
enige middelpunt van al ons denken en doen, van geheel ons leven. Het is: met Hem
zich verheugen, met Hem bedroefd zijn, met Hem vervolging lijden, als het moet tot
in de dood. Het is: geheel en al leven uit de Geest van Christus, evenals Hij slechts
de eer van den Vader zoeken, en diens heilige wil in alles volbrengen. Want dit is
wel de diepste zin van de navolging van Christus: dat de verloste en geheiligde mens
aan den Vader de hoogste eer brengt, die Hem door een schepsel gebracht kan worden.
In het licht van deze waarheid hebben de heiligen zelfs de eeuwige heerlijkheid der
zaligen allereerst als een lofprijzing van God willen beschouwen, en eerst in de
tweede plaats als het loon voor de goede werken.
Hoewel er verschillende wegen bestaan, om door de beoefening der deugden tot de
volmaakte navolging van Christus te komen, zijn enkele middelen hiertoe toch zo
wezenlijk, dat zij voor alle christenen zonder onderscheid gelden. Naast de bediening
van de heilige sacramenten heeft de Kerk van het begin af deze middelen een plaats
gegeven in haar openbare eredienst. Zo behoort tot het wezen van het christelijke
leven het gebed. Want hoe kunnen wij tot God komen, als wij niet tot Hem naderen?
En hoe kunnen wij tot Hem naderen, als wij niet tot Hem bidden? (Over de
verschillende soorten en vormen van gebed zie onder, bladz. 1486 vlg.)
Ook de boetvaardigheid behoort tot het wezen van het christelijke leven. De Kerk
legt ons slechts een minimum aan boete op in de verplichting, dat wij althans éénmaal
per jaar berouwvol onze zonden moeten belijden, en dat we ons tenminste gedurende
de vastentijd en op enkele andere dagen lichamelijk moeten versterven. Voor den
christen, die zich bij zijn zoeken naar God zijn zwakheid en onwaardigheid bewust
is geworden, is dit minimum niet voldoende. Nederig zal hij dag aan dag voor God
zijn schuld bekennen en vrijwillig boete doen. (Over de boetvaardigheid zie bladz.
343 vlg.)
Dit bewustzijn van zijn zwakheid en het verlangen om meer en meer gelijk te
worden aan Christus, brengen den christen er toe, zich zelfs tegen de kleinste zonde
te wapenen en zich te oefenen in de deugden. Deze oefening (askèsis) van de wil
heeft tot doel de gehechtheid aan de zonde te doen verminderen, en de ge-
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woonte tot het goede aan te kweken. In de regels voor kloosterlingen en in de
geschriften der geestelijke schrijvers vinden wij tal van aanwijzingen voor deze
ascese. Zij is onafscheidelijk verbonden met het gebed, in het bijzonder met de
overweging van de heilsgeheimen, en met het beoefenen van de boetvaardigheid.
Gewone ascetische oefeningen zijn het dagelijkse gewetensonderzoek en de retraite.
Evenmin als bijzondere werken van boetvaardigheid zullen wij bijzondere ascetische
oefeningen verrichten, zonder daarbij de raad van een ervaren geestelijken leidsman
te hebben ingeroepen, die voldoende op de hoogte is van ons karakter en onze
levensomstandigheden. De ascese immers is geen doel in zich; zij is slechts een, zij
het noodzakelijk middel. Het enige doel is de navolging van Christus, het leven met
en in Christus, en daardoor de verbondenheid met God. Evenals het goddelijke leven
zelf zijn alle middelen die ons daartoe ontvankelijk maken - gebed, werken van
boetvaardigheid en ascetische oefeningen - geschenken van God. Onze inspanning
om tot het volmaakte leven te komen, is tegelijkertijd Gods werk. Dit is steeds
opnieuw de vreugde van hen, die oprecht tot God zoeken te komen: dat het God is
die hén heeft gezocht, dat zij Hem gezocht hebben door zijn kracht, dat de minste
moeite van onze kant nog een wonder van zijn genade is. En hoezeer het waar is, dat
de genade van God onze natuur geen geweld aandoet, evenzeer is het waar, dat geen
hindernis van ons karakter of van onze zwakheid deze genade beletten kan ons tot
God op te heffen. Als wij slechts vragen en niet ophouden te vragen, met het geloof
en het nederige vertrouwen, die ons als al het andere om niet zijn geschonken.

Over de werktuigen van de goede werken
(door den heiligen Benedictus)
In het vierde hoofdstuk van zijn Regel vergelijkt de heilige Benedictus het geestelijke
leven met een handwerk, waartoe de deugden en de goede werken als instrumenten
dienen. Hij noemt onder deze werktuigen zowel het nakomen van de meest wezenlijke
geboden van de zedenleer, als de goede werken welke door het verlangen naar een
volmaakter leven worden ingegeven. Enkele raadgevingen schijnen meer uitsluitend
op het actieve leven betrekking te hebben; maar als de omstandigheden dit vragen want de omstandigheden zijn de vingerwijzingen Gods - mogen ook zij, die het
beschouwende leven hebben gekozen, zich niet aan deze uiterlijke werken van
naastenliefde onttrekken. Andere raadgevingen zouden aan mensen, die in de wereld
leven, overbodig kunnen voorkomen. Laten zij echter trachten ook van deze goede
werken de diepere zin te begrijpen. Dan zullen zij inzien, dat zij - zo goed als de
kloosterlingen - met alle richtlijnen hun voordeel kunnen doen.
1. Vóór alles God den Heer liefhebben uit geheel het hart, uit geheel de ziel, en
met alle kracht.
2. Vervolgens den naaste beminnen als zichzelven.
3. Dan ook niet doden.
4. Geen overspel plegen.
5. Niet stelen.
6. Niet begeren.
7. Geen valse getuigenis geven.
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9. En hetgeen men zelf niet zou
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10.
11.
12.
13.
14.
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18.
19.
20.
21.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

willen lijden, ook aan een ander niet aandoen.
Zichzelf verloochenen, om Christus te volgen.
Het lichaam kastijden.
Geen zinnelijke genoegens zoeken.
Het vasten liefhebben.
De armen bijstaan.
Den naakte kleden.
Den zieke bezoeken.
Den dode begraven.
Te hulp komen aan hen die in nood zijn.
Den bedroefde troosten.
Zich verre houden van het bedrijf der wereld.
Niets stellen boven de liefde tot Christus.
Toorn niet in daden omzetten.
Gevoelens van gramschap niet laten voortduren.
Geen valsheid in het hart dragen.
Geen huichelachtige vrede aanbieden.
Niet moede worden te beminnen.
Niet zweren, om misschien geen valse eed af te leggen.
Met het hart en met de mond de waarheid spreken.
Geen kwaad met kwaad vergelden.
Geen onrecht doen, maar zelf met geduld onrecht verdragen.
De vijanden liefhebben.
Hen die ons vervloeken wederkerig niet vervloeken, maar veeleer zegenen.
Vervolging lijden om wille van de gerechtigheid.
Niet hoogmoedig zijn.
Niet drankzuchtig.
Niet overmatig begerig naar voedsel.
Niet toegeven aan ongeregelde zucht tot slapen.
Niet traag zijn.
Niet morren.
Geen kwaad spreken.
Zijn vertrouwen op God stellen.
Als men in zichzelf iets goeds ontdekt, het aan God toeschrijven, en niet aan
zichzelf.
Het kwade echter steeds als zijn eigen werk erkennen en het aan zichzelf
toeschrijven.
De dag des oordeels vrezen.
Sidderen voor de hel.
Naar het eeuwige leven met heilig begeren verlangen.
De dreigende dood dagelijks voor ogen hebben.
Zijn levenswandel ieder uur bewaken.
Zeker weten, dat God ons overal ziet.
Slechte gedachten, zodra zij in het hart opkomen, tegen Christus verpletteren,
En ze aan zijn geestelijken vader bekend maken.
Zijn mond voor slechte en verkeerde taal bewaren.
Er niet van houden, veel te spreken.
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Geen ijdele of schertsende woorden spreken.
Er niet van houden, veel of luid te lachen.
Graag naar geestelijke lezing luisteren.
Zich dikwijls wijden aan het gebed.
Zijn vroegere zonden onder tranen en zuchten dagelijks in het gebed aan God
belijden, en ze in de toekomst vermijden.
59. De begeerten van het vlees niet terwille zijn, en de eigen wil haten.
60. De voorschriften van den abt (d.i. van onze geestelijke overheden) in alles
gehoorzanen, ook als hij, wat verre zij, zelf anders zou handelen; in-
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

dachtig het gebod des Heren: Doet wat zij zeggen; maar wat zij doen, doet het
niet.
Niet heilig genoemd willen worden voordat men het is, maar het eerst worden,
om dan met recht als zodanig te gelden.
De geboden Gods dagelijks in zijn werken volbrengen.
De kuisheid liefhebben.
Niemand haten.
Niet ijverzuchtig en afgunstig zijn.
Een afkeer hebben van twist.
De zelfverheffing vluchten.
De ouderen eren.
De jongeren liefhebben.
In liefde tot Christus bidden voor zijn vijanden.
Na een meningsverschil nog voor de ondergang der zon verzoening zoeken.
Nooit twijfelen aan de barmhartigheid Gods.

Zie, dit zijn de werktuigen van de geestelijke kunst. Als wij ze zonder ophouden dag
en nacht vervullen en op de dag des oordeels óverleggen, dan zal ons door den Heer
het loon worden uitbetaald, hetwelk Hij zelf heeft beloofd: ‘Geen oog heeft gezien,
en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft
bereid voor hen, die Hem liefhebben’ (1 Cor. 2, 9).

Een korte, maar zeer heilzame samenvatting van de leer der volmaaktheid
(door Ludovicus Blosius)
Evenals alle geestelijke schrijvers handelt Ludovicus Blosius uitvoerig
over de tegenstelling tussen de ongeordende liefde tot de schepselen en
de liefde tot God. Dit betekent allerminst, dat gehuwden God niet op
volmaakte wijze zouden kunnen liefhebben. Als de liefde tussen man en
vrouw geordend is in de liefde tot God, en werkelijk een afbeelding is van
de heilige liefde welke Christus zijn Kerk toedraagt, dan zal ook de liefde
in het huwelijk een hulpmiddel zijn nader tot God te komen. Maar wel is
het waar, dat de zorgen en de onrust, welke de menselijke liefde bijna
steeds vergezellen, beletselen kunnen vormen voor het volmaakte leven.
Voor allen, die geroepen zijn God in onthouding te dienen, geldt echter,
dat zij bewust van alle zinnelijke liefde afstand moeten doen, omdat deze
alleen binnen de sfeer van het christelijke huwelijk (en bij de ernstige
voorbereiding daartoe) verbonden kan zijn met de liefde tot God.
Als gij in korte tijd tot de kennis der waarheid, tot de rust der ziel en tot de hoogste
volmaaktheid wilt komen, moet gij van goede wil zijn, en is het bovendien nodig,
dat niets u méér ter harte gaat dan aan God, uw allerzoetsten schepper en weldoener,
te behagen. Gij moet daartoe trachten de wil des Heren door onvermoeide ijver te
leren kennen en te volbrengen. Bouw u daarom, door de overweging van uw geest,
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een woning, welke uitsluitend is opgetrokken uit de bouwstof van de goddelijke wil.
Trek u daarin terug, zodat gij bij alles wat u invalt om te doen of na te laten, bedenken
zult, dat gij omgeven wordt door de wil van God, volgens welke gij altijd moet leven.
Dan zult gij niets meer willen zien, horen of proeven, niets met uw zintuigen willen
ervaren, nergens heen willen gaan, niets willen doen, zeggen, denken of verlangen,
dan datgene waarvan gij weet, dat het aan God aangenaam is. Verzaak om wille van
de eer en de liefde Gods aan uw eigen ongeregelde
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wil; versterf uw boze hartstochten en neigingen; dood in uzelf alle eigenzinnigheid
en verkeerde eigenliefde. Hoe meer gii aan uzelf en aan uw zondige neigingen zult
afsterven, des te meer zult gij leven in God; en hoe ijveriger gij het uwe zult uitdrijven,
des te overvloediger zult gij ontvangen wat van God is, namelijk Gods allerheiligste
genade, ja God zelf. Verlaat daarom en verzaak en ontvlucht naar best vermogen
datgene waarvan gij weet, dat het aan God mishaagt en strijdig is met zijn heilige
wil: zoals hoogmoed, ijdele roem, haat tegen den naaste en andere dergelijke zonden
en fouten.
Bemin den Heer uw God uit geheel uw hart, met geheel uw ziel en uit alle kracht,
volgens de genade die u door Hem is geschonken. Bemin ook uw naaste (dit is: alle
mensen die hier leven) met zeer oprechte liefde, door u zachtmoedig en welwillend
jegens hem te gedragen, door altijd voor hem klaar te staan, en door er voor te zorgen
dat gij hem niet in het minste wondt of beledigt. Slechts deze twee dingen vraagt
God van u, en wel met de grootste aandrang. Het zal duidelijk zijn, dat gij God
werkelijk liefhebt, als gij geen aardse dingen, zelfs niet uzelven ongeordend bemint,
als gij aan niets vergankelijks en aan geen enkel sterfelijk schepsel op zondige wijze
zijt gehecht; als gij in alles wat gij doet of nalaat, alleen de lof en de glorie van God
zoekt; als gij uw eigen wil met ijver aan de wil van God onderwerpt, alle tegenspoed
nederig uit de hand des Heren aanvaardt, en ze om zijnentwil gelijkmoedig ten einde
toe verdraagt; als ge slechts blijft steunen op de goedheid van den Heer uw God.
Ontledig en zuiver daarom uw wil naar best vermogen van alle aardse en vleselijke
gehechtheid, zodat gij noch uzelven noch enig ander schepsel in dit leven liefhebt
tenzij in God, en om wille van God. Maar heb God lief om wille van Hem zelf.
Want de goddelijke liefde is ten enenmale onverenigbaar met de aardse liefde. Daarom
zondigt gij tegen de liefde tot God en blijft gij verwijderd van de ware volmaaktheid,
in zoverre gij uzelf besmet hebt door de gehechtheid aan vergankelijke dingen. Het
is geheel en al onmogelijk, dat gij met God zoudt worden verbonden en verenigd,
als gij verstrikt blijft in zinnelijke en onzuivere liefde. Want zoveel hinderpalen stelt
gij tussen u en God, als er zaken zijn, die gij op onvolmaakte wijze bemint of begeert.
Sla uzelf daarom te allen tijde met grote waakzaamheid gade, weersta krachtig aan
aardse begeerten en zondige gehechtheden en verdrijf al te zware zorgen en
ongeregelde droefheid uit uw gemoed. Let bij al uw werken, woorden, gedachten,
oefeningen en handelingen uitsluitend op de eer en de glorie van God. En bovenal
verlang, dat ook alle andere mensen God kennen, zoeken en liefhebben. Ten slotte,
verlang met geheel uw hart, en span al uw krachten daartoe in, dat uw wil altijd in
overeenstemming zij met de wil van God. Verzet u nooit en mor nimmer tegen God.
Aanvaard nederig uit zijn hand al wat u in dit leven overkomt, op welke wijze dit
ook geschiedt of door welk schepsel ook u dit wordt
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aangedaan; want niets overkomt ons zonder de wil en de toelating van God. Omdat
God immers zelf goed is op volmaakte wijze, kan Hii niet anders willen dan wat
voor u of voor anderen ten beste strekt. Als Hij toelaat, dat gij lijdt onder beproeving
of vervolging, bekoringen, angst, dorheid of duisternis van de geest, ziekte van het
lichaam of waardoor ook, wees er zeker van overtuigd, dat Hij dit doet uit zuivere
liefde voor het heil uwer ziel. Verdraag daarom alle tegenspoed en inwendig zowel
als uitwendig lijden met zachtmoedige, geduldige en rustige zelfverloochening om
wille van Hem, door wiens allerheiligste wil en beschikking het u overkomt. Alles
geeft Hij ons in zijn opperste liefde, en door al deze dingen verlangt Hij ons heil te
bevorderen. Hij die zelfs uit het kwaad van straf en schuld een goed weet te
verwekken, dat groter is dan het kwaad zelf. Houd uzelf in ongeschokt geloof voor,
dat de Heer uw God u meer bemint dan gij uzelven liefhebt, en een grotere zorg voor
u draagt dan gij hebt of zoudt kunnen hebben. Stel in Hem al uw vertrouwen; verlaat
u zonder enige aarzeling geheel op zijn goddelijke voorzienigheid, en geef Hem al
uw zorgen in handen. Want hoe geruster gij uzelf en al het uwe in lofwaardig
vertrouwen aan Hem overgeeft, des te sneller zal Hij u te hulp komen, wanneer dat
maar nodig is.
Bedenk verder, dat gij niets van hetgeen gezegd is, naar behoren kunt verrichten,
als gij u niet beijvert waarlijk nederig te zijn. Opdat gij echter gemakkelijker een
heilige ootmoed zult verwerven, beschouw en overweeg in het diepst van uw gemoed
uw nietswaardigheid. Uit uzelven zijt ge niets, omdat gij door God uw Schepper uit
het niets zijt gemaakt en onmiddellijk in het niets zoudt terugvallen, als Hij u niet
voortdurend in stand hield. Als gij derhalve zelfs het bestaan niet uit uzelven hebt,
en uit uzelf niet kunt voortbestaan, dan is het duidelijk, dat gij evenmin uit uzelf iets
goeds kunt doen of maar bedenken. Uit uzelf zijt ge tot alle kwaad geneigd; daarom
zoudt ge voortdurend zware misslagen begaan, als ge aan uzelf zoudt zijn overgelaten.
Hoe kunt ge dan hoogmoedig zijn, en u boven anderen verheffen? Hoe kunt ge dan
menen, dat gij iets betekent? Hoe kunt gij u dan ook maar één haar toeëigenen van
wat God u heeft geschonken? Door te zondigen hebt gij uzelf zo afschuwwekkend
gemaakt, dat ge niet meer waardig zijt door de aarde te worden gedragen, en het
rechtvaardig zou zijn, als alle schepselen het onrecht, dat gij uw Schepper hebt
aangedaan, fel zouden wreken. Overdenk dit alles; en als gij uw onwaardigheid en
boosheid erkent, verneder u dan, veracht uzelf, en laat toe dat ook anderen u verachten.
Neem graag de minste en meest verachte verplichtingen en arbeid op u. Plaats uzelf
beneden alle mensen, en gehoorzaam onmiddellijk aan de liefde van den hemelsen
Koning, die om uwentwil gehoorzaam is geworden tot de dood. Hoezeer gij ook door
God of door de schepselen wordt beproefd, bewaar het geduld. Wees er van overtuigd,
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dat gij geen enkele gave van God hebt verdiend of hebt kunnen verdienen; want al
wat u door God is geschonken, hebt gij louter en alleen ontvangen van zijn goedheid.
Schrijf niets aan uzelf toe dan hetgeen gij uit uzelf bezit, namelijk zonden, talrijke
schulden en gebreken.
Overdenk gestadig het leven en lijden van onzen Heer Jesus Christus. Volg op uwe
wijze zijn ootmoed na, zijn geduld en zijn zachtmoedigheid, zijn liefde en zijn
goedheid, en al zijn allerheiligste deugden. Vestig hier al uw ijver op en al uw pogen;
want zo zult gij spoedig tot de hoogste volmaaktheid komen. Als God u deze volgens
uw verlangen in dit leven niet schenkt, dan doet Hij dit hierom, omdat het u hier niet
dienstig is; het loon echter van uw inspanning en van uw verlangen zal in de hemelse
zaligheid in overvloed worden gegeven, en daar zult gij voor eeuwig volmaakt zijn.

Een korte weg naar de volmaaktheid
(door kardinaal Newman)
Het spreekt vanzelf, dat de gebedsoefeningen welke kardinaal Newman
aan het einde van zijn uiteenzetting noemt, door andere kunnen worden
vervangen. Hij bedoelt alleen, dat we een vaste gewoonte moeten vormen
dagelijks bepaalde gebeden en oefeningen te verrichten, en dat we daarbij
alle sleur moeten vermijden, maar steeds zo bidden, alsof het de eerste
maal in ons leven was.
Er bestaat een gezegde van heiligen, dat indien wij volmaakt willen zijn, wij niets
méér te doen hebben dan de gewone plichten van de dag goed te vervullen. Dit is
een korte weg naar de volmaaktheid - kort, niet omdat hij gemakkelijk is, doch omdat
hij recht op het doel afgaat en gemakkelijk te begrijpen is. Er zijn geen korte wegen
naar de volmaaktheid, doch wel zekere. Ik vind dit een richtlijn die van groot practisch
nut is voor ons mensen. Het is gemakkelijk, over de volmaaktheid vage gedachten
te koesteren, die goed genoeg zijn om er over te discussiëren, als wij niet van plan
zijn er naar te streven; doch zodra een mens er werkelijk naar verlangt en er naar
begint te zoeken, is hij niet tevreden met hetgeen niet tastbaar is en duidelijk, en
bepaalt hij voor zichzelf een of andere methode, hoe hij haar moet beoefenen.
Wij moeten bedenken, wat onder volmaaktheid verstaan wordt. Zij betekent niet
een of andere buitengewone levenswijze, iets vergezochts of bijzonder heldhaftigs
- niet allen hebben gelegenheid iets heldhaftigs te verrichten of te lijden - doch alleen
datgene wat het woord ‘volmaaktheid’ in het gewone spraakgebruik betekent. Onder
volmaakt verstaan wij datgene, wat foutloos, volkomen, vast en deugdelijk is; wij
bedoelen dus het tegenovergestelde van onvolmaakt. Daar we goed weten, wat
onvolmaaktheid in het godsdienstige leven is, weten we uit het contrast, wat met
volmaaktheid bedoeld wordt.
Welnu, hij is volmaakt, die het dagelijkse werk volmaakt doet, en we behoeven
niet verder te gaan, om de volmaaktheid te zoeken. Men behoeft daartoe
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niet buiten de kring van zijn dagelijkse bezigheden te treden. Ik dring hierop aan,
omdat ik van mening ben, dat dit onze opvattingen hieromtrent zal vereenvoudigen
en ons streven naar de volmaaktheid op een bepaald doel zal richten. Als men mij
vraagt, wat er gedaan moet worden om volmaakt te zijn, zeg ik: allereerst, blijf niet
in bed liggen, als het tijd is om op te staan; geef uw eerste gedachte aan God; breng
een goed bezoek aan het heilig Sacrament; zeg het Angelus met godsvrucht; eet en
drink ter ere Gods; bid de rozenkrans goed; blijf uzelf; weer slechte gedachten van
u af; houd 's avonds een goede overweging; onderzoek dagelijks uw geweten; ga op
tijd naar bed, en ge zijt reeds volmaakt.

Over het goede voorbeeld
(door den heiligen Gregorius van Nyssa)
Het goede voorbeeld dat wordt gegeven uit geestelijke hoogmoed of met
het doel anderen te ‘stichten’, wekt terecht onze wrevel op. De goede
werken moeten in het verborgene worden verricht, zonder rekening te
houden met goed- of afkeuring van mensen. Toch bestaat het goede
voorbeeld. Christus zelf heeft het omschreven, toen Hij sprak over het
licht dat zo voor de mensen moet schijnen, dat zij onze goede werken zien
en den Vader verheerlijken. Dit goede voorbeeld geven wij niet opzettelijk,
om geprezen te worden of aan anderen te behagen. Het is de erkenning
door onze uiterlijke handelswijze, dat wij de wil van God willen
volbrengen, dat wij zo onze dankbaarheid jegens God willen uiten en op
onze manier indirect het heil van Christus willen prediken. Of wij daarmee
anderen ergeren of stichten moet ons koud laten. Het komt er slechts op
aan, dat wij eer brengen aan God.
In de geboden lezen we, dat we niet de lof van mensen moeten zoeken en ons evenmin
moeten schamen over de smaad die zij ons aandoen. Want de heilige Schrift zegt
duidelijk, dat aan hen, die de een of andere deugd beoefenen om opgemerkt te worden,
het loon in de hemel ontgaat, omdat zij hier reeds de lof van de mensen hebben
ontvangen.
Maar - zult gij tegenwerpen - hoe kan de Heer dan zeggen: ‘Zo schijne uw licht voor
de mensen, dat zij uw goede werken zien, en uw Vader verheerlijken die in de hemel
is’? Dit woord betekent, dat hij die gehoorzaamt aan Gods geboden, al wat hij doet
alleen moet verrichten met de blik op God gericht, dat hij Hem alleen moet willen
behagen, en niet de eer van mensen moet najagen. Maar al ontvlucht iemand hun
loftuitingen en de openbaarheid, laat hij gerust door zijn leven en zijn werken als
een volgeling van Christus worden gekend; niet opdat zij die het zien hem daarom
zullen bewonderen, maar opdat zij uw Vader in den hemel zullen verheerlijken. Want
Hem moet volgens het bevel des Heren alle eer worden gebracht en alle handelingen
moeten worden verricht volgens de wil van Hem, bij wien ook het loon der goede
werken in gereedheid ligt. Wees daarom begerig naar de lof die in de hemel op u
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Over de bekoringen, de geestelijke vertroosting en de troosteloosheid
(door den heiligen Ignatius van Loyola)
1. Aan hen, die van de ene doodzonde in de andere vallen, pleegt de vijand meestal
schijnvermaken voor te spiegelen, door hun zinnelijke genoegens en vermaken in
de verbeelding te brengen. Hij wil ze aldus vaster in hun ondeugden en zonden houden
en ze er dieper in storten. In die personen gaat de goede geest op tegenovergestelde
wijze te werk: hij prikkelt ze en verwekt gewetenswroeging door middel van de
verwijten der rede.
2. Bij personen, die zich met ijver zuiveren van hun zonden en in de dienst van
God onzen Heer opklimmen van goed tot beter, gaat het juist andersom als in de
eerste regel. In dit geval immers is het den vijand eigen te knagen, droefheid te
verwekken en hindernissen in de weg te leggen door de ziel met drogredenen te
verontrusten om vorderingen te beletten. Den goeden geest daarentegen is het eigen,
aan de ziel moed en kracht, vertroostingen, tranen, ingevingen en rust te geven, alles
te vergemakkelijken en alle hindernissen weg te nemen, opdat zij voortgang zal
maken in het doen van goede werken.
3. Over geestelijke vertroosting. Vertroosting noem ik een inwendige beweging
welke in de ziel ontstaat, waardoor deze wordt ontstoken in liefde tot haar Schepper
en Heer en dientengevolge geen schepsel op het aanschijn der aarde kan beminnen
in hetzelve, maar alleen in den Schepper aller dingen. Vertroosting is het ook, als
men tranen stort die tot de liefde Gods bewegen, hetzij uit droefheid over zijn eigen
zonden, hetzij over het lijden van Christus onzen Heer, hetzij over iets anders dat
rechtstreeks betrekking heeft op zijn dienst en verheerlijking. Ten slotte noem ik
vertroosting elke vermeerdering van geloof, hoop en liefde, en alle innerlijke vreugde
die tot de hemelse dingen lokt en aantrekt, alsmede tot het eigen heil van de ziel,
door deze tot rust en vrede te brengen in haar Schepper en Heer.
4. Over geestelijke troosteloosheid. Troosteloosheid noem ik al wat strijdt met hetgeen
in de derde regel gezegd is, als: duisternis en verwarring der ziel, neiging tot lage en
aardse zaken, onrust voortkomende uit allerlei bewegingen en bekoringen, die tot
wantrouwen leidt en alle hoop en liefde ontbeert, waarbij de ziel zich geheel traag
voelt, lauw en bedroefd en als gescheiden van haar Schepper en Heer. Want gelijk
de vertroosting het tegendeel is van de troosteloosheid, op dezelfde wijze zijn ook
de gedachten die er uit voortkomen het tegendeel van die welke de troosteloosheid
verwekt.
5. Ten tijde van troosteloosheid make men nooit enige verandering, maar volharde
men standvastig en onwrikbaar in de voornemens en het besluit, waarin men daags
te voren of tijdens de vorige vertroosting was. Want evenals het in de vertroosting
veeleer de goede geest is die ons leidt en
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raad geeft, zo doet het in de troosteloosheid de boze, met wiens raadgevingen wij
niet de weg kunnen vinden om tot iets goeds te besluiten.
6. Hoewel wij in de troosteloosheid onze vroegere voornemens niet mogen veranderen,
is het toch zeer nuttig onszelf met ijver te veranderen, bijvoorbeeld door ons meer
op het gebed en de overweging toe te leggen, door ons zorgvuldig te onderzoeken
en in ruimer mate het een of andere passende werk van boetvaardigheid te verrichten.
7. Wie mistroostig is, overwege, hoe de Heer hem, om hem te beproeven, aan zijn
natuurlijke vermogens heeft overgelaten, om aan de verschillende bewegingen en
bekoringen van den vijand te weerstaan. Hij kan immers weerstand bieden met de
goddelijke hulp die hem altijd bijblijft, al voelt hij ze ook niet duidelijk; want de
Heer heeft hem wel zijn grote vurigheid, de warmte zijner liefde en de sterke genade
onttrokken, maar hem blijft toch de genade welke voldoende is voor het eeuwige
heil.
8. Wie mistroostig is, doe zijn best om in geduld te volharden; deze deugd immers
is tegenstrijdig aan de kwellingen die hem overvallen. Hij bedenke, dat hij weldra
vertroost zal worden, indien hij de troosteloosheid naar best vermogen bestrijdt met
de middelen die in de zesde regel zijn genoemd.
9. Er zijn drie hoofdoorzaken waarom wij ons in troosteloosheid bevinden. De eerste
is de lauwheid, traagheid of nalatigheid in onze geestelijke oefeningen, en zo
verwijdert de geestelijke vertroosting zich van ons om wille van onze tekortkomingen.
De tweede is, dat de Heer wil beproeven wat wij vermogen, en hoe ver wij gaan in
zijn dienst en lof, ook zonder het rijke loon van vertroostingen en bijzondere genaden.
De derde is, dat Hij ons ten volle wil doen weten en begrijpen (opdat wij het innig
zouden gevoelen) dat wijzelf het niet vermogen, grote godsvrucht, vurige liefde,
tranen noch enige andere vertroosting te verwekken of te behouden, maar dat alles
een gave en genade is van God onzen Heer; Hij wil beletten dat wij ons met vreemde
veren tooien, dat wij ons verstand in de een of andere vorm van hoogmoed of ijdele
glorie verheffen, en aan onszelf de godsvrucht of de overige vruchten der geestelijke
vertroosting toeschrijven.
10. Als men in vertroosting is, voorzie men, hoe men zich in de eerstvolgende
troosteloosheid zal gedragen, en scheppe men nieuwe krachten voor die tijd.
11. Wie vertroosting geniet, drage zorg, zich zoveel hij kan te vernederen en te
verootmoedigen, bedenkend, hoe weinig hij ten tijde der troosteloosheid zonder die
genade der vertroosting vermag. In troosteloosheid daarentegen bedenke men, dat
men veel vermag met de genade welke toereikend is om aan alle vijanden te
weerstaan, en putte men krachten in zijn Schepper en Heer.
12. De vijand handelt als een vrouw, omdat hij zwak van krachten is, maar sterk door
zijn boze wil. Gelijk een vrouw
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die met een man twist, natuurlijkerwijze de moed verliest en vlucht, wanneer de man
haar een onverschrokken gelaat toont - verliest deze daarentegen de moed en begint
hij te vluchten, dan zijn haar woede, wraakzucht en wreedheid zeer groot en kennen
geen grenzen - zo ook is het den vijand eigen, kracht en moed te verliezen en met
zijn bekoringen op de vlucht te gaan, wanneer hij, die zich in geestelijke zaken oefent,
krachtig aan zijn ingevingen het hoofd biedt en lijnrecht het tegendeel doet; maar
begint men te vrezen en de moed te verliezen, dan is er op het aanschijn der aarde
geen beest zo verwoed als de vijand der menselijke natuur en streeft hij met de
grootste boosaardigheid naar het voltrekken van zijn verderfelijke bedoeling.
13. Ook handelt hij als een verleider, die verborgen wil blijven en vreest voor
ontdekking. Want zoals deze, wanneer hij met boze bedoelingen de dochter van een
goeden vader of de vrouw van een goeden echtgenoot aanzoekt, wil, dat zijn woorden
en ingevingen geheim blijven, en gelijk het hem zeer mishaagt, indien de dochter
aan haar vader of de vrouw aan haar echtgenoot zijn bedrieglijke woorden en zijn
boze opzet bekend maakt - hij voorziet immers gemakkelijk, dat hij zijn voornemen
niet ten uitvoer zal kunnen brengen - op dezelfde wijze, als de vijand van de
menselijke natuur aan de rechtvaardige ziel zijn listen en ingevingen influistert, wil
en verlangt hij, dat deze in het geheim worden aangehoord en bewaard. Maar wanneer
de ziel ze openbaart aan een goeden biechtvader of aan een anderen godvruchtigen
persoon, die zijn listen of boosheden kent, dan mishaagt hem dat ten zeerste. Want
hij weet, dat hij in zijn boze opzet niet zal slagen, nu zijn bedrog ontdekt is en aan
het licht gebracht.
14. Hij gaat ook te werk als een bendehoofd, om te overweldigen en te plunderen
wat hij wil. Want zoals een hoofdman, na zijn kamp te hebben opgeslagen, de
verdedigingsmiddelen en ligging ener vesting bespiedt en deze aan de zwakste zijde
aanvalt, zo gaat ook de vijand van de menselijke natuur rond, en bespiedt van alle
zijden al onze goddelijke, kardinale en zedelijke deugden; en waar hij ons het zwakst
en meest ontbloot vindt ten opzichte onzer eeuwige zaligheid, daar valt hij ons aan
en tracht ons ten onder te brengen.

Over de onderscheiding der geesten
(door den heiligen Ignatius van Loyola)
De duivel, wiens invloed in onze tijd maar al te veel wordt vergeten, tracht
somtijds op ons in te werken door aan zijn inblazingen de schijn te geven,
dat zij komen van God of van een goeden engel. Vooral zij, die een liefde
tot het volmaakte leven hebben opgevat, staan somtijds aan deze sluwe
verleidingen bloot. Een voorbeeld hiervan is de gedachte, dat een
ongeregelde-zinnelijke liefde dienstig zou kunnen zijn voor de
vermeerdering van onze liefde tot God. De duivel stelt alles in het werk,
om het onvolmaakte karakter van deze aardse liefde te verdoezelen, door
de gedachte op te dringen, dat het een geestelijke liefde zou zijn. Een ander
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geestelijke oversten, doordat de duivel de hoogmoedige gedachte
suggereert, dat zij ongelijk hebben of dat wij verplicht zijn, het goede recht
van onze inzichten bij telkens hogere instanties te verdedigen. Vooral in
deze gevallen moeten wij ons nederig aan de leiding van een ervaren
geestelijken raadsman onderwerpen. En steeds moeten wij ook zelf bedacht
zijn alle ingevingen te toetsen, die een ongewoon karakter hebben. Vooral
als zij onrust in ons wekken, hebben wij de plicht zorgvuldig te
onderzoeken, of zij inderdaad van God komen. De leer over de
onderscheiding der geesten, welke ook door oudere geestelijke schrijvers
werd uiteengezet, is bijzonder duidelijk behandeld door den heiligen
Ignatius van Loyola in de volgende bekende passages uit de Geestelijke
Oefeningen.
1. Het is God en zijn engelen eigen, door de bewegingen die zij verwekken, ware
blijdschap en geestelijke vreugde te schenken en alle droefheid en verwarring, die
van den vijand komt, weg te nemen. Den vijand daarentegen is het eigen, die
blijdschap en geestelijke vertroosting door schijnredenen, spitsvondigheden, en
onophoudelijk bedrog te bestrijden.
2. Het komt alleen aan God onzen Heer toe, troost in de ziel te storten, zonder
voorafgaande oorzaak. Want slechts aan den Schepper is het eigen, in de ziel in en
uit te gaan, die te bewegen en geheel tot de liefde zijner goddelijke Majesteit te
trekken. Zonder oorzaak, zeg ik; dit is zonder enig voorafgaand gevoel of kennis van
enig voorwerp, dat door de werking van verstand en wil tot die vertroosting aanleiding
kan geven.
3. Als er een voorafgaande oorzaak is, kan zowel de goede als de boze engel de ziel
vertroosten, maar met tegenovergestelde inzichten; de goede tot vooruitgang der ziel,
opdat zij groeie in deugd en opstijge van goed tot beter; de boze engel tot het
tegenovergestelde doel, en om de ziel vervolgens tot zijn verderfelijk en boosaardig
inzicht mee te slepen.
4. Den bozen engel die zich in een engel des lichts herschept, is het eigen, met de
godvruchtige ziel te beginnen en met zichzelf te eindigen; dit wil zeggen, dat hij die
rechtvaardige ziel goede en heilige gedachten ingeeft, welke met haar gesteldheid
overeenkomen, maar naderhand tracht hij gaandeweg tot zijn doel te komen, door
haar in zijn verborgen strikken en tot zijn snode bedoelingen te brengen.
5. Wij moeten nauwkeurig acht geven op de gang onzer gedachten. Wanneer het
begin, het midden en het einde in ieder opzicht goed zijn en geheel tot het goede
aansporen, dan is het een teken van den goeden engel. Maar loopt de gang van de
gedachten welke de ziel worden ingegeven, uit op iets wat slecht is, wat verstrooit
of minder goed is dan zij eerst voorhad te verrichten, iets wat haar verzwakt, verontrust
of in verwarring brengt, door haar de vrede, rust en kalmte die zij vroeger genoot te
ontnemen, dan komen die gedachten klaarblijkelijk van den bozen geest, den vijand
van onze voortgang en van ons eeuwig heil.
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slangenstaart, dit is: aan het boze doel waartoe hij wil verleiden, dan is
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het voor hem die bekoord werd nuttig, aanstonds het verloop der goede gedachten,
welke hij hem heeft ingegeven, te overzien, zich het begin er van te herinneren en
na te gaan, hoe hij getracht heeft, hem geleidelijk van de zoetheid en geestelijke
vreugde, welke hij genoot, te beroven en hem tot zijn zondige bedoeling te brengen.
Door die ondervinding onderwezen zal hij voortaan op zijn hoede zijn voor de gewone
listen van den vijand.
7. Bij degenen, die voortgaan van goed tot beter, beweegt de goede engel de ziel op
een zachte, stille en aangename wijze gelijk een waterdruppel die in een spons dringt.
De boze daarentegen raakt haar ruw aan, met gedruis en onrust, gelijk een
waterdruppel die op een steen valt. Maar zij die van kwaad tot erger gaan, worden
door beide geesten op tegenovergestelde wijze aangeraakt. De oorzaak van dit verschil
is, dat de gesteldheid der ziel in strijd is of overeenkomt met de natuur van beide
engelen. In het eerste geval komen zij met gedruis en rumoer binnen, zodat men ze
gemakkelijk gewaar wordt; maar wanneer de ziel overeenkomstig hun natuur is
ingesteld, treden zij stil binnen, als in hun eigen huis en door een open deur.
8. In de vertroosting welke zonder aanleiding komt, is er geen bedrog, omdat zij,
gelijk boven is gezegd, alleen voortkomt van God onzen Heer. Evenwel moet de
godvruchtige mens, aan wien God ze verleent, zeer waakzaam en oplettend de juiste
tijd van die vertroosting waarnemen en hem onderscheiden van de volgende, waarin
de ziel nog vurig blijft en de goddelijke gunst en de nasmaak der vorige vertroosting
nog gevoelt. Want in deze tweede tijd gebeurt het dikwijls, dat men door eigen
redenering over begrippen en gedachten, welke men bijeenbrengt of waaruit men
gevolgtrekkingen maakt, of onder de invloed van den goeden of van den bozen geest,
verschillende voornemens en besluiten vormt die niet onmiddellijk door God onzen
Heer zijn ingegeven. Men moet ze daarom zeer goed onderzoeken, voordat men er
ten volle in toestemt en ze ten uitvoer brengt.

Over het gebed
Het gebed is de nadering tot God, het gesprek van den mens met God, zijn
onmiddellijk verkeer met God. Het gebed is een noodzakelijk bestanddeel van het
christelijke leven. Iedere voortgang op de weg naar de volmaaktheid gaat samen met
een voortgang in het gebed. De groei van de liefde tot God is een gevolg van een
grotere innigheid bij het gebed, en van de andere kant heeft iedere voortgang in het
geestelijke leven een vervolmaking van het gebed ten gevolge.
Wij spreken tot God, om Hem te prijzen en te verheerlijken om wille van zijn
glorie, om Hem te danken voor zijn oneindige goedheid jegens ons. om Hem onze
zonden en zwakheid te belijden en om Hem geestelijke of tijdelijke gunsten te vragen.
Het gebed wordt dan ook onderscheiden in lofgebed, dankgebed,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1487
gebed van boetvaardigheid en smeekgebed. De hoogste vorm van het gebed is de
lofprijzing van God, daar de eer van God de hoogste werkelijkheid is en alles daaraan
ondergeschikt moet zijn. Ook als wij God onze schuld belijden, en Hem voor ons
zelf of voor anderen, voor levenden of doden, om zijn gunsten vragen, doen wij dit
uiteindelijk, opdat aan God door de grotere volmaaktheid van ons leven, ten gevolge
van de vrede en het welzijn der levenden, door de geestelijke zuivering der
gestorvenen, grotere eer zal worden gebracht. Het gebed, dat Christus zelf ons heeft
geleerd, het Onze Vader, begint met de beden dat God in de hemel en op aarde moge
worden verheerlijkt. En telkens weer herhalen wij het korte gebed, waarin wij eer
brengen aan den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest. (Over het lofgebed zie
verder bladz. 491 vlg.; over het gebed van boetvaardigheid zie bladz. 343 vlg.; over
het gebed voor geestelijke en tijdelijke belangen zie bladz. 1411.)
Een andere verdeling, volgens de wijze van bidden, is die tussen het gebed volgens
vaste formules en het geïmproviseerde gebed volgens de ingeving van het hart. Men
zou zich vergissen, als men de eerste vorm van gebed zou minachten of zelfs beneden
de tweede zou stellen. Christus zelf heeft ons in de tekst van het Onze Vader het
gebed bij uitstek geleerd. Een groot gedeelte van de gebeden der Kerk zijn ontleend
aan de tekst van de heilige Schrift, in het bijzonder aan het boek der Psalmen. Naast
deze bijbelse gebeden zijn reeds vroegtijdig door de Kerk voor de eredienst tal van
andere gebeden vastgesteld. Voor deze gebeden der liturgie moeten wij een grote
eerbied hebben. Wij mogen ons nimmer aan het openbare gebed van de Kerk
onttrekken, want het is de eredienst van geheel het volk Gods vóór de hemelse troon.
Bovendien bevatten deze gebeden een zuivere uitdrukking van de kerkelijke leer en
van de ware godsvrucht, zodat zij tegelijkertijd een onderrichting zijn en een zekere
norm van alle andere vormen van gebed. De liturgie is de leerschool geweest voor
alle vroegere generaties van christenen. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat in onze
tijd niet alleen de diepe betekenis van de gemeenschapsdienst zelf der Kerk, maar
ook de waarde van de liturgie als bron van godsvrucht en gebedsleven weer ten volle
wordt begrepen. (Over het liturgische gebed zie verder bladz. 1492 vlg.)
Graag bidden de christenen ook de gebeden waarin heiligen en vromen uit vroeger
tijd hun geestelijke gedachten en verlangens hebben uitgesproken. Een bijzondere
vorm van het gebed volgens vastgestelde teksten is ten slotte de gewoonte om dikwijls
gedurende de dag, een enkel ogenblik maar, tot God te spreken door middel van
zogenaamde schietgebeden (zie bladz. 172 vlg.). Door middel van deze
allereenvoudigste vorm van gebed trachten velen letterlijk het gebod des Heren na
te volgen: ‘Men moet altijd bidden en nooit ophouden’ (Luc. 18, 1), en hetgeen de
apostel Paulus schreef: ‘Bidt zonder ophouden’ (1 Thess. 5, 17). De oude vaders
hebben geleerd, dat de voortdurende herhaling van een schietgebed het zekere middel
is om langzamerhand tot
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de onafgebroken verbondenheid met God te komen en tot het woordeloze gebed van
de geest. Zo kennen de oude en nieuwere geestelijke schrijvers van het Oosten de
practijk van het ‘Jesusgebed’, dat ontleend is aan de uitroep van den tollenaar: Heer
Jesus Christus, Zoon van God, heb medelijden met mij, arme zondaar.
Het geïmproviseerde gebed, dat ook naar zijn vorm opwelt uit het hart, is het
gesprek van den mens tot God, waarin Hij op zijn eigen eenvoudige wijze God looft
en dank brengt en Hem met kinderlijk vertrouwen al zijn behoeften blootlegt. Vele
christenen zijn bang om, als de gelegenheid zich daartoe voordoet, in het openbaar
en met hun eigen woorden anderen in het gebed voor te gaan. Menselijk opzicht
althans mag geen reden zijn dit na te laten. Ook hier echter geldt, wat boven van het
goede voorbeeld werd gezegd: dat onze enige beweegreden mag zijn de verheerlijking
van God en de vermeerdering van de liefde tot Hem onder de mensen.
DE OVERWEGING. - Het geïmproviseerde gebed, dat ophoudt een mondgebed te zijn,
noemen wij het beschouwende gebed, de overweging of meditatie. Het is niet
mogelijk, een algemeen geldende methode voor het beschouwende gebed aan te
geven, daar de overweging moet zijn aangepast aan ieders persoonlijke geaardheid
en moet zijn afgesteld op de bepaalde weg naar het volmaakte leven, welke iemand
zich onder de ingeving van Gods genade heeft gekozen. Sommige geestelijke
schrijvers geven voor de overweging een strenge indeling en nauwkeurige
voorschriften aan; anderen menen dat zulk een methode voor velen een hinderlijke
last zou zijn. Enkele oude vaders beschouwden de invloed van de fantasie, als
bijvoorbeeld de visuele voorstelling van de heilige mensheid van Christus en van de
gebeurtenissen die ons in de heilige Schrift worden verhaald, als een hindernis voor
het beschouwende gebed; de heilige Ignatius van Loyola daarentegen prijst in zijn
Geestelijke Oefeningen zulke voorstellingen aan als een zeer nuttige inleiding tot de
meditatie. De ‘heilige lezing’ zoals de traditie van de monniken deze kent, is een
verbinding van de lezing van de heilige Schrift en van de overweging (zie bladz.
1498 vlg.); vele nieuwere geestelijke schrijvers echter maken een scherp onderscheid
tussen beide.
Ieder zal de wijze van mediteren kiezen, waartoe hij zich bijzonder voelt
aangetrokken. Maar welke verschillen in methode ook bij de geestelijke schrijvers
mogen bestaan, allen stemmen zij hierin overeen, dat de overweging naast de andere
vormen van het gebed een noodzakelijk hulpmiddel is voor het geestelijke leven. En
allen wijzen er ook op, dat voor het beschouwende gebed een zekere oefening nodig
is, dat men er een bepaalde tijdsduur voor moet vaststellen (b.v. iedere dag gedurende
tien minuten of een kwartier), en dat zeker de beginneling het niet zonder de hulp
van een handleiding kan stellen, wil hem de meditatie niet spoedig gaan tegenstaan.
Als iemand zich niet tot de overwegende lezing van de heilige Schrift bepaalt, moet
hij zich daar-
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om voor zijn dagelijkse overweging een boek met aanwijzingen kiezen, dat hem
bevalt en het best overeenkomt met zijn smaak en aanleg.
Het is intussen niet zo, dat hij deze keuze reeds bij de aanvang zal kunnen doen.
Eerst moet hij zich de grondbeginselen van deze geestelijke kunst hebben eigen
gemaakt, moet hij geleerd hebben dat hij bij de beschouwing van het goddelijke alle
gedachten aan het vergankelijke en alle aardse zorgen terzijde moet zetten. Hij moet
zijn zintuigen leren sluiten voor alle invloeden van buiten af. Hij mag zich niet laten
leiden door stemmingen, die in hem een gevoel van wrevel of verveling wekken. Hij
moet zich bewust worden, dat ook het beschouwende gebed een genade is van God,
en dat hij het slechts met zijn hulp kan verrichten. Hij moet zich geheel overgeven
aan de heilige wil van God en de liefde daartoe als het enige doel van zijn geestelijke
inspanning beschouwen. Alle menselijke ijdelheid moet hij in het verkeer met God
buitensluiten, nimmer bedacht zijn op fraaiheid van gedachten of behagen vinden in
de scherpte van zijn inzicht; want dit alles is een gave van Gods goedheid en een
werking van den Heiligen Geest.
De meeste geestelijke schrijvers geven de raad reeds 's avonds vóór de overweging
van de volgende dag de punten van de meditatie vast te stellen of in een boek
langzaam te lezen, en vóór het inslapen en aanstonds bij het ontwaken daaraan te
denken. Bij het begin van de overweging moet men zich bewust in Gods
tegenwoordigheid plaatsen en alle andere gedachten en zorgen terzijde plaatsen.
Wordt men tijdens de overweging bijzonder getroffen door een bepaalde goede
gedachte, beschouw deze dan als een ingeving van God; het is beter hierbij enige
tijd te blijven verwijlen dan te trachten binnen vastgestelde tijd een langere reeks
van onderwerpen te overwegen. Aan het einde van de meditatie zal men zijn gedachten
in een gebed samenvatten, en ernstig het voornemen hernieuwen het geestelijk inzicht
dat wij door de overweging hebben verworven, in onze daden om te zetten.
(In dit boek vindt men een aantal overwegingen aangegeven voor de voornaamste
tijden van het kerkelijke jaar, voor de feesten des Heren en voor de feestdagen van
de heilige Moeder van God.)
Als de laatste en hoogste vorm van het gebed moeten wij noemen het gebed van de
vereniging, waartoe God enkele bevoorrechte zielen heeft uitverkoren. Het is de
vereniging met God in de hoogste liefde en de opperste genieting, waarin de nabijheid
van Gods heerlijkheid wordt ervaren op de innigste wijze waarop dit aan mensen in
dit leven mogelijk is. In deze ware voorsmaak van de eeuwige zaligheid gaat de eigen
werkzaamheid der mensen vrijwel geheel op in de genadevolle werkzaamheid van
God. In vele gevallen gaat dit gebed van de vereniging gepaard met uitzonderlijke
geestelijke en lichamelijke toestanden. Sint Paulus reeds heeft getuigd, dat met geen
menselijke woorden de verrukking van deze vereniging met God kan worden
beschreven
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(2 Cor. 12, 3-4). Ook andere heiligen hebben haar slechts in beelden en vergelijkingen
kunnen uitdrukken. Aan weinigen slechts verleent God op deze onzegbare wijze met
Hem te verkeren. Deze vereniging met God staat geheel buiten de wil van de mens;
vele heiligen hebben haar nimmer gekend.

Enkele korte onderrichtingen over het gebed
Gij spoort ons aan, Heer, Gijzelf, en uw Heilige Geest door de uwen, dat wij zullen
bidden en waken in gebed. Gij vermaant en onderricht ons in uw goedheid en
barmhartigheid. Gij verlangt er naar ontferming over ons te hebben. Gij bereidt U
voor, recht over ons te spreken en uw rechtvaardigheid jegens ons te oefenen opdat,
wanneer wij bidden gelijk het behoort, Gij een rechtmatige reden zult kunnen
voorwenden om uw barmhartigheid te doen gelden. Ja zelfs de vorm van ons gebed
hebt Gij ons voorgeschreven, opdat Gij in alle functies in onze zaak zoudt kunnen
optreden, als rechter zowel als als pleitbezorger. Gij hebt ons bevolen om met
vertrouwen in uw naam te vragen, en om te geloven, dat wij zullen ontvangen al wat
wij maar vragen. U, Heer, wordt dit door uw goedheid ingegeven; voor ons echter
is het een zware noodzaak. En toch, hoewel Gij ons aanspoort, zijn wij traag; hoewel
Gij ons beveelt, zijn wij nalatig; hoewel Gij ons beloften doet, geloven wij niet. Maar
in uw ontferming en grote barmhartigheid schudt Gij ons uit onze traagheid en
nalatigheid wakker; in uw geduld handelt Gij alsof Gij ons gebrek aan geloof niet
ziet; ia zelfs, - omdat wij niet weten hoe wij moeten bidden en daartoe niet in staat
zijn, - zendt Gij ons uw Heiligen Geest, die onze zwakheid te hulp komt en voor ons
smeekt met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Willem van Saint-Thierry)
Het gebed is een daad van het hart, welke zich onophoudelijk vernieuwt en nimmer
eindigt. Het is de bron van de deugden. Het is het kanaal waardoor de genaden en
de gaven des hemels stromen. Het is een onmerkbare vooruitgang in de deugd. Het
is het licht dat de duisternissen van de geest verlicht. Het is de ondergang van de
wanhoop. Het is een gevolg en een teken van de hoop die men stelt op God. Het is
de uitbanning van de droefheid. (H. Joannes Climacus)
Als het lichaam een werk verricht, dan is het daar geheel en al op ingesteld, dan is
het daar slechts mee bezig en dan helpen alle ledematen elkaar om dit doel te bereiken.
Zo moet ook de ziel geheel en al in het gebed en in de liefde tot den Heer zijn
verzonken, zich niet door andere gedachten her en derwaarts laten voeren, maar zich
met volledig vertrouwen alleen aan Christus wijden. (H. Macarius de Grote)
Omdat wij uit onszelf niets goeds kunnen doen, moeten wij tot God bidden, zoals
Hij het zelf in het Evangelie van Mattheus heeft gezegd: ‘Zoekt eerst het rijk van
God en zijn gerechtigheid’. Dit gebed nu moeten wij aan God aanbieden op
tweevoudige wijze, met de
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mond en met de geest, overeenkomstig de twee bestanddelen van den mens, Dit
vinden we uitgedrukt in het woord van den profeet: ‘Mijn hart en mijn lichaam
verheugen zich in den levenden God’; en in het woord van den Apostel: ‘Zingend
en juichend in uw hart voor den Heer’. Het mondgebed moeten we daarom God
aanbieden met zorg, met aandacht en godsvrucht. Met zorg, opdat de woorden niet
verward worden; met aandacht, opdat de geest niet afdwale tot andere gedachten;
met godsvrucht, opdat de geest genoegen vinde in de lof van God. (H. Bonaventura)
Let goed op uzelf, dat ge u bij het bidden niet verheft en uw geest niet her- en
derwaarts laat dwalen; maar wanneer gij tot God gaat bidden, treed dan met grote
vreze en verlangen voor zijn aanschijn. Breek dan af al wat uw gedachten aan wereldse
beslommeringen bindt, en ban dat alles uit uw hart. Wees als gij in gebed zijt in alles
als een engel des hemels, en vecht als een man in de strijd, zodat uw gebed heilig en
zuiver is, onbezoedeld en onbesmet. Zó zult ge bidden, opdat de hemelse poorten,
wanneer zij dit gebed omhoog zien stijgen en naderbij zien komen, zich terstond van
zelf er voor ontsluiten en de engelen het vol vreugde tegemoet snellen en het geleiden
tot de troon van den gezegenden Vader. Wees steeds, als ge in gebed zijt, zó
verbonden met God als de cherubim en de serafim die God zonder ophouden dienen.
(H. Ephrem)
OVER HET GEBED VAN DE VERENIGING - Vele soorten van overweging zijn er,
waardoor de godvruchtige ziel in U, o Christus, haar geneugte vindt en voortgang
maakt; maar in geen daarvan verheugt zich mijn geest zozeer als in die waarin hij,
als alles is weggevallen, de eenvoudige schouwing van het reine hart tot U alleen, o
God, verheft. O de vrede, o de rust, o de blijdschap welke mijn ziel geniet in de
ogenblikken dat zij tot U is gericht. Zie, als mijn geest smacht naar de heilige
schouwing Gods, en volgens zijn bevattingsvermogen uw heerlijkheid, Heer,
overweegt en uitspreekt, drukt de last van het lichaam minder zwaar. Het tumult der
gedachten valt stil; het gewicht van sterfelijkheid en ellenden verzwakt niet langer
zoals het gewoonlijk doet. Alles zwijgt; alles is tot rust gekomen. Het hart geraakt
in vlam, de ziel verheugt zich, het geheugen is verjongd, het verstand ziet met
ongewone helderheid. En alle geest, die ontstoken is door het verlangen uw
schoonheid te aanschouwen, ziet zich gegrepen en opgevoerd tot de liefde van het
onzichtbare. (Jean de Fécamp)

Gebed van Fénelon om God te vragen zijn wil in ons te voltrekken
Heer, ik weet niet wat ik U moet vragen. Gij alleen weet wat ik nodig heb; Gij bemint
mij meer dan ik mijzelf kan beminnen. O Vader, geef aan uw kind wat hij zelf niet
weet te vragen. Ik durf U noch om een kruis, noch om vertroostingen vragen; ik kom
slechts voor U staan en open U mijn
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hart. Zie neer op mijn noden, die ik zelf niet ken; zie op hen neer, en handel volgens
uw barmhartigheid. Sla mij of genees mij, doe mij gebukt gaan of richt mij op. Ik
aanbid al de besluiten van uw heilige wil zonder ze te kennen. Ik zwijg en geef me
als een slachtoffer aan U over. Ik verlang niets anders meer dan uw wil te volbrengen.
Leer mij bidden. Bid zelf in mij.

Over het liturgische gebed
‘Liturgisch gebed’ noemen wij het gebed dat in de officiële eredienst van de Kerk
volgens de daartoe vastgestelde teksten wordt verricht, hetzij bij de viering van de
Eucharistie, hetzij bij de bediening van de Sacramenten, de dagelijkse getijden, de
zegeningen der Kerk, of andere plechtigheden welke in de kerkelijke boeken zijn
voorzien. De voornaamste liturgische boeken van de Westerse Kerk zijn het Missale
voor de viering van de Eucharistie, het Brevier voor de dagelijkse getijden, het
Pontificale en het Rituale voor de toediening van de Sacramenten en voor de
zegeningen welke door den bisschop of door den priester worden verricht. Uit deze
boeken zijn vele teksten in dit gebedenboek opgenomen.
Het liturgische gebed is niet de enige vorm van gebed, en staat in zeker opzicht
beneden de hogere vormen van het beschouwende gebed. Evenmin mag men zeggen,
dat het liturgische gebed de enige vorm van openbaar gebed is welke de Kerk kent.
Er zijn ook andere oefeningen die de gelovigen gezamenlijk en in het openbaar
verrichten. Hoewel deze vormen van gebed in het algemeen het stempel van een
bepaald tijdperk of van een bepaalde devotie dragen, mogen wij ze geenszins
minachten, daar ook zij behoren tot de levende traditie van de Kerk. Het is echter
duidelijk dat wij deze gebedsoefeningen niet boven de gebeden van de eredienst
mogen stellen. Bij de liturgie immers worden de daartoe aangewezen gebeden officieel
uitgesproken namens de Kerk en in de meeste gevallen ook voor de gehele
gemeenschap van de gelovigen. Het is daartoe niet eens nodig dat de liturgische
gebeden in het openbaar worden gezegd. Al viert een priester de Eucharistie in het
bijzijn van slechts een enkelen dienaar, hij doet het namens en voor alle rechtgelovige
christenen. Ook als priesters of kloosterlingen in opdracht van de Kerk de dagelijkse
getijden niet gemeenschappelijk bidden, maar stil voor zichzelf, doen zij dit voor de
gehele gemeenschap der Kerk.
De gelovigen zijn geenszins verplicht bij hun gebed de teksten van de liturgie te
gebruiken. Zij kunnen zich ook op andere wijze verenigen met de viering van de
Eucharistie, en kunnen de dag heiligen door tal van gebeden en oefeningen die niet
voorkomen in de liturgische getijden. Maar wel is het in het algemeen waar, dat de
officiële gebeden der Kerk ook voor het persoonlijke gebed boven vele andere de
voorkeur verdienen. Dit betekent allerminst, dat het ‘liturgische’ gebed andere
traditionele oefeningen, als het bidden van de rozenkrans en van de Engel des
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Heren, zou behoren te verdringen. Hoe hoog wij de gebeden van de liturgie ook
schatten, we mogen nimmer vergeten, dat daarnaast in de geschiedenis van de Kerk
tal van andere gebedsvormen en vrome oefeningen zijn ontstaan, en dat de
vastgestelde liturgische teksten het meest intieme gesprek met God en het
beschouwende gebed nimmer geheel kunnen vervangen. Bovendien is voor het
‘liturgische’ gebed een zekere oefening nodig. Slechts zij die er zich toe voelen
aangetrokken, zullen tot de eigenlijke zin van dit gebed kunnen doordringen.
Tot de zin van het liturgische gebed behoort in de eerste plaats, dat wij ons daardoor
meer van nabij verenigen met het gebed van de Kerk. Tijdens de viering van de
Eucharistie zijn wij niet alleen met de geest bij de heilige handelingen tegenwoordig,
maar bidden wij met den priester de gebeden welke hij namens ons allen uitspreekt,
overwegen wij bij Epistel en Evangelie de woorden van de heilige Schrift, en
mediteren wij over de teksten die door het koor worden gezongen. Indien wij dagelijks
enkele van de getijden uit het Brevier bidden, weten we ons verbonden met alle
priesters en kloosterlingen die op deze wijze aan God de lofzang en het smeekgebed
van de gehele Kerk aanbieden.
De officiële gebeden van de Kerk voeren ons onmiddellijk tot de overweging van
de geheimen, welke in de liturgie worden gevierd. Vele gebeden van de Mis (de
gebeden bij de offerande, de Canon, de wisselende teksten van Offergebed en
Slotgebed) zijn beter dan welke verhandeling ook geëigend om ons gelovig inzicht
in het mysterie van de Eucharistie te verdiepen. De gebeden uit het Rituale vormen
de beste verklaring van de eigenlijke betekenis der Sacramenten. De teksten van de
liturgie doen ons de feestgeheimen van het kerkelijk jaar overwegen. De diepe zin
van boetvaardigheid en versterving leren wij het best uit de liturgie van de vastentijd.
In de derde plaats moeten wij een grote eerbied hebben voor de liturgie, omdat zij
voor een groot gedeelte is samengesteld uit teksten die ontleend zijn aan de heilige
Schrift. De lofzangen en smeekbeden uit het boek der psalmen vormen het
voornaamste bestanddeel van de getijden. De gezangen tijdens de Mis zijn vrijwel
altijd ontleend aan het woord Gods. Van het begin af heeft de Kerk gehouden dat de
eigenlijke betekenis van het Oude Testament eerst duidelijk geworden is door de
vervulling in Christus' heil. Zo heeft zij de psalmen steeds beschouwd als haar eigen
gebeden, waarin door vergelijkingen en voorzeggingen de heerlijkheid van het Nieuwe
Verbond wordt bezongen die voor de Joden verborgen moest blijven, en waarin het
verlangen en de boetvaardigheid van de christelijke ziel worden uitgedrukt zoals
deze eerst in het licht van de vervulling ten volle konden worden begrepen. Vooral
dit gebruik van de teksten uit de heilige Schrift maakt het begrijpen van de liturgie
dikwijls zeer moeilijk voor ons, daar het een inzicht in de heilige boeken veronderstelt
dat ons in deze tijd maar al te veel ontbreekt. Door de overweging van de heilige
Schrift zullen wij de liturgie steeds beter gaan ver-
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staan, en van de andere kant zal een betere kennis van de liturgie ons helpen dieper
door te dringen in de onuitputtelijke rijkdom van Gods woord. De korte verklaringen,
welke in dit boek bij de psalmen en andere gedeelten van de heilige Schrift worden
gegeven, zijn bedoeld om de betekenis van deze teksten te verduidelijken in verband
met het gebruik dat er in de liturgie van wordt gemaakt.
Ten slotte moeten wij de gebeden van de liturgie beschouwen als een zekere
uitdrukking van de leer en van de godsvrucht der Kerk. De regel van het gebed is de
regel van het geloof. Nimmer zullen wij dwalen als wij door de regel van het officiële
gebed der Kerk worden geschoold, als wij de gebeden van de liturgie blijven
beschouwen als de toetssteen van ons inzicht en als de bron van onze godsvrucht.
Als wij de diepe zin van de liturgie trachten te begrijpen, zullen wij de eigenlijke
betekenis van het christelijke leven leren verstaan. Dan zal de vastentijd onze jaarlijkse
retraite worden. De feestdagen des Heren zullen ons de innige blijdschap om de
Verlossing leren. Onze devoties krijgen een vaste grondslag en zullen niet gemakkelijk
ontaarden in sleur. De meditatie zal ons gemakkelijker vallen. We zullen de woorden
leren proeven waarmee zoveel vroegere geslachten van gelovigen tot God hebben
gebeden, en wij zullen ze omzetten in een persoonlijk gebed of in een woordeloze
herinnering.
Voor velen is het Misboek reeds een trouwe gids geworden. Sommigen verlangen
althans op Zondagen en feesten door het zingen van Vespers of Completen deel te
nemen aan het nimmer zwijgende koorgebed der Kerk, of zijn gewoon zelfs dagelijks
enkele van de getijden te bidden. Als zij hierin werkelijk slechts de eer zoeken van
God, zullen zij er vreugde in vinden en onvermoede geestelijke rijkdom.

Hemelse en aardse liturgie
(door den heiligen Joannes Chrysostomus)
O, welke wonderbare gaven van Christus. In de hemelen bezingen de koren der
engelen de glorie van God; op aarde vormen in de kerken ook de mensen koren, en
zingen zij, naar het voorbeeld der engelen, dezelfde zangen van hemelse lof. In de
hemelen zingen de cherubim de lofzang van het driemaal-heilig; de menigte der
mensen op aarde geeft er antwoord op. Zo ontmoeten de feestelijke liturgieën van
hemel en aarde elkaar, en worden zij tot één enkele dankzegging, één enkele jubel,
één enkel koor waarin allen eensgezind zijn in vreugde.

Over de psalmen
(door den heiligen Gregorius van Nyssa)
De psalmen onderrichten ons in de wet des Heren en tonen ons de ware
weg tot het heil. Zij zijn de meest geliefde gebeden van de Kerk, en alle
vormen van het gebed vinden wij er in terug. Er zijn smeekbeden onder
en gebeden van boetvaardigheid, lofprijzingen en dankgebeden. Vooral

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

de lofpsalmen geven den christen een voorsmaak van het eeuwige loflied
dat engelen en zaligen zingen in de hemel. Door deze psalmen te zingen
of te bidden nemen
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wij nu reeds deel aan de liturgie des hemels, aan de nimmer verstommende
lofprijzing van Gods oneindige en onbegrijpelijke heerlijkheid en liefde.
‘Looft den Heer met de welluidende samenklank van cymbalen.’ - Als engelen en
mensen tezamen zijn gekomen, en als de mensheid haar doel heeft bereikt, dan zullen
zij als twee delen van één koor het blijde lied van de dankzegging zingen en met
vereende stemmen de goedheid van God verheerlijken, welke in eeuwigheid over
allen is uitgestort. De ene cymbaal is de hemelse natuur der engelen; de andere is de
redelijke schepping der mensen. De zonde heeft de mensen van de engelen gescheiden;
maar als de genade van God hen weer met elkaar zal hebben verbonden, dan zullen
zij tezamen het loflied zingen, zoals de Apostel zegt: ‘Alle tong in de hemel, op aarde
en onder de aarde, belijde dat Christus in de heerlijkheid van den Vader is’. Tezamen
zullen zij het lied der overwinning aanheffen, omdat hun eendracht het teken is van
de behaalde zege en omdat de vijand machteloos is geworden. Als deze zal zijn
uitgeworpen en ten onder gebracht, zullen alle geesten zonder ophouden met eenzelfde
ijver en toewijding God in alle eeuwigheid loven en prijzen. Want ‘onschoon is de
lof in de mond van den zondaar’; maar dan zal er geen zondaar meer zijn. Omdat
alle zonde zal zijn weggenomen, blijft slechts de verplichting om God te verheerlijken.
Deze weg tot de zaligheid wordt ons getoond door de verheven wijsheid welke is
vervat in de psalmen. Deze leiden hen, die door hun hulp tot de hoogste volmaaktheid
willen komen, tot steeds grotere ijver in de deugd, opdat de mens kome tot die staat
en wijze van zaligheid, welke een grens stelt aan al onze gedachten en
veronderstellingen, en waar zelfs onze hoogste verwachting, die immers aan alle
begeren voorafgaat, onmachtig is nog iets meer te verlangen. Want de leer der psalmen
getuigt, dat de rijkdom van deze zaligheid alle hoop te boven gaat.
De psalmen openen ons de toegang tot de weg der zaligheid door ons als eerste
beginsel het afleggen van het kwaad te leren. Als met een uitgestrekte hand wijzen
zij de dwalenden op de bijstand die hun geschonken wordt in de wet. De beloften
die wij door een leven zonder schuld verwerven, tonen zij in de gelijkenis van de
altijd groenende boom. Zij stellen ons het onheil voor ogen van hen die de
tegenovergestelde weg begaan, en voeren zo geleidelijk tot de hoogste top der
zaligheid allen die hun leiding verlangen te volgen. De lofpsalmen immers leren ons,
dat, als de zonde geheel zal zijn weggenomen, al het bestaande heilig zal zijn en
eenstemmig de lof van God zal zingen. Dan zullen alle schepselen, zowel de lagere
als de hogere, samenkomen om één koor te vormen. Dan zal ook de redelijke natuur,
die nu door de zonde is ontwricht, als een cymbaal in deze harmonie haar zoete klank
doen horen. Dan zal onze natuur zich bij die der engelen scharen, en zal de hemelse
heermacht, die na de verwarring van dit ogenblik opnieuw is geordend, in het openbaar
en ten
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aanschouwen van de vijanden, aan God den Overwinnaar het lied der zege toezingen.
Dan zullen alle geesten den Heer loven; en deze lof zal de genade Gods in eeuwigheid
verheerlijken en de zaligheid voor immer volmaakt doen zijn. Die zaligheid bedoel
ik, welke de ware zaligheid is, waarnaar de menselijke rede zelfs niet kan gissen en
waarvoor al onze verwachting te kort schiet. Dan zal die onzegbare en onbegrijpelijke
en boven alle gedachte goede toestand zijn aangebroken, die geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord en geen menselijke geest heeft kunnen begrijpen.

Over de lezing van de heilige Schrift
Onder geestelijke lezing verstaan wij het lezen van geestelijke boeken, zoals
uiteenzettingen over de christelijke leer of de liturgie, verhandelingen over het
volmaakte leven of levensbeschrijvingen van de heiligen. We noemen de lectuur van
zulke boeken echter alleen geestelijke lezing, als we de bedoeling hebben haar als
een hulpmiddel voor ons inwendig leven te laten dienen. Als we ze slechts lezen uit
nieuwsgierigheid of om van de betreffende onderwerpen studie te maken (hoe
prijzenswaardig dit ook is), spreken we niet van geestelijke lezing.
De lectuur van zelfs de schoonste werken moeten we wel onderscheiden van de lezing
der heilige Schrift. Uit de meest verheven boeken die door mensen geschreven zijn,
zullen we nog een keuze maken en ons meer tot het ene dan tot het andere voelen
aangetrokken. We kunnen ons veroorloven, het niet altijd met den schrijver eens te
zijn, en in ieder geval zijn we steeds op onze hoede hem niet al te gemakkelijk onze
instemming te geven. Dit alles geldt echter niet voor de heilige Schrift, het woord
van God, dat iedere christen moet liefhebben en met de grootste eerbied aanvaarden.
Het boek dat onder Gods eigen ingeving is geschreven en dat de Kerk steeds als de
grondslag van haar prediking heeft beschouwd (en dat tegelijkertijd de kern van deze
heilige overlevering en het bewijs van haar waarachtigheid bevat), mogen we niet
beneden of naast enig ander boek stellen. We mogen niet anders doen dan in
nederigheid naar dit woord van God luisteren. ‘Als gij de ware wijsheid van de
goddelijke Schriften wilt verwerven,’ schreef Cassianus, ‘haast u dan vóór alles een
onwankelbare ootmoed des harten te verwerven, welke u voert niet tot de wetenschap
welke hoogmoedig maakt, maar tot die welke verlicht in volmaakte liefde. Want
voor een onzuivere ziel is het onmogelijk die gave van het geestelijke inzicht te
verwerven. Vermijd daarom zorgvuldig, dat uw toeleg op de lezing het werktuig zou
worden van uw val door de hoogmoed die hij in u wekt; maar zorg er voor, dat hij
u het licht der wetenschap schenke en de eeuwige heerlijkheid, die beloofd is aan
wie haar verwerven’.
De woorden van de heilige Schrift zijn dikwijls moeilijk te begrijpen. Zij zijn
geschreven in een taal en in literaire vormen die
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ons vreemd zijn geworden. Wij weten dat vele gedeelten van het Oude Testament
voorzeggingen of aanduidingen bevatten van de volheid der openbaring in het Nieuwe
Testament. Vele van deze profetieën en voorafbeeldingen zijn na een korte verklaring
zonder meer duidelijk. We vinden echter vele andere voorafbeeldingen en
toepassingen in de woorden van Christus, in de geschriften der apostelen, in de
liturgie en in de oude overleveringen der Kerk, die niet zo voor de hand liggen en
die toch noodzakelijk of althans dienstig zijn om de heilige Schrift beter te begrijpen.
Vooral het gebruik dat de Kerk in de lezingen en gezangen der liturgie van de Bijbel
maakt, kan ons helpen dieper in dit geheim van de samenhang der beide Testamenten
door te dringen. Passages uit de Oud-Testamentische geschiedenis van het Joodse
volk zullen we dan langzamerhand als voorafbeeldingen van het nieuwe heil in
Christus leren zien, waardoor ons gelovig inzicht in de geheimen zal toenemen en
wij gesterkt zullen worden in onze hoop en in onze liefde. (Vele verklaringen en
overwegingen in dit boek zijn bedoeld ons op deze samenhang van het Oude en het
Nieuwe Testament opmerkzaam te maken.)
Wij leren deze betekenis van de heilige Schrift niet begrijpen, als wij haar lezen
als een gewoon boek. Het woord van God moeten we proeven, langzaam, eerbiedig
en met grote aandacht. Dikwijls zal de eigenlijke zin van de heilige boeken ons niet
duidelijk zijn; zelfs de grootste heiligen en theologen hebben bekend, dat vele teksten
van de Bijbel hun duister zijn gebleven. Maar als wij lezen in de goede gesteltenis,
dan worden wij somtijds opeens getroffen door een bepaalde passage of een enkel
woord slechts, en wordt ons het inzicht gegeven dat ons voor ons innerlijke leven
dienstig is. Om zulk een inzicht te verkrijgen, om de genade te ontvangen van ‘de
spijze op de juiste tijd’, moeten wij ons op de lezing van de heilige Schrift door gebed
voorbereiden.
Als wij niet gewoon zijn de heilige Schrift te lezen, zouden wij ontmoedigd worden,
indien wij onze lezing begonnen met de boeken van Moses en de overige historische
boeken van het Oude Testament. Vóór alles moeten wij lezen het Nieuwe Testament
en daarvan op de eerste plaats de Evangeliën, welke de woorden bevatten van onzen
Heer zelf. De geheimen van Christus' heilswerk - Menswording, Verlossing, genade
en Kerk - vinden wij eveneens in de Handelingen der Apostelen en de Brieven,
waarvan die van den apostel Paulus vaak moeilijk te begrijpen zijn. In de Openbaring
van den heiligen Joannes zullen wij liever de heerlijkheid van het Lam en het geluk
der heiligen overwegen en ons rekenschap geven hoe vurig de Kerk verlangt naar
Christus' wederkomst, dan ons verdiepen in de ogenblikkelijke toepassing van de
gruwelen welke volgens de visioenen van den apostel het rijk van Satan op aarde
vergezellen.
De grote betekenis van de boeken van het Oude Testament bestaat daarin, dat we er
de voorzeggingen en de voorafbeeldingen vinden die ons dieper doen doordringen
in de openbaring en de volheid van het heil, welke ons in het Nieuwe Testament zijn
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geschonken. Vóór alles moeten ons lief zijn de psalmen, het gebed der Kerk bij
uitstek; zij bevatten in kort bestek het gehele Oude Testament, zijn voorafbeeldende
geschiedenis, zijn profetie en geestelijke lering, en dit alles in de vorm van gebeden
waarin wij steeds nieuwe rijkdommen zullen ontdekken.
Zonder veel moeite kunnen wij lezen het boek der Spreuken, de Prediker, Wijsheid
en Ecclesiasticus; eveneens de kleine historische boeken, Ruth, Tobias, Judith en
Esther. De lezing der profeten begint men het best met Isaias en Jeremias.
Wil men de overige historische boeken met vrucht lezen en in het algemeen de
grote gedachten der profeten leren verstaan, dan moet men goed doordrongen zijn
van de grote motieven, waarop het Oude Testament steunt: de Belofte, het Verbond
en de Wet, en men moet wel verstaan dat de eigenlijke betekenis van deze motieven
gelegen is in de werkelijkheid, waarvan zij de voorafbeeldende verklaring zijn: de
vervulling van de Belofte in Menswording en Verlossing, de vervulling van het
Verbond in het geestelijke Israël der Kerk, en de vervulling van de Wet in de
geestelijke liefdewet van het Nieuwe Verbond.
In de traditie van de monniken en de oude geestelijke schrijvers heet de lezing van
de heilige Schrift de ‘lectio divina’, de ‘heilige lezing’. In het algemeen heeft men
hieronder de lectuur van de Bijbel verstaan. Maar in het bijzonder werd en wordt
deze benaming gebruikt voor de zeer bepaalde manier van lezing, waarbij lezing en
beschouwend gebed met elkaar zijn verbonden. In deze zin is de ‘heilige lezing’ een
bepaalde vorm van meditatie, waarbij de lezing telkens door een kortere of langere
overweging wordt onderbroken. Niet iedere passage uit de heilige Schrift zal ons
stof tot overweging bieden, omdat de eigenlijke betekenis er van ons dikwijls
verborgen blijft. Maar somtijds zal een klein gedeelte, een enkele regel zelfs,
voldoende zijn om onze gedachten op de beschouwing van de geestelijke waarheden
richten. We kiezen hiervoor bij voorkeur de heilige Evangeliën, de Handelingen of
de Brieven der apostelen. Ook deze meditatie beginnen we door ons in Gods
tegenwoordigheid te plaatsen en bewust alle herinneringen aan onze zorgen en
beslommeringen uit te bannen. En wij besluiten haar met een gebed, waarin we ons
inzicht in Gods heil omzetten in goede voornemens en aan God de kracht vragen
deze goede voornemens ook metterdaad na te komen.
‘Moge het goddelijk woord zich in ons vasthechten en onze harten doen ontvlammen,
zodat wij bij het aanhoren er van kunnen zeggen: “Brandde ons hart niet in ons?”
Dat wij daardoor van onze ongerechtigheden en zonden worden ontslagen en zo,
rein geworden, met zuivere lippen en een zuiver hart en een geheel zuiver geweten
dank brengen aan den almachtigen God in Christus Jesus, wien heerlijkheid is en
macht in de eeuwen der eeuwen.’ (Origenes)
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Gebed van den heiligen Ephrem
vóór de lezing van de heilige Schrift
Heer Jesus Christus, open de oren en ogen van mijn hart, om uw woord te horen en
te verstaan, en uw wil te doen, want ik ben een balling op aarde. Houd uw geboden
niet voor mij verborgen. Ontsluier mijn ogen, en ik zal de wonderwerken van uw
wet aanschouwen. Toon mij de raadselen en verborgenheden van mijn hart en van
uw wijsheid. Want op U heb ik mijn hoop gevestigd, o God, dat Gij mijn hart en
verstand moogt verlichten.

Gebed van Cassiodorus
Verleen, Heer, aan hen die uw Schriften lezen, voortgang te maken; geef hun die uw
wet zoeken, vergiffenis van alle zonden; opdat wij die vurig verlangen tot het inzicht
van uw Schriften te komen, niet worden verduisterd of verblind door het donker van
enige zonde. Trek ons tot U door de kracht van uw almacht. Sta niet toe dat zij, die
Gij door uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht, verdolen volgens de gril van hun
eigenzinnigheid. Duld niet dat uw beeld in ons wordt verduisterd, dat beeld hetwelk
de bescherming van uw genade in volle luister in ons kan doen voortbestaan.
Verleen ons, bidden wij, Heer, de heerlijke heiligheid van deze aanschouwing; en
stel hen, in wie Gij zulk een brandend verlangen naar deze rijkdom hebt verwekt,
niet teleur. Mogen wij U eens aanschouwen gelijk Gij leeft in de eeuwigheid, U die
het niet beneden U hebt geacht voor ons te lijden. Mogen wij aanschouwen de
luistervolle Majesteit van U, die hebt willen verschijnen in de vernedering van ons
vlees.

Ander gebed voor de lezing van de heilige Schrift
Gezegende Heer, die hebt gemaakt dat alle heilige Schriften werden geschreven tot
onze onderrichting; geef dat wij ze zo aanhoren, lezen, begrijpen, leren en inwendig
in ons opnemen, dat door de vertroosting van uw heilig woord wij mogen ontvangen
en voor immer vasthouden de hoop op het eeuwige leven, welke Gij ons hebt
geschonken in onzen Verlosser Jesus Christus. Amen.

Gebed voor de lezing der heilige evangeliën
Ontsteek in onze harten, Heer, het onblusbaar licht van uw goddelijke kennis, en
open de ogen van onze geest voor de onderrichting van het Evangelie. Stort in ons
uit de vrees voor uw heilige geboden, opdat wij de begeerten van het vlees ten onder
brengen, wandelen naar de geest, en ons denken en handelen richten naar het
welbehagen van uw wil. Want Gij zijt het licht van onze ziel
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en van ons lichaam, Christus God, en U verheerlijken wij tezamen met uw eeuwigen
Vader en met uw alheiligen, goeden en levendmakenden Geest, nu en altijd, en in
de eeuwen der eeuwen. Amen.
Na de lezing kan men bidden:
Uw inzettingen zal ik overwegen, uwe woorden niet vergeten. Want uw geboden
zijn mijn overpeinzing, en uw bevelen mijn raadslieden.
Ik klem mij vast aan uw getuigenissen, Heer; maak mij niet te schande.
Zie, ik bemin uw geboden; doe mij leven volgens uw gerechtigheid.
Ik ben de uwe, verlos mij; want ijverig streef ik al uw inzettingen na.
Neem mij aan volgens uw woord, en ik zal leven; en stel mij in mijn verwachting
niet teleur. (Ps. 118)

Over de retraite
Geheel ons leven moest op God zijn gericht. Maar de zorgen van iedere dag - de
kleine zorgen meer dan de grote - maken dat we onze arbeid, het welzijn van ons
huisgezin, gezondheid en al het andere dat we voortdurend als onderdelen van Gods
plan zouden moeten zien, als een doel op zich gaan beschouwen. Allerlei vormen
van ontspanning - de overbodige ontspanning tenminste, die in zich niet verkeerd is,
maar die ons oppervlakkig en gemakzuchtig maakt - leiden onze aandacht voortdurend
af van wat ons in de eerste plaats zou moeten bezig houden: de eer van God en ons
eigen heil.
De Kerk heeft gewild dat althans gedurende de vastentijd de zorg voor Gods
heerlijkheid en voor zijn heil in ons alle andere zorgen zou verdringen, en dat we
althans in die weken van alle overbodige ontspanning afstand zouden doen. De vasten
is een tijd van gebed en boetvaardige versterving, waardoor we ons ieder jaar bewust
worden, dat de christen niet moet ophouden zich tot God te bekeren.
Buiten deze jaarlijkse retraite der Kerk kennen we nog een andere vorm van
retraite: dat we ons voor korte tijd terugtrekken in een retraitehuis, in een klooster,
of zelfs - als dit mogelijk is - in onze eigen woning. In de meeste gevallen zullen we
ons daarbij onder de leiding stellen van een ervaren priester. Maar dit betekent niet
dat de retraite hierin bestaat, dat wij gedurende die dagen naar een ongewoon groot
aantal preken en onderrichtingen luisteren, en zelfs dient de retraite er niet
voornamelijk voor, dat we ons aan godvruchtige oefeningen wijden waarvoor we in
het dagelijkse leven dikwijls geen gelegenheid hebben. De gesloten retraite, zoals
men haar meestal noemt, is in wezen hetzelfde wat de Kerk gedurende de vastentijd
van ons vraagt: dat we ons in gebed en overweging bezinnen op de plicht van ons
leven, dat we geheel ons leven bewust instellen op de dienst van God en op onze
eigen heiliging waardoor wij God moeten verheerlijken, en dat wij het vaste en wel
omschreven voornemen maken, welke middelen wij hiertoe in het vervolg zullen
gebruiken.
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Van den christen in de wereld wordt ook tijdens een retraite niet gevraagd ongewone
oefeningen te verrichten. Als het hem ernst is een geestelijk leven te leiden, weet hij,
dat gebed en overweging, geestelijke lezing en gewetensonderzoek gewone middelen
zijn om zijn aandacht op de dingen van God te richten en om zich zelf te zuiveren
van al wat met Gods heilige wil in strijd is. Hij weet ook, dat het geestelijke leven
innerlijke rust en inkeer vraagt, dat hij in de regel slechts kan mediteren als hij in
een kerk is of alleen in een kamer. Om met God te verkeren, zoekt hij zich een
eenzaamheid, een plaats waar niet gesproken wordt en waar hij niet voortdurend
wordt afgeleid door de talloze middelen waardoor de wereld zich voortdurend aan
hem zoekt op te dringen. De kloosterlingen hebben steeds getracht hun woning tot
zulk een plaats van bestendige eenzaamheid te maken, door een geregeld stilzwijgen
te onderhouden en door het verkeer met de wereld zo veel mogelijk buiten te sluiten.
Dat we ons nu voor korte tijd in zulk een kloosterlijke eenzaamheid terugtrekken, in
een retraitehuis of in een klooster, is het enige bijzondere middel dat wij tijdens een
retraite gebruiken.
Moses, Elias, de apostelen, de heilige kluizenaars en kloosterlingen van alle tijden
kunnen ons leren hoe wij in de eenzaamheid tot God kunnen komen. Ieder jaar, in
het evangelie van de eerste Vastenzondag, overwegen we hoe Christus zelf ons
hiertoe het voorbeeld heeft gegeven, toen Hij Zich veertig dagen en nachten terugtrok
in de woestijn om te bidden en te vasten. Niet zonder reden hebben de christenen de
herinnering bewaard aan zoveel plaatsen, waar mensen in de eenzaamheid God
hebben gezocht en met Hem mochten verkeren: de berg Sinaï, de berg Horeb, de
Carmel, de Thabor, de opperzaal in Jerusalem, de woestijn van Thebe, de
Monte-Cassino, het dal van Cîteaux, de kluizen van Portiuncula, Manresa. Zelfs de
christenen, die in de wereld leven, kennen het heimwee naar deze van God vervulde
eenzaamheid en willen althans voor enkele dagen in zulk een plaats leven.

De lof van de eenzaamheid
(door Nicolaas den Fransman)
In de eenzaamheid van het gebergte is het dat Abraham, in gehoorzaamheid aan Gods
bevel, is opgegaan, en dat hij, overtuigd in het verre verschiet de vrucht van zijn
verwachting te ontvangen, zijn zoon Isaac ten offer heeft willen brengen, de verre
voorafbeelding van het lijden van Christus die de ware Isaac is.
Ook Loth, de verwant van Abraham, kreeg opdracht Sodoma te verlaten en haastig
naar de eenzaamheid te gaan om zijn ziel te redden.
Aan Moses werd in de eenzaamheid van de berg Sinaï de wet gegeven; hij werd
daar door zulk een heerlijkheid omstraald, dat men, toen hij van de berg was
afgedaald, de luister van zijn gelaat niet kon aanschouwen.
In de eenzaamheid van haar cel sprak Maria met Gabriël; daar is het Woord des
Vaders in haar mens geworden.
In de eenzaamheid van de berg
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Thabor heeft de mensgeworden God korte tijd voordat Hij zou worden verheerlijkt,
zijn glorie getoond aan hen die in de beide Testamenten de vertrouwden zijner
geheimen waren.
En onze Zaligmaker besteeg alleen een eenzame berg om daar te bidden.
In de eenzaamheid van de wildernis vastte Hij veertig dagen en veertig nachten;
daar ook stond Hij den duivel toe Hem te bekoren, om ons de meest geschikte plaats
te wijzen voor het gebed, voor de boetvaardigheid, en voor de overwinning over de
bekoringen.
Ten slotte, niet in de drukte der straten hebben de leerlingen den Geest en
Vertrooster ontvangen, maar in de eenzaamheid op de berg Sion; Hij is niet tot hen
gekomen toen hun geest vervuld was van onnutte dingen, maar toen hun ziel geheel
verzonken was in het gebed.

Hoe wij Christus vinden in de eenzaamheid
(door Joannes Cassianus)
Hoe verder de ziel zich verwijdert van het zien der stoffelijke en aardse dingen, des
te meer wordt zij gezuiverd en zal zij inwendig Jesus Christus kunnen beschouwen,
hetzij in de nederigheid van zijn vlees, hetzij in de luister van zijn heerlijkheid. Alleen
zij schouwen met zuivere ogen zijn Godheid, die van de nietswaardige en aardse
werken en gedachten opklimmen en zich met Hem terugtrekken op de hoge berg der
eenzaamheid. Bevrijd van de verwarring en het rumoer van alle aardse gedachten,
en onberoerd door de bevlekking der hartstochten, worden zij door een levend geloof
en een volmaakte deugd omhooggevoerd om zijn onthulde heerlijkheid te zien. Want
alleen de reine zielen verdienen het beeld van zijn glorie te aanschouwen.
Weliswaar wordt Jesus ook gezien door hen die in de steden en de dorpen wonen,
dit is door hen die in het actieve leven zijn en uitwendige werken van liefde verrichten;
maar dezen zien Hem niet in de heerlijkheid waarmee Hij Zich toont aan wie met
Petrus, Jacobus en Joannes de bovengenoemde berg der deugden bestijgen. Ook aan
Moses is Hij eens in de eenzaamheid verschenen, en in de eenzaamheid heeft Hij
gesproken met Elias.
Onze Heer heeft dit willen bevestigen en ons een voorbeeld van volmaakte
beschouwing willen nalaten. Want ofschoon Hij als de bron van niet te besmetten
heiligheid zelf de uiterlijke hulpmiddelen van teruggetogenheid en eenzaamheid niet
nodig had om tot de reinheid te komen - want de reinheid zelve kon door geen omgang
van mensen worden besmeurd - heeft Hij Zich toch alleen op de berg teruggetrokken
om daar te bidden. Door dit voorbeeld heeft Hij ons geleerd dat ook wij, om ons met
een zuiver hart en uit geheel ons gemoed tot God te verheffen, ons eveneens van alle
onrust en gewoel moeten terugtrekken. Dan zullen wij reeds tijdens dit leven, tot op
zekere hoogte, genieten van de zaligheid welke voor de toekomst beloofd is aan de
heiligen; want God zal ons alles in allen zijn.
Dan zal in ons geheel bewaarheid worden dat woord van onzen Zaligmaker toen
Hij
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voor zijn leerlingen tot den Vader bad en zeide: ‘Moge de liefde waarmede Gij Mij
hebt liefgehad, in hen zijn, en zij in Ons’, en eveneens: ‘Mogen zij allen één zijn,
gelijk Gij, Vader, het zijt in Mij en Ik in U: mogen zij ook één zijn in Ons’. Dit gebed
van onzen Heer zal zeker in vervulling gaan, als wij Hem oprecht zoeken te beminnen
met die volmaakte liefde waarmede God ons het eerst heeft liefgehad. Het zal
geschieden, wanneer onze liefde, ons verlangen en onze ijver nog slechts God gelden
en Hem alleen; wanneer de eenheid waarmee de Vader met den Zoon is verbonden
en de Zoon met den Vader, zozeer in onze geest en in ons hart zal binnendringen,
dat de liefde welke ons met Hem verbindt, even onafgebroken en onveranderlijk zal
zijn als de oprechte, reine en eeuwige liefde waarmede Hij ons bemint. Dan zullen
wij op zulk een wijze met Hem verbonden zijn, dat wij niet anders meer hopen, niet
anders meer denken en spreken dan God.

Gebed voor een retraite
Zie, Heer, wij die geplaatst zijn in de verwarring der wereld, zoeken de rust van de
stilte en verlangen voor korte tijd te ontvluchten aan het aardse bedrijf, om van de
wankelmoedigheid en de onrust onzer ziel te worden bevrijd. Wij weten, dat wij de
rust die voor ons bereid is, niet van een plaats moeten verwachten, maar van U, die
de Schepper van alle plaatsen zijt. Geef daarom, dat wij aan alle afleiding van
menselijk rumoer worden onttrokken, en ons alleen in de beschouwing van uw
zoetheid verheugen.

Gebed van den heiligen Robertus Bellarminus
Heer, die zoet zijt en zachtmoedig en vol van ontferming, wie zou U niet van ganser
harte dienen, als hij slechts een weinig de zoetheid van uw vaderlijke heerschappij
begint te smaken? Wat toch beveelt Gij, Heer, aan uw dienaren? Gij zegt hun: Neemt
mijn juk op u. En wat is dat voor een juk? Mijn juk, zegt Gij, is zacht, en mijn last
is licht. Wie zou niet graag een juk dragen, dat niet drukt maar verlicht, en een last
die niet bezwaart maar verkwikt? Terecht hebt Gij er dan ook aan toegevoegd: En
gij zult rust vinden voor uw zielen. En wat is uw juk, dat geen vermoeidheid maar
rust geeft? Het is niet anders dan dat eerste en grootste gebod: Gij zult den Heer uw
God liefhebben uit geheel uw hart. Wat immers is gemakkelijker, zachter en zoeter,
dan de goedheid te beminnen, de schoonheid en de liefde, die Gij geheel zijt, mijn
Heer en God? Met recht heeft uw dienaar David geoordeeld, dat uw geboden meer
begerenswaardig zijn dan goud en een menigte edelstenen, en dat zij zoeter zijn dan
honing en honingzeem.
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Voor zieken
Zelden kennen wij de bedoelingen, die God met ons heeft, zo duidelijk als wanneer
wij ziek zijn. Want tijdens een ziekte behoeven we geen keuze te maken en ons niet
af te vragen, of een ander werk of een andere wijze van leven wellicht beter aan Gods
wil zou beantwoorden. We hebben niet anders te doen dan ziek te zijn.
Wij moeten de ziekte nederig aanvaarden als een beschikking van Gods wil, en
in het vaste geloof, dat Hij alles voor ons ten beste leidt. Alle lichamelijke pijn en
ongemak, ook de eenzaamheid waarin de ziekte ons somtijds brengt, moeten wij
beschouwen als genaden van God, namelijk als een middel dat Hij ons geeft om
boete te doen.
Vervolgens moeten wij ons in onze ziekte verenigen met Christus en bedenken,
dat wij niet beter zijn dan onze Meester. Want als Hij het zwaarste lichamelijke lijden
en de uiterste geestelijke verlatenheid om onzentwil heeft verduurd, is Hij ook daarin
ons voorbeeld, en moeten wij, als wij zelf in pijn en eenzaamheid zijn, Hem willen
navolgen. Dikwijls zal dit ons moeilijk vallen. Maar de Vader zal ons de kracht
geven, in geduld te volharden, als wij Hem nederig blijven vragen althans enigszins
te mogen gelijken op zijn Zoon. En met deze kracht zullen we het inzicht ontvangen
in het geheim van Christus' mystieke lichaam, hetwelk de apostel Paulus beleed toen
hij schreef, dat de volgelingen des Heren door hun lijden kunnen aanvullen wat aan
Christus' lijden ontbreekt (Col. 1, 24); niet alsof de Passie des Heren niet voldoende
zou zijn geweest om de mensheid te verlossen, maar omdat wij, door naar de maat
van onze zwakke kracht in die Passie te delen, zelf een inniger gemeenschap met
deze verlossing zullen hebben, en ook voor anderen, die met ons tot het éne mystieke
lichaam zijn verenigd, door de ondoorgrondelijke verbondenheid van de Gemeenschap
der Heiligen tot heil kunnen zijn. Dit ook bedoelde de Apostel met de woorden: ‘Met
Christus ben ik gekruisigd’ (Gal. 2, 19).
Gebruik de tijd van uw ziekte als een bijzondere tijd van gebed. Misschien is uw
ziekte juist bedoeld als een middel om u aan te sporen ernstiger te gaan leven. De
verontschuldiging dat gij geen tijd hebt om te bidden, geldt nu niet langer. Maak er
een vaste gewoonte van iedere dag bepaalde gebeden te bidden, een overweging te
houden, uw geweten te onderzoeken, een geestelijke lezing te doen. Als ge te vermoeid
zijt om te mediteren of te lezen, zeg dan van tijd tot tijd een schietgebed en bid de
rozenkrans.
Maak geen misbruik van uw ziekte om de aandacht voor uw persoon op te eisen, en
denk niet gemakkelijk dat anderen u verwaarlozen. En zelfs als dat het geval is, klaag
dan niet, maar denk aan het voorbeeld van Christus, die u in uiterste verlatenheid
heeft willen verlossen. Ook als het voedsel met minder zorg voor u is klaargemaakt,
als het te zout is of te flauw, schreef de
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zalige Jan van Ruusbroec aan een zieke, verdraag het in stilte en bedenk, dat Christus
in zijn ergste lijden gelaafd werd met gal en azijn.
Bid voor uw genezing, maar altijd met de gedachte dat ge uw leven in de toekomst
beter voor de eer van God zult gebruiken dan ge vroeger hebt gedaan. Doe nauwkeurig
alles wat ervaren dokters u zeggen, want hun kennis van het menselijk lichaam en
de geneesmiddelen die zij voorschrijven, zijn geschenken van God. Wees er van
overtuigd, dat God u door deze natuurlijke hulpmiddelen zal genezen, als het u tot
zaligheid strekt, en verlaat u geheel op zijn vaderlijke goedheid.
Wees dankbaar jegens hen die u verzorgen en bijstaan. Vraag hun geen onnodige
diensten. Probeer altijd blijmoedig te zijn, ‘want God heeft een blijmoedigen gever
lief’ (2 Cor. 9, 7). Bid voor allen die u weldoen, en in het bijzonder voor alle andere
zieken.
Om de zieken te helpen hun ziekte inderdaad als een tijd van genade te benutten,
werd het ZIEKENAPOSTOLAAT opgericht. Door de leiding van dit Apostolaat worden
regelmatig richtlijnen voor het geestelijke leven gegeven die bijzonder voor zieken
zijn bestemd.
De kerkelijke zegeningen van zieken en geneesmiddelen vindt men op bladz. 478 en
483.

Gebed van Pascal
om aan God het goede gebruik van de ziekte te vragen
Niet alle zieken zullen aanstonds de gevoelens van boetvaardigheid en
volledige overgave, welke Pascal in dit gebed heeft neergeschreven, tot
de hunne kunnen maken. Maar laten zij het althans lezen en er uit leren
wat de diepe zin van hun lijden is.
God, wiens geest goed is en zoet in alle dingen, en die zo barmhartig zijt dat niet
alleen de voorspoed, maar ook het onheil dat uw uitverkorenen treft, het gevolg is
van uw ontferming, geef mij de genade, dat ik in de toestand waarin uw
rechtvaardigheid mij heeft gebracht, niet handel als een heiden. Geef dat ik als een
ware christen U erkenne als mijn Vader en mijn God, in welke toestand ik mij ook
bevind. Want al ben ik onderhevig aan verandering, Gij zijt altijd Dezelfde en Gij
zijt niet minder God wanneer Gij slaat en tuchtigt dan wanneer Gij vertroost en
barmhartigheid oefent.
Gij hebt mij de gezondheid gegeven om U te dienen, maar ik heb er een slecht gebruik
van gemaakt. Tot mijn verbetering zendt Ge mij nu ziekte over; laat niet toe dat ik
die misbruik om U door mijn ongeduld toornig te maken. Voor het slechte gebruik
dat ik van mijn gezondheid heb gemaakt, hebt Gij mij naar rechtvaardigheid gestraft;
laat nu niet toe, dat ik ook die straf misbruike. En daar de boosheid van mijn natuur
zelfs uw genaden voor mij verderfelijk doet worden, maak, mijn God, dat uw al-
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vermogende ontferming mij uw tuchtiging tot heil doet zijn. Als ik met geheel mijn
hart aan de wereld hing, toen het beschikte over mijn krachten, neem die krachten
van mij weg tot mijn heil, en maak het mij onmogelijk om van de wereld te genieten,
hetzij door de zwakheid van mijn lichaam, hetzij door ijver van liefde, om mijn
vreugde slechts te vinden in U.
God, aan het einde van mijn leven en bij het einde der wereld moet ik U nauwkeurig
rekenschap geven van al mijn daden. Gij zult mijn lichaam doen sterven, en in het
uur van mijn dood mijn ziel losrukken van alles wat zij op de wereld beminde. Ik
prijs U, mijn God, en zal U zegenen alle dagen van mijn leven, omdat Gij tot mijn
heil die vreeswekkende dag voor mij hebt willen voorbereiden, door in de toestand
van zwakheid waarin Gij mij hebt gebracht, al het wereldse te vernietigen. Ik prijs
U, mijn God, en zal U zegenen alle dagen van mijn leven, omdat Gij het mij
onmogelijk hebt willen maken te genieten van de vreugde der gezondheid en van de
genoegens der wereld, omdat Gij nu reeds tot mijn heil de drogbeelden hebt vernield,
welke Gij eens tot beschaming der bozen geheel zult vernietigen op de dag uwer
gramschap. Gelijk ik op het ogenblik van mijn dood gescheiden zal zijn van de
wereld, ontbloot van alle dingen, en geheel alleen in uw tegenwoordigheid zal staan
om aan uw rechtvaardigheid rekenschap te geven over alle roerselen van mijn hart;
geef, Heer, dat ik mijzelf in deze ziekte beschouwe als in een soort van dood,
gescheiden van de wereld, ontrukt aan alle voorwerpen van mijn genegenheid, geheel
alleen in uw tegenwoordigheid, om van uw barmhartigheid de bekering van mijn
hart af te smeken. Laat het mij een zeer grote troost zijn, dat Gij me nu deze soort
van dood overzendt om wille van uw ontferming, voordat Gij mij de werkelijke dood
doet ondergaan om uw rechtvaardigheid te oefenen. Geef toch, mijn God, dat gelijk
Gij mij wilt voorbereiden op de dood, ik mij voorbereide op de gestrengheid van uw
oordeel; dat ik mijzelf oordele vóór uw gericht, om als ik in uw tegenwoordigheid
zal zijn, genade te vinden.
Geef, mijn God, dat ik de leiding van uw aanbiddelijke voorzienigheid over mijn
leven zwijgend aanbidde; dat uw roede mij tot vertroosting strekke; dat ik, na in
bitterheid van zonde te hebben geleefd toen het mij goed ging, de hemelse zoetheid
van uw genade smake in het heilzame lijden dat Gij mij overzendt. Maar ik erken,
mijn God, dat mijn hart zo verstokt is en vol van gedachten, zorgen, onrust en
gehechtheid aan de wereld, dat ziekte noch gezondheid, noch preken of boeken, noch
uw heilige
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Schriften, uw Evangelie of uw heiligste geheimen, noch aalmoezen, vasten,
verstervingen of wonderen, noch het gebruik der sacramenten of het offer van uw
Lichaam, mijn inspanning zo min als die van de gehele wereld tezamen, in staat zijn
mijn bekering zelfs maar te beginnen, als Gij dit alles niet begeleidt door de bijzondere
bijstand van uw genade. Daarom wend ik mij tot U, almachtige God, om U een gave
te vragen die alle schepselen tezamen mij niet zouden kunnen geven. Ik zou het niet
wagen tot U te roepen, als iemand anders mijn gebed zou kunnen verhoren. Maar,
mijn God, de bekering van mijn hartwaarom ik U smeek, is een werk dat alle krachten
van de natuur te boven gaat; tot wie kan ik mij wenden dan tot den Maker en den
almachtigen Meester van de natuur en van mijn hart. Tot wie zal ik roepen, Heer,
tot wie mijn toevlucht nemen, tenzij tot U? Alles wat niet God is, kan mijn verlangen
niet stillen. God zelf is het, om wien ik vraag, dien ik zoek; tot U alleen, mijn God,
wend ik mij om U te verkrijgen. Open mijn hart, Heer; ga binnen in die opstandige
plaats, waar de ondeugden bezit van hebben genomen. Zij houden het onderworpen;
ga er binnen als in het huis van den sterke. Maar keten eerst den machtigen vijand
die er heerst, en roof er al zijn schatten. Neem in bezit, Heer, de gehechtheden welke
de wereld had ontstolen; steel Gijzelf die schat, of liever neem hem terug, omdat hij
U toebehoort als de schatting die ik U schuldig ben, daar immers uw beeltenis er in
is afgedrukt. Gij hebt die er aangebracht, Heer, op het ogenblik van mijn doopsel
welke mijn tweede geboorte was; maar zij is geheel uitgewist. Het beeld van de
wereld is er zo diep ingegrift, dat het uwe onherkenbaar is geworden. Gij alleen hebt
mijn ziel kunnen scheppen; Gij alleen kunt haar herscheppen. Gij alleen hebt er uw
beeltenis in kunnen drukken; Gij alleen kunt die er opnieuw in drukken, namelijk de
beeltenis van Jesus Christus mijn Verlosser, die uw afstraling is en het beeld van uw
Wezen.
Ontroer mijn hart door het berouw over mijn zonden; want zonder deze inwendige
smart zou het uitwendige lijden, waarmede Gij mijn lichaam treft, mij een nieuwe
gelegenheid tot zonde zijn. Doe mij goed begrijpen, dat het lijden van het lichaam
niets anders is dan de tuchtiging en de afbeelding van al het lijden der ziel. Geef
echter, Heer, dat het er ook de genezing van is; en doe mij overwegen in de smarten
die ik gevoel, de smarten die ik niet voelde in mijn ziel, toen deze geheel ziek was
en overdekt met zweren. Want, Heer, de allergrootste ziekte is die ongevoeligheid
der ziel, die uiterste zwakheid welke haar alle bewustzijn van haar
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eigen ellende had ontnomen. Geef mij die ellende levendig te gevoelen, en moge
hetgeen mij van dit leven rest een voortdurende boetedoening zijn om de misdaden
welke ik bedreef, af te wassen.
Heer, tot nu toe is U mijn leven hatelijk geweest door mijn voortdurende
onachtzaamheid, door het slechte gebruik dat ik maakte van uw meest verheven
sacramenten, door mijn verachting voor uw woord en uw inspraken, door mijn luiheid
en de volstrekte nutteloosheid van mijn handelingen en gedachten, door het volkomen
verlies van de tijd welke Gij mij had gegeven om U te aanbidden, om in al mijn
bezigheden de middelen te zoeken U te behagen, en om boete te doen voor de fouten
van iedere dag, die zelfs bij de meest rechtvaardigen zo talrijk zijn, dat zij van hun
leven een voortdurende boete moeten maken, willen zij niet in het gevaar verkeren
hun gerechtigheid te verliezen. Zo, mijn God, heb ik U steeds bestreden. Ja, Heer,
tot nu toe ben ik doof geweest voor uw ingevingen en heb ik uw uitspraken geminacht;
ik heb geoordeeld in volkomen tegenstelling tot uw oordelen; ik heb de heilige leer,
welke Gij uit de schoot van den eeuwigen Vader op aarde hebt gebracht en volgens
welke Gij de wereld zult richten, weersproken. Ik beken, Heer, dat ik mijn gezondheid
als een groot goed heb geacht, echter niet omdat zij mij een gemakkelijk middel was
om U te dienen, om ijveriger te bidden en om aan mijn naasten te hulp te komen,
maar omdat ik mij door die gezondheid met minder terughouding kon overgeven
aan de genoegens van dit leven. Geef mij de genade, Heer, mijn verdorven inzicht
te verbeteren en mijn gevoelens gelijk te maken aan de uwe. Geef mij gelukkig te
zijn in de beproeving, en reinig mijn gevoelens, zodat ze niet langer in strijd zijn met
de uwe. Moge ik U zo vinden in mijn binnenste, nu ik wegens mijn zwakheid U niet
kan zoeken in uitwendige werken. Uw rijk immers, Heer, is in hen die in U geloven;
ik zal het vinden in mijzelf, als ik er uw Geest en uw inzichten vind.
Zie neder, Heer, op mijn beproeving en op het lijden dat mij nog te wachten staat.
Aanschouw met ogen vol ontferming de wonden welke uw handen in mij hebben
geslagen. Mijn Verlosser, die uw lijden en dood hebt liefgehad; mijn God, die mens
zijt geworden om meer dan alle mensen voor het heil der mensen te lijden; mijn God,
die na de zonden der mensen het vlees hebt aangenomen om daarin al het lijden te
verduren dat onze zonden hebben verdiend; mijn God, die zozeer de lijdenden liefhebt,
dat Gij zelf een lichaam hebt gekozen hetwelk zozeer vervuld was van lijden als
nimmer ter
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wereld is voorgekomen; wees mijn lichaam genadig, niet om zijnentwil of om wille
van wat het omsluit, omdat dit alles uw gramschap waardig is, maar om wille van
het lijden dat het verduurt en dat alleen uw liefde waardig kan zijn. Heb mijn lijden
lief, Heer; mogen mijn smarten U uitnodigen tot mij te komen. Maar om uwe woning
volledig daartoe in te richten, geef, mijn Heiland, dat als mijn lichaam gelijk wordt
aan het uwe door het lijden voor mijn zonden, ook mijn ziel aan de uwe gelijk worde
in de droefheid over mijn zonden; dat ik aldus, met U, gelijk aan U, in mijn lichaam
en in mijn ziel, moge lijden voor de zonden die ik heb bedreven.
Heer, vóór de komst van uw eniggeboren Zoon hebt Gij de wereld zonder vertroosting
laten smachten in een lijden zonder bovennatuurlijk uitzicht. Nu troost en verlicht
Gij het lijden van uw gelovigen door de genade van uw enigen Zoon; en in de
heerlijkheid van dien enigen Zoon overlaadt Gij uw heiligen met onvermengde
zaligheid. Dit zijn de trappen volgens welke Gij uw werk volbrengt. Gij hebt mij
reeds van de eerste tot de tweede doen opklimmen; breng mij nu ook van de tweede
tot de derde trap. Dit is de genade die ik U vraag, o Heer.
Neem van mij weg, Heer, de droefheid welke mijn eigenliefde mij doet gevoelen
wegens mijn lijden en wegens het mislukken van mijn wereldse plannen, die niet op
uw eer zijn gericht; maar wek in mij een droefheid, die gelijk is aan de uwe. Moge
mijn lijden dienen om uw toorn te doen bedaren; maak dat het een aanleiding zij tot
mijn heil en tot mijn bekering. Moge ik in het vervolg slechts gezondheid en leven
wensen om die voor U, met U en in U te gebruiken. Ik vraag U gezondheid noch
ziekte, leven noch dood; maar beschik over mijn gezondheid en ziekte, over mijn
leven en dood, om ze te doen strekken tot uw verheerlijking, tot mijn zaligheid, tot
nut van de Kerk en van uw heiligen, met wie ik door uw genade hoop verenigd te
worden. Gij alleen weet wat mij ten voordeel is; Gij zijt de opperste Meester; handel
gelijk Gij wilt. Geef, of neem weg; maar maak mijn wil gelijk aan de uwe; opdat ik,
in nederige en volmaakte onderwerping en in heilig vertrouwen, bereid worde te
aanvaarden hetgeen uw eeuwige voorzienigheid voor mij heeft bestemd, en opdat ik
U aanbidde in alles wat van U moge komen, wat het ook zij.
Geef, Heer, dat ik, in welke toestand ik mij ook bevind, mij verenige met uw wil; en
dat ik, ziek als ik ben, U verheerlijke in mijn lijden. Zonder lijden kan ik niet tot de
heerlijkheid komen; ook zelf hebt Gij, mijn Zaligmaker, slechts door lijden willen
ingaan tot uw heerlijkheid.
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Door de tekenen van uw lijden hebben de leerlingen U herkend; door diezelfde
tekenen zult ook Gij herkennen wie uw leerlingen zijn. Herken mij daarom als uw
leerling door het lijden, dat ik verduur in lichaam en ziel om wille van mijn zonden.
En omdat aan God niets welgevallig is als het Hem niet door U wordt aangeboden,
verenig mijn wil met de uwe, en mijn lijden met dat wat Gij zelf hebt doorstaan.
Geef, dat mijn lijden het uwe worde. Maak mij één met U, vervul mij met Uzelf en
met uw Heiligen Geest. Ga binnen in mijn hart en in mijn ziel, om daar mijn lijden
te dragen; lijd in mij wat van uw Passie te lijden over is gebleven, en wat Gij voltrekt
in uw ledematen tot de tijd dat uw Lichaam volledig zal zijn voltooid. Zo moge ik
vervuld zijn van U; zo moge ik het niet langer zijn die leef en lijd, maar Gij die leeft
en lijdt in mij, o mijn Verlosser. En zo moge ik, voor een klein gedeelte met U
mede-lijdend, door U geheel vervuld worden met de heerlijkheid welke Gij U daardoor
hebt verworven, en waarin Gij leeft met den Vader en den Heiligen Geest, in alle
eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van bossuet
Onze Heer Jesus Christus is zowel de geneesheer van ons lichaam als van
onze ziel. Daarom zullen wij Hem nimmer om de gezondheid van het
lichaam vragen zonder tegelijkertijd te bidden dat Hij onze ziel geneze.
Jesus, mijn Verlosser, Gij zijt de Bevrijder dien ik zoek. Waarachtige Geneesheer
vol liefde, zonder door iemand geroepen te zijn, hebt Gij uit de hemel op de aarde
willen nederdalen, en hebt een zo grote reis ondernomen om uw zieken te komen
bezoeken. Ik geef mij geheel over aan uw handen. Geef, dat ik vandaag een goed
voornemen make om op U alleen te vertrouwen, om met ijver uw hulp in te roepen,
om geduldig uw geneesmiddelen te verdragen. Als Gij mij niet geneest, Verlosser,
dan is mijn toestand zonder uitzicht. Genees, mij, Heer, en ik zal gezond zijn. Alle
anderen, tot wie ik mij wend, kunnen het kwaad slechts voor een tijd bedekken; Gij
alleen rukt het met wortel en al uit, Gij alleen geeft eeuwige genezing. Gij zijt mijn
behoud en mijn leven, Gij zijt mijn troost en mijn heerlijkheid, Gij zijt mijn
verwachting in deze wereld en zult mijn kroon zijn in de toekomstige.

Gebed van den zaligen Claudius de la Colombière
Als wij moeten klagen, laat ons dan klagen bij den gekruisten Jesus. Maar, mijn
Zaligmaker, waarover zal ik mij in uw tegenwoordigheid te beklagen hebben? Wat
betekent mijn lijden als ik het vergelijk met uw lijden, dat Gij zonder klagen
verdraagt? Een ander zou ik misschien kunnen overtuigen, dat ik
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onrechtvaardig te lijden heb; maar onder uw ogen kan ik het niet, o Heer, want Gij
kent mijn zonden. Gij weet dat ik minder lijd dan ik heb verdiend. En omdat al mijn
lijden van U komt, zou ik U verwijten doen als ik mij beklaagde. Toch kom ik tot U
om mij bij U te beklagen, niet over mijn lijden, niet over mijn vijanden, maar over
mijzelf en over mijn gebrek aan geduld. Tot U kom ik; geef mij kracht, moedig mij
aan, om te zwijgen en te lijden gelijk Gij geleden hebt.

Gebed van kardinaal Newman
Mijn God en Verlosser, die voor mij zo groot een lijden hebt verdragen met volkomen
bewustzijn en in volmaakte sterkte; geef mij door uw hulp de kracht om, als ik
lichamelijk te lijden heb, het met een deel van uw geduld te verdragen.
Verkrijg mij die genade, Maagd en Moeder, die uw Zoon hebt zien lijden en zelf
met Hem hebt mede geleden: dat ik mijn lijden met het zijne en het uwe verenige,
en dat het, door zijn Lijden, door uw verdiensten ook en door die van alle heiligen,
strekke tot voldoening voor mijn zonden en tot het bereiken van het eeuwige leven.

Gebed voor een operatie
Vader vol liefde, bij het lijden dat uw beminde Zoon Jesus Christus op het kruis heeft
doorstaan, vraag ik U mij te hulp te komen. Ik beveel mijzelf met volmaakt vertrouwen
in uw liefhebbende handen. Waak over mij en bescherm mij in het uur van mijn
zwakheid, en geef dat, als ik het bewustzijn voor de dingen der aarde zal hebben
verloren, mijn innerlijke gedachten mogen verwijlen bij U. Zegen en leid uw dienaren
die mij zullen verzorgen, en geef hun een goed resultaat, opdat wij U voor uw
goedheid mogen danken. En ten slotte, maak dat ik mijn pijn blijmoedig verdrage,
en dat ik, met uw hulp, ook zelf anderen in het uur van hun beproeving moge bijstaan.

Dankgebed na het verkrijgen van de genezing
Men stiet mij, dat ik zou wankelen en vallen; maar de Heer hield mij staande.
Mijn kracht en mijn roem is de Heer, en Hij is mij tot heil geweest. Een zang van
jubel en zege klinkt in de tenten der vromen.
De rechterhand des Heren heeft haar kracht getoond; de rechterhand des Heren
heeft mij verheven; de rechterhand des Heren heeft haar kracht getoond.
Ik zal niet sterven, maar leven, en verkondigen de werken des Heren.
De Heer heeft mij ten zeerste gekastijd, maar niet aan de dood mij prijsgegeven.
Opent mij de heilige poorten, dat ik daardoor binnentrede om den Heer te prijzen;
dit is de poort des Heren, de
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rechtvaardigen gaan door haar binnen.
Ik zal U loven, want Gij hebt mij verhoord, en Gij zijt mij ten heil geweest. (Ps.
117, 12-21)
Heilige Heer, Vader almachtig, eeuwige God, die de genade van uw zegening over
mijn zieke lichaam hebt uitgestort, en die uw schepsel met uw rijke ontferming
beschermt, luister goedgunstig nu wij uw Naam aanroepen. Nu ik, uw dienaar, ben
bevrijd van ziekte en de gezondheid heb herkregen, richt mij op met uw machtige
hand, sterk mij door uw kracht, bescherm mij door uw almacht, en geef mij, in het
volkomen heil dat ik heb verhoopt, terug aan uw Kerk, opdat ik opnieuw moge
verwijlen bij uw heilig altaar. Door Christus onzen Heer. Amen.

Over de aflaten
Door berouw en door het sacrament der boetvaardigheid worden ons onze zonden
vergeven en wordt ons de eeuwige straf kwijtgescholden. Maar ook nadat wij
vergiffenis hebben verkregen, hebben wij de verplichting aan God genoegdoening
te geven door werken van boetvaardigheid. In de eerste plaats hebben wij deze
verplichting, omdat wij ons steeds voor God moeten vernederen; want Hij alleen is
het die ons uit onze zondigheid kan opheffen en ons kan behoeden op de weg van
zijn geboden, welke de weg van zijn liefde is. In de tweede plaats moeten wij boete
doen, omdat God alleen ons kan ontslaan van de straffen, welke wij door onze zonden
hebben belopen. Ook na de vergiffenis en kwijtschelding van eeuwige straf immers
blijven ons Gods straffen bedreigen, zoals blijkt uit de geschiedenis van Moses die,
hoewel hem zijn ongehoorzaamheid was vergeven, toch niet het beloofde land mocht
binnengaan, en uit de straf welke David onderging door de dood van zijn kind, nadat
hij door berouw tot God was wedergekeerd. De theologen noemen deze straffen de
tijdelijke straffen, welke ofwel tijdens dit leven, ofwel in het vagevuur moeten worden
uitgeboet.
De verplichting tot boetvaardigheid, welke wij om deze tweevoudige reden hebben,
drukt de Kerk uit in de voorschriften betreffende vasten en onthouding, en bovendien
in de penitentie die ons bij de biecht wordt opgelegd. Deze penitentie is, om wille
van onze zwakheid, slechts zeer licht, zodat ernstige christenen zelf tal van andere
middelen zoeken om vrijwillig boete te doen. In de heilige Schrift worden deze
middelen herhaaldelijk genoemd: het zijn gebed, vasten (alle lichamelijke en
geestelijke versterving) en aalmoezen geven.
Door het geheim van de Gemeenschap der Heiligen - dit is: omdat allen ledematen
zijn van het ene mystieke lichaam van Christus - zijn allen die in Gods genade
verkeren, niet alleen in staat voor elkaar te bidden, maar kunnen zij ook, zolang zij
nog op aarde zijn, voor elkaar lijden en boeten. De boetedoeningen die de heiligen
tijdens hun leven hebben verricht, zijn dan ook
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als een geestelijke schat der Kerk; gevoegd bij de oneindige verdiensten van Christus
vormen zij haar onuitputtelijke rijkdom waar levenden zowel als doden in delen.
Deze waarheid dat de gemeenschap der gelovigen deelt in de verdiensten van
Christus en in de verdiensten welke de heiligen in Christus hebben verworven, heeft
de Kerk reeds in het begin van haar geschiedenis uitgedrukt door haar toestemming
aan de christenen die tot het martelaarschap waren geroepen, om anderen in de
verdiensten van hun zegepraal te doen delen. Dat de hiërarchie der Kerk inderdaad
de macht heeft over de geestelijke rijkdom welke de gemeenschap der gelovigen
bezit, te beschikken, heeft zij in latere tijd nog op een andere wijze uitgedrukt, door
te verklaren dat allen die een bepaald gebed bidden of een bepaald vroom werk
verrichten, aan deze rijkdom deel zullen hebben. Wij noemen dit de aflaten.
Dit alles betekent niet, dat het zeggen van zulk een gebed of het verrichten van
zulk een werk op zich voldoende is ons in deze geestelijke schat te doen delen. Het
gebed moet een waarachtig gebed zijn, en het werk moet worden verricht met een
goede mening, dit is: ter ere van God. Deze gebeden en werken moeten verricht
worden in een oprechte geest van boetvaardigheid, daar de aflaten immers betrekking
hebben op tijdelijke straffen welke slechts door verzoenende boete worden
kwijtgescholden. (Daarom is de terminologie waarmede de aflaten worden aangegeven
- een bepaald aantal dagen of jaren - ontleend aan de oude boetepractijk van de Kerk;
en daarom ook wordt in vele gevallen voor een aflaat de rouwmoedige belijdenis der
zonden in het sacrament der biecht vereist.) Met onze eigen geringe boete echter
weten wij de oneindige verzoening van Christus en de overvloedige verdiensten der
heiligen verbonden, en op deze wijze krijgen bij de aflaat ons gebed en onze goede
werken een bijzondere waarde.
De leer der aflaten betekent evenmin, dat wij door andere gebeden en oefeningen
geen deel zouden hebben aan de geestelijke schat der Kerk. Door de viering der
Eucharistie en de deelneming aan het heilig Lichaam des Heren ontvangen wij een
rijkdom van genade en kwijtschelding, welke door geen aflaat kan worden
omschreven. En de heilige Teresia van het Kind Jesus verklaarde eens, dat de beste
volle aflaat, te winnen zelfs zonder de gewone voorwaarden, de liefde is, welke
immers een menigte van zonden bedekt. (1 Petr. 4. 8)
Uit het geheim van de Gemeenschap der Heiligen volgt, dat wij door de aflaten
ook kwijtschelding kunnen verkrijgen van de tijdelijke straffen van de doden, die
wel in Christus zijn gestorven maar nog niet tot de eeuwige heerlijkheid zijn gekomen.
Weliswaar heeft de kerkelijke overheid geen rechtsmacht over de overledenen, zodat
voor hen de aflaat niet als een directe kwijtschelding geldt; maar wij mogen God
nochtans vragen de aflaat op hen te willen toepassen. De toepassing van aflaten ten
gunste van andere levenden is echter niet mogelijk. (‘Niemand die een aflaat verdient,
kan deze toepassen op anderen die nog in leven
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zijn; maar alle aflaten, welke door den Paus zijn verleend, kunnen, tenzij het tegendeel
blijkt, worden toegepast op de zielen in het vagevuur.’ (Kerkelijk Wetboek, Can.
930)
Het Kerkelijk Wetboek bevat betreffende de aflaten onder meer de volgende
bepalingen:
Om een aflaat te verdienen moet men gedoopt zijn en in staat van genade. Het is
voldoende in het algemeen de bedoeling te hebben aflaten te verdienen en het
opgelegde werk op de voorgeschreven tijd en wijze te volbrengen. (Can. 925)
Als iemand niet in de gesteldheid is een volle aflaat te verdienen, dan zal hij niettemin
een gedeeltelijke aflaat verdienen, voor zover zijn gesteltenis dit toelaat. (Can. 926)
Tenzij uitdrukkelijk het tegenovergestelde is aangegeven, kan een volle aflaat
slechts eenmaal per dag worden verdiend. (Can. 928, 1)
De gelovigen die in een klooster, een school of een huis tezamen wonen (ook zieken
in ziekenhuizen) waar een kapel is, mogen deze kapel bezoeken in die gevallen,
waarin voor het verdienen van een aflaat het bezoek aan een kerk of openbare kapel
is voorgeschreven. Dit geldt eveneens voor de bedienden en verdere huisgenoten.
(Can. 929)
De biecht, welke voor het verdienen van een aflaat wordt vereist, kan binnen de acht
voorafgaande dagen worden gesproken; de Communie mag ook op de voorafgaande
dag worden ontvangen; eveneens kan aan beide voorwaarden binnen de acht volgende
dagen (eventueel binnen de acht dagen na de sluiting van een oefening van meerdere
dagen, waaraan een aflaat is verbonden) worden voldaan. De gelovigen die gewoon
zijn althans twee maal per maand hun biecht te spreken of vrijwel dagelijks de
Communie ontvangen, voldoen hierdoor aan de voorwaarde, behalve in het geval
van een jubileum-aflaat. (Can. 931)
Door een en hetzelfde gebed kan men in de regel slechts één aflaat verdienen. (Can.
933)
Voor het somtijds voorgeschreven gebed tot intentie van den Paus is het voldoende
eenmaal Onze Vader, Wees gegroet en Eer aan den Vader te bidden.
Een aflaatgebed mag afwisselend met anderen worden gebeden; ook is het voldoende
het gebed, dat luide wordt voorgebeden, in de geest te volgen. (Can. 934, 3)
Indien iemand verhinderd is bepaalde voorgeschreven werken te verrichten, mag
iedere biechtvader deze werken door andere vervangen. (Can. 935)
De voorgeschreven gebeden moeten als mondgebed worden uitgesproken; stommen
volstaan echter met de gebeden in hun geest te herhalen, of ze te lezen. (Can. 936)
Om de aflaten te verdienen, welke aan schietgebeden zijn ver-
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bonden, is het voldoende ze in de geest uit te spreken. (Uitspraak van de Apost.
Penitentiarie, 7 Dec. 1933)

Enkele aflaten
Behalve de aflaten welke verbonden zijn aan gebeden die in dit boek voorkomen,
noemen wij nog de volgende:
Aan de gelovigen, die op de tweede dag van November (ALLERZIELEN) een kerk of
openbare kapel bezoeken (of half-openbare kapel voor hen die daar rechtens gebruik
van maken) om voor de overledenen te bidden, wordt verleend een volle aflaat,
slechts toepasselijk op de zielen in het vagevuur, als zij, na gebiecht te hebben en de
heilige Communie te hebben ontvangen, bij elk bezoek zes maal Onze Vader, Wees
gegroet en Eer aan den Vader bidden voor de intenties van Z.H. den Paus.
In plaats van op 2 November kan deze aflaat, onder dezelfde voorwaarden, ook
op de volgende Zondag worden verdiend.
Op 2 Augustus, of op de volgende Zondag waar dit is toegestaan, kunnen in de kerken
van de Minderbroeders, of in andere kerken welke hiervoor zijn aangewezen, de
aflaten worden verdiend, welke verbonden zijn aan het bezoek van het heiligdom
van PORTIUNCULA te Assisi. Na gebiecht te hebben en de heilige Communie te hebben
ontvangen, bidde men hiertoe bij elk kerkbezoek zes maal Onze Vader, Wees gegroet
en Eer aan den Vader voor de intenties van Z.H. den Paus.
Aan de gelovigen, die op Woensdag, Donderdag en Vrijdag van de Goede Week de
zogenaamde TENEBRAE bijwonen (Metten en Lauden) en daarbij godvruchtig de
psalmen en lessen volgen of het Lijden des Heren overwegen, wordt op elk dezer
dagen een aflaat van 10 jaren verleend of, indien zij deze getijden op al deze dagen
bijwonen, een volle aflaat onder de gewone voorwaarden.
Aan de gelovigen, die op OUDEJAARSDAG tegenwoordig zijn bij de zang van het ‘Te
Deum’, wordt een aflaat van 10 jaren verleend of een volle aflaat onder de gewone
voorwaarden.
Aan de gelovigen, die tenminste een kwartier in OVERWEGING doorbrengen, wordt
verleend een aflaat van 5 jaren, of een volle aflaat eenmaal per maand, onder de
gewone voorwaarden, indien zij deze oefening gedurende een maand dagelijks hebben
verricht.
Aan hen, die gezamenlijk een RETRAITE maken, wordt een volle aflaat verleend
onder de gewone voorwaarden. Een aflaat van 10 jaren wordt verleend aan hen die
tegenwoordig zijn bij een gezamenlijke MAANDELIJKSE RECOLLECTIE.
Aan hen, die gedurende ongeveer een half uur GODSDIENSTONDERRICHT geven of
ontvangen, wordt een aflaat van 100 dagen verleend. Een volle aflaat, onder de
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Aan de gelovigen, die zich gedurende een kwartier met eerbied wijden aan de LEZING
VAN DE HEILIGE SCHRIFT, wordt verleend een aflaat van 300 dagen.
Aan hen, die met eerbied den priester DIENEN BIJ HET OPDRAGEN VAN DE MIS, wordt
verleend een aflaat van 3 jaren.
Aan de kloosterlingen van alle orden en congregaties wordt, indien zij na het opdragen
van de Mis of het ontvangen van de heilige Communie voor zichzelf hun GELOFTEN
HERNIEUWEN, een aflaat van 3 jaren verleend.
Een bijzondere aflaat is die van het HEILIG JAAR welke, in navolging van het Jobeljaar
der oude joodse wet, door paus Bonifatius VIII in het jaar 1300 waarschijnlijk voor
de eerste maal werd afgekondigd. Sinds 1475 kan de aflaat van het Heilig Jaar om
de vijf en twintig jaren - somtijds bovendien gedurende andere jaren - te Rome worden
verdiend. Na de plechtige afkondiging op de voorafgaande Hemelvaartsdag opent
de paus het Heilig Jaar op de vigilie van Kerstmis door de symbolische handeling
van de opening der Heilige Deur in het portaal van de basiliek van Sint Pieter. Bij
het einde van het Heilig Jaar, op de vigilie van het volgende Kerstfeest wordt deze
deur weer gesloten. De volle aflaat kunnen zij verdienen die, na gebiecht te hebben
en de Communie te hebben ontvangen, in de basilieken van Sint Pieter, Sint Paulus,
Lateranen en Maria de Meerdere de voorgeschreven gebeden verrichten. Sinds lange
tijd wordt het Heilig Jaar, nadat het te Rome gesloten is, nogmaals voor een jaar tot
de gehele Kerk uitgebreid. Buiten de gewone voorwaarden worden in dit geval nader
te bepalen kerkbezoeken en gebeden voorgeschreven. Meestentijds worden gedurende
het Heilig Jaar, zolang dit te Rome wordt gevierd, de meeste andere aflaten opgeschort
voor zover zij niet op de overledenen worden toegepast en met uitzondering van de
Pauselijke Zegen in het uur van sterven.

Over de heiliging van het huisgezin
Niet zonder reden wordt de verhouding tussen de verloste mensen met God, wordt
de plaats van de christenen in het geheel der Kerk, aangeduid door middel van namen
en vergelijkingen die aan het huisgezin zijn ontleend: Vader, kinderen, Moeder-Kerk,
broeders en zusters in het geloof. Want het gezin, dat van het begin geadeld was door
de verhevenheid van het huwelijk, heeft door de heiligheid van het sacramentele
huwelijk van christenen een nog hogere waarde gekregen. De gezinnen zijn niet
slechts de kernen waaruit de samenleving van mensen wordt opgebouwd, het
christelijke gezin vormt bovendien een eenheid in de heilige Kerk. In vele opzichten
is het christelijke gezin zelfs een afbeelding en verwerkelijking van de Kerk, omdat
in en door het gezin beleefd en voltrokken wordt wat tot het leven van de christenheid
behoort.
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De liefde van ouders voor hun kinderen, van kinderen voor hun ouders, van broers
en zusters onderling, behoort tot de schoonste bedoelingen van Gods schepping. Bij
christenen krijgt echter ook deze liefde een diepere zin. Evenals de liefde van bruid
en bruidegom, welke in het christelijke huwelijk een genadevolle betekenis krijgt,
moeten ook de betrekkingen tussen ouders en kinderen geadeld worden door de
nieuwheid, waartoe alle christenen herboren zijn.
Dit betekent dat de ouders hun kinderen moeten liefhebben niet slechts om henzelf,
maar ook en vooral om wille van God. Zij weten dat deze twee beweegredenen niet
van elkaar te scheiden zijn. Want hoe zouden zij alle goed voor hun kinderen kunnen
wensen - dit immers is het teken van de belangeloze liefde - zonder daarbij allereerst
te denken aan het enig blijvende goed waartoe de verlosten in Christus geroepen zijn.
De waarlijk christelijke opvoeding bestaat niet hierin, dat de kinderen tot
natuurlijkerwijze voortreffelijke mensen worden gevormd en zich daarnaast een zo
groot mogelijk aantal godsdienstige gewoonten eigen maken. Liever dan door zulk
een weinig bezielde gewoontevorming zullen christelijke ouders - allereerst door
zelf als overtuigde christenen te leven - in hun huisgezin de godsdienstige sfeer
onderhouden, waarin het nog ongevormde bewustzijn en de prille godsvrucht der
kinderen tot harmonische ontwikkeling kunnen komen, en waarin meer dan lessen
en uitdrukkelijke leiding het dagelijkse voorbeeld der ouders de zin van het christelijke
leven vanzelfsprekend doet zijn.
Ook deze ouders zullen zich inspannen om het stoffelijk welzijn en de
maatschappelijke toekomst van hun kinderen te verzekeren. Maar deze zorgen zullen
uiteindelijk gericht zijn op hetgeen zij als de hoogste roeping van hun kinderen
kennen; en daarom delen zowel hun edelmoedige offervaardigheid als het geluk van
hun ouderliefde in de hogere liefde, die door Christus zelf de volheid van deugd is
genoemd. Daarom spreken wij over de heilige roeping en de verheven taak van de
christelijke ouders. Want in hun toewijding zowel als in hun blijdschap, door hun
offers en door hun geluk, oefenen zij de liefde welke de vervulling is van Gods wet.
Kinderen, die door het voorbeeld en de lessen van zulke ouders worden opgevoed,
zullen het christelijke leven niet als een vroom of plichtmatig toevoegsel leren kennen,
maar als de enige norm en de eigenlijke betekenis van al hun doen. De eerbied en
gehoorzaamheid jegens de ouders, de kleinste voorkomendheid voor broers en zusters,
de eenvoudigste plichten in school en huis, de hartelijke vreugden van het gezinsleven,
leren zij beschouwen als de dagelijkse elementen van hun leven, dat zij op latere
leeftijd als het echt-christelijke leven zullen waarderen. De vanzelfsprekende practijk
van het huisgezin is hun eerste contact met de gemeenschap der Kerk, waarin zij
zullen leven met de liefde, de edelmoedigheid, de ernst, en de blijdschap ook, waartoe
hun opvoeding hen heeft gevormd.
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Bovendien gelijkt het christelijke huisgezin op de Kerk, omdat tot de belangrijkste
taak van het huisgezin, evenals van de Kerk, de dienst van God in het gebed behoort.
Nimmer mag het dagelijkse gebed een vrome formaliteit worden, en evenmin mag
het als een paedagogisch hulpmiddel worden aangewend. Voor ouders en kinderen
blijve het gebed altijd wat het naar zijn wezen is: de dienst van God. Als regel zal
de vader voorbidden, want hij is het hoofd van het gezin. Hij zal de woorden waardig
en zonder overhaasting uitspreken. Iedere onrust van huiselijke beslommering worde
bij het gebed buitengesloten.
Gezamenlijk bidt men op deze wijze de gebeden voor en na de maaltijden en, zo
enigszins mogelijk, het avondgebed. Het gezamenlijk bidden van het morgengebed
zal in vele gevallen niet mogelijk zijn, maar evenmin als de kinderen zullen de ouders
ooit vergeten bij het begin van de dag neer te knielen om God te danken en zijn hulp
te vragen. In vele gezinnen bidt men driemaal per dag de Engel des Heren en - na
de avondmaaltijd of in aansluiting op het avondgebed - de rozenkrans. Voor de
gezamenlijke gebeden in het huisgezin houde men zich aan een vaste regelmaat en
tijdsduur, aangepast aan de leeftijd en de aandacht der kinderen, voor wie het
voorbeeld der ouderen nimmer een overmatige last mag zijn.
In vele gezinnen wordt dagelijks, bij het begin of aan het einde van een der
hoofdmaaltijden, een klein gedeelte uit de heilige Schrift voorgelezen, bij voorkeur
uit de Evangeliën of de Handelingen der apostelen (over de lezing van de heilige
Schrift, zie bladz. 1496). Voor de kleinere kinderen zal vader of moeder dikwijls de
verhalen vertellen uit het Oude en Nieuwe Testament of uit de levens der heiligen.
Van jongs af zullen de kinderen leren, dat de gemeenschap van de Kerk in het
bijzonder tot uiting komt in de gemeenschap van de parochie, waarvan de
parochiekerk het middelpunt is. In die kerk staat de vont waar zij het Doopsel hebben
ontvangen. Aan de zorg van de priesters van die kerk zijn zij in het bijzonder
toevertrouwd. Als het enigszins mogelijk is, komt geheel het gezin met de andere
gezinnen der parochie in die kerk samen voor de hoogmis op Zondagen en feesten.
De schoonheid van de parochiekerk en de luister van de heilige diensten die er worden
gevierd, moeten ieder huisgezin ter harte gaan. Reeds de kinderen moeten leren, dat
zij jegens de behoeftige broeders en zusters uit de parochie bijzondere verplichtingen
hebben.
Behalve de feesten der Kerk, die in de hartelijke sfeer van de huiselijke kring
worden gevierd, heeft ieder huisgezin zijn eigen feestdagen. Het zijn niet alleen de
heilige dagen van Doopsel, Eerste Communie of Vormsel, die het gezin in
onmiddellijk contact brengen met de verheven roeping van den christen. Nog andere
feesten zijn er, die niet uitsluitend op wereldse wijze moeten worden gevierd: de
verjaardagen, die voor de meesten tevens de gedenkdagen van het heilig Doopsel
zijn, de patroonsfeesten van de ouders en de kinderen. Zonder drukkende ernst of
opzettelijkheid weten christelijke ouders deze
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dagen door goede gebruiken een betekenis te geven, welke uitgaat boven die van het
huiselijke feest.
Ouders die zo de blijdschap van het christelijke leven verstaan, zullen hun kinderen
ook opvoeden tot de boete en versterving, waartoe de Kerk ons in Vastentijd en op
Quatertemperdagen meer dan anders oproept. Want ook aan kinderen is het gegeven
de betekenis van hun, zij het kinderlijke offervaardigheid te begrijpen, en aan God
dank te brengen, omdat wij alle goed om niet van Hem hebben ontvangen.
Gebeden voor het huisgezin, bladz. 1445 vlg.
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Gezangen voor de feesten des Heren en de tijden van het jaar
Gedurende de advent

CRE-A-TOR alme sí-de-rum,
AE-térna lux cre-dénti- um,
Ie-su, Redémptor ómni- um,
Inténde vo-tis súppli-cum.
Gij, Schepper mild van 't sterrenheir, / zelf eeuwig licht van wie gelooft,
Jesus, Verlosser van 't heelal, / hoor naar het bidden van wie smeekt;

Qui dáemonis ne fráudibus
períret orbis, ímpetu
amóris actus, lánguidi
mundi medéla factus es.

Die, opdat niet door duivels list
de schepping zou ten onder gaan,
aan zieke wereld liefdevol
geworden zijt tot artsenij;

Commúne qui mundi nefas
ut expiáres, ad crucem
e Vírginis sacrário
intácta prodis víctima.

Die, om te delgen aan het kruis
der wereld algemene doem,
uit 't heiligdom der Maagd als een
gaaf offerdier te voorschijn treedt.

Cujus potéstas glóriae,
noménque cum primum sonat,
et cáelites et ínferi
treménte curvántur genu.

Als 't machtwoord van uw heerlijkheid
en als uw Naam het eerst weerklinkt,
buigt sidderend in hemel zich
en onderwereld alle knie.

Te deprecámur, últimae
magnum diéi Júdicem,
armis supérnae grátiae
defénde nos ab hóstibus.

U bidden wij, den Rechter groot
van 't oordeel op de laatste dag,
door 't pantser van uw hemelgunst
behoed ons voor de vijanden.

Virtus, honor, laus, glória
Deo Patri cum Fílio,

Kracht, eer en lof en heerlijkheid
zij God den Vader met den Zoon
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en ook den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Sancto simul Paráclito,
in saeculórum sáecula.

Amen.

Amen.

Op het feest van de geboorte des Heren

JE-SU Redémptor ómni- um,
Quem lu-cis ante o-rí- gi- nem,
Pa-rem pa-térnae gló-ri-ae,
Pa-ter suprémus é-di-dit.
Jesus, Verlosser van 't heelal, / dien voor de oorsprong van het licht,
gelijk aan 's Vaders heerlijkheid, / de hoogste Vader heeft gebaard.

Gij licht en schijn van Vaders glans,
Gij eeuwig elk een vaste hoop,
verhoor al 't bidden van die waar
ter wereld uwe dienaars zijn.

Tu lumen et splendor Patris,
tu spes perénnis ómnium:
inténde quas fundunt preces
tui per orbem sérvuli.

Gedenk, o Schepper van 't heelal,
hoe G'onze lijfsgedaante eens,
uit de gewijde maagdenschoot
geboortig, zelve hebt aanvaard.

Meménto, rerum Cónditor,
nostri quod olim córporis,
sacráta ab alvo Vírginis
nascéndo, formam súmpseris.

De dag, thans weergekeerd, nu hij
de kring van 't jaar doorliep, getuigt
dat Gij alleen uit Vaders schoot
tot heil der aard' gekomen zijt.

Testátur hoc praesens dies,
currens per anni círculum,
quod solus e sinu Patris
mundi salus advéneris.

Nu groeten sterren, aarde, zee,
al wat de hemel overspant,
den Maker van het nieuwe heil
in lofgezangen nooit gehoord.

Hunc astra, tellus, áequora,
hunc omne quod caelo subest,
salútis auctórem novae
novo salútat cántico.
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Et nos, beáta quos sacri
rigávit unda sánguinis,
natális ob diem tui,
hymni tribútum sólvimus.

Ook wij, wie zaligende stroom
van heilig bloed gewassen heeft,
bieden de tol van lofgezang
om deze uw geboortedag.

Jesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Op het feest van de heilige naam Jesus

JE-SU dulcis memó-ri- a,
Dans ve-ra cordis gáudi- a:
Sed super mel et ómni- a,
E-jus dulcis praesénti- a.
Jesus gedenken is zo goed, / het geeft het hart een ware vreugd;
maar boven alles honigzoet / is toch zijn tegenwoordigheid.

Nil cánitur suávius,
nil audítur jucúndius,
nil cogitátur dúlcius
quam Jesus, Dei Fílius.

Welluidender klinkt geen gezang,
niets vreugdevollers hoort men ooit,
niets zoeters wordt er uitgedacht
dan Jesus, God, en Zoon van God.

Jesu, spes poeniténtibus,
quam pius es peténtibus!
quam bonus te quaeréntibus!
sed quid inveniéntibus?

Jesus, hoop der rouwmoedigen,
wat zijt Ge trouw voor wie U vraagt!
wat zijt Ge goed voor wie U zoekt!
maar wat wel voor hem die U vindt?

Nec lingua valet dícere,
nec líttera exprimere.

Geen tong die het ooit zeggen kan,
beschrijven kan het nooit een pen;
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alleen wie 't ondervond, weet wat
Jesus beminnen zeggen wil.

expértus potest crédere
quid sit Jesum dilígere.

Wees Gij, o Jesus, onze vreugd,
die eens ons eeuwig loon zult zijn;
in U zij steeds ons roemen, nu
en alle eeuwen eeuwig door.

Sis, Jesu, nostrum gáudium,
qui es futúrus práemium:
sit nostra in te glória,
per cuncta semper sáecula.

Amen.

Amen.

Op het feest van de verschijning des Heren

CRUDE-LIS He-ródes, De- um Regem ve-ní- re quid times?
Non é- ri-pit mor-tá-li- a, Qui regna dat coe-lésti- a.
CRUDE-LIS He-ródes, De- um Regem ve-ní- re quid times?
Non é-ri-pit mor-tá-li- a, Qui regna dat coe-lésti- a.
Herodes wreed, wat vreest gij toch / dat God als Koning komen gaat?
Geen aardse koninkrijken rooft / die 't hemelrijk ons schenken wil.

De wijzen gaan en volgen trouw
de leid-ster welke hun verscheen;
zij zoeken door haar licht het Licht,
belijden God door hun geschenk.

Ibant Magi, quam víderant,
stellam sequéntes práeviam:
lumen requírunt lúmine,
Deum faténtur múnere.

In 't bad van reine watervloed
is afgedaald het hemels Lam;

Lavácra puri gúrgitis
caeléstis Agnus áttigit:
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peccáta, quae non détulit,
nos abluéndo sústulit.

de zonde, die Hij zelf niet kent,
neemt Hij door ons te wassen weg.

Novum genus poténtiae:
aquae rubéscunt hydriae:
vinúmque jussa fúndere,
mutávit unda oríginem.

Een ongekende wondermacht:
de waterkruiken kleuren rood;
het water wijzigt, op bevel
als wijn te vloeien, hier zijn aard.

Jesu, tibi sit glória,
qui apparuísti géntibus,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Jesus, aan U zij eer, die aan
de heidenen verschenen zijt,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Gedurende de vasten

AU-DI, be-nígne Cóndi-tor,
Nostras pre-ces cum flé-ti-bus,
In hoc sacro je-jú-ni-o
Fu-sas quadra-ge-ná- ri- o.
In uwe goedheid, Schepper, hoor / naar ons gebed dat met geween
wij brengen in deez' heiliging / van veertigdaagse vastentijd.

Scrutátor alme córdium,
infírma tu scis vírium:
ad te revérsis éxhibe
remissiónis grátiam.

Die mild het diepst der harten peilt
en kent de zwakheid onzer kracht,
reik aan wie tot U wederkeert
van uw vergeving het geschenk.

Multum quidem peccávimus,
sed parce confiténtibus:
ad nóminis laudem tui,
confer medélam lánguidis.

Wel hebben zeer gezondigd wij,
maar spaar wie U zijn schuld belijdt;
uw Naam tot heerlijkheid verleen
den zieken uwe artsenij.

Concéde nostrum cónteri
corpus per abstinéntiam,
culpae ut relínquant pábulum
jejúna corda críminum.

Verleen ons, dat het lichaam nu
door vasten worde uitgeput,
opdat het hart, van 't kwaad gespeend,
de dis der zondigheid verlaat.
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Geef, heilige Drievuldigheid,
volmaakte Enigheid, verleen
dat voor de uwen vruchtbaar zijn
de gaven van de vastentijd.

Praesta beáta Trínitas,
concéde simplex Unitas:
ut fructuósa sint tuis
jejuniórum múnera.

Amen.

Amen.

Gedurende de passietijd en op de feesten van het heilig Kruis

VE-XILLA Re- gis pród- e- unt:
Fulget Cru-cis mysté-ri- um,
Qua vi-ta mor-tem pértu-lit,
Et mor- te vi-tam prótu-lit.
De vaan des Konings treedt vooruit, / daar glanst geheimenis van 't Kruis,
waaraan het leven dood doorstond / en door de dood het leven bracht.

Verwond hier en doorstoken door
de gruwelijke punt der lans,
te wassen ons van zondenschuld,
ontstroomde water Hem en bloed.

Quae vulneráta lánceae
mucróne diro, críminum
ut nos laváret sórdibus,
manávit unda et sánguine.

Vervuld zijn nu de dingen die
David zong in gelovig lied,
voorzeggend aan de volkeren:
Vanaf het hout regeert u God.

Impléta sunt quae cóncinit
David fidéli cármine,
dicéndo natiónibus:
Regnávit a ligno Deus.

Boom, edel schoon en luisterrijk,
met purper koninklijk gesierd,
verkoren met uw waarde stam
te raken aan zo heil'ge leên.

Arbor decóra et fúlgida,
ornáta Regis púrpura,
elécta digno stípite
tam sancta membra tángere.

Welzalig, aan welks armen eens
Beáta, cujus bráchiis
de losprijs van de wereld hing:
prétium pepéndit sáeculi:
weegschaal van 't lichaam werd hij dus, statéra facta córporis,
tulítque praedam tártari.
de prooi ontnam hij aan de hel.
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O Crux, ave, spes única,
hoc Passiónis témpore1)
piis adáuge grátiam,
reísque dele crímina.

Gegroet, o Kruis, gij een'ge hoop,
vermeerder in deez' Passietijd1)
van goeden de rechtvaardigheid,
en delg den zondaars hunne schuld.

Te, fons salútis, Trínitas,
colláudet omnis spíritus:
quibus Crucis victóriam
largíris, adde práemium.

U, bron des heils, Drievuldigheid,
verheffe prijzend alle geest:
en wien de zege van het Kruis
Gij schenkt, verleen hun ook het loon.

Amen.

Amen.

Op het heilig paasfeest

HAEC di- es,
* quam fe- cit Dó- mi-nus:
exsul-té- mus.
et lae- té- mur in e- a.
Dit is de dag
die de Heer heeft gemaakt;
laten wij jubelen
en ons in hem verblijden.
1) Gedurende de Paastijd wordt deze regel als volgt gewijzigd:
paschále quae fers gáudium,

vermeerder in uw Paschavreugd

buiten Passietijd of Paastijd:
in hac triúmphi glória

vermeerder op dit zegefeest

1) Gedurende de Paastijd wordt deze regel als volgt gewijzigd:
paschále quae fers gáudium,

vermeerder in uw Paschavreugd

buiten Passietijd of Paastijd:
in hac triúmphi glória

vermeerder op dit zegefeest
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Gedurende de paastijd

AD ré- gi- as Agni dapes, Sto-lis a-mí-cti cándi-dis,
Post tránsi-tum ma- ris Rubri, Christo ca-námus Prínci-pi.
AD ré- gi- as Agni dapes, Sto-lis amícti cándi-dis,
Post tránsi-tum ma-ris Rubri, Christo ca-námus Prínci-pi.
Ten koningsmaaltijd van het Lam, / gehuld in witte klederen,
na 't trekken door de Rode Zee, / laat zingen ons Christus den Vorst,

Wiens goddelijke liefde ons
zijn heilig bloed te drinken reikt;
zijn liefde biedt als priester zelf
de leden van zijn voedend vlees.

Divína cujus cáritas
sacrum propínat sánguinem,
almíque membra córporis
amor sacérdos ímmolat.

Voor 't sprenkelbloed op deurpost deinst Sparsum cruórem póstibus
vastátor horret Angelus:
de engel des verderfs terug,
fugítque divísum mare,
vlucht de vaneengespleten zee,
mergúntur hostes flúctibus.
verzinkt de vijand in de vloed.
Nu is ons Paaslam Christus zelf,
Hij is 't geslachte Paaslam ons;
en rein geworden geesten is
Hij 't reine, ongezuurde brood.

Jam Pascha nostrum Christus est,
Paschális idem víctima:
et pura puris méntibus
sinceritátis ázyma.

O waarlijk hemels offerdier,
voor wien de hel terneder ligt,
dat ketenen des doods verbreekt
en 't loon des levens ons verleent.

O vera caeli víctima,
subjécta cui sunt tártara,
solúta mortis víncula,
recépta vitae práemia.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1529

Victor subáctis ínferis
tropháea Christus éxplicat,
caelóque apérto, súbditum
regem tenebrárum trahit.

Als overwinnaar van de hel
ontplooit Christus zijn zegevaan,
ontsluit de hemel, voert geboeid
den vorst van 't duister met Zich mee.

Ut sis perénne méntibus
paschále, Jesu, gáudium,
a morte dira críminum
vitae renátos líbera.

Opdat Gij, Jesus, voor de geest
blijvende Paschavreugde zijt,
bevrijd van wrede zondedood
wie 't leven nu herboren zijn.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sempitérna sáecula.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Op het feest van de hemelvaart des Heren

SA- LU- TIS hu mánae Sa-tor,
Je-su vo-lúptas córdi- um,
Orbis red-émpti Cóndi-tor,
Et casta lux amán-ti- um.
Oorsprong van 't menselijke heil, / Jesus, der harten zaligheid,
Gij Schepper van 't verlost heelal, / het kuise licht van wie U mint;

Qua victus es cleméntia,
ut nostra ferres crímina,
mortem subíres ínnocens,
a morte nos ut tólleres!

Wat mildheid heeft U overreed
te dragen onze zondenlast,
schuld'loos de dood te ondergaan,
dat wij de dood werden ontrukt!

Perrúmpis inférnum chaos,
vinctis caténas détrahis:
victor triúmpho nóbili,
ad déxteram Patris sedes.

Met kracht dringt Gij in 't hellerijk,
ontneemt gevangenen hun boei;
als overwinnaar zetelt Gij
in uw triomf aan Vaders zij.

Te cogat indulgéntia,
ut damna nostra sárcias,
tuíque vultus cómpotes,
dites beáto lúmine.

U dringe uw barmhartigheid
tot het herstel van onze val;
genietend uw aanschouwing ook
verrijk ons met uw zalig licht.
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Gij, gids en weg tot 't sterrenlicht,
wees Gij het einddoel van ons hart,
de vreugde die de tranen droogt,
van 't leven 't overzoete loon.

Tu dux ad astra, et sémita,
sis meta nostris córdibus,
sis lacrimárum gáudium,
sis dulce vitae práemium.

Amen.

Amen.

Op het pinksterfeest

VE-NI Cre- á-tor Spí-ri-tus,
Mentes tu- ó-rum ví-si- ta:
Im-ple su-pérna grá-ti- a
Quae tu cre- á-sti pécto-ra.
Kom tot ons, Geest die Schepper zijt, / bezoek de geesten van uw volk,
en vul met hemelse gena / de harten die Gij hebt gevormd.

Gij die de Trooster wordt genoemd,
de gave van God allerhoogst,
wellende bron, vuur, liefdegloed,
en zachte zalving voor de ziel.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Die zevenvoud in gaven zijt,
wijsvinger van Gods rechterhand,
U heeft de Vader vast beloofd,
die kelen met uw woord verrijkt.

Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnae déxterae,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Ontsteek in onze zinnen 't licht,
stort uit de liefde in ons hart,
versterk de zwakheid van ons vlees
onafgebroken met uw kracht.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Verdrijf van ons den vijand ver,
geef durend uwen vrede ons;
met U als gids en leidsman doe
ons zo vermijden alle kwaad.

Hostem repélle lóngius,
pacémque dones prótinus:
ductóre sic te práevio
vitémus omne nóxium.

Geef ons dat wij, door U verlicht,

Per te sciámus da Patrem,
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noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

den Vader kennen en den Zoon,
en dat in U, hun beider Geest,
geloven wij te allen tijd.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in saeculórum sáecula.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Op het feest van de allerheiligste drievuldigheid

JAM sol recédit ígne- us:
Tu lux perénnis U-ni-tas,
Nostris, be- á-ta Trí-ni- tas,
Infúnde amó-rem córdi-bus.
Nu 't zonnevuur ter kimme neigt, / Gij eeuwig licht, Gij Enigheid,
Drievuldigheid welzalig, stort / uw liefde diep in ons gemoed.

Te mane laudum cármine,
te deprecámur véspere:
dignéris ut te súpplices
laudémus inter cáelites.

U bidden wij des ochtends vroeg,
U 's avonds laat met lofgezang;
geef dat wij op ons smeken U
eens prijzen in het hemelkoor.

Patri simúlque Fílio,
tibíque Sancte Spíritus,
sicut fuit, sic júgiter
saeclum per omne glória.

Den Vader, evenzeer den Zoon,
en ook aan U, o Heil'ge Geest,
zoals het was, zo altijd door,
zij eer in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Op het feest van Christus koning
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Te, Christe, Re-gem Génti-um,
Te ménti-um, Te córdi-um
Unum fa- té- mur ár-bi-trum.
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U noemen wij der eeuwen Vorst, / U, Christus, Vorst der volken, U
van geesten en van harten ook / alleen den rechter noemen wij.

De schaar der goddelozen roept:
Wij willen Koning Christus niet;
maar juichend willen wij als Vorst
van het heelal belijden U.

Scelésta turba clámitat:
Regnáre Christum nólumus:
te nos ovántes ómnium
Regem suprémum dícimus.

O Christus, Koning, Vredevorst,
bedwing de geest die U weerstaat;
en in de ene schaapstal breng
die dolen door uw liefde saam.

O Christe, Princeps Pácifer,
mentes rebélles súbjice,
tuóque amóre dévios
ovíle in unum cóngrega.

Hiertoe toch aan de boom vol bloed
hangt Gij, de armen wijd gestrekt,
en toont G'uw vurig brandend Hart,
dat werd met wrede lans doorboord.

Ad hoc cruénta ab árbore
pendes apértis bráchiis,
diráque fossum cúspide
cor igne flagrans éxhibes.

Hiertoe verbergt Gij op 't altaar
U onder beeld van wijn en spijs,
reikt Gij uit uw doorstoken borst
er aan uw kinderen het heil.

Ad hoc in aris ábderis
vini dapísque imágine,
fundens salútem fíliis
transverberáto péctore.

Mogen der volkren heersers U
hun hulde brengen openbaar,
geleerden, rechters eren U,
U slechts verbeelden wet en kunst.

Te natiónum práesides
honóre tollant público,
colant magístri, júdices,
leges et artes éxprimant.

Schenk luister aan de vorstentooi,
zo zij U need'rig is gewijd;
bestuur als vorst met zachte staf
der burgers vaderland en woon.

Submíssa regum fúlgeant
tibi dicáta insígnia:
mitíque sceptro pátriam
domósque subde cívium.

U, Jesus, zij de eer, die stiert
de scepters op het wereldrond,

Jesu, tibi sit glória,
qui sceptra mundi témperas,
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cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Op de feesten van kerkwijding

COE - LE-STIS urbs Je-rúsa-lem, Be- á- ta pa- cis ví-si- o,
Quae cel-sa de vivéntibus Saxis ad astra tólleris,
Sponsaéque ri- tu cín- ge-ris Mil-le Ange-ló-rum míl-li-bus.
Gij hemelstad Jerusalem, / welzalig vredes visioen,
uit stenen levend opgebouwd / verheft gij u tot 't sterrenruim,
en als een bruid omringen u / der eng'len duizend duizenden.

O sorte nupta próspera,
dotáta Patris glória,
respérsa Sponsi grátia,
regína formosíssima,
Christo jugáta Príncipi,
caeli corúsca cívitas.

O bruid in wonder lotsbestel,
verrijkt met Vaders heerlijkheid,
besproeid met Bruidegoms gena,
gij allerschoonste koningin,
gehuwd aan Christus uwen Vorst,
des hemels lichtdoorstraalde stad.

Hic margarítis émicant,
paténtque cunctis óstia:
virtúte namque práevia
mortális illuc dúcitur,
amóre Christi pércitus
torménta quisquis sústinet.

Hier staan, met parels rijk versierd,
allen de poorten open wijd;
want hierlangs wordt de sterveling
langs 't pad der deugden ingeleid,
alwie door liefde aangezet
voor Christus slag en druk verdroeg.

Scalpri salúbris íctibus,
et tunsióne plúrima,
fabri políta málleo

Als 't steenblok, dat met juiste slag
bewerkt van beitel en beklopt
van alle kant, en gladgeschuurd
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door meesterhand, dit bouwwerk vormt; hanc saxa molem cónstruunt,
aptísque juncta néxibus
een ieder in zijn juiste voeg,
locántur in fastígio.
tot alles in de nok zich sluit.
Den hoogsten Vader zij de eer
die Hem verschuldigd is alom,
en aan zijn eengeboren Zoon,
en hooggeroemden Paracleet,
wien lof en macht en heerlijkheid
zij door de eeuwen eindeloos.

Decus Parénti débitum
sit usquequáque Altíssimo,
Natóque Patris único,
et ínclyto Paráclito,
cui laus, potéstas, glória
aetérna sit per sáecula.

Amen.

Amen.

Ter ere van het allerheiligste sacrament
Pange lingua

PANGE lingua glo-ri- ó-si
Córpo-ris mysté-ri- um,
Sangui- nísque pre-ti- ó-si,
Quem in mundi pré-ti- um
Fructus ventris gene-ró-si
Rex effú-dit gén-ti- um.
PAnge, lingua, glo-ri- ó-si
Córpo-ris mysté- ri- um,
Sangui- nísque pre-ti- ó- si,
Quem in mundi pré-ti- um
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Rex ef-fú -dit génti-um.
Zing, mijn tong, van 't glorievolle / Lichaam het geheimenis,
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van het Bloed ook, edel, kostbaar, / dat ter wereld losprijs eens
Hij, de vrucht van eedle schoot en / Vorst der volkeren vergoot.

Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.

Ons gegeven, ons geboren
uit de ongerepte Maagd,
en verkerend op de aarde,
strooiend daar het zaad van 't woord,
sloot Hij 't einde van zijn omgang
met een wondre schikking af.

In suprémae nocte coenae,
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.

In de laatste nacht ten maaltijd
liggend met de broed'ren saam,
als de wet geheel vervuld is
door de spijzen van de wet,
geeft ten spijze aan het twaalftal
Hij Zichzelf met eigen hand.

Verbum caro panem verum
verbo carnem éfficit;
fitque sanguis Christi merum:
et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.

't Woord in 't vlees maakt brood
waarachtig
door zijn woord tot eigen vlees;
zuivre wijn wordt bloed van Christus;
schiet het zintuig al te kort,
om het eerlijk hart te sterken
is alleen 't geloof genoeg.

TANTUM ERGO SACRAMENTUM
venerémur cérnui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

ZO GROOT EEN GEHEIM DERHALVE
laat ons eren diep geneigd;
moge 't oude voorschrift wijken
voor de nieuwe eredienst;
geve het geloof het toewicht
dat den zinnen hier ontbreekt.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
compar sit laudátio.

Hem die Vader, Hem die Zoon is,
Hun zij lof en jubelzang,
heil en eerbewijs en macht ook,
Hun zij alle zegening;
Hem die uit Hen beiden voortkomt
zij gelijke heerlijkheid.

Amen.

Amen.
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Tantum ergo
Voor de zegen met het allerheiligste Sacrament kan de lofzang Tantum ergo, de twee
laatste strofen van Pange lingua, ook op een van de volgende melodieën worden
gezongen:

TAntum ergo Sacraméntum Vene-ré-mur cérnu - i:
Et an- tíquum do-cuméntum Novo cedat rí - tu - i:
Praestet fi - des supple- méntum Sénsu-um de-féc-tu- i
TAntum ergo Sacra-mén- tum
Ve-ne-rémur cér-nu-i:
Et an-tíquum do-cu-méntum No-vo cedat rí - tu - i:
Praestet fi - des supplemén - tum
Sen-su-um de-fec-tu - i
Amen.
Zo groot een geheim derhalve / laat ons eren diep geneigd;
moge 't oude voorschrift wijken / voor de nieuwe eredienst;
geve het geloof het toewicht / dat den zinnen hier ontbreekt.

Hem die Vader, Hem die Zoon is,
Hun zij lof en jubelzang,
heil en eerbewijs en macht ook,
Hun zij alle zegening;
Hem die uit Hen beiden voortkomt
zij gelijke heerlijkheid.

Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
compar sit laudátio.

Amen.

Amen.
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. Brood uit de hemel hebt Gij hun
gegeven.
. Dat alle zoetheid in zich bevat.

. Panem de caelo praestitísti eis.
. Omne delectaméntum in se habéntem.
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Orémus. - Deus, qui nobis sub
Sacraménto mirábili passiónis tuae
memóriam reliquísti: tríbue, quáesumus,
ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra
mystéria venerári; ut redemptiónis tuae
fructum in nobis júgiter sentiámus. Qui
vivis et regnas.

Laat ons bidden. - God, die ons in dit
bewonderenswaardig Sacrament de
gedachtenis van uw lijden hebt nagelaten;
geef ons, vragen wij, de heilige geheimen
van uw Lichaam en Bloed zo te vereren,
dat wij de vrucht van uw verlossing
gedurig in ons mogen ervaren. Gij die
leeft en heerst.

Sacris solemniis

SAcris sol - émni- is juncta sint gáudi- a,
Et ex prae- córdi- is so-nent praecó-ni- a:
Re-cé-dant vé-te-ra, no-va sint ómni - a,
Corda, vo-ces et ó-pe-ra.
SAcris sol - émni - is juncta sint gáudi - a,
Et ex prae- córdi - is so-nent praecó-ni-a:
Re-cé-dant vé-te-ra, no-va sint ómni - a,
Corda, vo-ces et ó-pe-ra.
Met 't heilig feestgetij / menge zich onze vreugd
en uit de grond van 't hart / klinke ons lofgezang;
wat oud is wijke nu, / alles vernieuwe zich:
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Noctis recólitur
coena novíssima,
qua Christus créditur

Nu wordt herdacht het maal,
toen in de laatste nacht
Christus het lam der wet
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en 't ongezuurde brood
reikte aan de broederen,
volgens het oud bestel
eens den vaderen opgelegd.

agnum et ázyma
dedísse frátribus,
juxta legítima
priscis indúlta pátribus.

Na 't zinnebeeldig lam,
toen 't maal ten einde was,
heeft Hij zijn jongeren
zijn Lichaam toegereikt
- ieder ontving al wat
allen gegeven werd delend het zelf met eigen hand.

Post agnum typicum,
explétis épulis,
Corpus Domínicum
datum discípulis,
sic totum síngulis
quod totum ómnibus,
ejus fatémur mánibus.

Zo gaf den zwakken Hij
de schotel van zijn Vlees,
en aan de treurenden
de beker van zijn Bloed,
zeggend: Aanvaardt de kelk
die Ik u overreik,
en drinkt allen van deze drank.

Dedit fragílibus
Córporis férculum,
dedit et trístibus
Sánguinis póculum,
dicens: Accípite
quod trado vásculum;
omnes ex eo bíbite.

Zo heeft Hij ingericht
dit heilig offerfeest,
en heeft de dienst daarvan
toevertrouwd naar zijn wil
slechts aan de priesters, wien
toekomt te nemen zelf
en te reiken aan anderen.

Sic sacrifícium
istud instítuit,
cujus offícium
commítti vóluit
solis presbyteris,
quibus sic cóngruit,
ut sumant et dent céteris.

BROOD VAN DE ENGELEN
wordt zo het mensenbrood;
brood uit de hemel stelt
eind aan de schaduwen.
O welk een wonder, dat
nuttigen hunnen Heer
slaven in nood en schamelheid.

PANIS ANGELICUS
fit panis hóminum;
dat panis cáelicus
figúris términum;
o res mirábilis:
mandúcat Dóminum
pauper servus et húmilis.

U God, drievoudig en
één, zie wij bidden U:
Kom en woon onder ons
die U zijn toegewijd;
leid ons langs uwe weg
waarheen wij willen gaan,
naar het licht dat uw woning is.

Te, trina Déitas,
únaque, póscimus:
Sic nos tu vísita,
sicut te cólimus;
per tuas sémitas
duc nos quo téndimus,
ad lucem quam inhábitas.

Amen.

Amen.
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Verbum supernum prodiens

VERBUM su-pér-num pródi- ens,
Nec Patris linquens déx- te-ram,
Ad opus su- um éx- i- ens,
Ve-nit ad vi-tae véspe-ram.
Het Woord dat uit den hoge daalt / en nimmer wijkt van Vaders zij,
kwam, tot zijn arbeid uitgegaan, / aan d'avond van zijn levensgang.

In mortem a discípulo
suis tradéndus áemulis,
prius in vitae férculo
se trádidit discípulis.

Ter dood door wie zijn leerling was
verraden aan zijn vijanden,
gaf eerst Hij als het levensbrood
Zichzelf aan de apostelkring.

Quibus sub bina spécie
carnem dedit et sánguinem:
ut dúplicis substántiae
totum cibáret hóminem.

Hun onder tweeërlei gedaant'
schonk Hij zijn Lichaam en zijn Bloed,
dat heel de mens zou zijn gevoed
naar dubbele zelfstandigheid.

Se nascens dedit sócium,
convéscens in edúlium,
se móriens in prétium,
se regnans dat in práemium.

Geboren gaf Hij tot gezel
Zichzelf, tot voedsel bij het maal,
tot losgeld bij het sterven, en
in glorie geeft Hij Zich ten loon.

O SALUTARIS HOSTIA,
quae caeli pandis óstium;
bella premunt hostília:
da robur, fer auxílium.

O OFFERGAVE VAN ONS HEIL,
die ons de hemelpoort ontsluit;
aan wien de vijand onderdrukt
geef uwe kracht en breng uw hulp.

Uni trinóque Dómino,
sit sempitérna glória:
qui vitam sine término
nobis donet in pátria.

Den enen en drievoud'gen Heer
zij ongemeten heerlijkheid;
Hij moge 't leven zonder eind
ons geven in het vaderland.

Amen.

Amen.
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O salutaris hostia
De twee laatste strofen van de lofzang Verbum supernum prodiens kunnen bovendien
worden gezongen op de wijze van Salutis humanae Sator, bladz. 1529, of op de
volgende melodie:

O sa- lu- tá-ris Hó- sti-a,
Quae cae- li pandis ó-sti- um,
Bel-la premunt hostí- li- a.
Da ro-bur, fer au -xí- li- um.
O offergave van ons heil, / die ons de hemelpoort ontsluit;
aan wien de vijand onderdrukt / geef uwe kracht en breng uw hulp.

Den enen en drievoud'gen Heer
zij ongemeten heerlijkheid;
Hij moge 't leven zonder eind
ons geven in het vaderland.

Uni trinóque Dómino
sit sempitérna glória:
qui vitam sine término
nobis donet in pátria.

Amen.

Amen.

Antifoon ‘o sacrum convivium’

O sa- crum conví-vi- um! *
in quo Christus sú- mi- tur:
re-có- li- tur me-mó- ri- a passi- ó- nis e- jus:
mens implé- tur grá- ti- a:
et fu- tú- rae gló-ri- ae
no-bis pignus da- tur,
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al-le- lú- ia.

O heilig gastmaal, waarin Christus wordt genuttigd, de gedachtenis aan zijn lijden
gevierd, de ziel met genade gevuld, en ons het onderpand der toekomstige heerlijkheid
wordt geschonken, alleluja.
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Antifoon ‘o quam suavis est’

O quam su-á-vis est, *
Dó- mi- ne,
spí- ri- tus tu- us!
qui ut dulcé-di-nem tu- am in fí- li- os demon-strá- res,
pa-ne su- a- vís- si-mo de coe-lo praésti-to,
e-su-ri- én-tes reples bo-nis,
fa- sti-di- ó-sos dí-vi- tes
dimít- tens in- á-nes.

O hoe zacht is, Heer, uw geest, die, om uw goedertierenheid jegens uw kinderen
te tonen, door allerzoetst brood dat Gij uit de hemel reikt, de hongerigen met goederen
vervult, maar de verwende rijken ledig wegzendt.

Ave verum

A - ve ve-rum * Corpus natum
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de Ma-rí-a Vírgi-ne:
Ve-re passum, im-molátum
in cruce pro hómi-ne.
Cujus latus per-fo -rá- tum
flu-xit aqua et sángui-ne:
Esto nobis praegu-stá- tum
mor-tis in ex-á-mi-ne.
O Je-su dul-cis!
O
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Je-su pi-e!
O Je-su, fi- li Ma-rí- ae.
Wees gegroet, waarachtig Lichaam, geboren uit de Maagd Maria;
dat waarlijk heeft geleden en aan het kruis voor den mens is geofferd;
uit welks doorboorde zijde water is gevloeid en bloed;
wees ons een zalige voorsmaak in de benauwing van de dood.
O zoete Jesus.
O goede Jesus.
O Jesus, Zoon van Maria.

Adoro te devote

A D-ó-ro te devó- te, la-tens Dé-i-tas,
Quae sub his fi-gú-ris ve-re lá-ti-tas:
Ti-bi se cor me-um to-tum súbji-cit,
Qui-a te contémplans to-tum dé-fi-cit.
Ik aanbid met eerbied U, verborgen God,
die hier onder tekens waarlijk Zich verschuilt;
aan U onderwerpt zich heel en al mijn hart,
want U schouwend weet ik dat het niets vermag.

Oog en smaak en tastzin wordt in U
misleid,
het geloof steunt veilig slechts op het
gehoor;
ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd
heeft,
niets is meer waar dan het woord der
Waarheid zelf.

Visus, tactus, gustus in te fállitur,
sed audítu solo tuto créditur:
credo quidquid dixit Dei Fílius,
nil hoc verbo Veritátis vérius.

Op het kruis ging slechts uw heil'ge
Godheid schuil,

In cruce latébat sola Déitas,
at hic latet simul et humánitas;
ambo tamen credens atque cónfitens,
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hier blijft echter ook uw mensheid diep
verhuld;
toch belijdend beide met een vast geloof,
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peto quod petívit latro póenitens.

vraag ik wat berouwvol U de rover vroeg.

Plagas, sicut Thomas, non intúeor,
Deum tamen meum te confíteor:
fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.

Ik zie niet uw wonden, als eens Thomas
deed,
toch wil ik belijden U als mijnen God;
doe in U geloven mij steeds meer en
meer,
doe mij op U hopen, U beminnen slechts.

O memoriále mortis Dómini,
panis vivus, vitam praestans hómini,
praesta meae menti de te vívere,
et te illi semper dulce sápere.

O gedachtnisteken van des Heren dood,

Pie Pelicáne, Jesu Dómine,
me immúndum munda tuo Sánguine,
cujus una stilla salvum fácere
totum mundum quit ab omni scélere.

Pelikaan vol goedheid, Jesus onze Heer,

levend Brood, dat aan den mens het leven
geeft,
geef mij dat mijn geest in U zijn leven
vindt,
geef hem als zijn zoetheid U te smaken
steeds.

reinig mij, onreine, door uw zuiver Bloed,
waarvan éne druppel zelfs verlossen kan
heel het wereldrond van al zijn
zondigheid.

Jesu, quem velátum nunc aspício,
oro, fiat illud quod tam sítio:
ut, te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuae glóriae.

Jesus, dien gesluierd ik hier nu
aanschouw,
moge lessen, bid ik, zich mijn grote dorst;
dat ik ongesluierd ziende uw aangezicht
zalig zij door 't schouwen van uw
heerlijkheid.

Amen.

Amen.

Ecce panis angelorum
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EC-ce pa-nis Ange-lórum,
Factus ci-bus vi-a-tó-rum:
Ve-re panis fi- li- órum, Non mit-téndus cá-nibus.
2 In fi-gú-ris praest
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gná-tur,
Cum I-sa-ac immo-lá-tur,
Agnus Paschae de-pu-tá-tur,
Da-tur manna pátri-bus
3. Bone pastor, pa-nis ve-re,
Je-su, nostri mi-se-ré-re:
Tu nos pasce, nos tu-é-re,
Tu nos bona fac vi-dé-re In ter-ra vi-vénti-um
4. Tu, qui cuncta scis et va-les,
Qui nos pascis hic mortá-les:
Tu-os i-bi commensá-les,
Cohe-ré-des et so-dá-les Fac sanctó-rum cí-vi-um.
A-men. Al-le-lú-ja.
Zie, het brood dat engelen eten,
wordt de spijs der aardse pelgrims;
waarlijk, brood der kind'ren is het,
dat men niet voor honden werpt.
Het werd eens voorzegd in beelden:
Isaac die zich schikt ten offer,
't voorschrift van het Joodse paaslam,
't manna voor de vaderen.
Goede herder, brood waarachtig,
Jesus, toon ons uw ontferming,
wil ons weiden en beschermen
en de goederen ons tonen
in het land der levenden.
Gij, alwetend en almachtig,
hier de spijs der stervelingen,
maak ons daar de disgenoten,
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van de burgers in uw rijk.
Amen.
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Ter ere van het allerheiligst hart van Jesus
En ut superba criminum

EN ut su- pér- ba crími-num
Et sae-va nostró-rum cohors
Cor sauci-á- vit ín-no-cens
Me-réntis haud ta-le De- i!
Zie, hoe 't hoogmoedig roversrot / van onze zonden, zie hoe wreed
het heeft Gods schuld'loos Hart gewond, / dat waarlijk anders had verdiend!

Vibrántis hastam mílitis
peccáta nostra dírigunt,
ferrúmque dirae cúspidis
mortále crimen ácuit.

De speer, die trilde in 's krijgers hand,
heeft onze zonde 't wit getoond,
en 't ijzer van die wrede punt
heeft onze misdaad scherp gewet.

Ex Corde scisso Ecclésia,
Christo jugáta, náscitur:
hoc óstium arcae in látere est
genti ad salútem pósitum.

Geboren uit 't verscheurde Hart,
verschijnt de Kerk als Christus' Bruid;
zij is de zijpoort van de ark,
tot heil van 't volk daar aangebracht.

Ex hoc perénnis grátia,
ceu septifórmis flúvius,
stolas ut illic sórdidas
lavémus Agni in sánguine.

Hier vloeit genade eindeloos
als zevenvoudige rivier,
opdat wij ons bevuilde kleed
hier wassen in het bloed van 't Lam.

Turpe est redíre ad crímina,
quae Cor beátum lácerent:
sed aemulémur córdibus
flammas amóris índices.

Wat schande, weer te gaan in 't kwaad
dat 't heilig Hart zijn wonde sloeg;
laat liever ons in 't eigen hart
doen branden zulk een liefdegloed.

Jesu, tibi sit glória,
qui Corde fundis grátiam,

U, Jesus, zij de eer, die uit
uw Hart genade stromen doet,
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met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.

Cor arca legem continens

COR, ar- ca le-gem cón- ti- nens
Non ser-vi-tú-tis vé-te-ris,
Sed grá-ti-ae, sed vé-ni-ae,
Sed et mi-se-ri-cór- di- ae.
O Hart, ark die de wet bevat, / niet van de oude slavernij,
maar van genade en van heil, / de wet van uw ontferming ook.

O Hart, Gij van het nieuw verbond
het ongeschonden heiligdom,
een heil'ger tempel dan weleer,
en voorhang nieuw en ongescheurd.

Cor sanctuárium novi
intemerátum fóederis,
templum vetústo sánctius,
velúmque scisso utílius.

De liefde heeft gewild dat U
zou openen een wrede stoot,
opdat wij eren zo de wond
van liefde die onzichtbaar is.

Te vulnerátum cáritas
ictu paténti vóluit,
amóris invisëbilis
ut venerémur vúlnera.

Dit zinnebeeld van liefde leert
hoe Christus, lijdend bloedig en
onbloedig, dubb'le offerand
als hogepriester heeft gebracht.

Hoc sub amóris symbolo
passus cruénta et mystica,
utrúmque sacrifícium
Christus sacérdos óbtulit.

Wie zal die zozeer minde niet
beminnen; wie die werd verlost,
zal liefde weig'ren, en dit Hart
niet kiezen als zijn eeuw'ge woon?

Quis non amántem rédamet?
Quis non redémptus díligat,
et Corde in isto séligat
aetérna tabernácula?

U, Jesus zij de eer, die uit
uw Hart genade stromen doet,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Jesu, tibi sit glória,
qui Corde fundis grátiam,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.
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Auctor beate saeculi

AUCTOR be-á-te saé- cu- li,
Christe Redémptor ómni- um,
Lumen Patris de lúmi-ne,
De- úsque ve-rus de De- o:
Heilige Maker van de tijd, / Christus, die allen hebt verlost,
waarachtig Licht van Vaders licht, / en ware God van waren God.

Amor coégit te tuus
mortále corpus súmere,
ut novus Adam rédderes
quod vetus ille abstúlerat.

Uw liefde heeft U aangezet
om aan te nemen sterf'lijk vlees,
opdat G'als nieuwe Adam geeft
wat d'oude ons ontnomen had.

Ille amor, almus ártifex
terrae, marísque et síderum,
erráta patrum míserans,
et nostra rumpens víncula;

Die liefde vruchtbaar, welke schiep
aarde en zee en hemellicht,
der vaadren dwalingen vergaf
en onze ketenen verbrak;

Non Corde discédat tuo
vis illa amóris ínclyti:
hoc fonte gentes háuriant
remissiónis grátiam.

Moge niet wijken uit uw Hart
die hoog te roemen liefdekracht;
mogen de volken uit deez' bron
vergeving putten en gena.

Percússum ad hoc est láncea,
passúmque ad hoc est vúlnera,
ut nos laváret sórdibus
unda fluénte et sánguine.

Daarom heeft Het de lans doorboord,
daarom heeft lijden Het doorwond,
om ons te reinigen van smet
in stroom van water en van bloed.

Jesu, tibi sit glória,
qui Corde fundis grátiam,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

U, Jesus, zij de eer, die uit
uw Hart genade stromen doet,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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Antifoon ‘ad jesum autem’

AD Jesum autem cum ve-níssent,
* ut vi-dé-runt e- um jam mórtu- um,
non fregé-runt e-jus cru-ra:
sed unus mí-li-tum lánce- a la-tus e- jus a-pé-ru- it,
et contínu- o ex-í-vit sanguis et aqua.

Toen zij nu bij Jesus waren gekomen, en zagen dat Hij reeds gestorven was, braken
zij zijn beenderen niet, maar één der soldaten opende met een lans zijn zijde, en
aanstonds vloeide er bloed en water uit.

Ter ere van de heilige Moeder Gods
Ave maris stella

A -VE ma-ris stel-la,
De- i Ma-ter alma,
Atque semper Virgo,
Fe-lix coe-li porta.
A-VE ma-ris stel-la,
De- i Ma- ter alma,

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Atque semper Vir-go,
Fe- lix coe- li porta.
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A-VE ma- ris stel-la,
De- i Ma- ter alma,
Atque semper Virgo,
Fe-lix coe- li por-ta.
Ave, ster der zeeën, / Godes milde Moeder,
altijd maagd gebleven, / zaal'ge poort des hemels.

Sumens illud Ave
Gabriélis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

O gij, die dat Ave
kreegt van Gabriëls lippen,
vestig ons op vrede,
Eva's naam verand'rend.

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Slaak de zondeboeien,
geef den blinden ooglicht,
weer van ons de rampspoed,
vraag ons al het goede.

Monstra te esse matrem,
sumat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.

Toon u ene moeder,
laat door u verbidden
Hem, die ons geboren
de uwe wilde worden.

Virgo singuláris,
inter omnes mitis,
nos, culpis solútos,
mites fac et castos.

Wonderste der maagden,
zachtste gij van allen,
maak ons los van zonde,
mild van aard en zuiver.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut, videntes Jesum,
semper collaetémur.

Geef een zuiver leven,
baan ons veil'ge wegen,
dat wij, Jesus ziende,
altijd samen blij zijn.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spirítui Sancto,
Tribus honor unus.

Lof zij God den Vader,
roem aan Christus' hoogheid,
en den Geest, den Heil'gen,
ene eer Hun drieën.

Amen.

Amen.

O gloriosa virginum
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O glo- ri- ó-sa Vír-ginum,
Sublímis in-ter sí-de-ra,
Qui te
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cre- á-vit pár-vu-lum
La-cténte nu-tris ú-be-re.
O aller maagden roem en eer, / en onder alle sterren schoon,
Hem die u schiep voedt gij met melk / als kind aan uwe moederborst.

Wat Eva triest ontnam, gij geeft
het weer in uw verheven Kind;
ons armen nodend in te gaan
opent gij wijd de hemelpoort.

Quod Heva tristis ábstulit,
tu reddis almo gérmine;
intrent ut astra flébiles,
caeli reclúdis cárdines.

Gij zijt des hogen Konings deur,
de schitterende hal des lichts;
voor 't leven dat de Maagd ons gaf,
verloste volken, zingt uw lied.

Tu Regis alti jánua,
et aula lucis fúlgida;
vitam datam per Vírginem,
gentes redémptae, pláudite.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Jesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.

O quam glorifica

O quam glo-rí- fi-ca lu-ce co-rú-scas,
Stirpis Daví-dicae ré- gi- a pro-les!
Sublimis ré-si-dens, Virgo Ma-ri-a,
Supra cae-lí-ge-nas áethe- ris omnes.
O in wat heerlijkheid / straalt nu vol luister
gij die, uit Davids huis / vorst'lijk gesproten,
zetelt op hoge troon, / o Maagd Maria,
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Moeder met luister van
maagd'lijke reinheid,
gij hebt der engelen
Heerser een woning

Tu cum virgíneo
mater honóre,
Angelórum Dómino
péctoris aulam
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sacris viscéribus
casta parásti;
natus hinc Deus est
córpore Christus.

in uwe heil'ge schoot
mogen bereiden,
waaruit geboren is
onze God Christus.

Quem cunctus vénerans
orbis adórat,
cui nunc rite genu
fléctitur omne;
a quo te pétimus
subveniénte,
abjéctis ténebris,
gáudia lucis.

Hem, dien verheerlijkend
dient gans het aardrijk,
voor wien nu alle knie
buigt in aanbidding,
van Hem verbidden wij,
door uwe voorspraak,
ver van het duister de
vreugd van zijn lichtglans.

Hoc largíre, Pater
lúminis omnis,
Natum per próprium,
Flámine sacro,
qui tecum nítida
vivit in aethra,
regnans ac móderans
sáecula cuncta.

Vader van alle licht,
wil dit ons schenken,
door uwen eigen Zoon,
in den Vertrooster,
die met U leeft in de
stralende hemel,
heersend en leidend daar
alle de eeuwen.

Amen.

Amen.

Ter ere van Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans

TE ge-sti- éntem gáudi- is,
Te sáuci- am do-ló-ri-bus,
Te jugi amíctam gló-ri- a,
O Virgo Ma-ter, pángimus.
U, jubelend aan vreugden rijk, / u, die van smarten zijt doorwond,
u, glorievol in eeuwigheid, / Moeder en Maagd, bezingen wij.

Ave, redúndans gáudio,
dum cóncipis, dum vísitas,
et edis, offers, ínvenis,
Mater beáta, Fílium.

Gegroet, van blijdschap overstroomd,
als gij ontvangt, als gij bezoekt,
als gij uw Kind baart, offert, vindt,
o Moeder zalig bovenal.
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Gegroet, wanneer uw droevig hart
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doorleeft de doodsstrijd van uw Zoon,
de gesels, doornen en het kruis,
der martelaren Koningin.

in corde agónem, vérbera,
spinas, crucémque Fílii
perpéssa, princeps mártyrum.

Gegroet, wanneer uw Zoon verwint,
bij 't vlammen van den Paracleet,
in vorstelijke eer en licht,
vorstin in glans van heerlijkheid.

Ave, in triúmphis Fílii,
in ígnibus Parácliti,
in regni honóre et lúmine,
regína fulgens glória.

Komt, volkeren, plukt uit de schat
dezer geheimen roos na roos;
vlecht kransen voor haar die alom
Moeder van liefde wordt genoemd.

Veníte, gentes, cárpite
ex his rosas mystériis,
et pulchrae amóris inclytae
Matri corónas néctite.

Jesus, aan U zij heerlijkheid,
die zijt geboren uit de Maagd,
met Vader en met milden Geest,
in ongemeten heerlijkheid.

Jesu, tibi sit glória,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.

Ave Maria

A-ve Ma-rí-a, *
grá-ti-a plena, Domi-nus te-cum,
be-ne-dícta tu in mu-li- é-ri-bus,
et be-ne-díctus fructus ventris tu-i Je-sus.
Sancta Ma-rí - a, Ma-ter De-i,
o-ra pro no-bis pecca-tó-ri-bus,
nunc et in ho- ra mortis nostrae. Amen.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder
de vrouwen, en gezegend is Jesus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder
van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
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Sub tuum praesidium

SUB tu-um prae-sí-di- um confú-gimus,
* sancta De- i Gé-nitrix:
nostras depre-ca-ti- ónes
ne despí-ci- as in ne-cessi-tá-ti-bus:
sed a per-í-cu-lis cunctis lí-be-ra nos semper,
Virgo glo-ri- ó-sa et be- ne- dícta.

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods;
versmaad onze gebeden niet in onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren,
o glorievolle en gezegende Maagd.
¶ De antifonen Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli en
Salve Regina op bladz. 1577 vlg.

Lofzangen ter ere der heiligen
Op het feest van alle heiligen

PLA- CA-RE Chri-ste sérvu-lis,
Qui-bus Patris clemén- ti- am,
Tu-ae ad tri-bú-nal grá-ti-ae,
Patró- na Vir-go pó- stu-lat.
Verzoen U met uw dienaars, Heer, / voor wie bij uw genadetroon
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om 's Vaders goedertierenheid / pleitend de Maagd ten beste spreekt.

Gij, heil'ge legerscharen ook,
naar negen kringen ingedeeld,
neemt al wat kwaad was, of wat is,
of wat nog zijn zal, van ons weg.

Et vos beáta per novem
distíncta gyros ágmina,
antíqua cum praeséntibus,
futúra damna péllite.

Apostelen, profeten, vraagt
bij den gestrengen Rechter om
vergiffenis voor wie hun schuld
bewenen in oprecht berouw.

Apóstoli cum Vátibus,
apud sevérum Júdicem,
veris reórum flétibus
expóscite indulgéntiam.

Gij, bloedgetuigen purperrood,
gij, witgekleden met de palm
van uw belijden, roept ons uit
de ballingschap naar 't vaderland.

Vos purpuráti Mártyres,
vos candidáti práemio
confessiónis, éxsules
vocáte nos in pátriam.

Der maagden kuise rijen, en
wie d'eenzaamheid deed overgaan
ten hogen woon, bereidt ook ons
een zetel in het hemelkoor.

Choréa casta Vírginum,
et quos erémus íncolas
transmísit astris, cáelitum
locáte nos in sédibus.

Tegen de heidenen beschermt
de grenzen der gelovigen,
dat d'éne Herder allen ons
als één'ge kudde leiden moog'.

Auférte gentem pérfidam
credéntium de fínibus,
ut unus omnes únicum
ovíle nos pastor regat.

Aan God den Vader zij de eer,
aan Vaders eengeboren Zoon,
en aan den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Deo Patri sit glória,
Natóque Patris único,
Sancto simul Paráclito,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.

Op de feesten der heilige engelen

TE splendor et vir- tus Patris,
Te vi-ta Je-su córdi-um,
Ab o-re qui pen-dent tu- o,
Laudámus inter Ange-los.
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U, Jesus, Vaders glans en kracht, / die 't leven van de harten zijt,
prijzen wij met de eng'len, die / in dienstbaarheid zien naar uw mond.

Tibi mille densa míllium
ducum coróna mílitat:
sed éxplicat victor crucem
Míchael salútis sígnifer.

In duizend duizendtallen strijdt
voor U der vorsten dichte drom;
maar overwinnend toont het Kruis
Michaël, vaandrig van het heil.

Dracónis hic dirum caput
in ima pellit tártara,
ducémque cum rebéllibus
caelésti ab arce fúlminat.

Hij drijft de draak met wrede kop
in 't diepste van de hellekrocht,
en werpt den veldheer en zijn rot
met bliksem van de hemeltrans.

Contra ducem supérbiae
sequámur hunc nos príncipem,
ut detur ex Agni throno
nobis coróna glóriae.

Tegen den vorst der hovaardij
laat dezen veldheer volgen ons,
opdat het Lam ons van zijn troon
de krans reikt van de heerlijkheid.

Deo Patri sit glória,
qui quos redémit Fílius,
et Sanctus unxit Spíritus,
per Angelos custódiat.

Aan God den Vader zij de eer,
die ons, verlost door zijnen Zoon
en door den Heil'gen Geest gezalfd,
beware door zijn engelen.

Amen.

Amen.

Ter ere van de heilige engelbewaarders

CUSTODES hóminum psál-limus Ange-los,
Na-túrae frá-gi- li quos Pa-ter áddi-dit
Coe- léstis cómi-tes, insi-di- ánti-bus
Ne suc-cúmbe- ret hó-sti-bus.
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Der mensen hoeders, de engelen, zingen wij,
die onze zwakke aard God uit den hoge als
helpers heeft toegevoegd, dat ons geen boze list
van de vijanden nederwerpt.

De engel toch die uit hoogmoed gevallen Nam, quod corrúerit próditor ángelus,
is,
concéssis mérito pulsus honóribus,
terecht gestoten van zijn hoge ereplaats, ardens invídia péllere nítitur,
quos caelos Deus ádvocat.
van afgunst brandend zoekt hij te
verderven hen
die de Heer tot zijn hemel roept.
En daarom, wachter, wees ons met uw
hulp nabij,
verdrijf van 't vaderland dat u is
toevertrouwd,
de ziekten van de geest, alles wat schaden
kan
aan de rust van zijn kinderen.

Huc, custos, ígitur pérvigi, ádvolal
avértens pátria de tibi crédita
tam morbos ánimi, quam requiéscere
quidquid non sinit íncolas.

Aan God drievuldig zij glorie in
eeuwigheid,
wiens altijddurende gunst het bestel
bestiert
van de drievoudige schepping; zijn
heerlijkheid
heerst voor immer en eindeloos.

Sanctae sit Tríadi laus pia júgiter,
cujus perpétuo númine máchina
triplex haec régitur, cujus in ómnia
regnat glória sáecula.

Amen.

Amen.

Op het feest van de geboorte van den heiligen Joannes den Doper

UT que- ant la-xis re soná re fibris
Mi- ra gestó-rum fá-mu-li tu- ó-rum,
Sol-ve pollú-ti lá-bi- i re-á-tum,
Sancte Jo-ánnes.
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Opdat uw dienaars vrij kunnen bezingen
't heerlijke wonder van uw grote daden,
neem weg de schuld van hun besmeurde lippen,
heil'ge Joannes.

Núntius celso véniens Olympo,
te patri magnum fore nascitúrum,
nomen, et vitae sériem geréndae
órdine promit.

Dalend van hoge hemeltop, de engel
kondigt den vader dat hem wordt geboren

Ille promíssi dúbius supérni,
pérdidit promptae módulos loquélae:
sed reformásti génitus perémptae
órgana vocis.

Twijfelend aan die hemelse belofte,
heeft hij gebruik en klank van stem
verloren;
bij uw geboorte hebt gij tong en lippen
hem weer hergeven.

Ventris obstrúso récubans cubíli
sénseras Regem thálamo manéntem:
hinc parens nati méritis utérque
ábdita pandit.

Toevend nog in de schoot van uwe
moeder,
kent gij den Vorst in 't bruidsvertrek
verborgen;
zo beide moeders profeteren van dit
Kind de geheimen.

Sit decus Patri, genitáeque Proli,
et tibi compar utriúsque virtus,
Spíritus semper, Deus unus omni
témporis aevo.

Eer zij den Vader, eer die uit Hem
voortkomt,
eer ook aan U, Hun beider kracht, gelijke,

zo groot een zoon, uw naam en loop des
levens
duid'lijk hem spellend.

eeuwige Geest, één God, in alle eeuwen
der eeuwigheden.
Amen.

Amen.

Ter ere van den heiligen Joseph

TE Jo-seph cé-lebrent ágmi-na coé-li-tum:
Te cuncti ré-so-nent chri-stí- adum cho-ri,
Qui cla- rus mé-ri-tis, junctus es ín-
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cly-tae Casto foé-de-re Vírgi- ni.
U, Joseph, viere de hemelse legerschaar,
u mogen loven de koren der christenen,
die, rijk aan deugden, in heilige echt aan de
Maagd vol glorie verbonden zijt.

Als gij verbaasd uw bruid zwanger van
heil'ge vrucht
aanschouwt, en twijfel u angst en
ontzetting brengt,
dan leert de engel hoe kracht van Gods
Heil'gen Geest
zelf dit Kind haar ontvangen deed.

Almo cum túmidam gérmine cónjugem
admírans, dúbio tángeris ánxius,
afflátu súperi Fláminis Angelus
concéptum Púerum docet.

Den pasgeboren Heer koestert gij aan het
hart,
gij volgt Hem op zijn vlucht naar 't ver
Egypteland,
gij zoekt en vindt Hem terug in
Jerusalem,
vreugden parend aan droefenis.

Tu natum Dóminum stringis, ad éxteras

Na 't sterven heiligt eerst and'ren het zalig
lot,
na overwinning eerst kroont hen de
heerlijkheid;
maar gij, in 't leven, als d'eng'len, geniet
gij God,
delend wondere zaligheid.

Post mortem réliquos sors pia cónsecrat,

Ons die U bidden, Drievuldigheid
allerhoogst,
aanzie, en geef ons om zijnentwil op te
gaan
tot waar wij eindelijk mogen U zingen
het
lied van eeuwige dankbaarheid.

Nobis, summa Trias, parce precántibus,

Amen.

Amen.

Aegypti prófugum tu séqueris plagas;
amíssum Sólymis quaeris et ínvenis,
miscens gáudia flétibus.

palmámque eméritos glória súscipit:
tu vivens, súperis par, frúeris Deo,
mira sorte beátior.

da Joseph méritis sídera scándere;
ut tandem líceat nos tibi pérpetim
gratum prómere cánticum.

COE-LI-TUM Jo-seph de-cus, atque nostrae
Certa spes vi- tae,
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co-luménque mundi,
Quas ti-bi lae-ti cá-nimus, be-ní-gnus
Sús- ci-pe laudes.
Sier van de heem'len, Joseph, van ons leven
zekere hoop, en steunpilaar der wereld,
wil in uw goedheid 't blijde lied aanvaarden
dat wij u zingen.

Te Sator rerum státuit pudícae
Vírginis sponsum, voluítque Verbi
te patrem dici, dedit et minístrum
esse salútis.

U heeft de Schepper aan de reine Maagd
tot
bruigom gegeven; vader van het Woord
ook
deed Hij u noemen, stelde u tot dienaar
van de verlossing.

Tu Redemptórem stábulo jacéntem,
quem chorus Vatum cécinit futúrum,
áspicis gaudens, humilísque natum
Numen adóras.

Onzen Verlosser, liggend in een kribbe,
Hem dien het koor der zieners had
bezongen,
ziet gij vol vreugde, nederig aanbiddend
God ons geboren.

Rex Deus regum, Dominátor orbis,
cujus ad nutum tremit inferórum
turba, cui pronus famulàtur aether,
se tibi subdit.

Vorst van de vorsten, God en
Albeheerser,
Hij voor wiens blik de hellemachten
beven,
Hij wien de heem'len diepgebogen
dienen,
is u gehoorzaam.

Laus sit excélsae Tríadi perénnis,
quae tibi praebens súperos honóres,
det tuis nobis méritis beátae
gáudia vitae.

Lof zij aan Gods Drievuldigheid voor
eeuwig,
die u de eer des hemels heeft geschonken;
geve Zij ons om uwentwil de vreugd van
't zalige leven.

Amen.

Amen.
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Ter ere van de apostelen
Buiten de paastijd
¶ Op het feest van den apostel Joannes (27 December) melodie en laatste strofe van
de lofzang Jesu Redemptor omnium, bladz. 1522-1523.

EXSULTET orbis gáudi- is,
Coelum re- súltet láudibus:
Apo- sto-ló-rum gló-ri- am
Tellus et astra cónci-nunt.
EX-SULTET orbis gáudi- is,
Coe-lum re-súltet láudi-bus:
Aposto-ló-rum gló-ri- am
Tellus et a-stra cóncinunt.
De wereld springe op van vreugd, / de hemel juich' van lofgezang,
nu der apost'len heerlijkheid / bezingen aard' en sterrenheir.

Gij, die der wereld rechters zijt,
het ware licht van 't wereldrond,
u bidden wij, diep uit het hart:
aanhoort ons dringend smeekgebed.

Vos saeculórum júdices,
et vera mundi lúmina:
votis precamur córdium,
audíte voces súpplicum.

Die 't heiligdom des hemels sluit,
zijn grendels opent door uw woord;
gebiedt ons zondaars te ontslaan
van onze schuld, zo vragen wij.

Qui templa caeli cláuditis,
serásque verbo sólvitis:
nos a reátu nóxios
solvi jubéte, quáesumus.

Gij, wier bevel aanstonds aanhoort
wat ziekte of gezondheid brengt,
geneest de ziel welke verkwijnt,
vermeerdert ons in kracht van deugd;

Praecépta quorum prótinus
languor salúsque séntiunt:
sanáte mentes lánguidas,
augéte nos virtútibus;
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Ut cum redíbit árbiter
in fine Christus sáeculi,
nos sempitérni gáudii
concédat esse cómpotes.

Opdat, wanneer de Rechter komt,
Christus, aan 't einde van de tijd,
Hij van het eeuwige geluk
ons maken zal tot deelgenoot.

Patri simúlque Fílio,
tibíque Sancte Spíritus,
sicut fuit, sit júgiter
saeclum per omne glória

Den Vader, evenzeer den Zoon,
en ook aan U, o Heil'ge Geest,
zoals het was, zo altijd door
zij eer in alle eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Ter ere van de apostelen
gedurende de paastijd

TRI-STES e-rant A-pósto- li
De Christi a-cérbo fú-ne-re,
Quem morte cru- de- líssima
Servi ne-cá- rant ím- pi- i.
Vol droefheid was d'apostelschaar / om Christus' smartelijke dood,
dien in een allerwreedste moord / onheil'gen hadden omgebracht.

Sermóne verax Angelus
muliéribus praedíxerat:
Mox ore Christus gáudium
gregi feret fidélium.

De engel in waarachtig woord
had het den vrouwen aangezegd:
Dra meldt de Heer met eigen mond
zijn trouwe kudde 't blij geheim.

Ad ánxios Apóstolos
currunt statim dum núntiae,
illae micàntis óbvia
Christi tenent vestígia.

Terwijl zij 't aanstonds melden gaan
den leerlingen in hun verdriet,
snellen zij voort in Christus' spoor,
waar stralend Hij haar tegentreedt.

Galiláeae ad alta móntium
se cónferunt Apóstoli,
Jesúque, voti cómpotes,
almo beántur lúmine.

Naar Galilea's hoog gebergt'
begeven zich d'apostelen,
daar zaligt, naar hun liefste wens,
Jesus hen door zijn milde licht.
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Opdat Gij, Jesus, voor de geest
blijvende Paschavreugde zijt,
bevrijd van wrede zondedood
wie 't leven nu herboren zijn.

Ut sis perénne méntibus
paschále, Jesu, gáudium,
a morte dira críminum
vitae renátos líbera.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sempitérna sáecula.

Amen.

Amen.

¶ Op de dagen tussen feesten van Hemelvaart en Pinksteren is de tekst van de
laatste strofe als die van de lofzang Salutis humanae Sator, bladz. 1529-1530.

Op het feest van de apostelen petrus en paulus

DE-CORA lux ae-terni-tá- tis áure- am
Di- em be-á- tis irri-gá-vit ígni-bus,
Apo-sto-ló-rum quae co-rónat Prínci-pes,
Re- ís-que in astra lí-be-ram pandit vi- am.
DE- CO-RA lux ae-terni-tá- tis áu-re- am
Di- em be- á-tis irri-gá-vit ígni-bus,
A- posto- ló-rum quae co-ró-nat Prínci-pes,
Re- ís-que in astra li-be-ram pandit vi- am.
Het luistervolle licht der eeuwigheid bestraalt
met gloed van zaal'gend vuur de pronk van gulden dag,
die der apostelen twee vorsten nu bekranst
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Mundi Magíster atque caeli Jánitor,
Der wereld leraar en die 's hemels poort
Romae paréntes arbitríque géntium,
bewaakt,
per ensis ille, hic per crucis victor necem, vaders van Rome en der volkeren gericht,
vitae senátum laureáti póssident.

door zege over dood van zwaard of
kruisiging,
gelauwerd zetelen in 't hof des levens zij.

O Roma felix, quae duórum Príncipum
es consecráta glorióso sánguine:
horum cruóre purpuráta céteras
excéllis orbis una pulchritúdines.

Gelukkig Rome, dat door 't glorievolle
bloed
van deze beide vorsten nu geheiligd zijt!
Daardoor gepurperd gaat te boven gij
alleen
al d'overige pracht van heel het
wereldrond.

Sit Trinitáti sempitérna glória,
honor, potéstas atque jubilátio,
in unitáte quae gubérnat ómnia
per univérsa aeternitátis sáecula.

Aan Gods Drievuldigheid zij ere zonder
eind,
en lof en macht en nimmer zwijgend
jubellied,
in onverbroken eenheid die 't heelal
bestiert,
door d'ongemeten eeuwen van haar
eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Ter ere van verscheidene martelaren
Buiten de paastijd

SANCTORUM mé-ri-tis íncly-ta gáudi- a
Pangámus, só-ci- i, géstaque fórti- a:
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Victó-rum genus ópti- mum.
SANCTORUM mé-ri-tis íncly-ta gáudi- a
Pangámus, só-ci- i,
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géstaque fórti- a:
Gli-scens fert á-nimus próme-re cánti-bus
Victó-rum ge-nus ó-ptimum.
Het loon der heiligen, vreugden vol heerlijkheid,
hun kloeke daden ook, broeders, laat zingen ons;
in onze zielen toch wellen de zangen op
voor 't puik dat zulk een zege wrocht.

Hen heeft de wereld verafschuwd in ijd'le
waan;
want in haar bloemloze dorre
onvruchtbaarheid
verachtten haar wie uw Naam, Jesus, zijn
gevolgd,
algoede Vorst der zaligen.

Hi sunt, quos fátue mundus abhórruit:
hunc fructu vácuum, flóribus áridum
contempsére tui nóminis ásseclae,
Jesu, Rex bone cáelitum.

Om U versmaadden zij woede en wrede
pijn
en felle slagen, door mensen hun
toegebracht;
verscheurend marteltuig stond voor hen
machteloos,
liet onberoerd hun binnenste.

Hi pro te fúrias atque minas truces
calcárunt hóminum, sáevaque vérbera:
his cessit lácerans fórtiter úngula,
nec carpsit penetrália.

Zij vallen onder 't zwaard zoals de
lammeren,
maar geen gemor klinkt er, geen droeve
jammerklacht;
hun geest, in zwijgen en zonder
bekommernis,
wacht met geduld het sterven af.

Caedúntur gládiis more bidéntium:
non murmur résonat, non querimónia:
sed corde impávido mens bene cónscia
consérvat patiéntiam.

Wat stem of taal vermag 't heil te
beschrijven ooit
dat Gij uw martelaars als een geschenk
bereidt?
Nog rood van druipend bloed, worden zij
rijk bekranst
met sier van schone lauweren.

Quae vox, quae póterit lingua retéxere,
quae tu Martyribus múnera práeparas?
Rubri nam flúido sánguine fúlgidis
cingunt témpora láureis.

U, hoogste, enige Godheid, U bidden wij, Te summa o Dáitas, únaque póscimus,
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ut culpas ábigas, nóxia súbtrahas:
des pacem fámulis, ut tibi glóriam
annórum in sériem canant.

van schuld te zuiv'ren ons, reddend uit
alle kwaad;
schenk aan uw dienaren vrede, dat ere zij
zingen in lengte van jaren U.

Amen.

Amen.

Ter ere van verscheidene martelaren
Gedurende de paastijd

REX glo- ri- ó-se Márty- rum,
Co- róna confi- ténti- um,
Qui respu- én- tes térre- a
Perdú-cis ad coe-lé- sti- a:
REX glo-ri- ó- se Márty-rum,
Co-róna confi-ténti-um,
Qui respu- én- tes tér-re- a
Per-dú-cis ad coe-lésti- a:
Roemrijke vorst der martelaars / en krans van al wie U belijdt,
wie 't aardse deel hebben versmaad / opvoerend naar het hemelse.

Aurem benígnam prótinus
inténde nostris vócibus:
tropháea sacra pángimus,
ignósce quod delíquimus.

Haast U met een genadig oor
te luisteren naar onze stem:
van heil'ge zege zingen wij;
vergeef wat wij hebben misdaan.

Tu vincis inter Mártyres,
parcísque Confessóribus:
tu vince nostra crímina,
largítor indulgéntiae.

Die in uw martelaars verwint,
belijders uwe gunst bewijst,
Gij, overwin in ons het kwaad
en geef ons uw barmhartigheid.
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Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sempitérna sáecula.

Aan God den Vader zij de eer,
en aan den Zoon, die uit de dood
verrees, en aan den Paracleet,
tot in der eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.
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¶ Op de dagen tussen de feesten van Hemelvaart en Pinksteren is de tekst van de
laatste strofe als die van de lofzang Salutis humanae Sator, bladz. 1529-1530.

Ter ere van een martelaar
¶ Op het feest van den heiligen Stephanus (26 December) melodie en laatste strofe
als van de lofzang Jesu Redemptor omnium, bladz. 1522-1523.

DE-US tu- ó-rum mí-li-tum
Sors et coró-na, praé-mi- um:
Laudes canéntes Márty-ris,
Absólve ne-xu crí-mi- nis.
DE- US tu-ó-rum mí- li-tum
Sors et coró-na, praémi- um:
Laudes ca-néntes Már-ty-ris,
Absólve ne-xu crími-nis.
God, die van uwe strijders zijt / het lot, de zegekrans, het loon,
nu wij de lof des martelaars / bezingen, slaak de boei van 't kwaad.

Want deze heeft der wereld vreugd
en 't lokken van haar voze dis,
geacht naar hun verborgen gif,
en zo de hemelvreugd bereikt.

Hic nempe mundi gáudia,
et blanda fraudum pábula
imbúta felle députans,
pervénit ad caeléstia.

Sterk trad hij kwelling tegemoet,
heeft haar met mannenmoed doorstaan,
om Uwentwil stortend zijn bloed,
won hij 't geschenk der eeuwigheid.

Poenas cucúrrit fórtiter,
et sústulit viríliter:
fundénsque pro te sánguinem,
aetérna dona póssidet.

Hierom, in nederig gebed
vragen wij U, algoede God:

Ob hoc precátu súpplici
te póscimus, piíssime:
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in hoc triúmpho Mártyris,
dimítte noxam sérvulis.

op 't feest van deze zegepraal
vergeef uw dienaren hun schuld.

Laus et perénnis glória
Patri sit atque Fílio,
Sancto simul Paráclito,
in sempitérna sáecula.

Lofprijs en glorie zonder eind
zij God den Vader en den Zoon
en aan den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen.

Amen.

¶ Gedurende de Paastijd de laatste strofe als van Rex gloriose Martyrum, bladz.
1565, of van Salutis humanae Sator, bladz. 1530.

Ter ere van een heiligen belijder
¶ Indien deze lofzang niet op de sterfdag van den heilige wordt gezongen, worden
de laatste twee regels van de eerste strofe als volgt gewijzigd:
hac die laetus méruit suprémos
laudis honóres.

mag heden blijde 't eerbewijs ontvangen
van hoogste lofprijs.

I - STE Conféssor Dómi-ni, co-lén-tes
Quem pi- e laudant pópu-li per orbem,
Hac di- e lae-tus mé-ru- it be-á-tas
Scán- de-re sedes.
I - STE Confés-sor Dómi-ni, co-léntes
Quem pi- e laudant pópu-li per orbem,
Hac di- e lae-tus mé-ru- it be- á- tas
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I -STE Conféssor Dómi-ni, co-léntes
Quem pi- e laudant pó- pu-li per orbem,
Hac di- e lae- tus mé-ru-it be- á- tas
Scán- de-re se-des.
I -STE Conféssor Dómi-ni, co-léntes
Quem pi- e laudant pópu-li per orbem,
Hac di- e lae-tus mé-ru-it be-á-tas
Scán- de- re se-des.
I - STE Conféssor Dómi-ni, co-léntes
Quem pi- e laudant pópu-li per or-bem,
Hac di- e lae-tus mé-ru- it be- á-tas
Scán- de- re se-des.
Deze belijder van den Heer, wien vierend
prijzen de volken vroom in gans de wereld,
mocht heden blijde opgaan naar de zaal'ge
hemelse zetel.

Vroom en voorzichtig, nederig en zuiver, Qui pius, prudens, húmilis, pudícus,
sóbriam duxit sine labe vitam,
leefde hij matig, zonder vlek van zonde,
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donec humános animávit aurae
spíritus artus.

zolang zijn adem 't samenstel bezielen
bleef van zijn mensheid.

Cujus ob praestans méritum frequénter, Om zijn verdiensten heerlijk worden
aegra quae passim jacuére membra,
dikwijls
víribus morbi dómitis, salúti
leden van zieken, waar ter wereld lijdend,
restituúntur.
vrij van hun kwaal en pijn, aan de
gezondheid
wedergegeven.
Noster hinc illi chorus obsequéntem
cóncinit laudem celebrésque palmas,
ut piis ejus précibus juvémur
omne per aevum.

Daarom zingt nu ons koor het hem
gewijde
loflied tot eer van zijn befaamde zege,
dat zijn gebeden vroom ons mogen
bijstaan
te allen tijde.

Sit salus illi, decus atque virtus,
qui, super caeli sólio corúscans,
tótius mundi sériem gubérnat
trinus et unus.

Hem zij het heil, de luister en de sterkte,
die boven hemels troon in glans gezeten,
van gans de wereld d'ordening blijft
leiden,
één en drievuldig.

Amen.

Amen.

Ter ere van een heilige maagd
¶ Gedurende de Paastijd melodie en laatste strofe als van de lofzang Tristes erant
Apostoli, bladz. 1561-1562.

JE-SU co-ró-na Vírgi-num,
Quem Ma-ter il-la cónci-pit,
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Quae so-la Virgo pár-tu-rit:
Haec vo-ta clemens ácci-pe.
JE-SU co-ró-na Vírgi-num,
Quem Ma-ter il-la cónci-pit,
Quae so-la Virgo pártu-rit:
Haec vo-ta clemens ácci-pe.
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Jesus, der maagden lauwerkrans, / wien gene Moeder eens ontving
die maagd'lijk baarde, zij alleen, / neem dit gebed in goedheid aan;

Die tussen leliebloemen weidt,
omgeven door der maagden rei,
de bruidegom vol luister, die
zijn bruiden haar beloning schenkt.

Qui pergis inter lília,
septus choréis Vírginum,
Sponsus decórus glória,
sponsísque reddens práemia.

Waarheen Gij gaat, daar volgen U
de maagden, die met lofgeroep
en zingend treden in uw spoor,
met klank van zoete liederen.

Quocúmque tendis, Vírgines
sequúntur, atque láudibus
post te canéntes cúrsitant,
hymnósque dulces pérsonant.

U bidden smekend wij, dat Gij
aan onze zinnen geven moogt,
geen weet te hebben hoe dan ook
van wonden der geschondenheid.

Te deprecámur súpplices,
nostris ut addas sénsibus
nescíre prorsus ómnia
corruptiónis vúlnera.

Kracht, eer en lof en heerlijkheid
zij God den Vader met den Zoon,
en ook den Heil'gen Paracleet,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Virtus, honor, laus, glória
Deo Patri cum Fílio,
Sancto simul Paráclito,
in saeculórum sáecula.

Amen.

Amen.

Lofzang ‘Te Deum’
(Nederlandse vertaling van de lofzang Te Deum op bladz. 1076.)

TE De- um laudámus: *
te Dóminum confi-té- mur.
Te aetérnum Patrem omnis terra ve-ne-rá- tur.
Ti-bi omnes An- ge- li,
ti-bi Coeli et u-ni-vérsae Po-testá- tes:
Ti-bi Ché-ru-bim
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et Sé-raphim incessábi-li voce proclá-mant:
Sanctus: Sanctus: Sanctus Dómi-nus De- us Sá-ba- oth.
Ple-ni sunt coe-li et ter- ra ma-jestá-tis gló-ri-ae tu- ae.
Te glo-ri- ó-sus Aposto-ló-rum cho- rus:
Te Prophe-tá-rum laudá-bi-lis núme-rus:
Te Mártyrum candi-dá-tus laudat ex-érci-tus.
Te per orbem terrá-rum san- cta confi-té-tur Ecclé-si- a:
Pa-trem imménsae ma-jestá- tis:
Vene-rándum tu- um ve-rum et ú-ni-cum Fí-li- um:
Sanctum quoque Pa-rácli-tum Spí-ri-tum.
Tu Rex gló-ri- ae, Christe.
Tu Patris sempi-térnus es Fí-li- us.
Tu ad li-be-rándum susceptú-rus hó-mi- nem, non horru- ísti Vír-gi-nis ú-terum.
Tu devícto mortis a-cú- le- o, ape-ru- ísti credénti-bus regna coeló-rum.
Tu ad
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déxte-ram De- i se- des, in gló- ri- a Patris.
Judex cré-de-ris esse ventú-rus.
Te ergo quaésumus, tu- is fámu-lis súbve- ni, quos pre-ti- ó-so sángui-ne redemísti.
AE-térna fac cum Sanctis tu- is in gló-ri-a nume-rá- ri.
Salvum fac pópu-lum tu-um Dó- mi-ne, et béne-dic haere- di-tá-ti tu- ae.
Et re- ge e- os, et extól-le illos- usque in aetér- num.
Per síngu-los di- es, be-ne- dí-cimus te.
Et laudámus nomen tu- um in saé-cu- lum, et in saécu-lum saécu-li.
Digná-re Dómine di- e isto sine peccá-to nos custo-dá-re.
Mi-se-ré-re nostri Dó-mi- ne, mi-se-ré-re nostri.
Fi- at mi-se-ri-córdi- a tu- a Dómi-ne su- per nos, quem- ádmodum spe-rá-vimus in te.
In te Dó-mine spe-rá vi:
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non confúndar in aetér- num.

Indien de lofzang niet na een dankprocessie is gezongen:
. Benedicámus Patrem et Fílium cum
Sancto Spíritu.

. Loven wij den Vader en den Zoon met
den Heiligen Geest.

. Laudémus et superexaltémus eum in
. Laat ons Hem prijzen en verheffen in
sáecula.
eeuwigheid.
. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto . Geloofd zijt Gij, Heer, in het
caeli.
uitspansel des hemels.
. Et laudábilis, et gloriósus, et
superexaltátus in sáecula.

. En prijzenswaardig en roemrijk en
hoogverheven in eeuwigheid.

. Dómine, exáudi oratiónem meam.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Et clamor meus ad te véniat.

. En mijn geroep kome tot U.

. Dóminus vobíscum.

. De Heer zij met u.

. Et cum spíritu tuo.

. En met uw geest.

Orémus. - Deus, cujus misericórdiae non
est númerus et bonitátis infinítus est
thesáurus: piíssimae majestáti tuae pro
collátis donis grátias ágimus, tuam
semper cleméntiam exorántes; ut qui
peténtibus postuláta concédis, eósdem
non déserens, ad práemia futúra dispónas.
Per Christum Dóminum nostrum. .
Amen.

Laat ons bidden. - God, wiens ontferming
zonder tal en wiens schat van goedheid
oneindig is; wij danken uw goedertieren
Majesteit voor de geschonken weldaden,
en bidden voortdurend uw barmhartigheid
af: dat Gij, die het verlangde verleent aan
wie U vragen, hen niet verlaat, maar wilt
voorbereiden op het toekomstige loon.
Door Christus onzen Heer. . Amen.

Indien de lofzang op een dankprocessie volgt, wordt gebeden:
. Benedíctus es, Dómine, Deus patrum . Gezegend zijt Gij, Heer, God, onzer
nostrórum.
vaderen.
. Et laudábilis et gloriósus in sáecula.
. Benedicámus Patrem et Fílium cum
Sancto Spíritu.

. En lofwaardig en heerlijkheid in
eeuwigheid.
. Loven wij den Vader en den Zoon met
den Heiligen Geest.

. Laudémus et superexaltémus eum in
. Laat ons Hem prijzen en verheffen in
sáecula.
eeuwigheid.
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. En prijzenswaardig en roemrijk en
hoogverheven in eeuwigheid.
. Loof, mijn ziel, den Heer.
. En wil al zijn weldaden niet vergeten.

. Et laudábilis, et gloriósus, et
superexaltátus in sáecula.
. Bénedic, ánima mea, Dómino.
. Et noli oblivísci omnes retributiónes
ejus.

. Heer, verhoor mijn gebed.

. Dómine, exáudi oratiónem meam.

. En mijn geroep kome tot U.

. Et clamor meus ad te véniat.

. De Heer zij met u.

. Dóminus vobíscum.

. En met uw geest.

. Et cum spíritu tuo.

Laat ons bidden. - God, wiens ontferming
zonder tal en wiens schat van goedheid
oneindig is; wij danken uw goedertieren
Majesteit voor de geschonken weldaden,
en bidden voortdurend uw barmhartigheid
af: dat Gij, die het verlangde verleent aan
wie U vragen, hen niet verlaat, maar wilt
voorbereiden op het toekomstige loon.

Orémus. - Deus, cujus misericórdiae non
est númerus et bonitátis infinítus est
thesáurus: piíssimae majestáti tuae pro
collátis donis grátias ágimus, tuam
semper cleméntiam exorántes; ut qui
peténtibus postuláta concédis, eósdem
non déserens, ad práemia futúra dispónas.

God, die de harten van de gelovigen door
de verlichting van den Heiligen Geest
hebt onderwezen; geef ons in dien Geest
oprecht wijs te zijn, en ons altijd over zijn
vertroosting te verblijden.

Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus
illustratióne docuísti: da nobis in eódem
Spíritu recte sápere, et de ejus semper
consolatióne gaudére.

God, die niet toelaat dat iemand die op U
vertrouwt te zwaar wordt gedrukt door
het lijden, maar liefdevol luistert naar zijn
gebeden; wij danken U, dat Gij onze
smeekbeden en wensen hebt willen
aanvaarden, en vragen U in kinderlijk
vertrouwen steeds tegen alle
wederwaardigheden te worden gesterkt.
Door onzen Heer,

Deus, qui néminem in te sperántem
nímium áffligi permíttis, sed pium
précibus praestas audítum: pro
postulatiónibus nostris, votísque suscéptis
grátias ágimus, te piíssime deprecántes,
ut a cunctis semper muniámur advérsis.
Per Dóminum nostrum.
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Zangwijzen van ‘Benedicamus Domino’
Op plechtige feesten:

BE-NE-DI-CAMUS Dó- mi-no.
De- o grá- ti- as.
BENE-DI-CA- MUS Dó- mi- no.
De- o grá- ti- as.
BENEDI-CA-MUS Dó- mi-no.
De- o grá- ti- as.

Op feesten van lagere rang:

Be-ne-di-cá- mus Dó- mino.
De- o grá- ti- as.
Be- nedi-cá- mus Dómino.
De- o grá- ti-as.
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Be-ne- di-cá- mus Dó- mi-no.
De- o grá- ti- as.
Be-ne-di-cá-mus Dó- mi-no.
De- o grá- ti- as.

Op de feesten van de heilige Moeder Gods:

Be- ne-di-cámus Dó- mi-no.
De- o grá-ti- as.

Op gewone Zondagen:

Bene-di-cámus Dó- mi-no.
De- o grá- ti- as.

Op de Zondagen van Advent of Vasten:

Bene-di-cá- mus Dó- mi- no.
De- o grá- ti- as.

Op het Paasfeest en in de Paasweek:

Bene-di-cámus Dó- mi- no, al-le- lú-ia, al-le- lú- ia.
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De- o grá- ti- as, al-le- lú-ia, al-le- lú- ia.

Op de Zondagen van de Paastijd:

Bene-di-cámus Dó- mi-no.
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De- o grá- ti- as.

Antifonen ter ere van de heilige Moeder Gods
Alma redemptoris mater

AL- MA * Redemptó-ris Ma- ter, quae pérvi- a coe-li por-ta ma- nes,
Et stel- la ma- ris, succúrre ca-dén- ti súrge-re qui cu- rat pópu-lo:
Tu quae ge-nu- í-sti, na- tú- ra mi-rán- te, tu-um sanctum Ge- ni- tó-rem:
Vir- go pri- us ac posté- ri-us, Gabri- é- lis ab o- re sumens il-lud
Ave, * pecca-tó-rum mi-se-ré-re.
AL-ma * Red-emptóris Ma-ter,
quae pérvi- a caeli porta manes,
Et stella ma-ris, succúr-re ca-dénti,
súrge-re qui curat, pópu-lo:
Tu quae genu-í-sti, na-tú-ra mi-rán-te, tu-um sanctum
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Ge-ni-tó-rem:
Virgo pri-us ac posté -ri-us, Gabri-é-lis ab o-re sumens illud A-ve,
pecca-tó-rum mi-se-ré-re.
Milde Moeder van den Verlosser;
gij, nimmer gesloten poort des hemels en ster der zee,
kom uw volk te hulp dat valt en wil opstaan.
Gij die, tot verwondering van de natuur, uw heiligen Schepper hebt gebaard,
die Maagd waart vóór en nadat Gabriël u zijn Ave sprak,
heb met ons zondaars medelijden.

Gedurende de Advent:
. De engel des Heren heeft aan Maria
geboodschapt.

. Angelus Dómini nuntiávit Maríae.

. En zij heeft ontvangen van den
Heiligen Geest.

. Et concépit de Spíritu Sancto.

Laat ons bidden. - Wij vragen U, Heer,
stort uw genade in onze harten; opdat wij,
die door de boodschap des engels de
Menswording van Christus uw Zoon
hebben leren kennen, door zijn lijden en
kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis
worden gebracht. Door denzelfden
Christus onzen Heer. . Amen.

Orémus. - Grátiam tuam, quáesumus,
Dómine, méntibus nostris infúnde: ut qui,
Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui
Incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem ejus et crucem ad
resurrectiónis glóriam perducámur. Per
eúndem Christum. . Amen.

Van Kerstmis tot en met Maria-Lichtmis:
. Na het baren, o Maagd, zijt gij
ongerept gebleven.
. Moeder van God, wees onze
voorspraak.
Laat ons bidden. - God, die door de
vruchtbare maagdelijkheid van de heilige
Maria aan het mensdom de beloning van
de eeuwige zaligheid hebt geschonken;
geef ons, vragen wij, de voorspraak te

. Post partum, Virgo, invioláta
permansísti.
. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

Orèmus. - Deus, qui salútis aetérnae,
beátae Maríae virginitáte fecúnda,
humáno géneri práemia praestitísti:
tríbue, quáesumus; ut ipsam pro nobis
intercédere sentiámus, per quam
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ondervinden van haar, door wie wij den merúimus auctórem vitae suscípere,
Gever des levens mochten ontvangen, Dóminum nostrum Jesum Christum
onzen Heer Jesus Christus uw Zoon. . Fílium tuum. . Amen.
Amen.
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Ave regina caelorum

A - VE * Re-gí-na coe- ló- rum,
A- ve Dómi-na Ange-ló- rum:
Sal-ve ra-dix, salve porta,
Ex qua mun- do lux est or- ta:
Gaude Vir-go glo-ri-ó-sa,
Su-per o-mnes spe-ci-ó- sa:
Va- le, o val-de de-có-ra,
Et pro no- bis Chri- stum * ex-ó- ra.
A-ve Re-gí-na caeló-rum,
Ave Dómi-na Ange-ló-rum:
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo glo-ri-ó-sa,
Su-per omnes spe-ci-ó-sa:
Va-le, o valde de-có - ra,
Et pro no-bis Christum ex-ó- ra.
Gegroet, gij hemelkoningin,
gegroet, gij meesteres der engelen,
heil u, wortel, heil u, poort
waaruit het Licht der wereld is opgegaan.
Verheug u, roemrijke Maagd,
boven allen liefelijk;
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gegroet, gij wonderschone,
wees onze voorspraak bij Christus.

. Gedoog dat ik u love, heilige Maagd.

. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta.

. Geef mij kracht tegen uw vijanden.

. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Laat ons bidden. - Barmhartige God,
verleen ons hulp in onze zwakheid; opdat
wij, die de gedachtenis vieren van de
heilige Moeder van God, door de bijstand
van haar voorspraak uit onze zonden
mogen verrijzen. Door denzelfden
Christus onzen Heer.

Orémus. - Concède, miséricors Deus,
fragilitáti nostrae praesídium: ut qui
sanctae Dei Genitrícis memóriam ágimus,
intercessiónis ejus auxílio, a nostris
iniquitátibus resurgámus. Per eúndem
Christum Dóminum nostrum.

. Amen.

. Amen.

Regina caeli

RE-GINA coe-li * lae-tá- re, al le-lú-ia:
Qui-a quem me- ru- í-sti por- tá- re, alle- lú-ia:
Re-surré- xit, sic-ut di-xit, al-le- lú-ia:
O-ra pro no- bis De- um, alle- * ** lú- ia.
RE-gí-na cae-li, * laetá-re, al-le-lú-ia:
Qui-a quem meru- í-sti portá- re, al-le-lú-ia,
Re-surré-xit, sic-ut di-xit, al-le-lú-ia:
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O-ra pro no-bis De-um, al-le- lú- ia.
Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Want Hij, dien gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,
is verrezen zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
Bid God voor ons, alleluja.

. Gaude et laetáre, Virgo María, allelúja.

. Verheug en verblijd u, Maagd Maria,
alleluja.

. Quia surréxit Dóminus vere, allelúja.

. Want de Heer is waarlijk verrezen,
alleluja.

Orèmus. - Deus, qui per resurrectiónem
Fílii tui Dómini nostri Jesu Christi
mundum laetificáre dignátus es: praesta,
quáesumus; ut per ejus Genitrícem
Vírginem Maríam perpétuae capiámus
gáudia vitae. Per eúndem Christum
Dóminum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - God, die U gewaardigd
hebt door de verrijzenis van uw Zoon
onzen Heer Jesus Christus de wereld te
verblijden; geef ons, vragen wij, door zijn
Moeder de Maagd Maria de vreugden van
het eeuwig leven te verwerven. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.

Salve regina

SAL- VE, * Re-gí- na, ma-ter mi- se-ri-córdi- ae:
Vi- ta, dul-cé- do, et spes nostra, sal- ve.
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Ad te suspi- rá-mus, geméntes et flen-tes in hac lacrimá-rum val-le.
E- ia ergo, Advo-cá- ta nostra, il-los tu- os mi-se-ri-cór-des ó-cu-los ad nos con-
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vèr- te.
Et Jesum, be-ne-dí- ctum fructum ventris tu- i, no-bis post hoc exsí- li- um os-ténde.
O cle-mens: O pi- a:
O dulcis * Virgo Ma-rí- a.
SAL-ve Regí-na, Ma-ter mi-se-ri-cór-di- ae:
Vi-ta, dul-cé- do et spes nostra, sal-ve.
Ad te clamámus, éx-su-les fí - li - i Hevae.
Ad te suspi-rámus, geméntes et flentes in hac lacrimá-rum valle.
E-ja ergo, Advo-cá-ta nostra, il-los tu os mi-se-ri-córdes ó-cu-los ad nos convér-te.
Et Je-sum be-ne-díctum fructum ventris tu - i, no-bis post hoc exsí- li - um ostén-de.
O clemens, o pi- a
o dulcis Virgo Ma-rí - a.
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Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze zoetheid 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 Jesus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle,
o zoete Maagd Maria.

. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

. Bid voor ons, heilige Moeder van God.

. Ut digni efficiámur promissiónibus
Christi.

. Opdat wij de beloften van Christus
waardig worden.

Orémus. - Omnípotens sempitérne Deus,
qui gloriósae Vírginis Matris corpus et
ánimam, ut dignum Fílii tui habitáculum
éffici mererétur, Spíritu Sancto
cooperánte, praeparásti: da, ut cujus
commemoratióne laetámur, ejus pia
intercessióne, ab instántibus malis et a
morte perpétua liberémur. Per eúndem
Christum Dóminum nostrum. . Amen.

Laat ons bidden. - Almachtige, eeuwige
God, die met medewerking van den
Heiligen Geest het lichaam en de ziel van
de glorierijke Maagd en Moeder Gods
hebt toebereid, opdat zij een waardige
woonplaats zou worden voor uw Zoon;
geef ons, dat wij door de moederlijke
voorspraak van haar wier gedachtenis ons
verheugt, van het tegenwoordige kwaad
en de eeuwige dood bevrijd worden. Door
denzelfden Christus onzen Heer. .
Amen.
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Registers en inhoudsopgave
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Lijst van schrijvers van wie gebeden en teksten zijn opgenomen
ALCUINUS (omstr. 735-804), scholaster van de domschool te York, sinds 782
de voornaamste medewerker van Karel den Grote bij de kerkelijke hervorming
in Frankenrijk, stichter van de kloosterschool te Tours, waar hij als abt van de
sint Maartensabdij is gestorven. Door zijn uitgebreide belezenheid was hij de
grootste Westerse geleerde van zijn tijd; aan zijn invloed is het te danken geweest
dat de Westerse christelijke cultuur, die in de Angelsaksische kloosters bewaard
was gebleven, in de kloosters en scholen van het vasteland een nieuwe
voedingsbodem heeft gevonden. Algemeen wordt aangenomen, dat hij het
Romeinse Sacramentarium, dat de keizer van paus Hadrianus had ontvangen,
voor het liturgisch gebruik in het Frankenrijk pasklaar heeft gemaakt en daartoe
heeft aangevuld met zgn. Gelasiaanse en Gallicaanse teksten. Aan een
verzameling vroeg-middeleeuwse gebeden die hem sinds de 10e eeuw is
toegeschreven, werden ontleend gebeden op bl. 166, 169 en 172 (telkens het
laatste der gebeden). Andere gebeden die zijn naam dragen op bl. 358 en 1461
(Laat ons den Heer smeken).
ALFONSUS MARIA VAN LIGUORI, heilige (1696-1787), rechtsgeleerde, priester
en zielzorger, stichter van de Congregatie van den Allerheiligsten Verlosser,
gedurende dertien jaren bisschop van S. Agata de' Goti, wegens zijn geschriften,
in het bijzonder die op het gebied van de practische moraaltheologie, als
kerkleraar vereerd. Het is zijn bijzondere roeping geweest in een geestelijk
verarmde tijd de waarheid van de christelijke leer te verdedigen en het volk
terug te brengen tot een waarachtig christelijk leven. Aan de gebedenboeken
en ascetische werken welke hij tot dit laatste doel schreef, zijn de eenvoudige
en innige gebeden ontleend op bl. 248, 961, 964 en 1313. Van zijn ascetische
werken is vooral en terecht bekend gebleven de verhandeling over de Beoefening
der liefde tot Jesus Christus; hieruit de overweging op bl. 861.
AMBROSIUS, heilige en kerkleraar (omstr. 340-397), als bisschop van Milaan
(sinds 373) de grootste kerkvorst van zijn tijd. Al is hij niet de eerste die naar
Oosters voorbeeld de zang van hymnen in de liturgie heeft ingevoerd - Hilarius
van Poitiers was hem hierin voorgegaan - dank zij een geheel nieuwe en
eenvoudige verstechniek zijn de door Ambrosius geschreven lofzangen op den
duur in de liturgie van geheel het Westen overgenomen en nagevolgd. Van de
vele oude hymnen die in de oude handschriften aan den kerkleraar worden
toegeschreven, zijn er enkele zonder twijfel van zijn hand (bl. 114 en 120). Ten
onrechte staat op zijn naam het innige gebed uit de 11e eeuw, dat in het Romeinse
Missaal, verdeeld voor de verschillende dagen der week, bij de gebeden vóór
de mis staat afgedrukt (een gedeelte van dit gebed op bl. 258).
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ANDREAS VAN KRETA, heilige (omstr. 660-740), monnik en aartsbisschop van
Gortyna op Kreta, een der beroemdste dichters van het Griekse Oosten en als
zodanig de schepper van de zgn. Kanones, reeksen strofen welke tussen de
verzen van de bijbelse lofzangen in de getijden worden gevoegd. Een
samenvatting van een zijner preken ter ere van de heilige Moeder Gods vindt
men als overweging op bl. 1034.
ANDREWES, Lancelot (1555-1626), vroom Anglicaans bisschop van Chichester,
Ely en Winchester, ook buiten zijn vaderland bekend door zijn verzameling
Preces privatae, welke na zijn dood onder zijn papieren werd gevonden en die
geheel geïnspireerd is op de teksten uit heilige Schrift en liturgie. Bl. 101.
ANSELMUS, heilige (1033/4-1109), monnik van de abdij Bec in Normandië,
sinds 1093 aartsbisschop van Kantelberg, als theoloog en wijsgeer de eerste
grote denker der middeleeuwen, als bisschop onbevreesd verdediger van de
vrijheid der Kerk, vereerd als kerkleraar. Van de in dit boek opgenomen teksten
uit Anselmus' Meditationes en Orationes zijn waarschijnlijk slechts die op bl.
358, 901 en 1256 authentiek. Evenals aan Augustinus heeft men ook aan
Anselmus in later tijd tal van andere overwegingen en gebeden toegeschreven
(bl. 600, 1013 en 1038); een gedeelte hiervan moet volgens de onderzoekingen
van Dom A. Wilmart op naam worden gesteld van Joannes van Fécamp.
ANTONIANO, kardinaal Silvio (1540-1603), is de dichter van de lofzang Fortem
virili pectore ter ere van de heilige vrouwen niet-maagden. Bl. 1306.
ARVISENET, Claude (1755-1831), Frans priester en theoloog. Van zijn ascetische
geschriften, waarin hij aanspoort tot het stipt onderhouden van eenvoudige
practijken van godsvrucht, is het meest bekend Memoriale vitae sacerdotalis.
Een gebed hieruit op bl. 963.
ATHANASIUS, heilige en kerkleraar (295-373), bisschop van Alexandrië en de
beroemdste verdediger van het rechtzinnige geloof zoals dit op de
kerkvergadering van Nicea was vastgesteld. Hij is lange tijd beschouwd als de
auteur van de geloofsbelijdenis ‘Quicumque’, bl. 849.
AUGUSTINUS, heilige (354-430), bisschop van Hippo en kerkleraar. de grootste
theoloog van de Westerse Kerk. De geschiedenis van het eerste deel van zijn
leven en van zijn bekering heeft hij zelf beschreven in de Belijdenissen, welke
één uitvoerig gebed vormen (gebeden hieruit bl. 325, 357 en 376). Als priester
en bisschop (sinds 395) schreef hij de beroemde theologische werken waarin
hij de dwalingen van zijn tijd weerlegde en die in alle volgende eeuwen zijn
herlezen en steeds opnieuw bestudeerd. Zijn begenadigd inzicht in de
geloofsgeheimen leren wij bovendien kennen uit zijn talrijke preken (hieraan
zijn ontleend de overwegingen op bl. 543, 578 en 934, en de kleinere teksten
op bl. 642, 803 en 1473). Aan verhandelingen van den heiligen
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kerkvader zijn ontleend de lezingen in de tweede nachtwake der Metten van de
laatste drie dagen der Goede Week en in die van Allerzielen, bl. 668, 713, 752
en 1390. Ten gevolge van de grote verering die men voor den grootste der
kerkvaders had, heeft men in de middeleeuwen tal van gebeden aan Augustinus
toegeschreven. Het meest bekend hiervan zijn de teksten, verzameld in de zgn.
Meditationes sancti Augustini en in het Manuale, welke beide geschriften
blijkens de onderzoekingen van A. Wilmart voor een groot gedeelte uit gebeden
van Joannes van Fécamp zijn samengesteld (bl. 639, 836 en 947; zie verder bij
Joannes van Fécamp). Een variant van de zgn. Klaagzang van Augustinus (bl.
1460) vindt men reeds tussen liturgische teksten in het Missale van Bobbio
(omstr. 700).
BALAEUS (gest. omstr. 460), choorbisschop van het bisdom Aleppo of een der
omliggende bisdommen, in de Syrische Kerk als heilige vereerd, schreef vele
gedichten en kerkelijke lofzangen in een naar hem genoemd vijfsilbig metrum.
Het is niet duidelijk welke van de metrische gebeden, die in de Syrische
getijdenboeken zijn naam dragen, inderdaad door hem zijn vervaardigd. Bl.
1020 en 1134; zie ook bl. 1319.
BALDUINUS VAN KANTELBERG (gest. 1190), Cisterciënser monnik, bisschop
van Worcester en sinds 1184 aartsbisschop van Kantelberg. Bl. 337 en 1450.
BASILIUS DE GROTE, heilige (omstr. 330-379), bisschop van Caesarea in
Cappadocië, door zijn theologische en ascetische geschriften, welke hem de
naam van kerkleraar hebben verzekerd, bekend gebleven als onvermoeid
verdediger van het ware geloof en als een der wetgevers van het kloosterleven.
Aan een van zijn ascetische verhandelingen is de overweging op bl. 344 ontleend.
Enkelen nemen aan, dat hij zich ook heeft beijverd voor de ordening van de
eredienst, en dat wij de sporen van deze arbeid terugvinden in de Griekse Liturgie
welke zijn naam draagt. Zo levend is de herinnering aan zijn grote
persoonlijkheid in het Oosten gebleven, dat hem in volgende eeuwen het
auteurschap is toegeschreven van tal van monastieke gebeden, die, om deze
reden een blijvende plaats in de Griekse liturgische boeken hebben gevonden
(bl. 152, 166, 169, 172, 320, 324, 619 en 626).
BASILIUS VAN SELEUCIA (gest. omstr. 459), aartsbisschop van Seleucia in Isaurië.
Het is niet zeker of de onder zijn naam bewaarde preken alle authentiek zijn.
Bl. 1143.
BELLARMINUS zie Robertus.
BENEDICTUS, heilige (gest. omstr. 543), kluizenaar en abt, door zijn Regel de
grote wetgever van het kloosterleven in het Westen. Van de hoofdstukken, welke
algemene regels voor het geestelijke leven bevatten, vindt men het vierde op
bl. 1475.
BERNARDINUS VAN SIËNA, heilige (1380-1444), priester van de orde der
Minderbroeders en bevorderaar van de strengere
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observantie dezer orde, bekend gebleven als de uiterst liefdevolle volksprediker
en als de bezielde ijveraar voor de godsvrucht tot Jesus' heilige Naam. Een
passage uit een zijner preken op bl. 872; gebeden van zijn hand op bl. 575 en
1203.
BERNARDUS, heilige en kerkleraar (1090-1153), als abt van Clairvaux de grote
promotor van de orde der Cisterciënsers, de grootste figuur uit de 12e eeuw,
wiens heilzame invloed zowel op het kerkelijke als op het politieke leven van
zijn tijd bezwaarlijk kan worden overschat, als theoloog en ascetisch schrijver
niet ten onrechte de laatste der kerkvaders genoemd. Maar tevens vinden wij
in zijn werken, met name in zijn belangrijkste geschriften, De consideratione
en de verklaring van het Hooglied, de eerste aanzet tot de minder schriftuurlijke,
affectieve devotie van de latere middeleeuwen en van de nieuwe tijd. Bernardus'
godsvrucht, welke zich onder meer richtte op de overweging van de voorrechten
der Moeder Gods en van het liefdegeheim van Jesus' heilig Hart, heeft de
spiritualiteit van alle volgende eeuwen sterk beïnvloed en haar het eigen karakter
gegeven, dat haar van de oudere, patristische en monastieke, spiritualiteit
duidelijk onderscheidt. De overwegingen op bl. 773 en 821 zijn aan zijn preken
ontleend; kleinere passages uit zijn werken op bl. 331, 613, 637, 872 en 906.
Zeer vele gebeden uit de middeleeuwen dragen zozeer het stempel van zijn
spiritualiteit, dat zij, terecht of ten onrechte, de naam van den vereerden meester
dragen (bl. 330, 359, 530, 969, 995, 1145 en 1251).
BÉRULLE, kardinaal Pierre de (1575-1629), stichter van het Oratorium in
Frankrijk en geestelijk schrijver. Zijn geestelijke inzichten zijn door de latere
auteurs van het Oratorium, van wie Charles de Condren de meest bekende is,
overgenomen, en hebben op deze wijze een blijvende invloed uitgeoefend. De
centrale gedachte van deze Augustijns georiënteerde spiritualiteit is die van het
geheim van de Menswording van het goddelijk Woord. Zeer typerend voor de
vroomheid van de Bérulle is dan ook het fragment op bl. 544.
BLOSIUS, Louis (1506-1566), abt van de Benedictijner abdij van Liessies in
Henegouwen, een van de belangrijkste geestelijke schrijvers der 16e eeuw. Zijn
ascetische geschriften, vooral de Institutio spiritualis, welke geïnspireerd zijn
op de geschriften van sint Augustinus, op de traditionele spiritualiteit van sint
Gregorius den Groten, op die van de Nederlandse en Duitse mystieke schrijvers
uit de middeleeuwen (vooral Ruusbroec, de heilige Gertrudis en Tauler), werden
in de 16e en 17e eeuw terecht hogelijk gewaardeerd, maar zijn in onze tijd minder
bekend dan zij verdienen. Als een van de belangrijkste middelen voor de groei
van het christelijke leven noemt Blosius het voortdurende bewustzijn van Gods
tegenwoordigheid. Een korte verhandeling van Blosius over de christelijke
volmaaktheid vindt men op bl. 1477; gebeden ter ere van het allerheiligste
Sacrament op bl. 332, 337 en 960; een gebed ter ere van Jesus'
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heilig Hart (welke verering hem uit Gertrudis' geschriften bekend was) op bl.
971.
BONA, Joannes, kardinaal (1609-1674), monnik van de Cisterciënser orde,
geleerd liturgist en geestelijk schrijver. Van zijn ascetische werken is vooral
bekend gebleven het geschrift Over het offer der mis, waaraan de gebeden op
bl. 365 (voortgezet op bl. 369: Ik heb berouw) en bl. 376 zijn ontleend. Steunend
op zijn even wetenschappelijk als geestelijk inzicht in de liturgie volgde hij de
traditionele spiritualiteit van de monniken. Evenals Blosius, aan wien hij ook
in zijn afkeer van een sterk methodisch beoefend geestelijk leven verwant is,
leerde hij de voortdurende bezinning op de tegenwoordigheid Gods. Als een
belangrijk hulpmiddel hiertoe prees hij de practijk der korte verzuchtingen of
schietgebeden aan. Enkele van de korte gebeden welke hij zelf heeft opgetekend,
vindt men op bl. 972.
BONAVENTURA, heilige en kerkleraar (1221-1274), priester van de orde der
Minderbroeders en kardinaal, evenals zijn tijdgenoot Thomas van Aquino leraar
in de theologie te Parijs, beroemd als prediker, wiens ascetische geschriften tot
de schoonste van de geestelijke literatuur behoren. Zijn spiritualiteit wordt
gekenmerkt door een liefdevolle overweging van de geheimen van Jesus'
Mensheid, welke voor hem het beginsel zijn van alle geestelijke rijkdom en de
bron van de waarachtige wijsheid. Teksten en gebeden, ontleend aan als
authentiek beschouwde geestelijke werken van Bonaventura, vindt men op bl.
326, 336, 345, 362, 568, 607, 637, 734, 839, 854, 1146 en 1490. Van
Bonaventura's hand is ook het innige gebed ‘Transfige’, dat in het Romeinse
missaal onder de gebeden van dankzegging na de mis is opgenomen (bl. 296).
BOSCO zie Joannes Bosco.
BOSSUET, Jacques Bénigne (1627-1704), bisschop van Meaux, vroom en
toegewijd kerkvorst, de beste theoloog van zijn tijd, beroemd als prediker. Door
zijn voortdurende overweging van de heilige Schrift en zijn grote kennis van
de leer der kerkvaders bezat Bossuet een diepte van theologisch inzicht, welke
in die dagen ongewoon was. Ditzelfde inzicht vinden wij terug in zijn geestelijke
beschouwingen over de heilige Schrift, na zijn dood verzameld als de Elévations
sur les Mystères en de Méditations sur l'Evangile; hieraan zijn ontleend de
passages op bl. 527, 641, 922 en 1015. Uit Bossuet's kleinere geestelijke werkjes
zijn de gebeden vertaald op bl. 174, 333, 931, 1026 en 1510.
BOURDALOUE, Louis (1632-1704), priester van de Sociëteit van Jesus, beroemd
prediker en auteur van een aantal, op de overtuiging van het verstand en de
sterking van de wil gerichte, ascetische werken, waarvan de Geestelijke retraite
het meest bekend is. Bl. 329 en 378.
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CABASILAS, Nicolaas (gest. 1371), polemist en geestelijk schrijver van de
Grieks-orthodoxe Kerk. Zijn Verklaring van de heilige liturgie en vooral zijn
geschrift Over het leven in Christus zijn ook in het Westen terecht bekend. Bl.
641-642 en 1029.
CAROLUS BORROMEUS, heilige (1538-1584), kardinaal en aartsbisschop van
Milaan, een van de grootste zielzorgers en herstellers van het kerkelijke leven
in de tijd na het concilie van Trente. Een gebed, ontleend aan een zijner preken,
op bl. 960.
CASSIANUS, Joannes (gest. omstr. 435), monnik te Bethlehem en in het door
hem gestichte klooster te Marseille. Raadgevingen voor het geestelijke leven
en de inrichting der kloosters, grotendeels steunend op de onderrichtingen welke
hij tijdens zijn langdurig verblijf in Egypte van de monniken aldaar had
ontvangen, heeft hij neergelegd in zijn beide hoofdwerken De institutis en de
Collationes Patrum. Deze boeken, reeds aanbevolen door sint Benedictus, zijn
in de kloosters steeds herlezen en hebben op ascese en spiritualiteit een zeer
belangrijke invloed uitgeoefend. Passages uit het laatstgenoemde werk op bl.
1496 en 1502.
CASSIODORUS (gest. omstr. 583), senator en staatsman, die de laatste veertig
jaren van zijn leven, zich wijdend aan de wetenschap en aan de geestelijke
vorming der broeders, doorbracht in het klooster Vivarium in Calabrië, dat hij
op zijn grondbezit had gesticht. Zijn meest bekende werk is de Institutiones,
een encyclopedisch handboek voor de kerkelijke en profane wetenschappen.
Aan het belangrijke gedeelte van dit werk, dat over de studie van de heilige
Schrift handelt, is het gebed op bl. 1499 ontleend.
CATHARINA VAN SIËNA, heilige (1347-1380), maagd van de derde orde van den
heiligen Dominicus, die in het kerkelijke en zelfs in het politieke leven van haar
tijd een belangrijke rol heeft gespeeld (zie bl. 1312). Naast haar brieven is vooral
bekend gebleven de Dialoog tussen God en de heilige, welke zij tegen het einde
van haar leven heeft geschreven. Bovendien zijn bewaard een aantal gebeden,
die zij in haar extasen heeft uitgesproken en die door anderen zijn opgetekend.
Bl. 509, 855, 1427 en 1431.
CLAUDEL, Paul (geb. 1868), Frans dichter en diplomaat. Na zijn bekering tot
het christelijke geloof heeft hij niet opgehouden de grootheid van God en het
goddelijk geheim in het leven en in de geschiedenis der mensen te belijden. Zijn
litterair werk uit latere jaren is voornamelijk gekenmerkt door zijn grote eerbied
en liefde voor Gods woord in de heilige Schrift. De overweging op bl. 1040 is
ontleend aan L'épée et le miroir.
CLEMENS VAN ALEXANDRIË (gest. vóór 215), wijsgeer en theoloog, leider van
de katechenschool te Alexandrië. De lofzang op Christus, waarmede hij zijn
geschrift De opvoeder besluit, vindt men op bl. 945.
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CLEMENS VAN ROME, heilige (gest. 97), als paus de derde opvolger van sint
Petrus. Hij wordt tot de zgn. Apostolische Vaders gerekend wegens zijn Brief
aan de Kerk van Ephese, welke oudtijds zulk een aanzien genoot, dat hij tijdens
de liturgie werd voorgelezen en dan ook in enkele bijbelhandschriften aan de
boeken van het Nieuwe Testament is toegevoegd. Het gebed voor de regeerders
op bl. 1442 is een gedeelte van het uitvoerige gebed, dat in deze brief voorkomt.
COLOMBIÈRE, zalige Claudius de la (1641-1682), priester van de Sociëteit van
Jesus, geestelijke raadsman van de heilige Margareta-Maria en bevorderaar van
de godsvrucht tot Jesus' heilig Hart. Aan zijn geestelijke werken zijn ontleend
het gebed tot Christus Koning op bl. 930 en het gebed op bl. 1510, dat de zalige
tijdens vervolging en ziekte heeft geschreven.
CONDREN, Charles de (1588-1641), priester van het Oratorium, leerling van
kardinaal de Bérulle, wiens spiritualiteit hij heeft uitgebouwd door bijzonder
de nadruk te leggen op de zelfverloochening in gemeenschap met Christus die
Zich geheel voor ons ten offer heeft gebracht. De verhandelingen welke
Condren's naam dragen, zijn eerst na zijn dood door leerlingen uit aantekeningen
samengesteld. De overweging op bl. 821 is ontleend aan een van zijn brieven.
COSTER, Franciscus (1532-1619). Belgisch priester van de Sociëteit van Jesus
en een van haar grondleggers in de Nederlanden, volksprediker en schrijver,
een van de belangrijkste ijveraars voor het kerkelijk herstel in onze streken. Een
gebed van zijn hand op bl. 1426.
CYPRIANUS VAN ANTIOCHIË, heilige, tezamen met de maagd Justina in 304 te
Nicomedië ter dood gebracht. De herinnering aan dezen martelaar is reeds
spoedig met legenden omweven en de heilige zelf is reeds door Gregorius van
Nazianze verward met den gelijknamigen martelaar en bisschop van Carthago.
In de legendarische Acta komt het schone gebed voor, waarvan een gedeelte
op bl. 504 is vertaald.
CYRILLUS VAN ALEXANDRIË, heilige en kerkleraar (gest. 444), bisschop van
Alexandrië, voorvechter van het ware geloof in de strijd tegen de ketterij van
Nestorius en kerkelijk schrijver. In zijn verklaringen van de heilige Schrift, in
het bijzonder van het Evangelie volgens Joannes, vinden wij de theologie van
de ‘vergoddelijking’ van den verlosten en in den Geest levenden mens, welke
reeds voorkomt in de geschriften van den heiligen Ireneus en die vooral in de
Oosterse traditie bewaard is gebleven. Een gedeelte uit de grote lofprijzing van
de heilige Moeder Gods, welke Cyrillus op de kerkvergadering van Ephese zou
hebben uitgesproken, vindt men op bl. 1132; een passage uit een zijner preken
op bl. 642.
CYRILLUS VAN JERUSALEM, heilige en kerkleraar (gest. 386), bisschop van de
heilige stad en bestrijder van het Arianisme.
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In hun geheel zijn bewaard de 24 Katechesen (verklaringen van de
geloofsbelijdenis en van de heilige mysteriën der Kerk) welke hij, of zijn
opvolger bisschop Joannes van Jerusalem, in de basiliek van het heilig Graf
gedurende de vasten en de Paasweek voor de geloofsleerlingen en
nieuwgedoopten heeft gehouden. Hieraan zijn ontleend de passages op bl. 344,
629 en 893.
DIONYSIUS DE KARTHUIZER (1402-1471), geboortig uit Rijckel in België en
kloosterling in de Karthuizerij te Roermond, schrijver van mystieke en ascetische
werken. In zijn affectieve spiritualiteit is hij, evenals de andere auteurs van de
Karthuizer school, een volgeling van den heiligen Bernardus. Het korte gebed
op bl. 362 is ontleend aan zijn Samenspraak tussen den Zaligmaker en den mens.
EDMUND, heilige (omstr. 1180-1240), leraar te Oxford, aartsbisschop van
Kantelberg, bekend wegens zijn ijver voor de tucht en de vrijheid der Kerk.
Hem wordt toegeschreven het gebed op bl. 161.
ELIZABETH VAN DE HEILIGE DRIEVULDIGHEID (1880-1906), religieuze in de
Carmel van Dijon. Het gebed op bl. 855 is ontleend aan de na haar dood
uitgegeven Souvenirs, welke ons de begenadigde vrouw doen kennen in haar
voortdurende vereniging met de drie goddelijke Personen, aan wier geheim zij
zich bijzonder had toegewijd en in wier nabijheid zij de kracht vond voor de
zwaarste offers.
ELPIS, een christelijke dichteres uit de eerste helft van de 6e eeuw, die de
feestelijke lofzangen schreef welke in de getijden van het feest der apostelen
Petrus en Paulus worden gezongen (bl. 1224 en 1225). Wellicht moet zij
vereenzelvigd worden met Rusticiana, de echtgenote van den christelijken
staatsman en wijsgeer Boëthius.
EPHREM, heilige en kerkleraar (omstr. 306-373), diaken en leraar te Edessa in
Syrië, theoloog en grootste der Syrische dichters, wiens poëzie den Grieksen
kerkelijken dichters tot voorbeeld heeft gestrekt. Zovele preken, gebeden en
liturgische lofzangen uit een latere tijd dragen reeds in de oudste vertalingen
zijn beroemde naam, dat de eigenlijke omvang van zijn litteraire nalatenschap
nog altijd niet met volstrekte zekerheid kan worden vastgesteld. Authentiek is
bijvoorbeeld de lofzang waaraan de tekst op bl. 554 is ontleend. Bijzonder talrijk
zijn de hem toegeschreven lofprijzingen van de Moeder Gods, waarvan men er
een tweetal vindt op bl. 1008 en 1133, en die naar de inhoud geheel
overeenstemmen met teksten welke Ephrem zonder twijfel heeft geschreven.
Andere gebeden en passages, die al of niet met recht zijn naam dragen, op bl.
325, 356, 372, 529, 575, 626, 1491 en 1499.
EPIPHANIUS, heilige (gest. 403), bisschop van Salamis op Cyprus en kerkelijk
schrijver. Toegevoegd aan zijn werken zijn enkele
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Griekse geschriften van onbekende herkomst bewaard gebleven, onder meer
enkele preken op het Paasfeest waaraan de overwegingen op bl. 742 en 772, en
het gebed Liefdevolle God en Heer op bl. 1431 zijn ontleend.
ERASMUS, Desiderius (omstr. 1466-1536), humanistisch geleerde. Behalve
wetenschappelijke geschriften en tekstuitgaven zijn van hem ook een aantal
gebeden bewaard gebleven, die men eveneens behoort te kennen om over zijn
gecompliceerde persoonlijkheid een oordeel te kunnen vormen. Enkele dezer
gebeden (uit de Precationes aliquot, opdragen aan Daniël Paumgartner) op bl.
332, 338, 523 en 1434.
FÉNELON, François (1651-1715), opvoeder van den kleinzoon van koning
Lodewijk XIV, aartsbisschop van Kamerijk. Hij was de tijdgenoot en
aanvankelijk de vriend van Bossuet, die hem sinds 1697 heftig bestreed wegens
zijn inzichten in de mystieke theologie, door Bossuet als quietistisch beschouwd.
Inderdaad werden enkele stellingen (een overschatting van de staat van zuivere
liefde tot God, waardoor onder meer aan de deugd van hoop en aan de practische
beoefening der deugden wordt tekort gedaan) uit Fénelon's geschrift Les maximes
des Saints door paus Innocentius XII veroordeeld, aan welke veroordeling de
vrome bisschop zich in het openbaar met grote nederigheid onderwierp. Evenzeer
als zijn aantrekkelijk en genuanceerd karakter leert men Fénelon's theologisch
en geestelijk inzicht kennen in zijn geschriften. Aan zijn Manuel de piété, dat
hij aan het eind van zijn leven heeft samengesteld, zijn de gebeden ontleend op
bl. 948, 1463 en 1491.
FRANCISCUS VAN ASSISI, heilige (1181-1226), stichter van de orden der
Minderbroeders en der Clarissen, door zijn verheven voorbeeld, dat tot in onze
tijd zijn invloed doet gelden, een van de grootste meesters van het geestelijke
leven. Van de weinige teksten, die van hem bewaard zijn gebleven, vindt men
er enkele op bl. 506, 957, 1136 en 1450.
FRANCISCUS VAN SALES, heilige en kerkleraar (1567-1622), bisschop van
Genève, een der belangrijkste en meest invloedrijke geestelijke schrijvers van
de nieuwere tijd. Als humanist heeft hij in de spiritualiteit een psychologisch
element gebracht, dat daaruit niet meer is verdwenen. In zijn Inleiding tot het
godvruchtig leven vindt men de overigens zeer voorzichtige en niet te
systematische aanwijzingen voor de practijk van het geestelijke leven
(schietgebeden, gewetensonderzoek, jaarlijkse retraite, geestelijke leiding) welke
sindsdien in de Kerk traditioneel zijn geworden. Het hoofdwerk van Franciscus
is zijn Verhandeling over de liefde tot God, waarin hij de ware cultuur der ziel
beschrijft, zoals deze zich ontwikkelt tot de onafgebroken staat van liefde
waarmede de mens de liefde van God weerspiegelt en beantwoordt. Enkele
gebedsteksten van den heilige, welke aan genoemde werken zijn ontleend, vindt
men op bl. 159, 1033, 1148 en 1451.
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FRANCISCUS XAVERIUS, heilige (1506-1552), de grootste geloofsverkondiger
van de nieuwe tijd. Van zijn hand zijn de gebeden op bl. 995 en 1438; de
verzuchting op bl. 991. een Spaans sonnet dat de heilige dikwijls in Latijnse
vertaling bad, draagt reeds van ouds zijn naam.
FULBERTUS, heilige (960-1028), bisschop van Chartres, een der meest bekende
en geleerde kerkvorsten van zijn tijd. De passage op bl. 311 is aan een zijner
preken ontleend.
FULGENTIUS, heilige (468-533), die als bisschop van Ruspe in Africa onvermoeid
het Arianisme bestreed en, na door de Vandalen naar Sardinië te zijn verbannen,
Augustinus' leer betreffende de genade verdedigde, zodat hij met recht de
grootste leerling van den kerkvader wordt genoemd. Tot deze laatste reeks
geschriften behoort het werk waaraan de overweging op bl. 846 is ontleend;
een passage uit een zijner preken op bl. 1253.
GEORGIUS WARDA (13e eeuw), Nestoriaans dichter, die zijn bijnaam ontleent
aan de verzameling Syrische hymnen, ‘de Roos’ geheten. Een passage uit zijn
uitvoerige lofzang op de heilige Maagd Maria vindt men op bl. 1028.
GERMANUS VAN KONSTANTINOPEL, heilige (gest. 733), als patriarch van de
keizerstad een ijverig verdediger van de rechtzinnige leer betreffende de verering
der heilige beeltenissen, vooral bekend wegens de preken ter ere van de heilige
Moeder Gods, die van hem bewaard zijn gebleven. Gedeelten hieruit op bl.
1025 en 1143. Ook een aantal liturgische hymnen worden hem toegeschreven
(bl. 558).
GERTRUDIS DE GROTE, heilige (1256-1301), hoogbegenadigde religieuze in het
klooster Helfta in Saksen. Uit haar geschriften - de Oefeningen en de
Openbaringen - leren wij haar theologisch zeer diepzinnige en affectieve
spiritualiteit kennen, welke in navolging van die van den heiligen Bernardus
grotendeels op de overweging van de geheimen van de Mensheid des Heren is
gericht (reeds met voorliefde vereerd onder het symbool van Jesus' heilig Hart).
Deze spiritualiteit heeft op vele latere geestelijke schrijvers, onder meer op
Lanspergius en Blosius, een belangrijke invloed uitgeoefend. Gebeden in dit
boek zijn ontleend hetzij aan de Oefeningen (bl. 327, 370, 379, 391, 508, 971,
1149, 1173, 1186 en 1451), hetzij aan de Openbaringen (bl. 991, 996 en 1033),
hetzij aan de Preces Gertrudianae, in 1670 te Keulen uitgegeven, waarin een
onbekende asceet andere passages uit de Openbaringen tot gebeden heeft
gerangschikt (bl. 1250, 1280, 1285 en 1308).
GINHAC, Paul (1824-1895), die in Frankrijk als priester van de Sociëteit van
Jesus geheel zijn leven heeft gewijd aan de vorming van jonge religieuzen. Zijn
gebed tot den heiligen Ignatius op bl. 1287.
GRANDMAISON, Léonce de (gest. 1926), leider van geestelijke oefeningen in
Frankrijk, een van de belangrijkste geestelijke
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schrijvers van de Sociëteit van Jesus uit de laatste tijd. Algemeen bekend is zijn
gebed tot de heilige Moeder Gods op bl. 1149.
GREGORIUS DE GROTE, heilige (omstr. 540-604), paus en kerkleraar. Voor de
spiritualiteit zijn van bijzonder groot belang gebleven zijn Dialogen (waarin
het leven van den heiligen Benedictus), de Regula pastoralis over de zielzorg,
en de Moralia in Job die als het meest klassieke werk over christelijke zedenleer,
ascese en mystiek mogen gelden. Volgens een oude Angelsaksische overlevering,
die niet geheel van grond is ontbloot, worden hem de kerkelijke hymnen over
het zesdagenwerk toegeschreven (in de Vespers van Zondag tot en met Vrijdag;
bl. 197 vlg.). In later tijd heeft men zijn naam ook verbonden aan andere
lofzangen (bv. Audi benigne Conditor op bl. 610) en aan enkele
vroeg-middeleeuwse gebeden, waarvan men er een op bl. 500 aantreft.
GREGORIUS VAN NAZIANZE, heilige (gest. omstr. 390), bisschop van
Konstantinopel en van zijn vaderstad Nazianze in Cappadocië, evenals zijn
vriend Basilius moedig bestrijder van het Arianisme, de beroemdste redenaar
van zijn tijd, wegens de bijzondere betekenis van zijn dogmatische preken in
de Oosterse Kerken ‘de theoloog’ genoemd. De overweging op bl. 773 is
ontleend aan een preek, die hij op het Paasfeest heeft gehouden.
GREGORIUS VAN NYSSA, heilige (gest. 394), bisschop van Nyssa in Cappadocië,
broeder van Basilius en vriend van Gregorius van Nazianze (tezamen worden
de drie de ‘Vaders van Cappadocië’ genoemd), beiden overtreffend door zijn
speculatieve begaafdheid. Voor de spiritualiteit en voor de theologie der mystiek
zijn van bijzonder groot belang zijn verhandeling Over het leven van Moses en
zijn homilieën over het Hooglied. Ook vele andere geestelijke geschriften van
zijn hand zijn, vooral in het christelijke Oosten, klassieke teksten over de
spiritualiteit gebleven. De overweging op bl. 543 is aan een van Gregorius'
preken ontleend, de tekst op 1481 aan De instituto christiano en die op bl. 1495
aan zijn verhandeling Over de psalmen.
GRIFFET, Henri (1698-1771), priester van de Sociëteit van Jesus, apologeet en
historicus, schrijver van enkele in zijn tijd zeer gewaardeerde devote werken.
Een gebed hieruit op bl. 327.
GRIGNION DE MONTFORT, heilige Louis (1673-1716), onvermoeid volksprediker,
stichter van het Gezelschap van Maria en van de Congregatie van de Dochters
der Wijsheid, geestelijk schrijver. In zijn voornaamste geschrift, de Verhandeling
over de ware godsvrucht tot de heilige Maagd, heeft hij, steunend op de
beginselen welke reeds waren geformuleerd door kardinaal de Bérulle, de devotie
tot de Moeder Gods gepropageerd welke hij de ‘liefdeslavernij jegens Jesus
door Maria’ heeft genoemd. De idee van deze bijzondere toewijding is uitgedrukt
in het gebed van den heilige, dat men vindt op bl. 1150.
HERMAN CONTRACTUS (de Kreupele; 1013-1054), monnik van de
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abdij Reichenau, wetenschappelijk schrijver, dichter en componist. Of hij
inderdaad de dichter van Alma Redemptoris Mater en Salve Regina is, kon nog
altijd niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
HIËRONYMUS, heilige en kerkleraar (omstr. 347-419 of 420), monnik in Palestina,
een der grootste geleerden uit de kerkelijke oudheid, vertaler van de heilige
Schrift en bewerker van de klassieke Latijnse Bijbeltekst, die de ‘Vulgata’ wordt
genoemd. Voor de geschiedenis van de spiritualiteit zijn vooral zijn ascetische
brieven van belang, voor het merendeel gericht aan de vrome vrouwen die zich
onder zijn leiding hadden gesteld. Een gebed van den heilige op bl. 357; een
gebed dat hem van oudsher is toegeschreven op bl. 158.
HILARIUS VAN POITIERS, heilige en kerkleraar (gest. 367), de belangrijkste
Westerse theoloog van zijn tijd, de aanvoerder der Gallische bisschoppen in
hun strijd tegen het Arianisme en daarom door keizer Constantius naar
Klein-Azië verbannen, waar hij zijn hoofdwerk Over de Drievuldigheid schreef.
Belangrijk zijn ook zijn exegetische geschriften. Na zijn terugkomst in zijn
bisschopsstad heeft hij, naar het voorbeeld van de Griekse hymnen die hij in
het Oosten had leren kennen, een aantal Latijnse lofzangen gedicht. De eigenlijke
schepper van de kerkelijke poëzie in het Westen zou echter de heilige Ambrosius
worden. Aan De Trinitate zijn de passages op bl. 562 en 846 ontleend.
HORSTIUS, Jacob Merlo (1597-1644), genaamd naar zijn geboorteplaats Horst
in Nederlands Limburg, gedurende lange tijd pastoor te Keulen, geestelijk
schrijver. Het meest bekend is zijn gebedenboek Paradisus animae, waaraan
het gebed op bl. 328 is ontleend.
IGNATIUS VAN LOYOLA, heilige (1491-1556), stichter van de Sociëteit van Jesus,
door zijn Geestelijke oefeningen een van de grote meesters van het geestelijke
leven. De schijnbaar zo eenvoudige stellingen, uitwerkingen en raadgevingen
welke de Oefeningen bevatten, zijn de vrucht van een diep geestelijk inzicht.
Voor velen is deze handleiding voor de retraite, hoe dan ook benut, de oproep
geweest tot een volmaakter leven en de voortdurende gids bij hun opgang tot
God. De systematisering van de practijk van het geestelijke leven (onder meer
van meditatie en gewetensonderzoek) welke sint Ignatius voorstaat, is door vele
latere geestelijke schrijvers ten dele overgenomen, zodat de Geestelijke
oefeningen er meer dan enig ander geschrift toe hebben bijgedragen de
spiritualiteit van de nieuwere tijd haar eigen karakter te geven. De bekende
‘regels’ uit de Oefeningen betreffende de bekoringen, de geestelijke vertroosting
en de troosteloosheid vindt men op bl. 1482, die betreffende de onderscheiding
der geesten op bl. 1484. Voor de meditatie over de twee legervanen vgl. bl. 624.
De ‘opdracht’ die in de nieuwere missaals onder de gebeden na de mis is
opgenomen (bl. 298) is
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van den heiligen Ignatius; de aanroepingen Ziel van Christus, door Ignatius aan
het begin van de Oefeningen afgeschreven, zijn echter van oudere datum.
ISAAC VAN STELLA (gest. 1147), geboren in Engeland, Cisterciënser abt van
het klooster Stella in het bisdom Poitiers. Van zijn geestelijke geschriften zijn
vooral zijn preken van belang; aan een daarvan is het gebed op bl. 625 ontleend.
IVO VAN CHARTRES, heilige (gest. 1116), als bisschop van Chartres en als
canonist een van de belangrijkste kerkvorsten van zijn tijd. Aan zijn theologisch
zeer belangrijke preken zijn de overwegingen op bl. 605 en 1009 ontleend.
JACOB VAN SARUG, door de Syriërs Mar Jacob genaamd (gest. 521),
monophysietisch (?) bisschop van Batnae nabij Edessa, vruchtbaar dichter en
kerkelijk schrijver, aan wien ook vele (naar inhoud geheel rechtzinnige) Syrische
liturgische teksten worden toegeschreven. Een dezer gebeden op bl. 316.
JACOPONE DA TODI, zalige (omstr. 1230-1306), Minderbroeder, dichter van de
sequentia Stabat Mater, bl. 989.
JOANNES BOSCO, heilige (1815-1888), priester en vader van de overzorgde
jeugd, stichter van de Congregatie der Salesianen. Zijn leven en al zijn
ondernemingen stelde hij onder de bescherming van de heilige Moeder Gods,
die hij bij voorkeur aanriep onder de titel Hulp der christenen. Daartoe stelde
hij ook het gebed op bl. 1152 samen.
JOANNES CHRYSOSTOMUS, heilige en kerkleraar (354-407), priester te Antiochië
en bisschop van Konstantinopel, van welke zetel hij wegens zijn verdediging
van de rechten en de zedenwet der Kerk werd verdreven, zodat hij in ballingschap
is gestorven. De talrijke preken die van hem bewaard bleven, voor het merendeel
verklaringen van de heilige Schrift, doen ons hem kennen als een der grootste
redenaars der kerkelijke oudheid. Van zijn geestelijke verhandelingen is vooral
bekend gebleven het geschrift Over het priesterschap. Ook de brieven, welke
de heilige tijdens zijn ballingschap aan de heilige weduwe Olympias zond,
behoren tot de klassieke teksten der spiritualiteit. De korte tekst op bl. 1494
vindt men in de bekende preek Op de woorden: Ik aanschouwde den Heer. Ten
onrechte wordt aan Chrysostomus de herziening van liturgische teksten
toegeschreven. De bijzonder grote verering die de heilige bisschop en moedige
belijder reeds spoedig na zijn dood in het Oosten genoot, is oorzaak dat niet
alleen de meest bekende Liturgie volgens de Byzantijnse ritus maar ook tal van
andere gebeden in de Griekse getijdenboeken zijn naam dragen (bl. 321 en 322).
De korte homilie, welke gedurende de Paasdienst in de kerken van het
Byzantijnse Oosten wordt voorgelezen (bl. 771), is wel niet van Chrysostomus.
JOANNES CLIMACUS, heilige (gest. omstr. 649), monnik in het klooster van de
Sinai, die zijn bijnaam ontleent aan zijn Ladder
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van het paradijs. Van de vele geestelijke werken, die door Oosterse monniken
in de 6e en 7e eeuw zijn geschreven (en die een belangrijk bestanddeel vormen
van het sinds het begin der vorige eeuw in het Griekse en Slavische Oosten
algemeen verspreide verzamelwerk Philokalia), is slechts de Klimax van Joannes
in het Westen beter bekend. Een korte passage hieruit op bl. 1490.
JOANNES VAN DAMASCUS, heilige en kerkleraar (gest. 749), monnik in het
beroemde Sint Sabas-klooster nabij Jerusalem, wegens zijn uitgebreide
wetenschap en litteraire werkzaamheid als de laatste der Griekse kerkvaders
beschouwd, verdediger van de traditionele kerkelijke leer betreffende de verering
der heilige beeltenissen. Zijn voornaamste geschrift is de Bron des geloofs, een
uitvoerige wijsgerige en theologische verhandeling. Van zijn overige werken
is vooral een aantal homilieën bekend; aan een ervan, een preek op het feest
van de Tenhemelopneming der Moeder Gods, is het gebed op bl. 1144 ontleend.
In de Oktoëchos en andere Griekse getijdenboeken wordt hem het auteurschap
van vele lofzangen toegekend; vele daarvan zijn inderdaad van zijn hand (bl.
558, 786 en 920). Joannes zou ook de schrijver zijn van de lofzang ter ere van
de heilige Moeder Gods op bl. 1131.
JOANNES VAN FÉCAMP (gest. 1079), geboren nabij Ravenna, abt van het
Benedictijnerklooster te Fécamp in Normandië. Van hem waren bekend enkele
kleine ascetische verhandelingen, welke hij tot Agnes, de weduwe van keizer
Hendrik III, richtte. Sinds door de onderzoekingen van Dom A. Wilmart
vaststaat, dat Jean de Fécamp ook de auteur is van tal van overwegingen en
gebeden die in de zgn. Meditationes en het Manuale van sint Augustinus worden
aangetroffen of werden toegevoegd aan de geschriften van den heiligen
Anselmus, beschouwt men hem als den belangrijksten geestelijken schrijver
van zijn tijd. Enkele dezer innige gebeden, waaruit duidelijk zijn geestelijke
verwantschap met den heiligen Augustinus blijkt, vindt men op bl. 505, 959 en
1171. De passage op bl. 1491 is ontleend aan zijn geschrift De divina
contemplatione. Dat ook het uitvoerige zgn. Gebed van Ambrosius, dat reeds
in de 11e eeuw onder de gebeden vóór de mis wordt aangetroffen (een gedeelte
hiervan op bl. 258-260), van zijn hand zou zijn, is echter minder zeker.
JOANNES VAN FERMO, heilige (omstr. 1259-1322), priester van de orde der
Minderbroeders, kluizenaar op de Alvernaberg. Een gebed van dezen mysticus
op bl. 360.
JOANNES VAN HET KRUIS, heilige en kerkleraar (1542-1591), als medewerker
van de heilige Teresia van Avila hervormer van de orde der Carmelieten
(ongeschoeide C.), de grootste mystieke schrijver sinds de middeleeuwen. In
dogmatisch opzicht zijn Joannes' beroemde werken niet diepzinniger dan andere
geschriften van zijn tijd, maar door zijn extatische Godsliefde, gepaard aan een
door scherp psychologisch inzicht geleide levenservaring, zijn zij de klassieke
teksten der mystieke theologie geworden
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voor de volgende eeuwen. Ook zij die eerst aan het begin staan van de weg,
waarvan de heilige in zijn hoofdwerken de latere stadia beschrijft, zullen met
vrucht zijn Geestelijke grondgedachten en raadgevingen lezen. Hieraan is de
korte passage op bl. 618 ontleend. Een tweetal gebeden van den heilige op bl.
363 en 1148.
JOANNES DE MONNIK zie Joannes van Damascus.
JOANNES VAN RUUSBROEC, zalige (1293-1381), priester te Brussel, prior van
het klooster der Augustijner koorheren van Groenendael, de grootste der
Nederlandse mystieke schrijvers. De subtielste gedachten van zijn geestelijke
leer, welke hij onder meer in het derde deel van zijn hoofdwerk Het sieraad der
geestelijke bruiloft neerschreef, hebben in de volgende eeuwen bij sommigen
tegenspraak opgeroepen. Van de andere kant echter vindt men in de latere
geschiedenis van de spiritualiteit herhaaldelijk sporen van zijn diepgaande
invloed. Bij zijn leven heeft de zalige, behalve op zijn onmiddellijke omgeving,
onder meer invloed uitgeoefend op Tauler en zijn vriend Geert Groote. Gebeden,
ontleend aan Ruusbroec's kleinere werken, op bl. 555 en 959.
JOANNES-MARIA VIANNEY, heilige (1786-1859), pastoor van Ars (zie bl. 1292).
Een gebed van den heilige op bl. 329.
JOSEPH DE DICHTER, of van Sicilië (813-883), monnik te Konstantinopel, dichter
van Griekse liturgische lofzangen. Hij schreef de strofen ter ere van de heilige
Moeder Gods (uit de getijden van het voorfeest van de Verschijning des Heren)
op bl. 559.
LANSPERGIUS, Joannes (omstr. 1490-1539), Karthuizer monnik te Keulen,
geestelijk schrijver, verzorgde de eerste gedrukte uitgave van de geschriften
van de heilige Gertrudis de Grote, door wier spiritualiteit hij sterk was beïnvloed.
Een tekst van zijn hand vindt men op bl. 943.
LAURENTIUS JUSTINIANUS, heilige (1381-1455), bisschop en eerste patriarch
van zijn vaderstad Venetië, schrijver van enkele ascetische verhandelingen. Een
gebed van den heilige op bl. 819.
LEO DE GROTE, heilige en kerkleraar (gest. 461), de grootste paus van de 5e
eeuw, wiens preken tot de schoonste Latijnse teksten uit de kerkelijke oudheid
behoren. Aan deze preken zijn ontleend de overwegingen op bl. 613, 636 en
820, en het gebed op bl. 733.
LEO XIII (1810-1903) heeft nog als paus en tot in hoge ouderdom Latijnse en
Italiaanse gedichten geschreven. Hieronder is de lofzang voor het feest van de
heilige Familie (bl. 588), waarvan hij de verering door de instelling van een
nieuwe feestdag heeft bevorderd.
LEONARDUS A PORTU MAURITIO, heilige (1676-1751), priester van de orde der
Minderbroeders wier regel hij naar de oorspronkelijke gestrengheid beleefde,
die geheel zijn leven aan het apostolaat der prediking heeft gewijd. De geestelijke
werkjes die hij
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heeft nagelaten zijn voornamelijk gewijd aan de oefening van de Kruisweg en
aan de godsvrucht tot het heilig Sacrament. Een voor Leonardus' spiritualiteit
typerend gebed ter ere van het heilig Sacrament op bl. 955.
LODEWIJK VAN GRANADA (1504-1588), Spaans Dominicaan, schrijver van
enkele ascetische werken. Het meest bekend is zijn Gids der zondaars. Zijn
boek Over het gebed en de overweging is grotendeels een navolging van het
Ejercitatorio van den Benedictijner abt Garcia de Cisneros, dat ook aan Ignatius
tot voorbeeld heeft gediend. Op zijn beurt zou het werk van Lodewijk van
Granada weer worden nagevolgd door den heiligen Franciscus van Sales. Het
gebed op bl. 957 is ontleend aan El memorial de la vida christiana.
LOUIS GRIGNION DE MONTFORT zie Grignion de Montfort.
MACARIUS DE GROTE of de Egyptenaar, heilige (gest. omstr. 390),
monnikenvader in de Nitrische woestijn. Het is niet duidelijk of hem de voor
de oudste geschiedenis der spiritualiteit zo belangrijke Geestelijke toespraken
(over de middelen welke de ziel door den Heiligen Geest tot de vereniging met
Christus doen komen) inderdaad mogen worden toegeschreven. De korte passage
over het gebed op bl. 1490 is aan een dezer toespraken ontleend.
MAKEBLIJDE, Lodewijk (1564-1630), Zuid-Nederlands priester van de Sociëteit
van Jesus, lange tijd werkzaam in de Hollandse missie, dichter en vruchtbaar
geestelijk schrijver. Het gebed op bl. 1455 is ontleend aan zijn Den schat der
gebeden.
MAR JACOB zie Jacob van Sarug.
MARGARETA-MARIA ALACOQUE, heilige (1647-1690), hoogbegenadigde
religieuze van de Visitatie te Paray-le-Monial, door Christus uitverkoren om de
devotie tot zijn heilig Hart te verspreiden (zie bl. 965). Twee gebeden, waarin
de heilige zelf deze godsvrucht tot uitdrukking heeft gebracht, vindt men op bl.
973 en 974.
MARGARETA VAN CORTONA, heilige (gest. 1297), die zich voor haar zondig
leven de zwaarste boetedoeningen oplegde en van God uitzonderlijke
genadegaven ontving. Gebeden, die door de heilige boetelinge zouden zijn
opgetekend, op bl. 333 en 958.
MARGARETA VAN HET HEILIG SACRAMENT (1590-1660), dochter van de zalige
Maria van de Menswording (Madame Acarie), hoogbegenadigde kloosterlinge
in de door haar moeder te Parijs gestichte Carmel. Een kort gebed van haar hand
op bl. 334.
MARMION, Columba (1858-1923), van Ierse afkomst, abt van de Benedictijner
abdij van Maredsous, wiens geestelijke conferenties, geheel steunend op sint
Paulus' verheven uiteenzettingen over de genade, zijn bijeengevoegd tot de drie
bekende verhandelingen. De overweging op bl. 872 is een samenvatting van
een hoofdstuk uit Christus in zijn mysteriën.
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MAXIMUS VAN TURIJN, heilige (gest. na 465), bisschop van de gelijknamige
stad, bekend door een groot aantal korte preken die van hem bewaard zijn
gebleven. Een passage uit een preek op het feest van 's Heren Hemelvaart op
bl. 802.
MECHTILD VAN HACKEBORN, heilige (1241-1299), medezuster van de heilige
Gertrudis de Grote in het klooster van Helfta (wel te onderscheiden van de
heilige Mechtild van Maagdenburg en van de heilige abdis van Edelstetten).
Het boek dat naar haar openbaringen is opgetekend, Legatus divinae pietatis,
valt ten dele samen met de Openbaringen van de heilige Gertrudis, en is dan
ook dikwijls tezamen met de geschriften van de heilige Gertrudis uitgegeven.
De uitvoerige groet aan Jesus' heilig Hart, welke in de naar Mechtild's
mededelingen geschreven tekst voorkomt, vindt men op bl. 970; een gebed tot
de heilige Maria Magdalena, door den anonymen compilator van de Preces
Gertrudianae naar aanleiding van een andere passage in de Legatus
samengesteld, op bl. 1310.
MERLO-HORSTIUS zie Horstius.
METROPHANES (gest. omstr. 900), bisschop van Smyrna, genoemd als dichter
van de Triadika (strofen ter ere van de allerheiligste Drievuldigheid) in de
Griekse Oktoëchos. Een aantal dezer strofen op bl. 856.
NAKATENUS, Wilhelmus (1617-1682), priester van de Sociëteit van Jesus,
dichter, dertig jaar lang predikant in de Dom van Keulen. Zijn Caeleste Palmetum
is eeuwen lang, telkens aangevuld, in het Latijn of in vertaling, het meest
verspreide gebedenboek geweest. In dit boek treft ons naast tal van toendertijd
nieuwe oefeningen de liturgisch bepaalde godsvrucht zoals deze sinds de latere
middeleeuwen tot in de 17e eeuw beoefend is. Enkele van Nakatenus' teksten
en traditionele gebeden, welke in latere uitgaven aan het Caeleste Palmetum
zijn toegevoegd, vindt men op bl. 338, 339, 1185, 1186.
NEWMAN, kardinaal John Henri (1801-1890), bekeerling uit het Anglicanisme,
priester van het Oratorium, de meest oorspronkelijke katholieke denker en
theoloog uit de vorige eeuw. Het is uiterst moeilijk in de rijk genuanceerde
gedachtengang van zijn theologische werken of zelfs in zijn preken een
spiritualiteit aan te wijzen, die in het kort als zijn ascetisch en geestelijk inzicht
zou kunnen worden geformuleerd. De voornaamste gedachten en de aansporingen
tot godvruchtige practijken die wij in de Meditations on Christian Doctrine en
in de Meditations and Devotions vinden, zijn de traditionele, die wij bij al de
goede geestelijke schrijvers van de 19e eeuw aantreffen. Maar ook in deze
eenvoudige gebeden treft ons telkens zijn persoonlijk, scherp psychologisch
inzicht en bovenal de volkomen oorspronkelijke uitdrukking van zijn innige
ontroering. En daarom behoren zij tot de belangrijkste geestelijke teksten van
de nieuwe tijd. Teksten en gebeden uit deze werkjes vindt men op bl. 345, 377,
510, 740, 815, 840, 983 (een van Newman's oefeningen
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voor de Kruisweg), 1136, 1425, 1430, 1435, 1439 (voor de bekering der Joden),
1451, 1473, 1480 (Een korte weg naar de volmaaktheid) en 1511.
NICOLAAS VAN CUSA, kardinaal (1401-1464), bisschop van Brixen, ijveraar
voor de kerkelijke hervorming, rechtsgeleerde en vroom humanist, de
oorspronkelijkste christelijke wijsgeer en theoloog van zijn tijd. Aan een zijner
preken is het gebed op bl. 956 ontleend.
NICOLAAS DE FRANSMAN (gest. na 1270), tweede algemene overste der
Carmelieten na hun komst in Europa. De passage op bl. 1501 is ontleend aan
zijn geschrift Ignea sagitta, waarin hij zijn medebroeders bezweert het
kluizenaarsideaal van de Carmel niet ontrouw te worden.
NOTKER BALBULUS (de Stamelaar), zalige (gest. 912), monnik van Sankt Gallen,
geschiedschrijver, dichter en componist. De vertaling van een zijner sequentiae
op bl. 836.
OLIER, Jean (1608-1657), stichter van het seminarie en van de Congregatie van
Saint-Sulpice te Parijs. Door Charles de Condren geestelijk gevormd
overeenkomstig de geest van kardinaal de Bérulle, werd hij op zijn beurt een
ervaren zielenleider en door zijn op de practijk gerichte geschriften (door
zelfverloochening komen tot de gemeenschap met Christus, het vleesgeworden
Woord Gods) de voornaamste vertegenwoordiger van de zgn. School van
Saint-Sulpice. Aan zijn kleinere geestelijke werken zijn ontleend de
overwegingen op bl. 539 en 860, en het gebed op bl. 961.
ORIGENES (gest. 253 of 254), priester en leider van de theologische scholen te
Alexandrië en Caesarea in Palestina, de grootste geleerde der kerkelijke oudheid.
Anderhalve eeuw na de dood van Origenes, die duidelijk getuigd heeft dat hij
zich in geen enkel opzicht van de rechtzinnige leer der Kerk wilde verwijderen,
zijn enkele van zijn theologische meningen veroordeeld. Middellijk heeft hij
echter, vooral door zijn verklaringen van de heilige Schrift, de
theologisch-geestelijke traditie der Kerk zeer sterk beïnvloed, doordat onder
meer de drie Vaders van Cappadocië (aanvankelijk ook sint Hiëronymus) zich
als zijn leerlingen hebben beschouwd. Enkele korte passages uit zijn geschriften
op bl. 1220 (het gebed Almachtige God) en 1498.
PALUMBELLA, Callisto (18e eeuw), priester van de orde der Servieten, dichter
van de gewrongen en theologisch niet zeer diepzinnige lofzangen van de getijden
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Bl. 1043 en 1045.
PASCAL, Blaise (1623-1662), mathematicus en wijsgeer, die bij al zijn oprechte
vroomheid een onvoldoend theologisch inzicht bezat om de eigenlijke
draagwijdte van de theologische strijdvragen van zijn tijd te doorzien. Van het
gebed dat hij tijdens een zijner veelvuldige ziekten schreef - een zeer persoonlijk
gebed
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waaruit naast andere karaktertrekken vooral zijn diep-christelijk vertrouwen
blijkt - vindt men het grootste gedeelte op bl. 1505 vlg.
PASCHALIS BAYLON, heilige (1540-1592), lekebroeder van de orde der
Minderbroeders, die hij als portier diende, bekend wegens zijn grote godsvrucht
tot het heilig Sacrament. Onder de weinige geschreven fragmenten die men na
zijn dood heeft verzameld, bevindt zich het gebed, waarvan men op bl. 326 de
vertaling vindt.
PAULUS DE DIAKEN (gest. 799), monnik en geschiedschrijver. Zijn belangrijkste
kerkelijke werken zijn het Homiliarium dat hij in opdracht van Karel den Grote
bijeenbracht (deze verzameling ten dienste van de getijden ligt grotendeels ten
grondslag aan de lezingen uit de geschriften der Vaders in het brevier), het
Leven van den heiligen Gregorius den Grote en een aantal hymnen. Onder meer
schreef hij de lofzangen ter ere van sint Joannes den Doper op bl. 1189 en 1192.
PERREYVE, Henri (1831-1865), priester en kerkhistoricus, auteur van een groot
aantal devote werken. Een gebed tot de heilige Moeder Gods op bl. 1027.
PETRUS CANISIUS, heilige en kerkleraar (1521-1597), geboren te Nijmegen,
priester van de Sociëteit van Jesus, door zijn onvermoeide strijd voor het behoud
der Kerk de tweede apostel van Duitsland genoemd. Twee gebeden van den
heilige op bl. 510 en 1280.
PETRUS CHRYSOLOGUS, heilige en kerkleraar (gest. omstr. 450), bisschop van
Ravenna. Uit de vele preken die van hem bewaard zijn gebleven, vindt men op
bl. 577 een gedeelte van een preek op het feest van de Verschijning des Heren.
PETRUS DAMIANI, heilige (1007-1072), monnik van de orde der Camaldulensen,
kardinaal en bisschop van Ostia, een der grootste figuren van de kerkelijke
hervorming in de 11e eeuw, welke hij ook heeft gediend door zijn talrijke
kerkrechtelijke en geestelijke geschriften die hem de titel van kerkleraar hebben
verzekerd. Aan een zijner preken is de uitvoerige tekst op bl. 952-954 ontleend.
Naast gebeden door den heilige zelf opgesteld (bl. 619-621, 837, 993 en 1135),
zijn er onder zijn geschriften andere bewaard die uit een oudere liturgische
verzameling zijn overgeschreven (bl. 734 en 992). De vertaling van een van
zijn lofzangen vindt men op bl. 539.
PIGNATELLI, zalige Joseph (1737-1811), werd bij de opheffing van de Sociëteit
van Jesus in Spanje verbannen, werkte later in Italië voor haar heroprichting.
Dagelijks bad de zalige het gebed van overgave aan Gods voorzienigheid op
bl. 159, dat ofwel door hem samengesteld of door prinses Elisabeth van
Frankrijk, zuster van koning Lodewijk XVI, in 1794 tijdens het Schrikbewind
ter dood gebracht.
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PRUDENTIUS (348 - na 405), Spanjaard, de belangrijkste christelijke Latijnse
dichter. Aan zijn verzameling Cathemerinon zijn ontleend de kerkelijke
lofzangen op bl. 124, 127, 131, 580 en 1258; die op bl. 917 is uit fragmenten
van Prudentius' hymne op de Verschijning des Heren samengesteld.
RABANUS MAURUS, zalige (gest. 856), monnik, abt van Fulda en bisschop van
Mainz, als geleerde en schrijver de waardige opvolger van zijn leermeester
Alcuinus. Volgens een geloofwaardige overlevering schreef hij de lofzangen
ter ere der heiligen en engelen op bl. 1166, 1169, 1178, 1181 en 1244. Enkelen
noemen hem ook als auteur van de lofzang Veni Creator Spiritus (bl. 832).
RICHARD VAN CHICHESTER, heilige (1197-1253), kanselier van Oxford en
Cambridge, bisschop van Chichester. Het gebed op bl. 948 heeft de heilige wel
opgetekend tijdens de vervolging, welke hij als bisschop jaren lang heeft
ondergaan.
RICHARD ROLLE (omstr. 1290-1349), student te Oxford, sinds zijn negentiende
jaar kluizenaar, auteur van ascetisch-mystieke geschriften in het Latijn en in
het Engels. Vele van zijn gebeden, waarvan enkele aan andere bronnen zijn
ontleend, treffen ons door de affectieve godsvrucht tot het heilig Lijden des
Heren (bl. 639, 735, 991, 994). Het best leren wij de vurige Godsliefde van den
kluizenaar kennen uit het gebed op bl. 963.
ROBERTUS BELLARMINUS, heilige en kerkleraar (1542-1621), kloosterling van
de Sociëteit van Jesus, kardinaal en aartsbisschop van Capua, auteur van
polemisch-theologische werken en van een veelvuldig gebruikte Katechismus.
Het gebed op bl. 1503 is ontleend aan het meest bekende zijner geestelijke
werkjes, De opgang der ziel tot God langs de trap der schepselen. Ter ere der
heilige Engelbewaarders schreef sint Robertus de lofzang op bl. 1182.
ROMANUS DE ZANGER, heilige (gest. omstr. 560), de oudste en grootste der
vroeg-Byzantijnse kerkelijke dichters. Van de lofzangen in de Griekse liturgische
boeken, welke zijn naam dragen, kon slechts in weinige gevallen de authenticiteit
worden vastgesteld. Zeer bekend is de strofe op bl. 558. In de jongste tijd heeft
men Romanus' auteurschap van de lofzang ‘Akathistos’ wederom verdedigd
(bl. 1137).
RUUSBROEC zie Joannes van Ruusbroec.
SAILER, Johann Michaël (1751-1832), lid van de Sociëteit van Jesus tot aan
haar opheffing, hoogleraar, gedurende de laatste jaren van zijn leven bisschop
van Regensburg, door zijn geschriften en zijn persoonlijke invloed de
belangrijkste figuur in het katholieke Duitsland van zijn tijd, bestrijder van de
Aufklärung en onvermoeid ijveraar voor het herstel der kerkelijke wetenschappen
en voor de geestelijke vorming der priesters. De ascetische werkjes en de
devotieboeken welke Sailer heeft geschreven behoren tot het beste wat uit die
dorre tijd bewaard
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is gebleven. Uit de weinige gebeden, welke op bl. 157, 244 en 931 zijn
opgenomen, blijkt zijn aantrekkelijke persoonlijkheid, in menig opzicht met die
van Fénelon te vergelijken.
SEDULIUS (eerste helft van de 5e eeuw), afkomstig uit Zuid-Gallië of uit Spanje,
christelijk Latijns dichter. De kerkelijke hymnen op bl. 548 en 582 zijn de eerste
gedeelten van een lofzang op het leven van Christus, waarvan iedere strofe met
een volgende letter van het alphabet begint.
SÉGUR, Gaston de (1820-1881), verliet de Franse diplomatieke dienst om zich
als priester aan de zielzorg onder het volk te wijden, ondanks de blindheid welke
hem dertig jaren voor zijn dood overviel de onvermoeide auteur van tal van
geestelijke werkjes, waarin hij de spiritualiteit volgens de school van
Saint-Sulpice in wijde kring bekend maakte. Een gebed uit zijn werkje over de
aanbidding van het heilig Sacrament op bl. 958.
SERGIUS VAN KONSTANTINOPEL (gest. 638), bevorderde als patriarch de ketterij
van het Monotheletisme, volgens welke in Christus de menselijke wil geheel
in de goddelijke zou zijn opgegaan. Velen menen dat hij de dichter is van de
lofzang Akathistos (bl. 1137-1142), die hij zou hebben geschreven nadat stad
en rijk van de dreiging der Avaren (in het jaar 626) waren bevrijd.
SEVERUS (gest. 538), patriarch van Antiochië, totdat hij in het jaar 518 wegens
zijn sympathieën voor het Monophysitisme door keizer Justinus I werd afgezet;
zijn omvangrijk oeuvre is voor het grootste gedeelte slechts in Syrische vertaling
bewaard gebleven. Vele gebeden in de Syrische liturgische boeken dragen zijn
naam (bl. 316 en 854); aan het oude gebed tot de heilige Moeder Gods, in het
Westen bekend als Sub tuum praesidium, zou hij de ons bekende vorm hebben
gegeven (bl. 1142).
SIMEON BAR SABA, heilige, patriarch van de Kerk in Perzië, eerste martelaar
van de vervolging in het jaar 341. In de getijdenboeken der Chaldeën draagt
een lofzang op de allerheiligste Drievuldigheid (bl. 857) zijn naam.
SIMEON METAPHRASTES (waarsch. 10e eeuw), vervulde de eerste ambten aan
het keizerlijke hof te Konstantinopel, dankt zijn bijnaam aan de bewerkingen
die hij volgens de literaire smaak van zijn tijd van de Griekse heiligenlevens en
akten der martelaren maakte. Naast deze teksten vindt men in de Griekse
getijdenboeken ook vele poëtische gedeelten die zijn naam dragen. Een gebed
dat hem vanouds wordt toegeschreven op bl. 322.
SIMEON ‘DE NIEUWE THEOLOOG’ (omstr. 970 - omstr. 1040), hoveling en monnik
te Konstantinopel, leefde lange tijd in ballingschap. Zijn uiterst diepzinnige
geschriften, waardoor hij zich de bijnaam heeft verworven van gelijk te zijn aan
den ‘theoloog’ (Gregorius van Nazianze), en die als het hoogtepunt van de
Byzantijnse mystiek gelden, zijn in het Westen eerst in de
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laatste tijd beter bekend geworden. Een fragment van een zijner ‘hymnen’ op
bl. 541.
SIRENA, Eustachius (gest. 1758), Dominicaan, dichtte de lofzangen voor de
getijden van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans (bl. 1048, 1050 en 1052).
SOPHRONIUS VAN JERUSALEM, heilige (gest. 638), monnik en patriarch van de
heilige stad, belangrijk theoloog, veelzijdig kerkelijk schrijver en dichter. Enkele
passages uit het hem toegeschreven lange gebed van de zegening van het water
op het feest van de Verschijning des Heren vindt men op bl. 585-587.
SUSO, zalige Henricus (omstr. 1295-1365), Dominicaan, leerling van Meester
Eckhart, de meest bekende van de Duitse mystieke schrijvers. De centrale
gedachte van zijn spiritualiteit blijkt reeds uit de titel van zijn hoofdwerk, het
Boek van de eeuwige Wijsheid, een tweegesprek met Christus waarin Deze de
geheimen van zijn liefde tegenover de zonden van den mens plaatst. Aan dit
boek, een van de klassieke geestelijke teksten, is het gebed op bl. 328 ontleend.
Een gebed tot de Moeder van Smarten op bl. 1046.
TAULER, Joannes (1290-1361), Dominicaan te Straatsburg, mysticus en prediker,
stond in innige betrekking tot Suso en de andere zgn. ‘Godsvrienden’ in Rijnland.
Aan een zijner Preken, welke het belangrijkste deel van zijn oeuvre vormen, is
de overweging op bl. 860 ontleend.
TERESIA VAN HET KIND JESUS, heilige (1873-1897), hoogbegenadigde religieuze
van de Carmel te Lisieux. Haar spiritualiteit leren wij het best kennen uit haar
autobiografie, De geschiedenis ener ziel. Een gebed van de heilige op bl. 337.
THEODORUS VAN STUDION, heilige (759-826), abt van het gelijknamige klooster
te Konstantinopel, reformator van het Byzantijnse kloosterwezen, wegens zijn
verdediging van de verering der heilige beeltenissen herhaaldelijk verbannen,
geestelijk schrijver. Een fragment van een zijner preken op bl. 1022.
THOMAS VAN AQUINO, heilige en kerkleraar (1225-1274), als scholastiek
wijsgeer en theoloog de grootste denker der middeleeuwen. Op verzoek van
paus Urbanus IV stelde hij de getijden samen voor het feest van het allerheiligste
Sacrament, daarbij gebruik makend van teksten die reeds voordien voor zulk
een officie waren samengesteld. Het is niet uitgesloten dat hij op deze wijze
ook de bekende lofzangen heeft ontleend. In ieder geval is de lofzang Adoro te
van veel later datum. Ook de toeschrijving van enkele der gebeden welke zijn
naam dragen (bl. 174-175, 260, 296, 325, 361, 507, 1147 en 1449), is allerminst
zeker. De gebeden voor en na de mis bijvoorbeeld (bl. 260 en 296) treft men
reeds aan in liturgische handschriften, die vóór 1225 werden geschreven.
THOMAS VAN CELANO (gest. na 1250), een der eerste volgelingen van den
heiligen Franciscus van Assisi en diens levensbeschrijver.
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Volgens een onvoldoend gefundeerde overlevering is hij de dichter van de
sequentia Dies irae (bl. 1325).
THOMAS A KEMPIS (1379-1471), kloosterling van Windesheim nabij Zwolle,
door zijn geschriften de meest bekende vertegenwoordiger van de zgn. ‘Moderne
devotie’, de practisch gerichte en in het algemeen weinig oorspronkelijke
spiritualiteit, voorgestaan door de kloosterlingen van Windesheim en door de
Broeders des Gemeenen Levens. Hoe innig en diepdoordacht deze spiritualiteit
nochtans was, blijkt uit de Navolging van Christus, door de meeste geleerden
als een werk van Thomas beschouwd, meer verspreid en beter gekend dan welk
ander geestelijk geschrift dan ook. Uit het vierde boek van de Navolging zijn
de passages op bl. 266 en 334-336. Het gebed op bl. 331 is aan het derde boek
ontleend.
VENANTIUS FORTUNATUS (omstr. 530 - na 600), priester en tegen het einde van
zijn leven bisschop van Tours, Latijns dichter. Van zijn geestelijke gedichten
zijn vooral bekend gebleven de hymnen op het heilig Kruis en ter ere van de
heilige Moeder Gods, welke in de getijden zijn opgenomen (bl. 633, 634, 1062
en misschien die op bl. 1088).
VINCENTIUS FERRERIUS, heilige (omstr. 1350-1419), Spaans Dominicaan, een
van de grote volkspredikers van zijn tijd, schrijver van het werkje Over het
geestelijke leven. Zijn gebed om een goede dood, een van de belangrijke thema's
van Vincentius' prediking, op bl. 1453.
VONIER, Anscharius (1875-1938), van Duitse afkomst, Benedictijner abt van
het klooster Buckfast in Engeland, als schrijver van een aantal zeer
oorspronkelijke dogmatisch-ascetische verhandelingen een van de belangrijkste
geestelijke auteurs van de laatste tijd. De overweging op bl. 1054 is ontleend
aan zijn werkje over Het Goddelijk Moederschap van de heilige Maagd Maria.
WILLEM (Guillaume) VAN SAINT-THIERRY (gest. 1147 of 1148), Cluniacenser
abt van het gelijknamige klooster, sinds 1135 onder invloed van zijn vriend
Bernardus Cisterciënser monnik, geestelijk schrijver, voornamelijk bekend door
zijn Brief aan de broeders van Mont-Dieu. De tekst op bl. 1490 is samengesteld
uit fragmenten van de Meditationes welke Willem's naam dragen.
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Register van gebeden welke aan verschillende verzamelingen zijn
ontleend
IN de volgende lijst wordt de herkomst aangegeven van die gebeden en teksten,
waarvan schrijver of bron in het boek niet nader wordt vermeld. Als regel worden
in deze lijst niet genoemd de teksten, welke ontleend zijn aan het Romeinse Missale,
Brevier en Rituale, of die werden vertaald uit het Enchiridion indulgentiarum (uitg.
1950). De gebeden uit laatstgenoemde verzameling worden in het boek door een *
voorafgegaan.
In de meeste gevallen zijn de gebeden, welke onder worden verantwoord, aan
liturgische boeken en verzamelingen ontleend. Hiertoe behoren in de eerste plaats
de vroeg-christelijke kerkrechtelijke en liturgische collecties: Didache (eerste helft
2e eeuw), Didascalia (eerste helft 3e eeuw) en Hippolytus' Apostolische overlevering
(Rome, omstr. 215). Door dit laatste geschrift zijn vele latere verzamelingen
beïnvloed; hiervan is vooral bekend het achtste boek van de Apostolische constituties
(einde 4e of 5e eeuw). Afzonderlijke liturgische gebeden zijn b.v. bewaard gebleven
in het Euchologion van bisschop Serapion van Thmuïs in de Nijldelta (4e eeuw).
De oudste verzameling gebeden voor de Latijnse liturgie van de stad Rome bezitten
we in het zogenaamde Sacramentarium Leonianum (omstr. 550?), dat het primitieve
gebruik weerspiegelt volgens hetwelk althans de teksten van de wisselende gebeden
en prefaties nog niet tot een vaste orde waren samengesteld. Dit is eerst geschied in
het Sacramentarium van Gregorius den Grote (het handschrift van Padua geeft de
oudst bekende tekst weer van omstr. 635), dat de grondslag heeft gevormd van het
ons bekende missaal, hoewel niet al zijn gebeden daarin blijvend zijn opgenomen.
In het Frankenrijk bestond een derde type, waarin naast gebeden van Gallicaanse
oorsprong teksten uit de niet-Gregoriaanse Romeinse traditie bewaard zijn gebleven,
waarmee latere liturgisten in navolging van Alcuinus de naam van paus Gelasius
hebben verbonden. De naam van het eerst bekende handschrift van dit type,
Sacramentarium Gelasianum (einde 7e eeuw), is terecht op geheel dit genre
overgegaan. Uit de Karolingische en na-Karolingische tijd kennen wij bovendien
verschillende gemengde liturgische boeken, waarin (naar het voorbeeld van Alcuinus'
liturgisch oeuvre) de Gregoriaanse invloed meer of minder sterk met de oudere
Romeinse en buiten-Romeinse tradities is verbonden.
Hiertoe behoren de Libelli precum en de uitgebreide misformulieren, waarvan de
Missa latina van M. Flacius Illyricus de meest bekende is. Een rest van deze toewas
is in de latere Missaals en getijdenboeken bewaard gebleven. Het definitieve Rituale
en Pontificale Romanum zou voor een belangrijk deel uit gebeden van deze periode
worden samengesteld.
Naast enkele oorspronkelijk Romeinse gebeden vinden wij de
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zoveel uitvoeriger en bloemrijker teksten van de Gallicaanse traditie onder meer in
het Sacramentarium van Autun (Missale Gothicum, tussen 690 en 715) en het
Sacramentarium van Auxerre (Missale Gallicanum vetus, omstr. 700). Het
zogenaamde Missaal van Bobbio (omstr. 700) vertegenwoordigt mogelijk mede het
oudste Keltische gebruik, dat met het Gallicaanse ten nauwste samenhing en dat ons
bekend is uit het Antiphonarium van Bangor (tussen 680 en 691) en uit het Missaal
van Stowe (8e eeuw).
De eigen liturgische traditie van Noord-Italië, welke eveneens met de Gallicaanse
traditie samenhangt, is bewaard gebleven in de boeken van de Ambrosiaanse ritus,
die op beperkte schaal te Milaan nog immer wordt gevolgd. De liturgie volgens de
oude Spaanse ritus, sinds de mahomedaanse overheersing de Mozarabische genaamd,
wordt nog slechts gevierd in een kapel van de kathedraal van Toledo. Oude teksten
van het Mozarabische missaal, in de gedrukte uitgaven Missale mixtum, zijn door
Dom M. Férotin uitgegeven. Een meer oorspronkelijke tekst van het Mozarabische
getijdenboek, Breviarium Gothicum, is sinds enige jaren bereikbaar in J. Vives'
uitgave van het betrokken handschrift van Verona uit het einde van de 7e of het eerste
decennium van de 8e eeuw (Oracional Visigotico).
In het Griekse Oosten zijn (in de periode van de 4e tot de 7e eeuw) de teksten voor
de viering van de Eucharistie vastgelegd in de liturgieën die de namen dragen van
den apostel Jacobus, van Basilius en Joannes Chrysostomus. Voordat de rechtgelovige
kerk van Alexandrië de ritus van Byzantium volgde, waren in Egypte Griekse
liturgieën in gebruik, waarvan volledige teksten onder de namen van den H. Marcus
en van Basilius bewaard zijn gebleven. De gebeden en plechtigheden van sacramenten,
wijdingen en zegeningen volgens de Byzantijnse ritus zijn bijeengebracht in het
Euchologion. Het eigen karakter der Byzantijnse getijdenboeken wordt grotendeels
bepaald door de poëtische strofen, die de Griekse hymnografen, in navolging van de
Syriërs, sinds de 5e eeuw, in talloze vormen en onder tal van namen, hebben gedicht.
De belangrijkste getijdenboeken zijn het Horologion (onveranderlijke teksten der
getijden), het Triodion (Vastentijd), het Pentekostarion (Paastijd), de twaalf Menaeën
(Maandboeken met de feesten volgens de kalender) en de Grote Oktoëchos of
Parakletike (wisselende gezangen volgens de steeds wederkerende cyclus van acht
weken volgens de acht ‘modi’).
Een aantal gebeden is ontleend aan de boeken van de niet-Griekse Oosterse ritussen,
die van West-Syriërs, Oost-Syriërs of Chaldeën. Maronieten, Armeniërs en Kopten.
In de meeste gevallen zijn het vertalingen van gebeden uit de eucharistische liturgieën,
vaste ordo's of anaphora's die vooral de West-Syrische ritus in groten getale kent.
Vele gebeden op naam van den H. Ephrem en van Balaeus maakten of maken deel
uit van de getijden der Syriërs.
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bladz.
99

Des avonds, bij de dageraad: Griekse lit.
praesanctif.

103

Ik dank U: Ordo monasticus, toegeschr.
aan den H. Benedictus.

104

Gij, die het licht uitzendt: Andrewes,
Preces privatae. Geef mij weder en vlg.:
bewaard in Manuale Christianum.

116

God die de dag scheidt: Sacramentarium
Leonianum.

117

Nu wij heden de Zondag: Antiphonarium
v. Bangor.

148

Vragen wij den Heer: Constitutiones
apostolicae VIII.

149

God van de zuivere geesten: Const. ap.
VIII. Wij zeggen U dank en vlg.:
Sacramentarium Gelasianum.

150

Hoe heerlijk; Bij de dageraad:
Breviarium Gothicum. Wees deze dag:
Antiph. v. Bangor. Bij het opgaande
morgenlicht; O Licht, verlicht:
Breviarium Chaldaicum.

157

In uwe handen: Andrewes, Preces priv.

158

Sla acht op mij: in Libellus sacrarum
precum uit een hs. v. Fleury.

166

Heer, die op het derde uur: Grieks
Horologion. Heer onze God: Gr. Horol.,
Mesorion v.h. Derde uur. Heer God Jesus
Christus: bewaard bij de geschriften van
Alcuinus.

169

Gij, die op de zesde dag: Gr. Horol. God,
Heer der Machten: Gr. Horol., Mesorion
v.h. Zesde uur. Heer God Jesus Christus:
bew. bij geschr. v. Alcuinus.

171

Gij, die op het negende uur: Gr. Horol.

172

Heer Jesus Christus: Gr. Horol.,
Mesorion v.h. Negende uur. Heer God
Jesus Christus: bew. bij geschr. v.
Alcuinus.
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174

Heer Jesus Christus: in Russische
gebedenboeken. O goede Jesus: oud
aflaatgebed vóór de getijden. Gij die de
volheid: in Russ. gebedenb.

185

Wij danken U: in ps.-Athan., De
virginitate.

186

Genadig en barmhartig: in ps.-Athan.,
id. Gezegend zijt Gij: Const. ap. VIII.
Zoals Gij te midden: Gr. Horol.

199

Wij danken U: Sacr. Gelas.

234

Wij danken U, o God: Apostolische
overlevering, Ethiopische redactie. Red
ons, God en vlg.: Const. ap. VIII.

235

God, die zonder begin: Const. ap. VIII.
Laat ons den Schepper: Miss. Gothicum.
Nu wij dit avondoffer; Almachtige Heer:
Brev. Goth.

236

Aan het einde van deze dag; Nu de avond;
Zie op ons neder: Brev. Goth.
Almachtige, eeuwige God; God, die de
nacht; Moge, Heer: Miss. v. Bobbio. Ik
dank U: Ordo mon., toegeschr. a.d. H.
Benedictus. Heer Jesus, die in de storm:
bew. bij geschr. v. Alcuinus.

245

Tot U, God, verheffen wij en vlg.: in
Gebetb. u. Gesangb. für d. Erzb. Köln.

249

Geef ons door het ontvangen;
Onveranderlijke macht: Miss. Rom.

301

Weldoener, Koning der eeuwigheid: Gr.
lit. v.d. H. Jacobus. God van onzegbare:
Gr. lit. praesanctif. Heer Jesus Christus:
Ritus quotidianus Missae uit een hs. van
Modena.

302

Almachtige God: als vorig gebed; vgl.
Missa van M. Flacius Illyricus. Heer onze
God: Gr. lit. v.d. H. Joannes Chrys. God,
naar wien wij hongeren: Missale mixtum.

303

Ontsteek, Heer: Gr. lit. v.d. H. Joannes
Chrys.

304

Laat ons prijzen: Lit. v.d. Syrische
Jacobieten.

305

Heer Jesus Christus: Gr. lit. v.d. H.
Marcus.
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Waarlijk goed is het en vlg.: vgl. Apost.
overlevering, Const. ap. VIII en de
verschillende Gr. liturgieën.

308

Geef ons, Heer: vgl. Gr. liturgieën. Verlos
mij, Heer: Gr. lit. v.d. H. Basilius.
Almachtige Heer: Gr. lit. v.d. H. Marcus.

309

Vol zij onze mond: Gr. lit., bewaard in
Slavische lit. Blijf, Heer: vgl. Gr.
liturgieën.

311

Heiligen, treedt nader: Antiph. v. Bangor.

312

Heer Jesus Christus: bew. bij geschr. v.
Alcuinus. Almachtige eeuwige God: Sacr.
Gelas. Heilige Vader: Sacr. v. Fulda.
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313

Nu wij door de hemelse spijs: Miss. Goth.
Vervul, Heer: Miss. mixt. In het vaste
geloof: Miss. Gallicanum. Mijn Heer en
God: Miss. mixt. Zie op ons neder; In
ons blijve: Miss. Gallic.

314

Dit is waarlijk: Vaste ordo v.d. Koptische
lit. Wij danken U: Gr. lit. v.d. H. Joannes
Chrys. Meester, Heer en God: Gr. lit. v.d.
H. Marcus.

315

God, die ons zozeer: Gr. lit. v.d. H.
Basilius, oudtijds gebruikt in de Kerk v.
Alexandrië. God, wiens naam: Const. ap.
VIII.

316

Vader der waarheid: vaste ordo v.d. lit.
der Syr. Jacobieten. God, die ons naar
uw welbehagen: vaste ordo v.d.
Koptische lit.

317

Moeder des geloofs: Armeense lit. Wij
hebben het waarachtige Licht: Gr. Lit.
Vervuld werd onze mond: Gr. lit. v.d. H.
Basilius, oudtijds gebruikt in de Kerk van
Alexandrië.

318

Bewaar mijn leven: Armeense lit. Heer,
almachtige God: Const. ap. VIII. Wij
zeggen U dank: Armeense lit.

319

Gij, die de vervulling: Gr. lit. Vaarwel,
heilig en goddelijk altaar: vaste ordo v.d.
lit. der Syr. Jacobieten.

338

Heer, wiens schat: in W. Nakatenus,
Caeleste Palmetum.

339

Allerzoetste Maagd: in Nakatenus,
Caeleste Palmetum.

355

Almachtige, eeuwige God; Heer onze
God: Sacr. Gelas. Indien Gij: Sacr. Leon.
Almachtige en allerzachtmoedigste: Miss.
Rom. Wij erkennen; Gij die den zuiveren:
Brev. Goth. Heer, in mijn gedachten:
Brev. Chaldaicum.

356

God, die ons; Tot U roepen wij; Om de
smeekbeden: Brev. Chaldaicum.

365

Heilige Heer: Sacr. Gelas. God, voor
wien ieder hart: vgl. Miss. Rom.
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377

God, bewerker en gever: Sacr. Gelas. De
Heer zegene: bewaard bij de geschr. v.
Alcuinus. Haast U mij te helpen:
Origenes, in ps. 37.

390

Wij zegenen U: Canones Hippolyti.
Almachtige, eeuwige God: Sacr. Gregor.
Gij die over uw eniggeboren Zoon:
doopsel volgens de ritus der Syr. Jacob.,
gebed toegeschr. aan patriarch Severus.
Heer onze God: Gr. Euchologion.

392

Verdrijf van mij: vgl. Gr. Euchol.

419

God almachtig: Constit. ap. VII.

420

Gezegend zijt Gij: vgl. Gr. Euchol.

426

Verhoor, vragen wij: Miss. Rom. Heer,
die geheel de schepping: Slavische
Tsjinovnik. Heer onze God: vgl. Gr.
Euchol.

427

Heilige Heer, almachtige Vader; Heilige
Heer, Vader van geloof: Pontificale Rom.
Heer onze God: Gr. Euchol.

428

Laat ons bidden: Pontif. Rom. (Sacr.
Leon.). Breng, Heer, uw dienaar; God,
die groot zijt: Gr. Euchol.

439

Eeuwige God; Heer onze God, die U uit
de volkeren; Heer onze God, die den
dienaar: Gr. Euchol. Heilige Heer: Sacr.
Gelas. Laat ons bidden: vgl. Gr. Euchol.

440

Heer, eeuwige God; Heer God, gedenk:
huwelijkszegening volgens Arm. ritus.

463

Groot en wonderbaar. Gr. Euchol.

464

Heer Jesus Christus: laatste zalving
volgens de ritus der Kopten. Verdrijf de
smarten: id. volgens de r. der Armeniërs.

465

Bewaar, Christus onze God: vervolg v.h.
voorg. Neig uw oor: Gr. Euchol.

489

U komt lof toe: Brev. monasticum.

496

U komt lof toe: Brev. mon.

499

Uw grote en heilige: Chald. lit. v.d. HH.
Addai en Mari. Als dan uw genade: Sacr.
Leon. Groot zijn uw werken; Wij loven
U: Brev. Goth. U prijze: Sacr. Leon. Wij
danken U: Didache.
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Voor alles zeggen wij U dank: Const. ap.
VII.

501

Heer, almachtige en vlg.: bew. bij geschr.
v. Alcuinus.
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502

Alles verheerlijkt U; Heerlijk zijt Gij:
Getijden voor de feesten v.d. Syr. Jacob.
Aan U, God: Syr. anaph. v.d. H. Ignatius
v. Antiochië.

503

Laat, Vader: Brev. Chaldaicum. Waardig
en billijk: Syr. (1e) anaph. v.d. H. Petrus.
Wij brengen U lof: Oostsyr. anaph. v.
Theod. v. Mops.

511

Door Hem en met Hem: Canon v.d. mis.

521

Goed is het en recht: Miss. mixt.

522

Verhoor, vragen wij: Sacr. Gelas. Vader
allerhoogst: Brev. Goth. Reinig, Heer
God: Miss. mixt. Christus, Zoon van
God: Brev. Goth. Verlangde aller
volkeren: Oracional Visigotico (uitg.
Vives).

523

Christus, die door uw geboorte; Laat ons
goed: Brev. Goth. Jesus, onze Heiland;
Heer Jesus Christus: Or. Visig. Onze
God: Brev. Goth.

527

Waarlijk goed is het: Miss. v. Bobbio.

528

Laat ons in het vurig verbeiden: Miss.
mixt. Geef, vragen wij, aan geheel uw
volk: Brev. Ambrosianum. Zend uw
Woord: Brev. Goth. Omgord, vragen wij;
Geef, vragen wij, almachtige God: Sacr.
Gelas.

529

God, wiens aanschijn; Zend uw licht:
Brev. Goth. Laat, Heer, de dauw:
Getijden voor de feesten v.d. Syr. Jacob.

535

Nu verheugt zich: Miss. mixt. Versmaad
ons bidden niet: Brev. Goth. Doe ons,
vragen wij; Haast U, vragen wij: Sacr.
Gelas. Waarlijk goed is het: Praefationes
propriae v.d. Kerk van Metz.

540

Zie, de tijd; Maak u gereed; Nu wordt
gezien: Gr. Menaeon voor de maand Dec.
Zie, nu zijt Gij nabij: Brev. Goth.
Almachtige, eeuwige God: Brev. Ambros.

555

Heden is voor de wereld: H. Maximus v.
Turijn, serm. 7 in die Epiph.
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556

Door uwe gunst: Or. Visig. Barmhartige
en algoede God: Miss. v. Bobbio. Geef,
barmhartige God: in hs. v. Reichenau.
Nu is het licht: Brev. Ambros.

557

Een kind is ons geboren; Alpha en
omega; Wij hebben uw heerlijkheid:
Brev. Goth. God, die onze zwakheid:
Miss. mixt. Gij zijt ons opgegaan:
Antiph. v. Bangor.

558

Uw geboorte, Christus onze God en vlg.:
Gr. Men. Dec.

559

De hemel en de aarde; Ere zij God;
Verheug u: Gr. Men. Dec. Het heilige
paleis: Gr. Men. Jan.

560

Een toevlucht; O wonder: Gr. Men. Jan.
Een nieuwe bloem: Arm. lit.

561

Goed is het en recht: Miss. mixt.

567

Laten wij nederig bidden: Miss. Goth.
Christus, Zoon van God: Or. Visig. De
gestalte van den mens: Gr. Men. Jan.
God, die Uzelf: Miss. mixt.

568

Zegen, Heer, de jaarkrans: Miss. mixt.
Maker van geheel; Schepper en Meester:
Gr. Men. Sept.

574

Heer Jesus; Naderend tot uw kribbe:
Brev. Goth. Geheiligd zij uw Naam: in
Agathangeli Hist. Armen.

583

God, die een ster; Almachtige God: Or.
Visig. Almachtige en barmhartige God:
Miss. Goth.

584

Almachtige, eeuwige God, die door: Sacr.
Gelas. Almachtige, eeuwige God,
lichtglans: Sacr. Gregor. Door
wonderlijke tekenen: Miss. Goth. Koning
aller eeuwen: Or. Visig.

585

Nu straalt de hemel: Or. Visig. God, die
geheel: Brev. Goth. Drievul digheid,
verheven: in Gr. Men. Jan.

587

Toen Gij, Christus: Gr. Men. Jan.

599

Almachtige, eeuwige God: in hs. van
Narbonne. O schat der eeuwen: Gr. Men.
Febr.
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606

Almachtige, eeuwige God: Miss. mixt.
Waarlijk waardig: Sacr. Gelas. Gedenk,
Heer: Miss. mixt. Keren wij ons: Miss.
Ambros.

607

De beste tijd; Gij, die ons de tijd; Gij,
tussen rovers: Gr. Triodion. Laat ons,
broeders; De Godsman Moses: Gr. lit.
praesanctif, toegeschr. aan den H.
Epiphanius.
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614

Waarlijk goed is het: Sacr. Gregor. God
van ontferming: Miss. mixt. Wend uw
gelaat: Brev. Goth. Verlicht, Heer: Brev.
Syrorum, morgendienst ged. vastentijd.

615

Almachtige Heer: Gr. lit. praesanctif.

618

Vragen wij Christus: H. Bonaventura,
serm. 2 Adv. Christus, God; Gij die ons
in uw lichaam: Or. Visig.

624

Nu er veertien dagen: Or. Visig. Dit is
het waarachtige: Brev. Goth.

625

Heerlijke, machtige: Or. Visig. God, die
ons beveelt: Brev. Goth.

626

Christus, die ons geleerd hebt: Miss.
mixt. Meester, Heer en God: Gr. lit. v.d.
H. Basilius, oudtijds gebruikt in de Kerk
van Alexandrië.

630

Waarlijk recht is het: Miss. Goth.

631

Almachtige, oneindige: Brev. Goth. Nu
wij uitzien: Miss. Goth. Onze zonden;
Doe keren: Brev. Goth.

637

Nu de tijd wederkeert: Or. Visig.

638

Geduldig verdraagt Gij; Christus, Zoon
van God; Christus onze God: Or. Visig.
Christus God: Miss. mixt.

639

Jesus Christus, Zoon van den levenden
God: Brev. Goth. Heer, die door het
kruis: Gr. Triodion.

640

Nu wij bij het blifde feestmaal en vlg.:
Gr. Triodion.

645

Die in den hoge zetelt; In blijdschap
riepen de zielen; Nederknielend: Gr.
Triodion. Heer onze God: Gr. Euchol.

646

Heer Jesus Christus: Miss. mixt. Heilige
Heer, eeuwige Verlosser: Pontif. v.
Narbonne.

647

Jesus, onze Heiland; Eniggeboren Zoon
van God; Christus onze God: Or. Visig.
Christus, die voor ons: bewaard bij de
geschr. v.d. H. Petrus Damiani. Het
wondere geheim: Brev. Goth.
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648

Om wille der schamelheid en vlg.: Miss.
mixt.

688

Waarlijk recht is het: Praef. propriae v.d.
Kerk van Metz.

689

Dit overwegende: Brev. Goth. Jesus
Christus; Allerheiligste Drievuldigheid:
in A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes
dévots du moyen-âge latin. Verleen mij,
Zoon van God: Gr. Triodion.

690

Eniggeboren Zoon: Brev. Goth. Tot één
heeft ons vergaderd: in Wilmart, o.c.

693

Te hoop loopt nu en vlg.: Gr. Triodion.

694

Waarlijk goed is het: Pontif. Rom.

731

Het uur herdenkend: Miss. Gallic. vetus.

732

Hoe zullen wij schreien: Miss. mixt.
Jesus, onze God: Or. Visig. Heer Jesus
Christus, die ons heden: Pontif. v.h.
klooster S. Germain-des-Prés. Heer Jesus
Christus, glorierijke Schepper: Pontif. v.
Poitiers.

734

Komt, gelovigen; Heden wordt: Gr.
Triodion.

735

Heden wordt Hij; Wat eens Moses;
Versterk, Heer: Gr. Triodion.

736

Ongeschondene en in eeuwigheid
gezegende: in Wilmart, o.c.

739

O heilzaam lijdensuur: Miss. Gallic.
vetus.

741

Toen Joseph U en vlg.: Gr. Triodion.

769

Het lang verbeide uur: Sacr. Gelas.

770

Christus, onze verlossing: Miss. mixt.
Verhoor ons: Or. Visig. Wij bidden U:
Miss. mixt.

771

God, in wiens tegenwoordigheid: Or.
Visig.

783

Waarlijk goed is het: Miss. Ambros.
Goed is het en recht: Miss. Gallic.

784

Weliswaar moet ons hart; Op dit hoogtij:
Miss. mixt. God, die gewild hebt: Sacr.
Gregor. Heilige Heer, verlichting:
Antiph. v. Bangor. God, Gij hebt de
komst: Miss. mixt.
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785

Heel de aarde: Brev. Goth. God, die de
vreugde: in twee hss. van Tours. Geheel
de schepping; Christus, wij zijn met U
begraven; Christus, die, opgestaan uit de
doden: Or. Visig. Heer Jesus Christus:
Brev. Goth. Bewaar in vrede: Miss. mixt.

786

Zoon van God: Brev. Chald. Dag der
verrijzenis en vlg.: Gr. Pentekostarion.
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787

Waarlijk heilig en vlg.: Gr.
Pentekostarion.

811

God die, om de wonderen uwer majesteit:
Sacr. Gelas. Heer onze God: Miss. v.
Bobbio. Sta ons genadig bij: Or. Visig.
Heer, God der machten; Wie vermag:
Miss. mixt.

812

Heer, Koning der glorie; Christus God:
Miss. mixt. Onze Heiland en Heer: Or.
Visig. Op de dag van uw hemelvaart:
gebed v. Balaeus.

813

De natuur van Adam en vlg.: Gr.
Pentekostarion.

814

Ontsteekt uw lampen: Getijden voor de
Zondag v.d. Syr. Jacob.

834

Almachtige, eeuwige God; God, die door
het geheim: Sacr. Gregor. (Cod. Pad. uitg.
C. Mohlberg). Doe, Heer, uw Geest: Or.
Visig. Laat ons niet ophouden: Miss.
mixt.

835

Allerhoogste en onzegbare God: Miss.
mixt. Almachtige, eeuwige God: Sacr.
Gregor. (Cod. Pad.). Heer, die door de
kracht: Miss. mixt.

840

Alle gaven schenkt: Gr. Pentekostarion.

841

Wij hebben het waarachtige Licht en vlg.:
Gr. Pentekostarion.

853

God, door wiens genade en vlg.: bewaard
bij de geschr. v.d. H. Petrus Damiani.

854

Wie is in staat: Syr. lit. v. Severus v.
Antiochië.

856

Abraham, wonend in den vreemde: Gr.
Oktoëchos of Parakletike.

857

Aan Abraham t.e.m. Gij, ene
Heerschappij: Gr. Oktoëchos.

858

U zij lof: Getijden der Maronieten.

900

God, die de paal van het heilig Kruis:
Pontif. Rom. Nu ik, almachtige Vader;
God, die het lot: bewaard bij de geschr.
v.d. H. Petrus Damiani.
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901

Christus Heer: Miss. mixt.

903

Met het teken en vlg.: Brev. Chald.

904

Komt, alle volkeren; Wat Moses weleer:
Gr. Men. Sept.

918

Verlicht, vragen wij: Miss. Ambros.

919

Komt, laat ons opgaan en vlg.: Gr. Men.
Aug.

920

Nu is de nevel en vlg.: Gr. Men. Aug.

942

Vier feest, o Kerk van Christus:
ps.-Epiphanius, Hom. 1 op Palmzondag.
Waarlijk goed is het: Praef. propriae v.d.
Kerk van Metz.

943

Almachtige, eeuwige God; God, die alles
heilig maakt: Pontif. Rom. God, die dit
ruime gebouw: Miss. v. Bobbio. Jesus,
onze God: Or. Visig.

954

Het brood der zielen en vlg.: uit hs. van
de kerk S. Martin-au-Mont.

955

Christus de Heer: Praef. propriae v.d.
Kerk van Metz.

958

Zie neder, Heer: traditioneel gebed, o.m.
bewaard in Kard. Bona, De sacrificio
missae.

992

Koning, boven alle lofpriizing verheven:
Brev. Chald.

993

Eniggeboren Zoon van God: Brev. Goth.
en Miss. mixt.

999

In u, genadevolle: toegeschr. aan den H.
Joannes v. Damascus, in Gr. Horol.

1008

Hij, die de hemelse genaden: Pontif. v.
Kantelberg. De liefdevolle voorbede;
God, die door de aankondiging: Miss. v.
Exeter.

1013

Dat U verheerlijken: Miss. mixt. Wij
geloven: Brev. Goth.

1014

Heden wordt de vreugde en vlg.: Gr.
Men. Maart.

1020

Zie, Heer, met de stem: Brev. Goth. Sta
uw Kerk bij: Brev. Parisiense van het jaar
1736.
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1026

Verleen, vragen wij: Sacr. Gregor. (Cod.
Pad.). Bijstand tot heil: Brev. Paris.
Onverwekte Vader allerhoogst: Miss.
mixt.

1027

Komt, alle grenzen en vlg.: Gr. Men. Aug.

1028

Wie kan vatten: Brev. Chald.

1039

Heden heeft God en vlg.: Gr. Men. Sept.

1131

In u, genadevolle: Gr. Horol.

1132

Waarlijk passend is het: Gr. Horol.

1137-1142

De eerste der engelen: Gr. Triodion.

1142

Daar wij het zelf niet wagen: Gr. Horol.
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1143

Glorierijke Maagd: Gr. Men. Jan.

1171

Waarlijk goed is het: Praef. propriae v.d.
Kerk van Metz. Moge, Heer; God, omdat
Gij ziet: Sacr. Leon. God van liefde:
Miss. mixt.

1172

Komt, laten wij allen: Gr. Pentekostarion.
Heer, Verlosser, die uw heiligen: Brev.
Chald.

1183

Heilige Michaël, vorst: hs. uit 11e eeuw,
in Wilmart, o.c.

1184

Zend tot ons: Brev. Goth. Heilige
Michaël, aartsengel: in Wilmart, o.c.

1185

Bescherm en beschut; Aartsbevelhebber
der hemelse machten: Gr. Men. Sept.
Kracht Gods: in Nakatenus, Caeleste
Palmetum.

1186

Veldheer Gods; Met heilige lofspraak:
Gr. Men. Maart. Hemelse geneesheer: in
Nakatenus, Caeleste Palmetum. Heilige
Heer: Libellus precum in hs. van Fleury.

1187

Gij, die in blijdschap en vlg.: Gr.
Oktoëchos of Parakletike.

1194

God, die ons door de geboorte: Miss.
mixt. God, die door de geboorte: Miss.
v. Bobbio. Moge, Heer; Almachtige,
eeuwige God: Sacr. Gelas. Moge de
heilige voorspraak: Miss. Ambros.
Almachtige en barmhartige God: Sacr.
Gregor. Voorloper van Christus: Sacr.
Leon.

1203

Gelukkige verzorger: Gr. Men. Dec.

1204

Gij zijt waardig geweest en vlg.: Gr. Men.
Dec.

1220

Almachtige God: vert. door Hieronymus
(?) van Origenes, Hom. over de visioenen
v. Isaias. Heer God, die ons: Kopt. lit.
v.d. H. Basilius.

1221

Christus, Zoon van God: Brev. Goth.

1227

Christus, Zoon van God; Jesus onze
Heiland: Or. Visig. Jesus, Zoon van God:
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Miss. mixt. Heer, die boven de andere:
Arm. getijden.
1228

Dezen zijn, Christus Heer: Brev. Goth.
Zalig zijt gij: Balaeus. Gij hebt uw Kerk
en vlg.: Gr. Men. Juni.

1232

Wij weten, Heer: Miss. mixt.

1249

God, die de harten: Miss. mixt. God,
door de gloed: Miss. v. Bobbio. Dezen
zijn het, Heer: Antiph. v. Bangor.

1250

Roemrijke martelaren: Gr. lit.
praesanctif., bewaard bij de geschr. v.d.
H. Epiphanius.

1251

God, die door de prediking: Proprium
v.d. bisdommen Utrecht en Haarlem.
Heilige Bonifatius: bewaard in F. Eppink,
Gulden Wierookvat.

1252

Moge de eerbiedwaardige: Proprium v.
Mechelen. Moge de voorbede: Propr.
Luik, Roermond en Breda. God, die met
eeuwige lauweren: Propr. Nederl.
bisdommen.

1256

Almachtige, eeuwige God: Miss. Goth.

1261

Wees indachtig; Ware Wijsheid van God:
Or. Visig.

1265

Verwek, Heer: Miss. Rom. op 17 Aug.
Roemvolle heilige martelaar: in
Enchiridion indulgentiarum.

1281

God, die de verborgen geheimen; God,
die aan uw Kerk: Propr. O.E.S.A.
Christus heeft u gesteld: Gr. Men. Jan.
Welzalig is, Heer: Or. Visig.

1282

Jesus, onze God en Heer: Miss. mixt. Als
een regel van geloof: Gr. Men. Dec. God,
die den heiligen bisschop: Miss. Rom.
God, die aan uw volk: Propr. Nederl. en
Belg. bisdommen. God, die ons door de
bediening: vgl. Brev. Ecclesiasticum,
1744.

1283

God, die den heiligen bisschop
Willibrordus: Propr. Nederl. God, die den
heiligen bisschop Amandus: Propr.
Haarlem. God, die aan de ziel: Propr.
Nederl. en Belg. bisdommen. Gij, die,
den apostelen gelijk: Slavische Men.
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Bewaar, Heer; God, die tot heil; God, die
uw... van zielenijver; God, die uw...
trouwen bedienaar: Miss. Rom.
Roemvolle heilige: in Enchir. indulg.
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1285

Almachtige, eeuwige God: Brev.
monasticum. God, die den heiligen abt:
Brev. Paris.

1286

O wonderbare hoop: Brev. O.P. God, die
door de verdiensten; Heer Jesus Christus:
Miss. Rom.

1287

Rechtvaardige God: Brev. eccles.

1288

God, die den heiligen Gerlach: Propr.
Roerm. God, die den heiligen abt: Brev.
Paris. God, die uw Kerk: Miss. Rom.

1289

God, die uw zaligen belijder: Propr.
Mechelen. God, die uw heiligen belijder:
Miss. Rom.

1290

God, die ter verdediging; God, die de
hemelse goederen: Miss. Rom. Heilige
Aloysius: in Enchir. indulg.

1291

Geef aan uw dienaren: Propr. België.
God, die den heiligen Vincentius: Miss.
Rom. God, die den heiligen Gerardus:
Propr. C. ss. R.

1292

Almachtige en barmhartige; God, die uw
heiligen belijder: Miss. Rom.

1309

God, die aan de zalige Anna: Brev. O.
Carm. Calc. Verheug en verblijd u: uit
Bourgondisch hs. 11e eeuw, in Wilmart,
o.c. Tot welk een zaligheid: Brev. Goth.
God, wiens eniggeboren Zoon: Brev.
Paris.

1310

Moge de voorbede: in Nakatenus, Cael.
Palm. Hoe groot de vurigheid: Miss.
mixt. Almachtige, eeuwige God: Miss.
Rom.

1311

Christus Heer: Miss. mixt. God, trooster;
God, die de ziel: Miss. Rom. God, die de
heilige maagd: Propr. Breda.

1312

Maak, vragen wij: Miss. Rom. God,
grootheid: Propr. Belgische bisdommen.
God, die U in het hart: Miss. Rom. God,
die de heilige Catharina: Miss. O.P.

1313

God, die de heilige maagd: Prop. Nederl.
Verhoor ons: Miss. Rom.
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Almachtige en barmhartige God: Miss.
Rom.

1315

Geef rust, o God: Gr. Euchol.

1400

Christus de Heer; God, bij wien de
geesten: Brev. Goth. Verricht, vragen
wij: Miss. mixt. Wij bidden uw heilige
goedheid: Brev. Goth Almachtige,
eeuwige God bewaard in Brev. O. Carm.
Calc. uit Sacr. Gelas.

1401

God, die alleen: bew. in Brev. O. Carm.
Calc. God van de geesten: Gr. Euchol.
Gij, die met eigen bloed: Gr. Triodion.

1402

Door uw opstanding; Gij die in
grondeloze wijsheid; Schenk rust: Gr.
Triodion. Wij bevelen U: Brev. Goth. Al
zijn wij ontkracht: Sacr. Gelas.

1403

U, heilige Heer; Neem aan, Heer: Sacr.
Gelas.

1404

Nu wij volgens het gebruik: Sacr. Gelas.
Wel vermetel is het: Sacr. Gregor. (app.).
God, die in uw; Verleen ons, Heer: Miss.
Rom.

1405

Heer Jesus Christus: Gr. Euchol. (uitg.
J. Goar). God, die uw dienaar als
navolger: Miss. Rom. God, die uw
dienaar den priester; Almachtige,
eeuwige God: Sacr. Gelas. Heer onze
God: Gr. Euchol.

1406

God, die ons hebt bevolen; God, die
vergiffenis schenkt: Miss. Rom. Wij
bidden U: Syr. anaphora (1e) v.
Philoxenus v. Mabog. God, die het
hemelrijk: Sacr. Gelas. God, door wiens
erbarming: Miss. Rom.

1407

Wij bidden U: vgl. Miss. mixt.

1409

Reik, Heer, aan uw dienaren: Brev. Rom.
(bij de Psalmi Grad.)

1422

U, Heer, behoren: Syr. anaph. v.d.
patriarch Joannes den Schrijver. Heer,
God der eeuwen: Gr. Euchol. v. Serapion
v. Thmuïs.

1423

Verhoor, Heer: Miss. Ambros. Geleid,
vragen wij: Sacr. Leon. Wees indachtig:
Brev. Goth. Zie genadig neder; Richt

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

gedurig; Moge, God; Luister, Heer;
Almachtige, eeuwige God: Sacr. Gelas.
Eer zij aan U: Syr. anaphora v. Jacob v.
Sarug.
1424

Waarlijk goed is het: Sacr. Gregor.

1425

Bescherm overal ter wereld: Brev. Goth.

1427

U roepen wij aan: Gr. Euchol. v.
Serapion v. Thmuïs. God, die tot glorie:
Miss. Rom.
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1428

Open de deuren: Sacr. Gelas. Gij hebt
ons, Heer: Brev. Chald.

1429

Heer God, wek op; Zie, Heer: Or. Visig.
Verhoor onze gebeden; Verhoor ons;
Geef, Heer: Sacr. Gelas. Zegen, Heer, dit
volk: Miss. Gallic.

1430

Heer, almachtige God: doopsel volgens
de ritus der Kopten. Helper en Heer: Gr.
Euchol. v. Serapion v. Thmuïs.

1431

God, Gij hebt den mens: Pontif. Rom.
Liefdevolle God en Heer: ps.-Epiphanius,
3e Hom. op het Paasfeest.

1433

God, die de dwalenden: Miss. Rom. Heer
God, die eenvoudig zijt: Syr. anaphora v.
Dionysius den Areopagiet.

1434

Laat, Heer God: Getijden voor de feesten
v.d. Syr. Jacob. Heiland, die door uw
eigen bloed: Syr. anaphora (1e) v.d.
apostel Jacobus.

1435

God, onuitsprekelijke zee: Syr. anaphora
v. Dioscorus v. Alexandrië. God, die ten
teken: Sacr. Gelas. Wij zeggen U dank:
Didache.

1436

Stort in ons den Geest: Miss. Rom.

1437

Almachtige God en Heer: Miss. v.
Bobbio.

1439

Aanvaard genadig: Miss. Rom. In hun
verlangen: Or. Visig.

1440

Wees indachtig: Brev. Goth. Kom te hulp:
Or. Visig. Kom uw onderhorigheid: Sacr.
Gelas.

1441

Trek tot U, Heer: Syr. anaphora v.
Joannes v. Basora.

1442

Wees indachtig: Gr. lit. v.d. H. Basilius,
oudtijds gebruikt in de Kerk v.
Alexandrië.

1443

Wij vragen, almachtige God: Miss. Rom.
Reik, Heer, vragen wij; God, aan wien
alle macht: Pontif. Rom. Mogen rijken:
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Brev. Goth. Almachtige Heer:
Ethiopische lit.
1444

God, uit wien de heilige; God, bewerker
en minnaar: Miss. Rom. Christus, vrede
des hemels: Chald. lit. v.d. HH. Addai en
Mari. U zij eeuwige heerlijkheid: Miss.
mixt.

1445

Bewaar dit gezin: Miss. Rom.

1447

Gij zijt de Schepper: Nederl. gebedenb.
uit 17e eeuw.

1448

God door wiens; Almachtige, eeuwige
God: Sacr. Gelas.

1450

God, die alles; Moge de genade; God,
die den hovaardigen; God, die door het
geduld: Miss. Rom.

1451

Louter, Heer; Geef, vragen wij;
Almachtige en allerzachtmoedigste; God,
die iederen mens: Miss. Rom.

1452

Heer Jesus Christus: toegeschr. aan den
H. Ephrem.

1453

Almachtige en barmhartige; Geef, vragen
wij: Miss. Rom.

1454

God, die door de genade: Miss. Rom.
Almachtige, eeuwige God: bewaard bij
de geschr. v. Richard Rolle. God, die het
leven zijt: Sacr. Gelas. God, minnaar en
bewaarder: Miss. Rom. Eeuwige Zoon
van God: vgl. Miss. mixt.

1455

God, die den boze; Almachtige, eeuwige
God: Miss. Rom. Luister Heer: Miss.
mixt.

1456

Verhoor, Heer; God, die onze vaderen:
Miss. Rom. God, die den heiligen
apostel: vgl. Miss. Rom. Heer, Gij die de
trooster: Gr. Euchol. (uitg. Goar).

1457

Almachtige Heerser: Gr. Euchol. (uitg.
Goar). God, wien het eigen is en vlg.: Rit.
Rom.

1458

Heilige Heer: Rit. Rom. Machtige en
barmhartige God: Gr. Euchol. Laat ons
bidden: Miss. v. Bobbio. God, volgens
wiens raadsbesluiten: vgl. Miss. Rom.
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Wij bidden U: Gr. Euchol. v. Serapion v.
Thmuïs.
1459

Almachtige en barmhartige God: Miss.
Rom. Zie genadig neder: Sacr. Gelas.

1460

Wij brengen voor uw ogen: toegeschr.
aan den H. Augustinus; vgl. Miss. v.
Bobbio. Laat ons bidden: Miss. v.
Bobbio. Almachtige God: Miss. Rom.

1461

God, die de oorlogen; God, die heerst:
Miss. Rom. Spaar, Heer;
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Laat ons den Heer: bewaard bij de
geschr. v. Alcuinus. God, Gij hebt de
zegebrengende handen: Pontif. Rom.
1462

Heer Jesus Christus: Miss. mixt. Geef
ons, vragen wij: Miss. Rom. Wend in uw
goedheid: in oude Franse Rit. God, in
wien wij leven: Miss. Rom. Heer onze
God: Gr. Euchol. (uitg. Goar).

1463

Mogen de geesten: Miss. Rom.
Almachtige, eeuwige God: in oude Franse
Rit. God, die tot verlichting: Miss. Rom.
Gedenk dit jaar: Koptische lit. v.d. H.
Basilius. Heer, indien het uw wil is:
toegeschr. aan den H. Ephrem.

1499

Gezegende Heer: Book of Common
Prayer. Ontsteek in onze harten: Gr. lit.
v.d. H. Joannes Chrysostomus.

1503

Zie, Heer: Or. Visig.

1512

Heilige Heer: Sacr. Gelas.
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Lijst van psalmen
De hieronder genoemde psalmen komen volledig voor. Van de psalmen waarvan de
Latijnse beginwoorden tussen haakjes zijn geplaatst, is alleen de Nederlandsche
vertaling opgenomen.

In volgorde van het Boek der psalmen
2

Quare fremuerunt gentes - 699
Waarom woeden de
heidenen

4

Cum invocarem - Als ik U 244, 743
aanroep

5

Verba mea auribus percipe, 1354
Domine - Luister, Heer,
naar mijn woorden

6

Domine, ne in furore tuo
arguas me... Miserere Heer, straf mij niet in uw
toorn... Ontferm U

7

Domine Deus meus, in te 1357
speravi - Heer mijn God,
op U vertrouw ik

8

Domine, Dominus noster - 395, 1062
Heer, onze Heer

14

Domine, quis habitabit in 743
tabernaculo tuo - Heer, wie
mag wonen in uw tent

15

Conserva me, Domine Bewaar mij, Heer

18

Caeli enarrant gloriam Dei 1063
- De hemelen verhalen
Gods heerlijkheid

21

Deus, Deus meus, respice 700
in me - God, mijn God, zie
op mij neer

22

Dominus regit me, et nihil 1361
mihi deerit - De Heer is
mijn Herder en niets zal
mij ontbreken

1356

744

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

23

Domini est terra et
748, 1065, 1342
plenitudo ejus - Den Heer
behoort de aarde en al wat
zij bevat

24

Ad te, Domine, levavi
animam meam - Tot U,
Heer, verhef ik mijn ziel

26

Dominus illuminatio mea 703, 749, 1364
et salus mea - God is mijn
licht en mijn heil

28

Afferte Domino, filii Dei - 396
Offert den Heer, gij zonen
van God

29

Exaltabo te, Domine - U
zal ik verheffen, Heer

31

(Beati quorum remissae
346
sunt iniquitates) - Gelukkig
zij, wier schulden zijn
vergeven

35

Dixit injustus ut delinquat 679
in semetipso - De boze zint
op zonde diep in zijn hart

37

Domine, ne in furore tuo
arguas me... Quoniam Heer, straf mij niet in uw
toorn... Want

708

39

Exspectans exspectavi
Dominum - Vurig
verwachtte ik den Heer

710, 1368

40

Beatus qui intelligit super 1370
egenum et pauperem Gelukkig hij die zorg
draagt voor den geringe en
den arme

41

Quemadmodum desiderat 396, 1371
cervus ad fontes aquarum
- Zoals het hert smacht
naar de waterbronnen

42

(Judica me, Deus) - Schaf 122
mij recht, o God

44

Eructavit cor meum
verbum bonum - Een
heerlijk

1362

751
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lied ontwelt mijn hart

1066

45

Deus noster refugium et
virtus - God is ons een
toevlucht en sterkte

1068

46

(Omnes gentes, plaudite 118, 808
manibus) - Alle gij volken,
klapt in de handen

47

(Magnus Dominus et
940
laudabilis nimis) - Groot is
de Heer en hoog te prijzen

50

Miserere mei, Deus 107, 1332, 1376
Ontferm U over mij, o God

53

Deus, in nomine tuo
142, 712, 755, 1094
salvum me fac - God,
verlos mij door uw Naam

58

Eripe me de inimicis meis 717
- Ontruk mij aan mijn
vijanden

62

Deus, Deus meus, ad te de 110, 1083, 1397
luce vigilo - God, mijn
God, tot U waak ik vanaf
het morgenlicht

63

Exaudi, Deus, orationem 762
meam cum deprecor Hoor, o God, mijn stem en
mijn klagen

64

Te decet hymnus, Deus, in 1377
Sion - U voegt een lofzang,
God, in Sion

65

(Jubilate Deo... psalmum 494
dicite) - Jubelt voor God...
zingt de luister

66

(Deus misereatur nostri) - 122, 473
God zij ons genadig

67

(Exsurgat Deus) - Dat God 809
nu opsta

68

Salvum me fac, Deus Verlos mij, God

652
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69

Deus, in adjutorium meum 655, 1417
intende - God, kom mij te
hulp

70

In te, Domine, speravi - Op 655
U, Heer, heb ik gehoopt

71

Deus, judicium tuum regi 661
da - God, geef uw
rechtsmacht aan den
koning

72

Quam bonus Israël Deus - 663
Hoe goed is God voor
Israël

73

Ut quid, Deus, repulisti in 665
finem - Waarom, o God,
hebt Gij verstoten voor
immer

74

Confitebimur tibi, Deus Wij prijzen U, o God

671

75

Notus in Judaea Deus God doet Zich kennen in
Juda

672, 756

76

Voce mea ad Dominum
673
clamavi: voce mea ad
Deum, et intendit mihi Met mijn stem roep ik tot
den Heer, met mijn stem
tot God, opdat Hij mij hore

83

(Quam dilecta tabernacula 255
tua) - Hoe liefelijk is uw
woning

84

Benedixisti, Domine,
terram tuam - Gij hebt, o
Heer, uw land gezegend

85

(Inclina, Domine, aurem 256
tuam) - Neig, Heer, uw oor

86

Fundamenta ejus in
montibus sanctis - Hij
grondvestte haar op de
heilige bergen

87

Domine, Deus salutis meae 718, 757
- Heer, God van mijn heil

726, 1094

1069
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Domine, refugium factus 678
es nobis - Heer, Gij waart
ons een toevlucht
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90

Qui habitat in adjutorio Altissimi - Wie 255
woont onder de hoede van den
Allerhoogste

91

Bonum est confiteri Domino - Het is goed 761
den Heer te loven

92

Dominus regnavit, decorem indutus est - 106, 1081
De Heer regeert, met heerlijkheid is Hij
bekleed

93

Deus ultionum Dominus - God der wrake, 720
Heer

94

Venite, exsultemus Domino - Komt, laat 1060, 1386
ons jubelen in den Heer

95

Cantate Domino canticum novum: cantate 1070
- Zingt voor den Heer een nieuw lied;
zingt

96

Dominus regnavit, exsultet terra - De
Heer is koning; dat de aarde juiche

97

Cantate Domino canticum novum: quia 1072
- Zingt den Heer een nieuw lied; want

98

(Dominus regnavit, irascantur populi) - 132
De Heer regeert; dat de volken sidderen

99

Jubilate Deo... servite Domino - Juicht
voor God... dient den Heer

109, 1082

100

(Misericordiam et judicium) - Uw
ontferming en gerechtigheid

126

101

(Domine, exaudi orationem meam: et
349
clamor meus) - Heer, verhoor mijn gebed;
en mijn geroep

102

(Benedic, anima mea, Domino: et omnia) 373
- Loof, mijn ziel, den Heer, en al

106

(Confitemini Domino quoniam bonus... 374
Dicant) - Looft den Heer, want Hij is
goed... Zo moeten nu spreken

109

Dixit Dominus Domino meo - De Heer 189, 776, 826,
zeide tot mijnen Heer
1111, 1208, 1295

110

Confitebor tibi, Domine, in toto corde 190, 777, 827
meo, in consilio - Ik wil U loven, Heer,
uit geheel mijn hart, in de raad

111

Beatus vir, qui timet Dominum Gelukkig de man die den Heer vreest

1071

192, 778, 828
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112

Laudate, pueri, Dominum - Looft, gij
dienaren, den Heer

193, 779, 829,
1112, 1209, 1296

113

In exitu Israël de Aegypto - Toen Israël 194, 780, 830
uit Egypte toog

114

Dilexi, quoniam exaudiet Dominus - Ik 1347
heb den Heer lief, want Hij heeft mij
gehoord

115

Credidi, propter quod locutus sum - Ik
heb geloofd, zelfs toen ik sprak

116

Laudate Dominum, omnes gentes - Looft 546, 806, 897, 916,
den Heer, alle gij natiën
926, 1095, 1191,
1199, 1276

117

Confitemini Domino... Dicat nunc Israël 140
- Looft den Heer... Laat Israël nu zeggen

118

I

Beati immaculati in 153
via - Gelukkig die
rein zijn op hun
weg

118

II

(Legem mihi pone, 164
Domine) - Wijs mij
uwe wet, o Heer

572, 864, 877,
1168, 1209, 1238,
1243
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118

III

(Defecit in salutare 167
tuum anima mea) Mijn ziel smacht
naar uw heil

118

IV

(Mirabilia
testimonia tua) Hoe wonderbaar
zijn uw
vermaningen

119

Ad Dominum cum tribularer clamavi - In 1098, 1347
mijn angst riep ik tot den Heer

120

Levavi oculos meos in montes - Ik hef
mijn ogen op naar de bergen

121

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi 1100, 1113, 1297
- Ik ben verheugd omdat men mij zeide

122

Ad te levavi oculos meos - Ik hef mijn
ogen op tot U

123

Nisi quia Dominus erat in nobis - Als de 1103
Heer niet met ons was geweest

124

Qui confidunt in Domino - Wie
vertrouwen op den Heer

125

In convertendo Dominus captivitatem 1107, 1210
Sion - Toen de Heer de gevangenen van
Sion deed wederkeren

126

Nisi Dominus aedificaverit domum Indien de Heer het huis niet bouwt

1107, 1114, 1298

127

Beati omnes, qui timent Dominum Gelukkig allen die den Heer vrezen

865, 878, 1108

128

Saepe expugnaverunt me a juventute mea 1122
- Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds
mijn jeugd

129

De profundis - Uit de diepten

550, 1122, 1332,
1349, 1383

130

Domine, non est exaltatum cor meum Heer, mijn hart is niet hoogmoedig

1123

131

Memento, Domine, David - Wees David 551, 1269
indachtig, o Heer

132

(Ecce quam bonum) - Zie, hoe goed is
het

170

1099, 1348

1103

1104

211

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

133

(Ecce nunc benedicite Dominum) - Komt, 226
looft nu den Heer

134

(Laudate nomen Domini) - Looft de
Naam des Heren

135

I

(Confitemini
211
Domino...
Confitemini Deo
deorum) - Looft den
Heer... Looft den
God der goden

135

II

(Qui percussit
Aegyptum) - Die
Egypte sloeg

136

(Super flumina Babylonis) - Aan de
stromen van Babylon

137

Confitebor tibi, Domine... quoniam
1180, 1350
audisti - U zal ik loven, Heer... want Gij
hebt geluisterd

138

Domine, probasti me et cognovisti me - 1211
Heer, Gij doorschouwt mij en kent mij

139

Eripe me, Domine, ab homine malo Verlos mij, Heer, van den bozen mens

140

Domine, clamavi ad te - Heer, ik roep tot 686
U

141

Voce mea ad Dominum clamavi: voce 687
mea ad Dominum deprecatus sum - Luide
roep ik tot den Heer; luide bid ik tot den
Heer

142

Domine, exaudi orationem meam: auribus
percipe -

123

211

212

685
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Heer, verhoor mijn gebed; luister

725

143

I

(Benedictus
Dominus Deus
meus) - Geprezen
zij de Heer, mijn
God

217

143

II

(Deus, canticum
218
novum cantabo tibi)
- Een nieuw lied zal
ik U zingen, o God

144

I

(Exaltabo te, Deus 218
meus Rex) - Ik zal
U verheerlijken,
mijn God en
Koning

144

II

(Miserator et
misericors
Dominus) Genadig en
barmhartig is de
Heer

144

III

(Fidelis Dominus in 219
omnibus verbis
suis) - Getrouw is
de Heer in al zijn
beloften

145

Lauda, anima mea, Dominum; laudabo - 1352
Loof, mijn ziel, den Heer: loven zal ik

146

Laudate Dominum quoniam bonus est
psalmus - Looft den Heer, want het is
goed Hem te prijzen

682

147

Lauda, Jerusalem, Dominum - Loof,
Jerusalem, den Heer

730, 866, 879, 938,
1115, 1299

148

Laudate Dominum de caelis - Looft den 113, 1086, 1343
Heer in de hemelen

149

(Cantate Domino canticum novum; laus 135
ejus) - Zingt den Heer een nieuw lied;
zijn lof

150

Laudate Dominum in sanctis ejus - Looft 765, 1381
den Heer in zijn heiligdom

219
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In alphabetische volgorde
119

AD Dominum cum tribularer clamavi In mijn angst riep ik tot den Heer

1098, 1347

24

Ad te. Domine, levavi animam meam Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel

1362

122

Ad te levavi oculos meos - Ik hef mijn
ogen op tot U

1103

28

Afferte Domino, filii Dei - Offert den
Heer, gij zonen van God

396

118

1-32 BEATI immaculati in via - Gelukkig 153
die rein zijn op hun weg

127

Beati omnes, qui timent Dominum Gelukkig allen die den Heer vrezen

31

(Beati quorum remissae sunt iniquitates) 346
- Gelukkig zij, wier schulden zijn
vergeven

40

Beatus qui intelligit super egenum et
1370
pauperem - Gelukkig hij die zorg draagt
voor den geringe en den arme

111

Beatus vir, qui timet Dominum Gelukkig de man die den Heer vreest

102

(Benedic, anima mea, Domino: et omnia) 373
- Loof, mijn ziel, den Heer, en al

143

I

84

Benedixisti, Domine, terram tuam - Gij 726, 1094
hebt, o Heer, uw land gezegend

(Benedictus
Dominus Deus
meus) - Geprezen
zij de Heer, mijn
God

865, 878, 1108

192, 778, 828

217
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91

Bonum est confiteri Domino - Het is goed 761
den Heer te loven

18

CAELI enarrant gloriam Dei - De hemelen 1063
verhalen Gods heerlijkheid

95

Cantate Domino canticum novum: cantate 1070
- Zingt voor den Heer een nieuw lied;
zingt

149

(Cantate Domino canticum novum; laus 135
ejus) - Zingt den Heer een nieuw lied;
zijn lof

97

Cantate Domino canticum novum: quia 1072
- Zingt den Heer een nieuw lied; want

74

Confitebimur tibi, Deus - Wij prijzen U. 671
o God

110

Confitebor tibi, Domine, in toto corde 190, 777, 827
meo, in consilio - Ik wil U loven, Heer,
uit geheel mijn hart, in de raad

137

Confitebor tibi, Domine... quoniam
1080, 1350
audisti - U zal ik loven, Heer... want Gij
hebt geluisterd

135

I

106

(Confitemini Domino... Dicant) - Looft 374
den Heer... Zo moeten nu spreken

117

Confitemini Domino... Dicat nunc Israël 140
- Looft den Heer... Laat Israël nu zeggen

15

Conserva me, Domine - Bewaar mij, Heer 744

115

Credidi, propter quod locutus sum - Ik
heb geloofd, zelfs toen ik sprak

572, 864, 877,
1168, 1209, 1238,
1243

4

Cum invocarem - Als ik U aanroep

224, 743

118

81-128 (DEFECIT in salutare tuum anima 167
mea) - Mijn ziel smacht naar uw heil

(Confitemini
211
Domino...
Confitemini Deo
deorum) - Looft den
Heer... looft den
God der goden
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129

De profundis - Uit de diepten

550, 1122, 1332,
1349, 1383

143

II

62

Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo - 110, 1083, 1397
God, mijn God, tot U waak ik vanaf het
morgenlicht

21

Deus, Deus meus, respice in me - God,
mijn God, zie op mij neer

69

Deus, in adjutorium meum intende - God, 655, 1417
kom mij te hulp

53

Deus, in nomine tuo salvum me fac God, verlos mij door uw Naam

71

Deus, judicium tuum regi da - God, geef 661
uw rechtsmacht aan den koning

66

(Deus misereatur nostri) - God zij ons
genadig

45

Deus noster refugium et virtus - God is 1068
ons een toevlucht en sterkte

93

Deus ultionum Dominus - God der wrake, 720
Heer

114

Dilexi, quoniam exaudiet Dominus - Ik 1347
heb den Heer lief, want Hij heeft mij
gehoord

109

Dixit Dominus Domino meo - De Heer 189, 776, 826,
zeide tot mijnen Heer
1112, 1208, 1295

35

Dixit injustus ut delinquat in semetipso De boze

(Deus, canticum
218
novum cantabo tibi)
- Een nieuw lied zal
ik U zingen, o God

700

142, 712, 755, 1094

122, 473
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zint op zonde diep in zijn hart

679

140

Domine, clamavi ad te - Heer, ik roep tot 686
U

7

Domine Deus meus, in te speravi - Heer 1357
mijn God, op U vertrouw ik

87

Domine, Deus salutis meae - Heer, God 718, 757
van mijn heil

8

Domine, Dominus noster - Heer, onze
Heer

142

Domine, exaudi orationem meam: auribus 725
percipe - Heer, verhoor mijn gebed;
luister

101

(Domine, exaudi orationem meam, et
349
clamor meus) - Heer verhoor mijn gebed,
en mijn geroep

6

Domine, ne in furore tuo arguas me...
Miserere - Heer, straf mij niet in uw
toorn... Ontferm U

1356

37

Domine, ne in furore tuo arguas me...
Quoniam - Heer, straf mij niet in uw
toorn... Want

708

130

Domine, non est exaltatum cor meum Heer, mijn hart is niet hoogmoedig

1123

138

Domine, probasti me et cognovisti me - 1211
Heer, Gij doorschouwt mij en kent mij

14

Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo 743
- Heer, wie mag wonen in uw tent

89

Domine, refugium factus es nobis - Heer, 678
Gij waart ons een toevlucht

23

Domini est terra et plenitudo ejus - Den 748, 1065, 1342
Heer behoort de aarde en al wat zij bevat

26

Dominus illuminatio mea et salus mea - 703, 749, 1364
God is mijn licht en mijn heil

92

Dominus regnavit, decorem indutus est - 106, 1081
De Heer regeert, met heerlijkheid is Hij
bekleed

96

Dominus regnavit, exsultet terra - De
Heer is koning; dat de aarde juiche

395, 1062

1071
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(Dominus regnavit, irascantur populi) - 132
De Heer regeert; dat de volken sidderen

22

Dominus regit me, et nihil mihi deerit - 1361
De Heer is mijn herder en niets zal mij
ontbreken

133

ECCE nunc benedicite Dominum - Komt, 226
looft nu den Heer

132

(Ecce quam bonum) - Zie, hoe goed het 211
is

58

Eripe me de inimicis meis - Ontruk mij 717
aan mijn vijanden

139

Eripe me, Domine, ab homine malo Verlos mij, Heer, van den bozen mens

44

Eructavit cor meum verbum bonum - Een 1066
heerlijk lied ontwelt mijn hart

144

I

29

Exaltabo te, Domine - U zal ik verheffen, 751
Heer

63

Exaudi, Deus, orationem meam cum
deprecor - Hoor, o God, mijn stem en
mijn klagen

39

Exspectans exspectavi Dominum - Vurig
verwachtte

685

(Exaltabo te, Deus 218
meus Rex) - Ik zal
U verheerlijken,
mijn God en
Koning

762
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ik den Heer

710, 1368

67

(Exsurgat Deus) - Dat God nu opsta

809

144

III

86

Fundamenta ejus in montibus sanctis - 1069
Hij grondvestte haar op de heilige bergen

85

(INCLINA, Domine, aurem tuam) - Neig, 256
Heer, uwoor

125

In convertendo Dominus captivitatem 1107, 1210
Sion - Toen de Heer de gevangenen van
Sion deed wederkeren

113

In exitu Israël de Aegypto - Toen Israël 194, 780, 830
uit Egypte toog

70

In te, Domine, speravi - Op U, Heer, heb 655
ik gehoopt

65

(JUBILATE Deo... psalmum dicite) - Jubelt 494
voor God... zingt de luister

99

Jubilate Deo... servite Domino - Juicht
voor God... dient den Heer

42

(Judica me, Deus)- Schaf mij recht, o God 122

121

LAETATUS sum in his quae dicta sunt
mihi - Ik ben verheugd omdat men mij
zeide

145

Lauda, anima mea, Dominum: laudabo - 1352
Loof, mijn ziel, den Heer: loven zal ik

147

Lauda, Jerusalem, Dominum - Loof,
Jerusalem, den Heer

148

Laudate Dominum de caelis - Looft den 113, 1086, 1343
Heer in de hemelen

150

Laudate Dominum in sanctis ejus - Looft 765, 1381
den Heer in zijn heiligdom

(FIDELIS Dominus 219
in omnibus verbis
suis) - Getrouw is
de Heer in al zijn
beloften

109, 1082

1100, 1113, 1297

730, 866, 879, 938,
1115, 1299
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116

Laudate Dominum omnes gentes - Looft 546, 806, 897, 916,
den Heer, alle gij natiën
926, 1095, 1191,
1199, 1276

146

Laudate Dominum, quoniam bonus est
psalmus - Looft den Heer, want het is
goed Hem te prijzen

682

134

(Laudate nomen Domini) - Looft de
Naam des Heren

123

112

Laudate, pueri, Dominum - Looft, gij
dienaren, den Heer

193, 779, 829,
1112, 1209, 1296

118

33-80 (Legem mihi pone, Domine) - Wijs 164
mij uwe wet, o Heer

120

Levavi oculos meos in montes - Ik hef
mijn ogen op naar de bergen

47

(MAGNUS Dominus et laudabilis nimis) 940
- Groot is de Heer en hoog te prijzen

131

Memento, Domine, David - Wees David 551, 1269
indachtig, o Heer

118

129-176 (Mirabilia testimonia tua) - Hoe 170
wonderbaar zijn uw vermaningen

144

II

(Miserator et
misericors
Dominus) Genadig en
barmhartig is de
Heer

1099, 1348

219
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50

Miserere mei, Deus - Ontferm U over mij, 107, 1332, 1376
o God

100

(Misericordiam et judicium) - Uw
ontferming en gerechtigheid

126

126

NISI Dominus aedificaverit domum Indien de Heer het huis niet bouwt

1107, 1114, 1298

123

Nisi quia Dominus erat in nobis - Als de 1103
Heer niet met ons was geweest

75

Notus in Judaea Deus - God doet zich
kennen in Juda

46

(OMNES gentes, plaudite manibus) - Alle 118, 808
gij volken, klapt in de handen

72

QUAM bonus Israël Deus - Hoe goed is
God voor Israël

663

83

(Quam dilecta tabernacula tua) - Hoe
liefelijk is uw woning

255

2

Quare fremuerunt gentes - Waarom
woeden de heidenen

699

41

Quemadmodum desiderat cervus ad
fontes aquarum - Zoals het hert smacht
naar de waterbronnen

396, 1371

124

Qui confidunt in Domino - Wie
vertrouwen op den Heer

1104

90

Qui habitat in adjutorio Altissimi - Wie 255
woont onder de hoede van den
Allerhoogste

135

II

128

SAEPE expugnaverunt me a juventute mea 1122
- Dikwijls hebben zij mij bestreden sinds
mijn jeugd

68

Salvum me fac, Deus - Verlos mij, God 652

(Qui percussit
Aegyptum) - Die
Egypte sloeg

672, 756

211
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136

(Super flumina Babylonis) - Aan de
stromen van Babylon

212

64

TE decet hymnus, Deus, in Sion - U voegt 1377
een lofzang, God, in Sion

73

UT quid, Deus, repulisti in finem 665
Waarom, o God, hebt Gij verstoten voor
immer

94

VENITE, exsultemus Domino - Komt, laat 1060, 1386
ons jubelen in den Heer

5

Verba mea auribus percipe, Domine Luister, Heer, naar mijn woorden

141

Voce mea ad Dominum clamavi: voce 687
mea ad Dominum deprecatus sum - Luide
roep ik tot den Heer; luide bid ik tot den
Heer

76

Voce mea ad Dominum clamavi: voce 673
mea ad Deum, et intendit mihi - Met mijn
stem roep ik tot den Heer, met mijn stem
tot God, opdat Hij mij hore

1354
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Lofzangen ontleend aan de heilige Schrift
(Audite verbum Domini, gentes) - Hoort, 130
volken, het woord des Heren. Lofzang
van Jeremias, 31, 10-14
Benedicite, omnia opera Domini, Domino 111, 1084
- Looft den Heer, alle werken des Heren.
Lofzang van de Drie Jon gelingen, Dan.
3, 57-88 en 56
Benedictus Dominus Deus Israël Gezegend de Heer, de God van Israël.
Lofzang van Zacharias, Luc. 1, 68-79

115, 1089, 1339, 1382

(Benedictus es, Domine) - Gezegend zijt 120
Gij, Heer. Lofzang van David, 1 Kron.
29, 10-13
Cantemus Domino - Zingen wij den Heer. 680
Lofzang van Moses, Ex. 15, 1-19
Domine, audivi auditionem tuam - Heer, 727
ik heb uw uitspraak gehoord. Lofzang van
Habacuc, 3, 2-19
Ego dixi: In dimidio dierum meorum - Ik 764, 1380
zeide: In het midden mijner jaren. Lofz.
v. Ezechias, Is. 38, 10-20
(Hymnum cantemus Domino) - Laat ons 126
een feestlied zingen voor den Heer.
Lofzang van Judith, 16, 15-21
Magnificat anima mea Dominum - Mijn 198, 1118, 1351
ziel verheft den Heer. Lofzang van de
heilige Moeder Gods, Luc. 1, 46-55
(Magnus es, Domine) - Groot zijt Gij,
Heer. Lofzang van Tobias, 13, 1-10

122

(Miserere nostri, Deus omnium) 137
Ontferm U onzer, God van het heelal.
Lofzang van Jesus den zoon van Sirach,
Eccli. 36, 1-16
Nunc dimittis servum tuum, Domine - Nu 232, 1124
laat Gij, Heer, uw dienaar gaan. Lofzang
van Simeon, Luc. 2, 29-32
(Vere tu es Deus absconditus) - Waarlijk, 133
Gij zijt een verborgen God. Lofzang van
Isaias, 45, 15-26
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Lijst van kerkelijke lofzangen
Als regel zijn de lofzangen opgenomen in de oorspronkelijke tekst, zoals deze bewaard
bleef in de getijdenboeken der monniken en enkele andere orden. Van vele lofzangen
vindt men echter bovendien - in het aanhangsel met gezangen - de teksten zoals zij
op last van paus Urbanus VIII door de correctoren werden gewijzigd.
A SOLIS ortus cardine - Van 't keerpunt
waar de zon verrijst

548

Ad coenam Agni providi (oorspr.) - Het 790
feestmaal beidend van het Lam (gew.: Ad
regias Agni dapes)
Ad regias Agni dapes (gew.) - Ten
koningsmaaltijd van het Lam (oorspr.:
Ad coenam Agni providi)

1528

Adoro te devote - Ik aanbid met eerbied 1542
Aeterne rerum Conditor - Eeuwige
Schepper van 't heelal

114

Aeterne Rex altissime - Eeuwige Koning 804
allerhoogst
(Aeterni caeli gloria) - Die eeuwig 's
hemels glorie zijt

135
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(Ales diei nuntius) - De vederbode van
de dag

124

Amor Jesu dulcissime - Mijn liefde, Jesus 915
allerzoetst
Angularis fundamentum - Als de
hoeksteen van de grondslag

936

Attende, Domine, et miserere - Wend U 611
tot ons, Heer, en heb ontferming
Auctor beati saeculi - Heilige Maker van 1547
de tijd
Audi, benigne Conditor (oorspr.) - In uwe 610
goedheid, Schepper, hoor
Audi, benigne Conditor (gew.) - In uwe 1525
goedheid, Schepper, hoor
Aurea luce et decore roseo (oorspr.) - In 1225
gouden schijn en pracht van rozenrode
glans (gew.: Decora lux aeternitatis
auream)
(Aurora jam spargit polum) - De dageraad 138
omvloeit de kim
Aurora lucis rutilat - Nu straalt de lichte 788
dageraad
Ave, maris stella - Ave, ster der zeeën

1117, 1548

BEATA nobis gaudia - Weer brengt een
zaal'ge blijdschap ons

824

CAELESTIS aulae nuntius - De bode van 1048
het hemels hof
Caelestis urbs Jerusalem (gew.) - Gij
hemelstad Jerusalem (oorspr.: Urbs
Jerusalem beata)

1533

(Caeli Deus sanctissime) - Des hemels
allerheiligst God

210

Caelitum, Joseph, decus atque nostrae - 1197, 1558
Sier van de heem'len, Joseph, van ons
leven
(Christe, qui lux es et dies) - Christe, du 237
biste licht ende dach
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Christe, Redemptor omnium, conserva 1169
(oorspr.) - Christus, die allen hebt verlost,
bewaar (gew.: Placare, Christe, servulis)
Christe, Redemptor omnium, ex Patre 552
(oorspr.) - Christus, Verlosser van 't
heelal, Gij Vaders (gew.: Jesu, Redemptor
omnium)
Christe, sanctorum decus Angelorum - 1178
Christus, der heil'ge engelen het sieraad
Claro Paschali gaudio - Bij deze klare
Paastijvreugd

1216

Conditor alme siderum (oorspr.) - Gij,
Schepper mild van 't sterrenheir (gew.:
Creator alme siderum)

518

(Congregavit nos in unum Christi amor) 690
- Tot één heeft ons vergaderd Christus'
liefde
Cor, arca legem continens - O Hart, ark 875, 1546
die de wet bevat
1521
Creator alme siderum (gew.) - Gij,
Schepper mild van 't sterrenheir (oorspr.:
Conditor alme siderum)
Crudelis Herodes, Deum (gew.) - Herodes 1524
wreed, wat vreest gij toch (oorspr.: Hostis
Herodes impie)
Custodes hominum psallimus Angelos - 1182, 1555
Der mensen hoeders, de engelen, zingen
wij
DECORA lux aeternitatis auream (gew.) - 1562
Het luistervolle licht der eeuwigheid
bestraalt (oorspr.: Aurea luce et decora
roseo)
Deus tuorum militum (oorspr.) - God, die 1239
van uwe strijders zijt
Deus tuorum militum (gew.) - God, die
van uw strijders zijt

1566

EN ut superba criminum - Zie, hoe 't
hoogmoedig roversrot

880, 1545
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Exsultet caelum laudibus (oorspr.) - De 1213
hemel juich' van lofgezang (gew: Exsultet
orbis gaudiis)
Exsultet orbis gaudiis (gew.) - De wereld 1560
springe op van vreugd (oorspr.: Exsultet
caelum laudibus)
FESTIVIS resonent compita vocibus - De 907
pleinen mogen weerklinken van
feestgezang
Fortem virili pectore - De kracht naar
mannelijke aard

1306

GLORIA in excelsis Deo - Eer aan God in 497
den hoge
HOSTIS Herodes impie (oorspr.) Herodes, vijand goddeloos (gew.:
Crudelis Herodes Deum)

582
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(IMMENSE caeli Conditor) - Algrote
Schepper van de lucht

205

Iste Confessor Domini colentes (gew.) - 1567
Deze belijder van den Heer, wien vierend
Iste Confessor Domini sacratus (oorspr.) 1271, 1277
- Deze belijder van den Heer, de heil'ge
JAM, bone Pastor, Petrus, clemens accipe 1224
- Nu, goede herder, Petrus, hoor
goedgunstig ons
Jam, Christe, sol justitiae - Nu, Christus, 608
Gij gerechte Zon
Jam lucis orto sidere - Nu 't zonlicht reeds 139
is opgegaan
Jam morte victor obruta - Verpletterd is 1050
de dood, als held
Jam sol recedit igneus (gew.) - Nu 't
zonnevuur ter kimme neigt (oorspr.: O
lux beata Trinitas)

1531

Jam toto subitus vesper eat polo - Nu rijze 1045
plotseling d'avond aan gans het zwerk
Jesu, corona celsior - Jesus, opperste
zegekrans

1274

Jesu, corona Virginum (oorspr.) - Jesus, 1299
der maagden lauwerkrans
Jesu, corona Virginum (gew.) - Jesus, der 1569
maagden lauwerkrans
Jesu, decus angelicum - Jesus, sieraad der 570
engelen
Jesu, dulcis memoria - Jesus gedenken is 573, 1523
zo goed
Jesu, nostra redemptio (oorspr.) - Jesus, 807
die onze Heiland zijt (gew.: Salutis
humanae Sator)
Jesu, Redemptor omnium - Jesus,
Verlosser van 't heelal

1267

Jesu, Salvator saeculi - Jesus, der wereld 1166
zaliging
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LUCIS Creator optime (gew.) - Algoede
Schepper van het licht

196

Lustris sex qui jam peractis - Zesmaal
vijf jaren voleindend

633, 895

(Lux ecce surgit aurea) - Zie 't gouden
licht rijst glanzend op

131

(MAGNAE Deus potentiae) Grootmachtig God, die d' uit de vloed

213

Martyr Dei, qui unicum - Gij, martelaar 1236
van God, die zijt
Media vita - Midden in het leven

612

Memento, rerum Conditor (gew.) Gedenk, o Schepper van 't heelal
(oorspr.: Memento, salutis Auctor)

1093

Memento, salutis Auctor (oorspr.) Gedenk, bewerker van het heil (gew.:
Memento, rerum Conditor)

1093

(NOX et tenebrae et nubila) - Nacht,
duisternissen, nevelsprei

127

(Nunc Sancte nobis Spiritus) - Gij,
Heil'ge Geest, in wezen één

164

1088
O GLORIOSA Domina (oorspr.) - O
glorievolle Heerseres (gew.: O gloriosa
Virginum)
1088, 1549
O gloriosa Virginum (gew.) - O aller
maagden roem en eer (oorspr.: O gloriosa
Domina)
O lux beata caelitum - O zalig licht van 588
't hemelkoor
O lux beata Trinitas (oorspr.) - O zalig
Licht, Drievuldigheid (gew.: Jam sol
recedit igneus)

852

O nimis felix, meritique celsi - Zalig ten 1189
zeerste, heerlijk in verdiensten
O quam glorifica - O in wat heerlijkheid 1550
O sola magnarum urbium - Der grote
steden grootste gij

580
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PANGE, lingua, gloriosi Corporis - Zing, 867, 1534
mijn tong, van 't glorievolle Lichaam
Placare, Christe, servulis (gew.) - Verzoen 1553
U met uw dienaars, Heer (oorspr.:
Christe, Redemptor omnium)
(Plasmator hominis Deus) - Boetseerder 217
van den mens, o God
QUEM terra, pontus, sidera (gew.) - Dien 1062
aarde, zee en firmament
Quicumque Christum quaeritis - O allen 917
gij, die Christus zoekt
(RECTOR potens, verax Deus) - Regeerder 167
sterk, God die getrouw
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(Rerum, Deus, tenax vigor) - O God, der 170
schepping stut en kracht
Rex gloriose Martyrum (oorspr.) Roemrijke vorst der martelaars

1241

Rex gloriose Martyrum (gew.) Roemrijke vorst der martelaars

1565

Rorate, caeli, desuper - Dauwt, hemelen, 520
uit den hoge
SACRIS solemniis juncta sint gaudia - Met 1537
't heilig feestgetij menge zich onze vreugd
Salutis humanae Sator (gew) - Oorsprong 1529
van 't menselijke heil (oorspr.: Jesu,
nostra redemptio)
Salvete, Christi vulnera - Gij, Christus'
wonden, weest gegroet

910

Salvete, flores Martyrum - Gegroet,
bloesems der martelaars

1259

(Sancti venite) - Heiligen, treedt nader

311

Sanctorum meritis inclyta gaudia
(oorspr.) - Het loon der heiligen,
vreugden vol heerlijkheid

1244

Sanctorum meritis inclyta gaudia (gew.) 1563
- Het loon der heiligen, vreugden vol
heerlijkheid
(Splendor paternae gloriae) - Gij glans
van Vaders heerlijkheid

120

Stabat Mater dolorosa - Met de tranen in 989
haar ogen
Summae Deus clementiae - O God vol
goedertierenheid

1043

TE decet laus - U komt lof toe

496

Te Deum laudamus - U, God, loven wij 1076, 1570
Te, Joseph, celebrent agmina caelitum - 1199, 1557
U, Joseph, viere de hemelse legerschaar
Te gestientem gaudiis - U, jubelend aan 1052, 1551
vreugden rijk
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Te lucis ante terminum (gew.) - U, voor 227
het scheiden van het licht
(Telluris ingens Conditor) - Schepper der 207
aarde, machtig groot
Te Mater alma Numinis - U, die Gods
milde Moeder zijt

1056

Te saeculorum Principem - U noemen wij 926, 1531
der eeuwen Vorst
Te, splendor et virtus Patris (gew.) - U,
Jesus, Vaders glans en kracht (oorspr.:
Tibi, Christe, splendor Patris)

1554

Tibi, Christe, splendor Patris (oorspr.) - 1181
U, o Christus, glans des Vaders (gew.:
Te, splendor et virtus Patris)
Tristes erant Apostoli (oorspr.) - Vol
droefheid was d'apostelschaar

1219

Tristes erant Apostoli (gew.) - Vol
droefheid was d'apostelschaar

1561

Tu, Trinitatis Unitas - Gij, Eenheid in
Drievuldigheid

848

URBS Jerusalem beata (oorspr.) - Stad 939
Jerusalem welzalig (gew.: Caelestis urbs
Jerusalem)
Ut queant laxis resonare fibris - Opdat
uw dienaars vrij kunnen bezingen

1192, 1556

VENI, Creator Spiritus (oorspr.) - Kom
tot ons, Geest die Schepper zijt

832

Veni, Creator Spiritus (gew.) - Kom tot
ons, Geest die Schepper zijt

1530

Verbum supernum prodiens - Het Woord 863, 1539
dat uit den hoge daalt
Vexilla Christus inclyta - Zijn roemrijk
vaandel in triomf

924

Vexilla Regis prodeunt (oorspr.) - De
vaan des Konings treedt vooruit

634, 897

Vexilla Regis prodeunt (gew.) - De vaan 1526
des Konings treedt vooruit
Vox clara ecce intonat - Hoor, luid klinkt 516
óp een klare stem
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Lofzangen met melodieën
AD Jesum autem cum venissent

1548

Ad regias Agni dapes

1528
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Adoro te devote

1542

Alma Redemptoris Mater

1577

Auctor beate saeculi

1577

Audi, benigne Conditor

1547

Ave, Maria

1552

Ave, maris stella

1548

Ave, Regina caelorum

1579

Ave, verum corpus

1541

BENEDICAMUS Domino (versch.
melodieën)

1575

CAELESTIS urbs Jerusalem

1533

Caelitum, Joseph, decus atque virtus

1558

Cor, arca legem continens

1546

Creator alme siderum

1521

Crudelis Herodes, Deum

1524

Custodes hominum psallimus Angelos

1555

DECORA lux aeternitatis auream

1562

Deus, tuorum militum

1566

ECCE panis Angelorum

1543

En ut superba criminum

1545

Exsultet orbis gaudiis

1560

ISTE Confessor Domini colentes

1567

JAM so! recedit igneus

1531

Jesu, corona Virginum

1569

Jesu, dulcis memoria

1523

LITANIE, de grote

1411
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Lucis Creator optime

196-197

O GLORIOSA Virginum

1549

O quam glorifica

1550

O quam suavis est

1541

O sacrum convivium

1540

O salutaris hostia

1540

PANGE, lingua, gloriosi Corporis

1534

Placare, Christe, servulis

1553

REGINA caeli

1580

Rex gloriose Martyrum

1565

SACRIS solemniis

1537

Salutis humanae Sator

1529

Salve Regina

1581

Sanctorum meritis inclyta gaudia

1563

Sub tuum praesidium

1553

TANTUM ergo sacramentum

1535-1536

Te Deum laudamus

1570

Te gestientem gaudiis

1551

Te, Joseph, celebrent agmina caelitum

1557

Te lucis ante terminum

227-229

Te saeculorum Principem

1531

Te splendor et virtus Patris

1554

Tristes erant Apostoli

1561

UT queant laxis resonare fibris

1556

VENI, Creator Spiritus

1530

Verbum superbum prodiens

1539

Vexilla Regis prodeunt

1526
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Alphabetische inhoudsopgave
A
AANBIDDING. Over de - van God

419

Lofzangen en gebeden van 493-496
- ontleend aan de H. Schrift
Andere lofzangen en
gebeden van -

496-510

Gebeden van - ter ere van 957-958
het Allerh. Sacrament
1478

AANROEPINGEN. Over de Over de - van de Naam
Jesus

568

- gedurende de dag, bij
bekoringen en in
verschillende
omstandigheden

172-173

- bij het ontwaken

103

- vóór het inslapen

247

- voor te bidden voor
stervenden

461

ABSOUTE

1336

ADORO TE, lofzang

297, 1542

ADVENT DES HEREN

515 vlg.

AFLAAT. Over de aflaten

1512 vlg.
Bepalingen uit het
Kerkelijk Wetboek

1514-1515

Enkele aflaten

1515-1516

Gebed bij het H. Graf op 951
Witte Donderdag en Goede
Vrijdag
Veertigurengebed en H.
Sacramentsfeest

951

Bezoek aan het Allerh.
Sacrament

951

Geestelijke communie

963

Eerste Vrijdag

965
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Intronisatie van de
beeltenis van het Allerh.
Hart van Jesus

976

Kruisweg

977

Viering van de Meimaand 1155
Bidden van de Rozenkrans 1156
Kleine Getijden van de H. 1059
Moeder Gods
Gebed voor volle aflaat na 298
de communie
AFVALLIGE. Gebed voor een -

1431

AGNES. Gebeden ter ere van de H. -

1310

AKATHISTOS, lofzang

1137-1142

AKKERS. Zegening van -

483

ALFONSUS-MARIA van LIGUORI. Gebeden ter ere van 1284
den H. Gebed van den H. - voor 961
een bezoek aan het Allerh.
Sacrament
ALLE HEILIGEN. Feest van -

1165 vlg.

Gebeden ter ere van -

1171-1175

Litanie van -

1411

ALLERZIELEN. Over de gedachtenis van -

1319
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Getijden voor de
overledenen op -

1385-1397

Aflaat op -

1515

ALMA REDEMPTORIS MATER

200, 1577

ALOYSIUS. Gebeden ter ere van den H. -

1290

ALTIJDDURENDE BIJSTAND. Gebed tot O.L. Vrouw van 1153
AMANDUS. Gebed ter ere van den H. -

1283

AMBT. Gebed voor hen die een - bekleden

1463

ANNA. Gebeden ter ere van de H. -

1309

ANTIFONEN ter ere v.d. H. Moeder Gods

200 vlg. en 1577 vlg.

ANTONIUS ABT. Gebed tot den H. -

1284

Gebeden ter ere v.d. - (bij 484
de zegening v.h. vee)
ANTONIUS VAN PADUA. Gebed tot den H. -

1289

APOSTELEN. Over de verering van de heilige -

1204

Gebeden ter ere van de
heilige -

1220-1221

De apostelen Petrus en
Paulus

1222-1229

De apostel Joannes

1229-1233

APOSTOLAAT DES GEBEDS. Dagelijkse opdracht v.h. - 157
ARBEID. Opdracht van de dagelijkse - in de Prime

146

Gebeden voor en na de -

173-174

Gebed tot den H. Joseph
voor de dagelijkse -

161

ASCESE. Over de -

1474-1475

ASPERGES ME

264

ASWOENSDAG

605-607

ATHANASIUS. Geloofsbelijdenis van den H. -

849

ATTENDE DOMINE, beurtzang

611

AUGUSTINUS. Gebeden ter ere van den H. -

1281

Klaagzang van den H. -

1460

AUTO. Zegening van een -

487

AVE REGINA CAELORUM

201, 1579
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AVONDGEBEDEN zie Vespers; zie Completen.
Andere - uit oude
liturgische boeken

234-237

- ontleend aan het Griekse 237-242
Horologion
- uit de Nederlandse
Katechismus

242-244

Andere -

244-247

Gebeden voor het inslapen 247-248
AVONDMAAL. Gebed vóór het Gebed na het -

178 of 185
179 of 185

B
BARBARA. Gebed ter ere van de H. -

1310

BAVO. Gebed ter ere van den H. -

1287

BEELTENIS. Zegening van een heilige -

481

Over de beeltenissen der
heiligen

1164

BEGRAFENIS. Overbrenging van het stoffelijk overschot 1331-1335
naar de kerk
Mis van de begrafenis

1320-1331
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Zegening van het stoffelijk 1336-1337
overschot na de mis
Plechtigheid op het kerkhof 1338-1341
Getijden op de dag der
begrafenis

1397-1399

Gebeden na de begrafenis 1404
Begrafenis van kinderen
BEKERING. Gebed voor de - van een afvallige

1341-1345
1431

Gebed voor de - van de
Joden

1439

Gebed voor de - der
zondaars

694

Gebed voor de - van
zondaars en dwalenden

1430

Gebed tot de Koningin der 1152
profeten om iemands - te
verkrijgen
1470-1471, 1482

BEKORINGEN. Over de Aanroepingen in -

173

Gebeden in -

1451

BELOFTEN van Christus aan de vereerders van zijn H. 965
Hart
BELIJDERS. Over de verering van de heilige Gebeden ter ere van de
heilige -

1266
1280

BENEDICTUS, lofzang

115

BENEDICTUS. Gebeden ter ere van den H. -

1285

BEPROEVINGEN. Gebed om sterkte in -

1451

Gebed voor anderen die
beproefd worden

1455

BERNARDUS. Gebed ter ere van den H. -

1288

BEROUW. Oefening van -

243
Andere oefening van -

369

zie ook Boetvaardigheid.
BESLUIT. Gebed bij het nemen van een belangrijk -

1452

BESNIJDENIS DES HEREN. Feest van de -

562-567
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BEZOEK AAN HET ALLERH. SACRAMENT. Over het -

951

Gebed v.d. H.
961
Alfonsus-Maria v. Liguori
bij het Voor gebeden bij het - zie
gebeden bij de
verschillende feesten des
Heren, ter ere van het
Allerh. Sacrament, van het
Allerh. Hart van Jesus, van
het Lijden des Heren, enz.
BEZOEK. Feest van O.L. Vrouw -

1015-1020

BIBLIOTHEEK. Zegening van een -

472

BIDWEEK. Gebed van de - tot hereniging der christenen 293, 1436
363

BIECHT. Over de Gebeden vóór de -

365

Belijdenis en absolutie

371

Gebeden na de -

372

Gebeden bij de - op
Woensdag voor Witte
Donderdag

648

BIECHTSPIEGEL

366

BISSCHOP. Over de bisschoppen

425, 426

Gebed voor den -

1427

Gebeden voor een
overleden -

1404-1405
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BLASIUS. Zegening op het feest van den H. -

479

BLOED DES HEREN. Feest van het Kostbaar -

904-912

Gebeden ter ere van het
Kostbaar -

993-995

BOETPSALMEN, de zeven

346

BOETVAARDIGHEID. Over de -

343, 1474

Over de veertigdaagse
vasten

604

Overwegingen over de -

344-346

Gebeden van -, ontleend
aan de H. Schrift

351-354

Andere gebeden van -

355-363

BONIFATIUS. Gebeden ter ere van den H. -

1251

BOODSCHAP. Feest van O.L. Vrouw -

1009-1015

BORGEN bij het doopsel

382

BORGEN bij het vormsel

419

BOSCO. Gebed ter ere van den H. Joannes -

1292

Gebed van den H. Joannes 1152
- tot de H. Moeder Gods
BREVIER zie Getijden.
BROEDERSCHAP onder de volkeren. Gebed voor de -

1445

BROOD. Zegening van -

483

BRUIDEGOM EN BRUID. Mis voor -

432

Gebeden voor -

439

BIJEENKOMST. Gebed voor het begin van een
belangrijke -

1464

BIJSTAND. Gebed tot O.L. Vrouw v. Altijddurende -

1153

C
CANISIUS. Gebed ter ere van den H. Petrus -

1290

CARMEL. Scapulier van O.L. Vrouw v.d. Berg -

1157-1158

CAROLUS BORROMEUS. Gebed ter ere v.d. H. -

1283-1284
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CATHARINA VAN SIËNA. Gebed ter ere van de H. -

1312

CECILIA. Gebed ter ere van de H. -

1310-1311

CHANTAL. Gebed ter ere van de H. Joanna Francisca
Frémiot de -

1314

CHRISTELIJKE LEVEN. Over het -

1469 vlg.

CHRISTENHEID zie Kerk.
CHRISTUS. Over de geheimen v. Onzen Heer Jesus -

513-514

Zie ook de verschillende
inleidingen bij de feesten
des Heren.
Algemene gebeden tot
Christus

945-950

Voor vele andere gebeden
zie bij de feesten des
Heren.
Gebeden ter ere van het
Allerh. Sacrament

955-964

Gebeden ter ere van het
Allerh. Hart van Jesus

966-975

Gebeden ter ere van het H. 991-995
Lijden
Gebeden ter ere van Jesus' 995-996
Naam
CHRYSOSTOMUS. Gebed tot den H. Joannes -

1281

CLARA. Gebed ter ere van de H. -

1312
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COMMUNIE zie Eucharistie.
- der zieken

339
Geestelijke -

COMPLETEN. Verklaring van de De -

962-964
187, 220
220

28
Over het
gemeenschappelijk bidden
van de CYRILLUS EN METHODUS. Gebed tot de heilige -

1283

D
DANKZEGGING. Over de - van God

491

Gebeden van lof en dank, 494-496
ontleend aan de H. Schrift
Andere gebeden van lof en 499-510
dank
Vele andere gebeden van in andere delen van het
Groot Gebedenboek.
- na mis en communie zie
Mis, Eucharistie.
DERDE UUR. Gebeden voor het -

164

DEUGDENLEER. Leidraad bij het gewetensonderzoek
volgens de christelijke -

366

DIAKENS. Gebeden voor hen die de wijding der - zullen 427
ontvangen
DIEREN. Zegening van -

484

DIES IRAE, sequentie

1325

DODE zie Overledenen.
DOMINICUS. Gebeden ter ere van den H. -

1285-1286

DONKERE METTEN van Witte Donderdag (op
Woensdagavond)

651

DONKERE METTEN van Goede Vrijdag (op
Donderdagavond)

699
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DONKERE METTEN van Paaszaterdag

742

DOOD. Gebeden om de genade van een goede -

1453

DOOPBELOFTEN. Hernieuwing van de -

390, 930

DOOPBORGEN

382

DOOPSEL. Over het -

381-382, 769
Toediening van het - aan
kinderen

382

Toediening van het - aan
volwassenen

394

Over de toediening van het 382
- in geval van nood
DRIEKONINGEN zie Verschijning des Heren.
DRIEVULDIGHEID. Over het geheim van de Allerheiligste 492, 819, 845-846
Feest van de Allerh. -

845-858

Gebeden ter ere van het
geheim v.d. Allerh. -

853-858

Vele andere gebeden in
andere delen van het Groot
Gebedenboek.
DROOGTE. Gebed bij langdurige -

1462

DROEFHEID. Gebed om sterkte in beproevingen

1451

Gebed voor anderen die
beproefd worden
DWALENDEN. Gebed voor zondaars en -

1455
1430
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E
EENHEID DER CHRISTENEN. Gebeden voor de -

1432-1436

EERHERSTEL. Oefening van - op de feestdag van het
Allerh. Hart van Jesus

968

EERSTE COMMUNIE. Over de viering van de - in het
huisgezin

1518

EERSTE STEEN. Zegening van de - van een kerk

466

Zegening van een - (echter 485
niet voor kerk of kapel)
EERSTE VRIJDAG DER MAAND. Viering van de -

965

EERSTE ZATERDAG DER MAAND. Viering van de -

1157

EMIGRANTEN. Gebed voor -

1456

ENGEL DES HEREN. Het gebed -

162

ENGELEN. Over de verering van de heilige -

1176

Gebeden ter ere van de
heilige -

1183 vlg.

ENGELBEWAARDERS. Gebeden ter ere van de heilige - 1186-1187
Avondgebed tot den
Engelbewaarder

242

EPIDEMIE. Gebed bij een -

1462

EUCHARISTIE. Over de -

251-254, 380
Verklaring van de Mis

266 vlg.

Gebeden der Mis volgens 266-291
het Romeinse Missaal
Andere gebeden gedurende 300-310
de Mis
Over de Communie

253-254, 310-311

Gebeden voor de
Communie volgens het
Missaal

255-260

Gebeden na de Communie 294-299
volgens het Missaal
Gebeden bij de Communie, 311-313
ontleend aan de Latijnse
liturgische boeken
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Gebeden bij de Communie, 314-319
ontleend aan de liturgieën
der Oosterse kerken
Gebeden bij de Communie 319-324
uit het Griekse Horologion
Gebeden bij de Communie 325-330
uit de geschriften van
heiligen en vromen
Andere gebeden bij de
331-339
Communie uit de
geschriften van heiligen en
vromen
Gebeden bij de
Paascommunie op Witte
Donderdag

688

Communie der zieken

339

Zie ook Sacrament des
altaars.
EXCOMMUNICATIE. Vrijspreking van de - vóór het
doopsel van volwassenen

394

F
FAMILIE. Over de verering van de H. Toewijding van het
huisgezin aan de H. - zie
Huisgezin.

587
243, 997
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FEESTEN DER HEILIGEN. Kalender van de -

44-92

FRANCISCUS VAN ASSISI. Gebeden ter ere van den H. 1286
Gebed van den H. - tot de 1136
H. Moeder Gods
Gebed van den H. - om
naastenliefde
FRANCISCUS VAN SALES. Gebed ter ere van den H. Gebed van den H. - in
tegenspoed

1450
1284
1451

FRANCISCUS XAVERIUS. Gebed tot den H. Ignatius en 1287
den H. Verzuchting van den H. - 991
over het Lijden des Heren
Gebed van den H. - ter ere 995
van de Vijf Wonden des
Heren
Gebed van den H. - tot
1438
verbreiding van het geloof

G
GABRIËL. Gebeden ter ere van den H. -

1185

GAVEN VAN DEN H. GEEST. Gebed om de zeven -

839

GEBED. Over het -

1486 vlg.
Over het liturgische -

1492 vlg.

Over het - in het huisgezin 1518
GEBEDSOCTAAF. Gebed van het - voor de eenheid der 293, 1436
christenen
GEBODEN. De Tien -, genoemd in leidraad bij het
gewetensonderzoek

366 vlg.

De - der Kerk, genoemd in 367
leidraad bij het
gewetensonderzoek
GEBOORTE DES HEREN. Feest van de -

542-560
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GEBOORTE VAN DEN H. JOANNES DEN DOPER. Feest
van de -

1188-1194

GEBOORTE VAN DE H. MOEDER GODS. Feest v.d. -

1034-1039

GEDAANTEVERANDERING DES HEREN. Feest van de -

912-920

GEDULD. Gebed om -

1450

GEEST. Over het geheim van den Heiligen -

817-819

Gebeden ter ere van den
Heiligen -

834-836

Gebeden tot den Heiligen 836-841
Gebed om de zeven gaven 839
van den Heiligen Gebed tot den Heiligen vóór de studie

174

Gebed tot den Heiligen voor de Kerk

1424

GEESTELIJKE COMMUNIE

962-964

GELOOF. Oefening van -

156
Oefening van - ter ere van 955
het Allerh. Sacrament des
altaars

GELOOFSBELIJDENIS van de apostelen

156, 386, 413

GELOOFSBELIJDENIS genaamd van Nicea

274

GELOOFSBELIJDENIS van den H. Athanasius

849

GELOOFSBELIJDENIS van het concilie van Trente en van 392
het concilie van het Vaticaan

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1642

GELOOFSLEERLINGEN. Gebeden voor -

1430

GENEESMIDDELEN. Zegening van -

483

GENEZING. Gebed van Bossuet om -

1510

Dankgebed na -

1511

GERARDUS MAJELLA. Gebed ter ere van den H. -

1291

GERLACH. Gebed ter ere van den H. -

1287-1288

GERTRUDIS DE GROTE. Gebed ter ere van de H. -

1312

Opdracht van het Lijden
des Heren aan God den
Vader door de H. -

991

GERTRUDIS VAN NIJVEL. Gebed ter ere van de H. -

1311

GETIJDEN. Over de -

25-26
Over het liturgische gebed 1492-1496
26-28
Over het
gemeenschappelijk bidden
van de Kalender voor het bidden 29-39
van de Voor nadere verklaring
van de - zie Lauden, Prime,
Vespers, Completen.
Lauden op Zondag

106-118

Lauden op weekdagen

118-138

Prime

139-148

Gebeden voor het Derde
uur

164-166

Gebeden voor het Zesde
uur

166-169

Gebeden voor het Negende 169-172
uur
Vespers op Zondag

187-200

Vespers op weekdagen

203-220

Completen

220-233

Voor de - op de feesten des 29-39
Heren, van de H. Moeder
Gods en van de heiligen zie
de Kalender
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- (Kleine Getijden) ter ere 1059-1127
van de H. Moeder Gods
- voor de Overledenen

1346-1385

Vespers voor de
Overledenen

1346-1354

Metten voor de
Overledenen

1354-1375

Lauden voor de
Overledenen

1375-1385

Lauden voor de
1385-1397
Overledenen op Allerzielen
Lauden voor de
1397-1399
Overledenen op de dag der
begrafenis, op de dertigste
dag na de begrafenis of bij
jaargetijden
Gebed vóór de -

105

Gebed na de -

233

GEVANGENEN. Gebed voor -

1456

GEWETENSONDERZOEK. Over het dagelijkse -

1474-1475

- tijdens Completen

222

- tijdens avondgebed

243 en 244

Leidraad bij het - vóór de 366
Biecht
GEZIN zie Huisgezin.
GLORIA IN EXELSIS DEO, lofzang

496

- in de getijden volgens de 239
Byzantijnse ritus
GODVRUCHTIG LEVEN. Gebed om de genade van een - 1449
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GOEDE DOOD. Gebed om de genade van 1453
een GOEDE RAAD. Gebed tot O.L. Vrouw van 1153
GOEDE VRIJDAG

695-741

GORCUM. Gebed ter ere van de
Martelaren van -

1252

GRIGNION DE MONTFORT. Opdracht aan 1150
Christus door de H. Moeder Gods van
den H. Louis -

H
HART VAN JESUS. Over de godsvrucht tot het
Allerheiligst -

871-872 en 964-966

Overweging over de
872
geheimen van het Allerh. Feest van het Allerh. -

871

Getijden ter ere van het
Allerh. -

873-881

Gebeden tot het Allerh. -

966-975

Litanie van het Allerh. -

966

Toewijding aan het Allerh. 929
Intronisatie van de
975-976
beeltenis van het Allerh. Hernieuwing van de
244
toewijding aan het Allerh.
Gezangen ter ere van het
Allerh. HART VAN MARIA. Over de godsvrucht tot het
Onbevlekt -

1545-1548
1028

Feest van het Onbevlekt - 1028-1034
Gebeden ter ere van het
Onbevlekt -

1032-1034
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Toewijding aan het
Onbevlekt -

1032

HEILIG JAAR. Aflaat van het -

1516

HEILIG UUR. Over het -

951

HEILIGEN. Over de verering der -

1163-1164

zie Alle heiligen;
Apostelen, Belijders, enz.;
en de namen van de
afzonderlijke heiligen.
Kalender van de feesten
der HEILIGING. Over de - van de dag

44-92
101

Over de - van het huisgezin 1516-1519
HEMELOPNEMING van de Moeder Gods zie Ten
hemelopneming.
HEMELVAART DES HEREN. Feest van de -

801-815

HERENIGING. Gebeden voor de - der christenen

1432-1436

Gebed tot den H.
Bonifatius voor de - der
christenen in Nederland

1251

Gebeden voor de - der
Oosterse christenen

1436

HERNIEUWING DER DOOPBELOFTEN

390, 930

HOGEPRIESTERLIJK GEBED VAN CHRISTUS

691

HONGERSNOOD. Gebeden bij -

1462

HOOP. Oefening van -

156

HUIS. Zegening van een -

471

HUISGEZIN. Over de heiliging van het -

1516-1519

Gebeden voor het -

1445 vlg.
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Toewijding van het - aan 975-976
het Allerh. Hart van Jesus
Hernieuwing van de
244
toewijding van het - aan
het Allerh. Hart van Jesus
Toewijding van het - aan
de H. Familie

243, 997

HULP DER CHRISTENEN. Gebed tot O.L. Vrouw -

1152

HUWELIJK. Over het sacrament van het -

429-430

Huwelijkssluiting

430-432

Huwelijksmis

432-438

Gebeden voor bruidegom 439-440
en bruid
Gebed van man en vrouw 1445

I
IGNATIUS VAN LOYOLA. Gebeden ter ere van den H. - 1286-1287
Opdracht door den H. -

298

INSIGNES VAN JEUGDVERENIGINGEN. Zegening van -

486

INSLAPEN. Gebeden vóór het -

247-248

INTRONISATIE. Over de - van de beeltenis van het Allerh. 965-966
Hart van Jesus
Plechtigheid van de -

975-976

Dagelijkse hernieuwing
van de -

244

INWIJDING VAN DEN CHRISTEN. Over de -

380

J
JAARGETIJDEN. Getijden v.d. Overledenen bij -

1397-1399

JESUS zie Christus.
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De H. Naam - zie Naam
Jesus.
JESUSGEBED

173, 1488

JEUGDVERENIGINGEN. Zegening van de insignes van - 486
JOACHIM. Gebed ter ere van den H. -

1279

JOANNA-FRANCISCA FRÉMIOT DE CHANTAL. Gebed ter 1314
ere van de H. JOANNES. Feest van den apostel Gebeden ter ere van den
apostel -

1229-1233
1232-1233

JOANNES BERCHMANS. Gebed ter ere v.d. H. -

1290-1291

JOANNES BOSCO. Gebed ter ere van den H. -

1292

JOANNES CHRYSOSTOMUS. Gebed tot den H. -

1281

JOANNES DE DOPER. Over de verering van den H. -

1188

Feest van de Geboorte van 1188-1194
den H. Gebeden ter ere van den H. 1194
JOANNES VAN HET KRUIS. Gebed ter ere van den H. - 1289
JOANNES-MARIA VIANNEY. Gebed ter ere v.d. H. -

1292

JOANNES VAN RUUSBROEC. Gebed ter ere van den
zaligen -

1289

JODEN. Gebed voor de bekering van de -

1439
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JOSEPH. Over de verering van den H. -

1195

Feesten van den H. -

1195-1204

Litanie van den H. -

1201

Gebeden ter ere van den H. 1203-1204
Gebed tot den H. gedurende de maanden
Maart en October

1203

Gebed tot den H. - vóór de 161
dagelijkse arbeid
Gebed tot den H. -, den
beschermer der Kerk

1424

JULIANA VAN CORNILLON. Gebed ter ere van de zalige 1312
JUNIMAAND. Over de viering van de - ter ere van het
Allerh. Hart van Jesus

965

K
KAARSEN. Zegening van -

482

KALENDER voor het bidden van de getijden

29-39

- van de feesten der
heiligen

44-92

KAPEL. Zegening van een nieuwe -

468

KATHOLIEKE ACTIE. Over de -

1428

Gebeden voor de KERK. Over het geheim van de H. Over de viering van het
geheim der H. - op het
Pinksterfeest

1428-1429
933-934, 1421-1422
817

Over de eenheid van de H. 1432-1433
Over de verbreiding van de 1437
H. Gebeden voor de -

1421 vlg.

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Lof van de - in het Oude
Testament

940-941

Zegening van een nieuwe 468
kerk
Zie ook Kerkwijding.
KERKGANG

474

KERKHOF. Zegening van een -

470

Gebed voor hen die op het 1406
- rusten
KERKORGEL. Zegening van een -

482

KERKVERVOLGERS. Gebeden tegen -

1439-1440

KERKWIJDING. Over de -

932
Feesten van -

932-944

Gebeden op de feesten van 942-944
KERSTMIS

542-560

KERSTTIJD. Gebeden gedurende de -

554-560

KEUZE VAN EEN LEVENSSTAAT. Gebed voor de -

1452

KIND. Zegening van een -

476
Zegening van een ziek -

477

Gebed bij het overlijden
van een klein -

1407

KINDEREN. Zegening van - in de kerk

476

Gebed van ouders voor hun 1446
Gebed van vader of moeder 1447
voor de Begrafenis van -

1341-1345
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KINDERZEGEN. Gebeden van een vrouw om -

1448

KLASSEN. Gebeden voor eendracht tussen de
maatschappelijke -

1443

KLEDING. Over de betekenis van de -

104

KLEINE GETIJDEN TER ERE VAN DE H. MOEDER GODS 1059-1127
KLOOSTERLING. Gebed voor een overleden -

1405

KLOOSTERLINGEN. Gebed voor -

1428

Gebed voor alle - van het 1427
bisdom
KLOOSTERZUSTER. Gebed voor een -

1457

KONING. Feest van Christus -

921-931

Gebeden tot Christus KONING(IN). Gebed voor de - na de hoogmis
Gebeden voor de -

928-931
292
1443

KONINGIN DES HEMELS, antifoon

163

KONINGSCHAP VAN CHRISTUS. Over het -

921

KRUIS DES HEREN. Feesten van het H. -

892-904

Gebeden ter ere van het H. 900-904, 992-993
Gebeden ter ere van het H. 731-737
- op Goede Vrijdag
Zie ook Lijden des Heren.
KRUISBEELD. Zegening van een -

480

KRUISDAGEN

800
Litanie op de -

1411

Gebed voor de vruchten
der aarde op de -

1463

KRUISTEKEN bij het ontwaken

103

KRUISWEG. Over de oefening van de -

977

Oefening van de - door
978
overweging van teksten uit
de H. Schrift
Oefening van de - door
kardinaal Newman

983
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Lofzang Stabat Mater bij
de -

989

KRUISWOORDEN. Overweging van de -

737

KUISHEID. Gebeden om -

1451

L
LAATSTE ZALVING. Over de Toediening van de -

441-442
442

Gebeden voor hen die de - 463-465
hebben ontvangen
LAMBERTUS. Gebed ter ere van den H. -

1252

LAUDEN. Verklaring van de -

105

26-27
Over het
gemeenschappelijk bidden
van de - op Zondag

106

- op weekdagen

118 vlg.

Voor de - op de feesten zie 29-39
de Kalender voor het
bidden van de getijden
- voor de overledenen
LAURENTIUS. Feest van den H. -

1375-1385
1262-1265

Gebeden ter ere van den H. 1265
-
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LEKENAPOSTELEN. Gebeden van -

1429

LEVENSSTAAT. Gebed voor het kiezen van een -

1452

LEZING VAN DE H. SCHRIFT. Over de -

1496-1498

Over de - in het huisgezin 1518
Gebeden vóór de -

1499

Geestelijke lezing in de
Prime

147

Geestelijke lezing bij de
maaltijd

176

Geestelijke lezing in de
Completen

221

LICHTMIS. Feest van Maria -

593-600

LIDWINA. Gebed ter ere van de H. -

1313

LIEFDE. Oefening van -

156
Gebeden om -

1450

Lofzang der christelijke - 690
LITANIE. Grote - of - van alle heiligen
- van de Naam Jesus

1411-1420
159

- van het Allerh. Hart van 966
Jesus
- van de H. Moeder Gods 246, 1128
- van den H. Joseph

1201

- ter ere van de geheimen 948
des Heren door Fénelon
- ter ere van de heiligen
door de H. Gertrudis de
Grote.

1173

LITURGISCH GEBED. Over het -

1492-1494

LOF. Over het -

951
Gebeden tijdens het - zie
bij de betrokken feesten
van het jaar; Sacrament des
altaars; Hart van Jesus;
Lijden des Heren; Moeder
Gods, enz.

LOFZANGEN. Afzonderlijke lijst van kerkelijke -

1630
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Lijst van - ontleend aan de 1630
H. Schrift
LOFPRIJZING. Over de - Gods

491

LORETO. Litanie van -

246, 1128

LIJDFN DES HEREN. Overw. o.h. -

636-637, 696-698, 893

Gebeden ter ere van het -

637, 647, 979-995

Gebeden ter ere van het op Goede Vrijdag

731-736

M
MAAGDEN. Over de verering van de heilige Gebed tot een heilige
maagd
MAALTIJD. Over het gebed bij de Langere liturgische
gebeden voor en na de -

1292
1308
175
176-183

Korte liturgische gebeden 184-185
voor en na de Andere gebeden voor en na 186
de MAGDALENA. Gebeden ter ere van de H. Maria -

1309-1310

MAGNIFICAT, lofzang

198

MANASSES. Gebed van koning -

354

MARGARETA-MARIA ALACOQUE. Beloften aan de
vereerders van het Allerh. Hart van Jesus bekend
gemaakt aan de H. -

965
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Oefening van toewijding
door de H. -

974

MARIA zie Moeder Gods.
MARIA-LICHTMIS. Feest van -

593-600

MARIA-VISITATIE. Feest van -

1015-1020

MARIA MAGDALENA. Gebeden ter ere v.d. H. -

1309-1310

MARTELAREN. Over de verering van de heilige -

1235

Gebeden ter ere van de
heilige -

1249-1251

MARTELAREN VAN GORCUM. Gebed ter ere van de
heilige -

1252

MARTELARENBOEK. Over het Romeinse -

44, 146

MARTINUS. Gebeden ter ere van den H. -

1281-1282

MEDEBROEDERS. Gebed voor overleden -

1406

MEDIA VITA, beurtzang

612

MEDICIJNEN. Zegening van -

483

MEDITATIE zie Overweging.
MEIMAAND. Over de viering van de - ter ere van de H. 1155
Moeder Gods
MEMORARE

1145

MENSWORDING DES HEREN. Gebed ter ere van de -

1013

METTEN van Witte Donderdag (op Woensdagavond)

651

- van Goede Vrijdag (op
Donderdagavond)

699

- van Paaszaterdag

742

- voor de Overledenen

1354

MICHAËL. Gebeden ter ere van den H. -

1184-1185

MIDDAGMAAL. Gebeden vóór het -

176 of 184

Gebeden na het -

177 of 184
266 vlg.

MIS. Verklaring van de Voorbereidende psalmen
en gebeden

255

Plechtigheden en gebeden 266
van de - volgens het
Romeinse Missaal
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Dankzegging na de -

294

Andere gebeden gedurende 300
de - voor bruidegom en bruid 432
- voor de overledenen

1320

Over de missa dialogata

266

MISSIE. Gebeden voor de -

1437 vlg.

MISSIEGENOOTSCHAPPEN. Over de -

1437

MISSIONARISSEN. Gebed voor -

1438

MOEDER. Zegening van een aanstaande -

472

Zegening van een jonge - 474
Gebed voor vader en -

1448

Gebed voor een overleden 1406
MOEDER GODS. Over de verering van de H. -

1001-1003

Voor de feesten van de H.
- zie de betrokken
trefwoorden.
Gebeden ter ere van de H. 1128-1154
Litanie van de H. -

1128

Lofzang Akathistos

1137

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

1649

Lofprijzingen van de H. - 1131 vlg.
Smeekbeden tot de H. -

1142-1150

Gebeden tot de H. - onder 1152-1154
de verschillende titels
waaronder zij wordt
aangeroepen
Kleine Getijden ter ere van 1059-1127
de H. Aanroeping tot de H. - vóór 319
de communie
Ter ere van de H. gedurende de Advent

539

Ter ere van de H. gedurende de Kersttijd

559

Ter ere van de H. - voor
een zieke

465

Bijzondere oefeningen ter 1155-1159
ere van de H. Gezangen ter ere van de H. 1548-1553
MOEDERSCHAP VAN DE H. MAAGD MARIA. Feest van 1054-1058
het MONICA. Gebed ter ere van de H. -

1311

MORGENGEBEDEN zie Lauden; zie Prime.
Andere - uit oude
liturgische boeken

148

- ontleend aan het Griekse 151
Horologion
- uit de Nederlandse
Katechismus

155

Andere -

157

N
NAAM JESUS. Feest van de H. Litanie van de H. -

568-575
159

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Gebeden ter ere van de H. 574-575, 995-996
Over de aanroeping van de 461, 568
H. NAASTENLIEFDE. Gebeden om -

1450

NACHT. Gebeden gedurende de -

152

NAVOLGING VAN CHRISTUS. Over de -

1471-1473

NEDERIGHEID. Gebed om -

1450

NEGENDE UUR. Gebeden voor het -

169-172

NICOLAAS. Gebeden ter ere van den H. -

1282

NIEUWJAAR. Gebeden voor -

567-568

NOOD. Gebeden in grote -

1459

NOODDOOPSEL. Over het -

382, 390

NOON. Gebeden van de -

169-172

NOVENE vóór het Pinksterfeest

294, 819

- ter ere van de H. Moeder 1156-1157
Gods
NUNC DIMITTIS, lofzang

231

O
OCTOBERMAAND. Over de viering van de - ter ere van 1156
de H. Moeder Gods
OEFENING van geloof

156
OEFENING van hoop

156

OEFENING van liefde

156

OEFENING van berouw

243
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OLIESEL. zie Laatste zalving.
ONBEVLEKT HART zie Hart van Maria.
ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H. MAAGD
MARIA. Feest van de Gebeden ter ere van de -

1003-1009
1007-1009

ONDERSCHEIDING DER GEESTEN. Over de -

1484-1486

ONNOZELE KINDEREN. Feest van de heilige -

1257-1262

ONTBIJT. Gebed vóór het -

184
Gebed na het -

184

ONTHOUDINGSWET. Vasten- en - voor de Nederlandse 93
bisdommen
Vasten- en - voor de
Belgische bisdommen

95

ONTVANGENIS zie Onbevlekte Ontvangenis.
ONTWAKEN. Gebeden bij het -

103-104

ONWEER. Gebeden bij -

1463

OORLOG. Gebeden ten tijde van -

1461

OORLOGSGEVAAR. Gebeden bij -

1460

OOSTERSE CHRISTENEN. Gebeden voor de hereniging 1436
der OPDRACHT van het Lijden des Heren aan den Vader,
van de H. Gertrudis de Grote

991

- aan Christus door de H. 1150
Moeder Gods, van den H.
Louis Grignion de
Montfort
Dagelijkse - voor de leden 157
van het Apostolaat des
gebeds
Dagelijkse -

159

OPERATIE. Gebed vóór een -

1511

ORGEL. Zegening van een - in de kerk

482

OUDEJAAR. Gebed voor -

561

OUDERS. Gebed van kinderen voor hun -

1448

Gebed voor overleden OVERGAVE. Gebed van - aan Gods Voorzienigheid

1406
159
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Gebed van - aan Gods
heilige Wil
OVERLEDENEN. Over het gebed voor de -

1463
1317-1319

Mis voor de -

1320

Begrafenis

1331

Getijden voor de -

1346 vlg.

Vespers voor de -

1346-1354

Metten voor de -

1354-1375

Lauden voor de -

1375-1385

Getijden voor de - op
Allerzielen

1385-1397

Getijden voor de - bij de 1397-1399
begrafenis, op de dertigste
dag en bij jaargetijden
Algemene gebeden voor - 1400-1402
Gebeden voor
afzonderlijke -

1402-1407

OVERLIJDEN. Gebeden bij en na het -

461-463

OVERSTROMING. Zegening bij gevaar van -

488

OVERWEGING. Over de -

1488-1489
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Voor overwegingen voor
de feesten des Heren, voor
de Zondagen van de
Advent en van de Vasten,
en voor de feesten van de
H. Moeder Gods zie bij de
betrokken feesten.
Overwegingen over het H. 860-861, 952-955
Sacrament des altaars
Overweging over het
Allerh. Hart van Jesus

872

Overweging over de zonde 344-346
en de genade Gods

P
PAASBIECHT. Gebeden bij de -

648

PAASCOMMUNIE. Gebeden bij de - op Witte Donderdag 688
PAASFEEST. Het heilig -

767-788
Gedachtenis van het - op
Zondag

117

PAASNACHT. Gebeden voor de heilige -

769-771

PAASTIJD. Gebeden gedurende de -

783-788

PAASZATERDAG. Getijden op -

741-766

PALMTAKKEN. Over de zegening van de -

645-646

PALMZONDAG

641-647

PAROCHIE. Over de -

1518

PASGEDOOPTEN. Gebeden voor -

390, 1429

PASSIEZONDAG

632-640

PAULUS zie Petrus en Paulus.
PAUS. Gebeden voor den -

1426
Gebed voor een overleden 1404
-

PAUSELIJKE ZEGEN

479
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- met volle aflaat op het
ogenblik van sterven

449

PELGRIMS. Gebed voor - en reizigers

1456

PETER EN METER bij het doopsel

382

- bij het vormsel
PETRUS EN PAULUS. Feesten van de apostelen Gebeden ter ere van de
apostelen -

419
1222-1229
1227-1229

Gebeden ter ere van den H. 1227
Petrus
PETRUS CANISIUS. Gebed ter ere van den H. -

1290

PINKSTERFEEST

817-845

PINKSTERNOVENE. Gebeden voor de -

819

PORTIUNCULA. Aflaat van -

1515

PRIESTERS. Gebeden voor de heiliging der -

1157, 1427

Gebed voor de - van het
bisdom

1427

Gebeden voor een
overleden -

1405

PRIESTERROEPINGEN. Gebed om -

1428

PRIESTERWIJDING. Over het sacrament der -

424-426

Gebeden voor hen die de - 428
zullen ontvangen
PRIESTERZATERDAG. Over de -

426, 1157

PRIME. Verklaring van de -

139
De -

139
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28
Over het
gemeenschappelijk bidden
van de 1494-1496

PSALMEN. Over de -

Over de lofprijzing van de 491
Voor de afzonderlijke - zie 1621 vlg.
het betrokken register
Verklaring van de
afzonderlijke - op de
betrokken plaatsen in het
boek.

Q
QUATERTEMPERDAGEN. Over de -

426

Gebeden op - voor de
heiliging der priesters

1157, 1427

Gebed op - voor de
vruchten der aarde

1463

R
RAAD. Gebed tot O.L. Vrouw van Goede -

1153

RAMPEN. Gebeden bij openbare -

1459-1460

RANGEN. Gebeden voor alle - in de Kerk

1425 vlg.

RAPHAËL. Gebed tot den H. -

1186

REGEERDERS. Gebeden voor de -

1440 vlg.

REGEN. Gebed om -

1462

REGINA CAELI

163, 1580

REISGEBED

1464

REIZIGERS. Gebed voor -

1456

RELIEKEN. Over de - der heiligen

1164

RETRAITE. Over de -

1500-1503

Cornelis Adrianus Bouman, Groot gebedenboek ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden
des levens

Gebeden bij een -

1503

ROMBOUD. Gebed ter ere van den H. -

1252

RORATE, beurtzang

520

ROZENKRANS. Over het bidden van de -

1155-1156

Over het bidden van de - in 1518
het huisgezin
Feest van de -

1048-1053

Zegening van een -

482

RUUSBROEC. Gebed ter ere van den zaligen Joannes
van -

1289

S
SACRAMENT DES ALTAARS. Over het Allerheiligste -

251-254, 649-650,
859-860, 950-951

Overwegingen over het
Allerh. -

860-861, 952-955

Lauden ter ere van het
Allerh. -

862-864

Vespers ter ere van het
Allerh. -

864-869

Gebeden ter ere van het
Allerh. -

955-964

Gezangen ter ere van het
Allerh. -

1534-1544

Feest van het Allerh. -

859-869

Over het bezoek aan het
Allerh. -

951

Over de processie met het 951
Allerh. -
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SACRAMENTALIËN. Over de zegeningen als -

465

SACRAMENTSDAG

859-869

SALVE REGINA

202, 1582

SCAPULIER VAN O.L. VROUW VAN DE BERG CARMEL. 1157-1158
Over het Zegening en oplegging van 1158-1159
het Over de zegening van de
scapuliermedaille

1159
1487

SCHIETGEBEDEN. Over de - bij het ontwaken

103

- gedurende de dag, bij
bekoringen en in
verschillende
omstandigheden

172-173

- vóór het inslapen

247

- voor te bidden voor
stervenden

461

SCHOLASTICA. Gebed ter ere van de H. -

1311

SCHOOL. Zegening van een -

471

SCHRIFT. Over de lezing van de H. -

1496-1498

Over de lezing van de H. - 1518
in het huisgezin
Gebeden vóór de lezing
van de H. -

1499

SERVATIUS. Gebed ter ere van den H. -

1282

SEXT. Gebeden van de -

166

SLOTANTIFONEN ter ere van de H. Moeder Gods

200-203, 1577-1582

SMARTEN V.D. H. MOEDER GODS. Feest van de -

1040-1048

Gebeden ter ere van de -

1046-1048

SOLDATEN. Gebed voor -

1455

STABAT MATER DOLOROSA, lofzang

989

STALLEN EN VEE. Zegeningen van -

484

STATEN EN VOLKEREN. Gebeden voor de -

1440 vlg.

STEEN. Zegening van de eerste - van een kerk

466
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Zegening van een eerste - 485
(echter niet voor kerk of
kapel)
STEPHANUS. Feest van den H. -

1253-1257

Gebeden ter ere van den H. 1256-1257
STERVEN. Gebeden door de omstanders bij en na het - 461-462
STERVENDEN. Gebeden voor de -

452-461

STORM. Gebeden bij -

1463

STRIJD. Over de geestelijke -

1470-1471

STUDIE. Gebeden vóór de -

174-175

SUB TUUM PRAESIDIUM

1142, 1533

SUBDIAKENS. Gebed voor hen die de wijding der zullen ontvangen

427

SYMBOLUM zie Geloofsbelijdenis.

T
175

TAFELGEBEDEN. Over de Langere liturgische -

176-183
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Korte liturgische -

184-185

Andere -

186

TANTUM ERGO

1535-1536

TE DECET LAUS, lofzang

496

TE DEUM, lofzang

497, 1570

TEGENSPOED. Gebeden in -

1451

TEN HEMELOPNEMING VAN DE H. MOEDER GODS. Feest 1020-1027
van de Gebeden ter ere van de TERESIA VAN AVILA. Gebeden ter ere van de H. -

1027
1313

TERESIA VAN HET KIND JESUS. Gebeden ter ere van de 1314
H. TERTS. Gebeden van de -

164

THOMAS VAN AQUINO. Gebeden ter ere van den H. -

1288

Gebed van den H. - om de 1499
genade van een
godvruchtig leven
Drie gebeden van den H. - 174
vóór de studie
TIEN GEBODEN genoemd in leidraad bij het
gewetensonderzoek

366 vlg.

TOEVLUCHT DER ZONDAREN. Gebed tot O.L. Vrouw - 1154
TOEWIJDING. Over de - van het huisgezin aan het Allerh. 965-966
Hart van Jesus
- van het huisgezin aan het 875-976
Allerh. Hart van Jesus
Hernieuwing van de - van 244
het huisgezin aan het
Allerh. Hart van Jesus
- aan het Allerh. Hart van 929
Jesus op het feest van
Christus Koning
Oefening van - aan het
974
Allerh. Hart van Jesus door
de H. Margareta-Maria
- van het huisgezin aan de 243, 997
H. Familie
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- aan het Onbevlekt Hart
van Maria

1032

TRENTE. Geloofsbelijdenis van het concilie van -

392

Bepalingen van het
concilie van - over de
huwelijkssluiting

430

Het concilie van - over de 1164
verering der heiligen
TREUREN. Gebed voor hen die - over een dode

1456

TROOSTELOOSHEID. Over de -

1482-1484

TROOSTERES DER BEDROEFDEN. Gebed tot O.L. Vrouw 1153
TWAALF ARTIKELEN VAN HET GELOOF

156, 386, 413

U
UBI CARITAS, beurtzang

690

UITERSTEN. Over de -

1317-1318

UITGEWEKENEN. Gebed voor -

1456

UITVAART zie Begrafenis.
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UNIVERSITEIT. Gebed voor de katholieke - (in Nederland)

294

V
VAANDEL. Zegening van het - van een godsdienstige
vereniging

485

VADER. Gebed voor - en moeder

1448

Gebed voor een overleden 1406
VASTEN- EN ONTHOUDINGSWET voor de Nederlandse 93
bisdommen
- voor de Belgische
bisdommen
VASTENTIJD. Over de veertigdaagse -

95
604-605

Overwegingen, gebeden en 605 vlg.
oefeningen voor de Over de - in het huisgezin 1519
VEE. Zegening van het -

484
Gebed bij besmettelijke
ziekte van het -

1463

VEERTIGURENGEBED. Over het -

950

VENI CREATOR SPIRITUS, lofzang

1530

VERBREIDING V.H. GELOOF. Gebeden voor de -

1437 vlg.

VERENIGING MET GOD. Over het gebed van de -

1489-1490

VERGEVING DER ZONDEN. Over het sacrament van de 363-365
Zie verder Biecht.
VERJAARDAG. Gebed voor iemand op zijn -

1454

Hernieuwing der
390
doopbeloften op de eigen VERLOSSING. Dankzegging voor de -

694

VERLOVING. Over de -

438
Gebeden van en voor
verloofden

VERSCHIJNING DES HEREN. Feest van de -

439
576-587
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VERTROOSTING. Over de geestelijke -

1482-1484

VERVOLGERS DER KERK. Gebeden tegen de -

1439-1440

VERVOLGING. Gebeden voor hen die - lijden

1431

VERWANTEN. Gebed voor overleden -

1406

VERZUCHTINGEN zie Schietgebeden.
VESPERS. Verklaring van de -

187

26-27
Over het
gemeenschappelijk bidden
van de - op Zondag

187

- op weekdagen

203 vlg.

Voor de - op de feesten zie 29-39
de Kalender voor het
bidden van de getijden
- voor de overledenen

1346

VINCENTIUS A PAULO. Gebeden ter ere van den H. -

1291

VISITATIE. Feest van O.L. Vrouw -

1015-1020

Gebeden ter ere van O.L. 1020
Vrouw VLIEGTUIG. Zegening van een -

487

VOERTUIG. Zegening van een -

487
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VOLHARDING. Gebeden om -

377

VOLLE AFLAAT NA DE COMMUNIE. Gebed voor -

298

Zie ook Aflaat.
VOLMAAKTHEID. Over de -

1477-1481

VOORBEELD. Over het goede -

1481

VOOROUDERS. Gebed voor al onze -

1406

VOORZIENIGHEID. Gebed van overgave aan Gods -

159

VORMSEL. Over het -

418-419
Gebeden voor het
ontvangen van het -

419

Toediening van het -

420

Gebeden na het ontvangen 423
van het VORST. Gebeden voor een christen -

1443

VREDE. Gebeden voor de -

1444-1445
Gebed tot O.L. Vrouw,
Koningin van de -

VRIENDEN. Gebeden voor -

1154
1454

Gebed voor een vriend in 1455
nood
VROUWEN. Over de verering van de heilige -

1292

VRUCHTEN. Zegening van -

483

VRUCHTEN DER AARDE. Gebed voor de -

1463

VRIJDAG. Over de viering van de Eerste - der maand

965

VRIJSPREKING VAN DE EXCOMMUNICATIE. De - vóór
het doopsel van volwassenen

394

VUUR. Zegening van het -

486

VIJANDEN. Gebeden voor onze -

1454

Gebeden tegen de - der
Kerk

1439-1440

W
WELDOENERS. Gebed voor -

1454
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Gebed voor overleden -

1406

WILLIBRORDUS. Gebeden ter ere van den H. -

1282-1283

WITTE DONDERDAG

649-694

WONDEN DES HEREN. Gebed ter ere van de vijf -

735

Gebed van den H.
995
Franciscus Xaverius ter ere
van de vijf WONING. Zegening van een -

471

WIJDELINGEN. Gebeden voor -

426-428

WIJDINGEN. Over de heilige -

425-426

WIJWATER. Zegening van het -

261

Zegening met - op Zondag 263
voor de hoogmis
Het Kruisteken met -

103

Z
ZALIGE DOOD. Gebed om een -

248

ZALVING zie Laatste zalving
ZATERDAG. Viering van de - ter ere van de H. Moeder Gods

1157
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ZEELIEDEN. Gebed voor -

1456

ZEGEN. Over de - met het Allerh. Sacrament

951

Pauselijke -

479

Pauselijke - met volle
449
aflaat op het ogenblik van
sterven
ZEGENINGEN DER KERK. Over de -

465-466

Voor de verschillende
zegeningen zie trefwoorden
van betrokken plaatsen,
personen of voorwerpen.
Algemene zegening
ZESDE UUR. Gebeden voor het -

488
166

ZEVEN SMARTEN zie Smarten.
ZIEKEN. Over het goede gebruik van de ziekte

1504-1505

Gebeden te bidden door - 1505 vlg.
Gebed van een zieke vóór 1511
een operatie
Dankgebeden na genezing 1511-1512
De communie der -

339

Zegening van een zieke

478

Zegening van
geneesmiddelen

483

Gebeden voor -

1458

Gebeden voor een zieke

1457-1458

Gebeden voor - die de
Laatste Zalving hebben
ontvangen

463-465

Gebeden voor een zieke in 1459
stervensgevaar
ZIEKENAPOSTOLAAT. Over het -

1505

ZIEKTE. Gebed bij besmettelijke -

1462

ZOETE NAAM zie Naam Jesus.
ZONDAARS. Gebeden voor de bekering der -

694, 1430-1431

ZONDAG. Lauden op -

106
Vespers op -

187
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Gedachtenis van het
Paasfeest op ZUIGELING. Zegening van een -

117
475
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