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Maria-antifoon van de Advent tot het feest van de Opdracht
van de Heer (Maria Lichtmis)

Verheven moeder van de Verlosser, die altijd zijt de open deur
des hemels en de ster der zee, kom het volk te hulp dat valt en
poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur uw heilige Schepper
hebt gebaard en maagd zijt gebleven; gij die door Gabriël zijt
begroet, ontferm u over ons, zondaars.

Latenwijdan,diepgebogen,
Prijzen'tgrotesacrament;
Datdeoudewettenwijken
VoorhetnieuweTestament.
Gevehetgeloofhetinzicht,
Waarhetzintuignietsherkent.

AandeVader,aandeZoonook
Wezelofeneergebracht;
SteedszalmenHunbeidenbrengen
Eerenroemenhuldekracht.
HemdievoortkomtuitHenbeiden,
Zijgelijkedankgebracht.Amen.Alleluia.

De afbeeldingen in dit boekje zijn kunstwerken van Raul Berzosa.

Pater Noster
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Alma Redemptoris
Mater

Bezing,tong,
hetMysterievanhetglorieuzeLichaam,
EnvanhetkostbaarBloed,
Dattotprijsvoordewereld,
Eenvruchtvanedeleschoot,
DeKoningdervolkerenheeftuitgestort.

Vooronsgegeven,vooronsgeboren,
UiteenongerepteMaagd,
Enopaardeverkeerd,
HeeftHij,nadathetzaadvanhetwoordwasuitgestrooid,
Hettoevenhierbesloten,
Meteenwonderbareorde.

Indenachtvanhethoogsteavondmaal,
Aanliggendmetzijnbroeders,
Degehelewetinachtnemend,
Methetwettelijkvoedsel,
Totvoedselvoordescharevantwaalf,
GafHijzichzelfmeteigenhand.

HetWoordalsvleesmaaktechtbrood
DooreenWoordtotVlees;
EndewijnwordthetBloedvanChristus;
Enalsdezintuigenfalen,
Volstaat,omhetoprechtehartteversterken,
Hetgeloofalleen.

Ave Maria
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Maria-antifoon

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming, heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

PangeLingua
IkaanbidmeteerbiedU,verborgenGod,
diehierondertekenswaarlijkZichverschuilt:
aanUonderwerptzichheelenalmijnhart,
wantUschouwendweetikdathetnietsvermag.

OogensmaakentastzinwordtinUmisleid,
hetgeloofsteuntveiligslechtsophetgehoor;
ikgeloofalwatGodsZoonvérkondigdheeft,
nietsismeerwaardanhetwoordderWaarheidzelf.

Ophetkruisgingslechtsuwheil'geGodheidschuil,
hierblijftechterookuwmensheiddiepverhuld;
tochbelijdendbeidemeteenvastgeloof,
vraagikwatberouwvolUderovervroeg.

Ikzienietuwwonden,alseensThomasdeed,
tochwilikbelijdenUalsmijnenGod;
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Sub Tuum
Præsidium

ThomasvanAquinodoeinUgelovenmijsteedsméérenmeer,
doemijopUhopen,Ubeminnenslechts.

OgedachtenistekenvandesHerendood,
levendBrood,dataandenmenshetlevengeeft,
geefmijdatmijngeestinUzijnlevenvindt,
geefhemalszijnzoetheidUtesmakensteeds.

Pelikaanvolgoedheid,JesusonzeHeer,
reinigmij,onreine,dooruwzuiverBloed,
waarvanénedruppelzelfsverlossenkan
heelhetwereldrondvanalzijnzondigheid.

Jesus,diengesluierdikhiernuaanschouw,
mogelessen,bidik,zichmijngrotedorst;
datikongesluierdziendeuwaangezicht,
zaligzijdoor'tschouwenvanuwheerlijkheid.Amen.
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Maria-antifoon van het feest van de Opdracht van de Heer
(Maria Lichtmis) tot Witte Donderdag

Gegroet gij, hemelkoningin;
gegroet gij, engelenvorstin;
gij wortel die het leven draagt;
gij poort waaruit het licht ons daagt.
Verheug u,
wonderschone Maagd.
Vaarwel en bied uw hulpbetoon,
wees onze voorspraak bij uw Zoon.

SalveRegina

Weesgegroet,koningin,
moedervanbarmhartigheid;
onsleven,onzevreugdeenonzehoop,weesgegroet.
Toturoepenwij,
ballingen,kinderenvanEva;
totusmekenwij,zuchtendenwenend
inditdalvantranen.
Daaromdan,onzevoorspreekster,
slaopons
uwbarmhartigeogen;
entoonons,
nadezeballingschapJezus,
degezegendevruchtvanuwschoot.
Ogoedertieren,Oliefdevolle,
OzoetemaagdMaria.

Te Ioseph celebrent
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Ave Regina
Cælorum

Maria-antifoonvanhetfeestvandeH.Drie-eenheid(eerste
zondagnaPinksteren)tothetfeestvanChristusKoning
(laatstezondagvoordeAdvent)

VeniCreator
Spiritus

U, Joseph. bejubelen de hemelkoren;
u prijzen alle christenscharen;
u, die om uw heerlijke deugden verbonden waart
in kuise echt met de roemrijke Maagd.

Als gij, door angstige zorg gekweld,
u verwondert, hoe uw bruid haar gezegende vrucht kan
dragen,
komt een engel u melden dat zij het Kind ontving
door de werking van den Geest van boven.

Gij omhelst den pasgeboren Heer,
en volgt Hem op Zijn vlucht naar het verre land Egypte;
gij zoekt Hem, verloren in Jerusalem,
en vindt Hem terug, uw vreugde mengend met uw tranen.

Anderen valt een zalig lot eerst na hun dood ten deel;
pas als de palm verdient is, gaan zij de glorie binnen.
maar gij geniet God reeds bij uw leven, gelijk de hemelingen;
Ja, nog gelukkiger door uw wonderheerlijk lot.

Allerheiligste Drievuldigheid, spaar ons op onze bede;
geef dat wij door Josephs verdiensten ten hemel gaan;
opdat wij eens u zonder einde ons danklied mogen zingen
Amen.
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Maria-antifoon van de Paaswake tot Pinksteren

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja,
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja,
Bid God voor ons, alleluia.
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja,
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.

ReginaCæli
KomSchepper,Geest,daaltotonsneer,
houdGijbijonsuwintocht,Heer;
vervulhethartdatUverbeidt,
methemelsebarmhartigheid.

GijzijtdegaveGods,Gijzijt
degroteTroosterindetijd,
debronwaaruithetlevenspringt,
hetliefdevuurdatonsdoordringt.

Gijschenktuwgavenzevenvoud,
OhanddieGodtenzegenhoudt,
OtaalwaarinwijGodverstaan,
wijheffenonzelofzangaan.

Verlichtonsduistereverstand,
geefdatonshartvanliefdebrandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen
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