ADLAUDI-5
Y. Deus

>I<

in adiutorium meum intende.

Y. God, kom mij te hulp.

R. Domine ad adiuvandum me festina.

R. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Ant. De Heer wendde zich tot Simon en zei: Ik ben in uw huis
gekomen, water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven, maar deze
vrouw heeft niet opgehouden met haar tranen mijn voeten nat te
maken.
De Heer heeft zich met hoogheid bekleed,
En met kracht zich omgord.
De aarde staat onwankelbaar vast,
Maar vóór alle tijd staat uw troon; Gij zijt van eeuwigheid af!

Dóminus regnávit, decórem indutus est:*
indutus est Dóminus fortitudinem, et przednxit se.

De stromen verheffen, o Heer, de stromen verheffen hun stem,
De stromen verheffen hun bruisen. Maar boven het druisen der

Étenim firmávit orbem terrze, * qui non commovébitur.

machtige wateren, boven de ontzaglijke branding der zee, zijt Gij

Paráta sedes tua ex tune:* a sééculo tu es.

ontzaglijk in den hoge, o Heer! Onveranderlijk blijven uw wetten,

Elevavérunt flumina, Dómine:* elevavérunt flumina vocem suam.

heiligheid past aan uw huis, tot in lengte van dagen, o Heer!

Elevavérunt flumina fluctus suos, * a vócibus aquárum multárum.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Mirábiles elatiónes maris:* mirábilis in altis Dóminus.

Zoals het was in het begin en nu en altijd

Testimónia tua credibîlia facta sunt nimis:*

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

domum tuam decet sanctitudo, Dómine, in longitudinem diérum.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Ant. De Heer wendde zich tot Simon en zei: Ik ben in uw huis

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

gekomen, water voor mijn voeten hebt u mij niet gegeven, maar deze

et in séécula szeculorum. Amen.

vrouw heeft niet opgehouden met haar tranen mijn voeten nat te
maken.

Ant. Want zozeer als veel roest verteert, hoeveel te meer wordt het
hart van een zondaar door het grote vuur van de liefde verzengd.
Jubiláte Deo, omnis terra:* servite Dómino in lcetitia.
Introite in conspéctu ejus, * in exsultatióne.
Scitóte quóniam Dóminus ipse est Deus:*
ipse fecit nos, et non ipsi nos.
Pópulus ejus, et oves páscuce ejus:* introite portas ejus in confessióne,
átria ejus in hymnis: confitémini illi.
Laudáte nomen ejus: quóniam suávis est Dóminus, in cetémum
misericórdia ejus, *
et usque in generatiónem et generatiónem véritas ejus.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in scecula sceculorum. Amen.

Juicht God ter eer, heel de aarde, dient de Heer met vreugde,
Treedt jubelend voor zijn aangezicht.
Erkent het: de Heer is God;
Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,
Als zijn volk en de kudde zijner weide. Treedt zijn poorten
met dankzegging binnen, zijn voorhoven met jubelzang,
Brengt Hem glorie, en zegent zijn Naam. Want de Heer is goed,
zijn genade duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht tot geslacht!
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant. Want zozeer als veel roest verteert, hoeveel te meer wordt het
hart van een zondaar door het grote vuur van de liefde verzengd.

Ant. Maria, in uw verbondenheid met de heilige Jezus, bedek door
zijn voeten te kussen en eerbiedig nat te maken onze zonden.
Deus, Deus meus, * ad te de luce vîgilo.

God, wat verlang ik naar U; mijn God,

Sitîvit in te ánima mea, * quam multiplîciter tibi caro mea.

naar U dorst mijn ziel, naar U smacht mijn lichaam

In terra desérta, et învia, et inaquósa: * sic in sancto appárui tibi, ut

als een dor en droog land naar het water. Ik kijk naar U op in uw

vidérem virtutem tuam, et glóriam tuam.

heilige woning, om uw macht en uw glorie te aanschouwen!

Quóniam mélior est misericórdia tua super vitas: *

Ja, uw genade is kostelijker nog dan het leven: daarom moeten mijn

lábia mea laudábunt te.

lippen U loven.

Sic benedîcam te in vita mea: * et in nómine tuo levábo manus meas.

En wil ik U al mijn dagen prijzen, mijn handen opheffen in uw Naam.

Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea: *

Gij verzadigt mij als met vet en met merg, en mijn mond juicht U toe

et lábüs exsultatiónis laudábit os meum.
Si memor fui tui super stratum meum, in matutînis meditábor in te: *
quia fuîsti adjutor meus.
Et in velaménto alárum tuárum exsultábo, adhëésit ánima mea post te: *
me suscépit déxtera tua.

met jubelende lippen.
Nog op mijn legerstede moet ik aan U denken, en in mijn
nachtwaken over U peinzen. Want Gij zijt mijn Helper,
Ik nestel in de schaduw uwer vleugelen; mijn ziel klampt zich aan U
vast, en uw rechterhand is mij een stut.

Ipsi vero in vanum qucesiérunt ánimam meam, introîbunt in inferióra

Maar zij, die mijn ondergang zoeken zullen in de diepten der aarde

terrce: * tradéntur in manus gládii, partes vulpium erunt.

verzinken. Ze vallen ten prooi aan het zwaard, en worden een buit

Rex vero lcetábitur in Deo, laudabuntur omnes qui jurant in eo: *
quia obstructum est os loquéntium inîqua.

van de jakhalzen. Doch de Koning zal zich verheugen in God, en wie
Hem trouw zweert zal juichen: maar de mond van de leugenaars
wordt gestopt!

Deus misereátur nostri, et benedîcat nobis: *
illuminet vultum suum super nos, et misereátur nostri.
Ut cognoscámus in terra viam tuam, *
in ómnibus géntibus salutáre tuum.

God zij ons genadig, en zegene ons,
En doe zijn aanschijn over ons lichten;
Opdat men op aarde zijn wegen erkenne,
Onder alle volken zijn heil.

Confiteántur tibi pópuli, Deus: * confiteántur tibi pópuli omnes.

De volkeren moeten U prijzen, o God: alle naties moeten U loven! De

Lzeténtur et exsultent gentes: *

volkeren zullen juichen en jubelen, omdat Gij de wereld

quóniam judicas pópulos in zequitáte, et gentes in terra dirigis.
Confiteántur tibi pópuli, Deus, confiteántur tibi pópuli omnes: *
terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: *
et métuant eum omnes fines terrze.

rechtvaardig regeert, met gerechtigheid de volkeren richt, en de
naties op aarde bestuurt.
De volkeren moeten U prijzen, o God: alle naties moeten U loven! De
aarde heeft haar oogst gegeven, de Heer, onze God, ons gezegend;
Moge God ons blijven zegenen, en alle grenzen der aarde Hem

Glória Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

vrezen.

Sicut erat in prindpio, et nunc, et semper, *

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

et in séécula szeculórum. Amen.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant. Maria, in uw verbondenheid met de heilige Jezus, bedek door
zijn voeten te kussen en eerbiedig nat te maken onze zonden.
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Ant. Wat geeft zondaars een blijder hoop, of wat geeft rechtvaardigen
een vreugdevoller vooruitzicht? Het is voor de Heer niet onwaardig
om aangeraakt te worden door de handen van een zondaar, en nat
gemaakt te worden door tranen.
Benedicite, ómnia ópera Dómini, Dómino: *
laudáte et superexaltáte eum in srecula.
Benedicite, Ángeli Dómini, Dómino: * benedicite, creli, Dómino.
Benedicite, aqure omnes, qure super crelos sunt, Dómino: *
benedicite, omnes virtutes Dómini, Dómino.
Benedicite, sol et luna, Dómino: * benedicite, stellre creli, Dómino.
Benedicite, omnis imber et ros, Dómino: *
benedicite, omnes spiritus Dei, Dómino.
Benedicite, ignis et restus, Dómino: *
benedicite, frigus et restus, Dómino.
Benedicite, rores et pruina, Dómino: *
benedicite, gelu et frigus, Dómino.
Benedicite, glácies et nives, Dómino: *
benedicite, noctes et dies, Dómino.
Benedicite, lux et ténebrre, Dómino: *
benedicite, fülgura et nubes, Dómino.
Benedicat terra Dóminum: * laudet et superexáltet eum in srecula.
Benedicite, montes et colles, Dómino: *
benedicite, univérsa germinántia in terra, Dómino.
Benedicite, fontes, Dómino: * benedicite, mária et fhimina, Dómino.

Looft, alle werken des Heren, de Heer; prijst en verheft Hem hoog
voor eeuwig.
Looft, gij engelen des Heren, de Heer: looft, gij hemelen, de Heer.
Looft, alle wateren boven de hemel, de Heer: looft, alle heirscharen
des Here, de Heer. Looft, gij zon en gij maan ook, de Heer: looft, gij
sterren des hemels, de Heer.
Looft, alle stortbui en dauwval, de Heer:
looft, alle winden, de Heer.
Looft, gij vuur en gij hitte, de Heer:
looft, gij vorst en gij koude, de Heer.
Looft, gij dauw en gij regens, de Heer:
looft, gij ijsvelden en ijzel, de Heer.
Looft, gij rijp en gij sneeuwvacht de Heer:
looft, gij nachten en dagen, de Heer.
Looft, gij licht en gij duister, de Heer: looft, gij bliksems en wolken, de
Heer. Love het aardrijk de Heer: het prijze en verheffe Hem hoog
voor eeuwig.
Looft, gij bergen en heuvels, de Heer:
looft, alle kruiden der aarde de Heer.
Looft, gij bronnen, de Heer: looft, gij zeeën en stromen, de Heer.

Benedicite, cete, et ómnia, qu;;e movéntur in aquis, Dómino: *
benedicite, omnes vólucres c;;eli, Dómino.
Benedicite, omnes bésti;;e et pécora, Dómino: *
benedicite, filii hóminum, Dómino.

Looft, gedrochten der zee en al wat wemelt in het water, de Heer:
looft, alle vogels in het luchtruim, de Heer.
Looft, alle beesten en kleinvee, de Heer:
looft, gij kinderen der mensen, de Heer.

Benedicat Israël Dóminum: * laudet et superexáltet eum in sé"écula.

Loof, gij Israël, de Heer, prijst en verheft Hem hoog voor eeuwig.

Benedicite, sacerdótes Dómini, Dómino: *

Looft, gij priesters des Heren, de Heer:
looft, gij dienaars des Heren, de Heer.

benedicite, servi Dómini, Dómino.
Benedicite, spiritus, et ánim;;e justórum, Dómino: *
benedicite, sancti, et hfuniles corde, Dómino.
Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, Dómino:

*

laudáte et superexaltáte eum in sé"écula.
Benedicámus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu: *
laudémus et superexaltémus eum in sé"écula.
Benedictus es, Dómine, in firmaménto c;;eli: *
et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sé"écula.

Looft, gij geesten en zielen der rechtvaardigen, de Heer;
looft, gij heiligen en nederigen van harte, de Heer.
Looft, Ananias, Azarias, Misaël, de Heer:
prijst en verheft Hem hoog voor eeuwig.
Loven wij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
prijzen en verheffen wij Hem hoog voor eeuwig.
Geloofd zij Gij, o Heer, aan het uitspansel des hemels,
lofwaardig en verheerlijkt voor eeuwig.

Ant. Wat geeft zondaars een blijder hoop, of wat geeft rechtvaardigen
een vreugdevoller vooruitzicht? Het is voor de Heer niet onwaardig
om aangeraakt te worden door de handen van een zondaar, en nat
gemaakt te worden door tranen.
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Ant. Maria heeft voor zich het beste deel gekozen, dat haar in
eeuwigheid niet ontnomen zal worden.

Laudáte Dóminum de céelis: * laudáte eum in excélsis.

Looft de Heer in de hemel: looft Hem in den hoge;

Laudáte eum, omnes Ángeli ejus: * laudáte eum, omnes virtutes ejus.

Looft Hem, al zijn engelen: looft Hem, heel zijn heir!

Laudáte eum, sol et luna: * laudáte eum, omnes stellée et lumen.

Looft Hem, zon en maan: looft Hem allen, flonkerende sterren;

Laudáte eum, céeli céelórum: *

Looft Hem hoogste gewesten: de wateren boven de hemel! De Naam

et aquée omnes, quée super céelos sunt, laudent nomen Dómini.

van de Heer moeten ze loven, want Hij gebood, en ze werden

Quia ipse dixit, et facta sunt: * ipse mandávit, et creáta sunt.

geschapen; Hij wees hun een plaats voor altijd en eeuwig,

Státuit ea in éetémum, et in sêéculum sêéculi: *

Hij gaf hun een wet, die ze niet overtreden.

préecéptum pósuit, et non préetenbit.

Looft de Heer op aarde: monsters der zee en alle oceanen,

Laudáte Dóminum de terra, * dracónes, et omnes abyssi.

vuur en hagel, sneeuw en ijzel, stormwind,

Ignis, grando, nix, glácies, spîritus procellárum: *

die zijn bevelen volbrengt!

quée fáciunt verbum ejus:

Alle bergen en heuvels, alle vruchtbomen en ceders.

Montes, et omnes colles: * ligna fructifera, et omnes cedri.

Alle beesten, wilde en tamme, kruipende dieren en gevleugelde vogels!

Béstiée, et univérsa pécora: * serpéntes, et vólucres pennátée:

Alle koningen en volken der aarde, alle vorsten en wereldbestuurders:

Reges terrée, et omnes pópuli: * principes, et omnes judices terrée.

jonge mannen en maagden, grijsaards en kinderen!

Juvenes, et vîrgines: senes cum junióribus laudent nomen Dómini: *

De Naam van de Heer moeten ze loven: want zijn Naam is verheven;

quia exaltátum est nomen ejus solius.

Zijn glorie alleen gaat hemel en aarde te boven! Hij heeft de hoorn van

Conféssio ejus super céelum et terram: * et exaltávit comu pópuli sui.

zijn volk weer verhoogd, en de roem van al zijn getrouwen:

Hymnus ómnibus sanctis ejus: *

van Israëls zonen, van het volk, van zijn vrienden!

filiis Israël, pópulo appropinquánti sibi.
Zingt een nieuw lied ter ere van de Heer, zijn lof in de gemeenschap
Cantáte Dómino cánticum novum: * laus ejus in ecclésia sanctórum.

der vromen. Laat Israël zich in zijn Schepper verheugen, Sions

Léetétur Israël in eo, qui fecit eum: * et filii Sion exsultent in rege suo.

kinderen zich in hun Koning verblijden; zijn Naam met reidansen

Laudent nomen ejus in choro: * in tympano, et psaltério psallant ei:

vieren, Hem verheerlijken met pauken en citer!

Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo: *

heeft zijn volk begenadigd, De verdrukten met zege gekroond;

et exaltábit mansuétos in salutem.

Want de Heer

Exsultábunt sancti in glória: * lé:etabuntur in cubilibus suis.
Exaltatiónes Dei in gutture eórum: *
et gládii andpites in mánibus eórum.
Ad faciéndam vindictam in natiónibus: * increpatiónes in pópulis.
Ad alligándos reges eórum in compédibus: *
et nóbiles eórum in mánicis férreis.
Ut fáciant in eis judicium conscriptum: *
glória héec est ómnibus sanctis ejus.

Laat de vromen nu hun krijgsroem bezingen, en jubelen over hun
wapens: met Gods lof in hun keel,
en een tweesnijdend zwaard in hun hand!
En zich op de heidenen wreken, de volken richten,
hun koningen in ketenen slaan,
hun vorsten in ijzeren boeien.
Aan hen het vonnis voltrekken, zoals het geveld is:
Dit is de glorie van al zijn vromen!

Laudáte Dóminum in sanctis ejus: *
laudáte eum in firmaménto virtutis ejus.
Laudáte eum in virtutibus ejus: *
laudáte eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.
Laudáte eum in sono tubée: * laudáte eum in psaltério, et cithara.
Laudáte eum in tympano, et choro: *
laudáte eum in chordis, et órgano.
Laudáte eum in cymbalis benesonántibus: laudáte eum in cymbalis
jubilatiónis: * omnis spiritus laudet Dóminum.
Glória Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in prindpio, et nunc, et semper, *
et in sëécula séeculórum. Amen.

Looft de Heer in zijn heiligdom,
Looft Hem in het firmament zijner 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 schelle cimbalen, Looft Hem met kletterende bekkens!
Looft de Heer, alles wat ademt!
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant. Maria heeft voor zich het beste deel gekozen, dat haar in
eeuwigheid niet ontnomen zal worden.
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Hymne

Hymnus
Sidus solare revehit,

Het blinkende zonnegestemte keert terug,

Optata festa diei:

het feest van de dag waarnaar wij het meest verlangen :

Qua Maria Magdalena.

[de dag] waarop Maria Magdalena

Arcem polorum subiit.

de hemelpoort heeft betreden.

Peccatricem se Domino

Zij die zich openlijk voor de Heer

Quae fatetur in publico,

als zondares heeft bekend,

Spretis mundi illecebris,

heeft na het afzweren van de verlokkingen

Veniam sic promeruit.

der wereld zo vergeving verdiend.

Haec prima pedes Domini,

Zij heeft als eerste de voeten van de Heer,

Posquam a morte surrexit,

nadat Hij uit de dood was opgestaan,

Quos laverat jam lacrymis

en toen zij ze eerst al met haar tranen gewassen had,

Laeta devote tenuit.

in vreugde toegewijd vastgehouden.

Hujus, precamur, precibus

Laten wij bidden met de gebeden van deze [vrouw]:

Nos Christe solve nexibus;

Christus, verlos ons van waar wij in verstrikt zijn geraakt;

Tergendo nostra crimina,

door onze zonden te bedekken,

Donando indulgentiam.

door vergeving te schenken.

Deo Patri sit gloria

Aan God de Vader zij de glorie

Ejusque soli Filio,

en aan zijn Zoon,

Cum Spiritu Paraclito,

met de [Heilige] Geest de Trooster,

Et nunc et in perpetuum.

nu en in eeuwigheid

Amen.

Amen.

Capitullum

Kapittel

Fundamenta aetema et mandata Dei in corde mulieris

Wat God voor immer ten diepste van ons vraagt lag in het hart van

sanctae. jt Deo gratias.

deze heilige vrouw. R. God zij dank.

Y. Elegit eam Deus, et praeelegit eam.

Y. God heeft haar uitverkoren en haar zijn voorkeur gegeven.

R. Et habitare eam fecit in tabemaculo suo.

R. En Hij heeft haar in zijn heilige tent doen wonen.

'lb bmtbtdtts rutttp�ona.

Ant. 0 licht der wereld en stralende parel, die door de opstanding
van Christus te berichten verdiend hebt de Apostel der Apostelen te
worden : Maria Magdalena, altoos heilige bidster, bid voor ons tot
God, die u heeft uitverkoren.

Benedictus

ffi

Dóminus, Deus Israël: *

quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis sme:

Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want Hij heeft zijn volk
bezocht en verlost. Een hoorn van heil voor ons verheven in het huis

Et eréxit comu salutis nobis: * in domo David, pueri sui.

van David, zijn dienstknecht,

Sicut locutus est per os sanctórum, *

zoals Hij beloofde door de mond van zijn heiligen,

qui a sééculo sunt, prophetárum ejus:
Salutem ex inimicis nostris, *
et de manu ómnium, qui odérunt nos.
Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris: *
et memorári testaménti sui sancti.
Jusjurándum, quod jurávit ad Ábraham patrem nostrum, *
daturum se nobis:
Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, *
serviámus illi.

zijn profeten, die leefden in oude tijden,
om ons te bevrijden van onze 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, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader
ons te zullen verlenen,
dat wij, uit de hand van onze vijanden verlost,
Hem zonder vrees zouden dienen.

In sanctitáte, et justitia coram ipso, * ómnibus diébus nostris.

In heiligheid en gerechtigheid voor zijn aanschijn al onze dagen. En

Et tu, puer, Prophéta Altissimi vocáberis: *

gij, kind, profeet des Allerhoogsten zult uitgaan voor 's Heren

préeibis enim ante fáciem Dómini, paráre vias ejus:

aanschijn om zijn wegen te bereiden,

om aan het volk te geven de kennis van het heil

Ad dandam sciéntiam salutis plebi ejus: *

in de vergeving van zijn zonden,

in remissiónem peccatórum eórum:
Per viscera misericórdi.:e Dei nostri: *

dankzij de tedere ontferming van onze God,

in quibus visitávit nos, óriens ex alto:

die de dageraad ons uit den hoge zal brengen,

Illumináre his, qui in ténebris, et in umbra mortis sedent: *
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

om te verlichten die in duisternis en in de schaduw de doods zijn
gezeten, om onze schreden te leiden naar de weg van de vrede.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in s.:ecula s.:eculorum. Amen.
Ant.

0

mundi

lampas,

et

margarita

en in de eeuwen der eeuwen.Amen.
praefulgida,

Ant. 0 licht der wereld en stralende parel, die door de opstanding

quae resurrectionem Christi nuntiando, Apostolorum Apostola

van Christus te berichten verdiend hebt de Apostel der Apostelen te

fieri meruisti : Maria Magdalena semper pia exoratrix, pro nobis

worden : Maria Magdalena, altoos heilige bidster, bid voor ons tot

exora Deum, qui te elegit.

God, die u heeft uitverkoren.

Y/. Domine, exaudi orationem meam.

Y/. Heer, verhoor mijn gebed.

il. Et clamor meus ad te veniat.

il. En mijn roepen kome tot U.

Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Laat ons bidden. God, gij die de boetedoening van de gelukzalige

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat u niet alleen

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

haar zonden vergaf, maar ook door de genade van uw bijzondere

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

liefde acht sloeg op haar innerlijk:

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

geef ons uw overvloedige genade; zodat wij ons verheugen in de

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

ontzagwekkendheid daarvan, zodat wij in onze gebeden uw

Sancti Deus per omnia s.:ecula s.:eculorum.

erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft en heerst met God de

il.Amen.

Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der
eeuwen. il.Amen.

Y/. Domine, exaudi orationem meam.

Y/. Heer, verhoor mijn gebed.

il. Et clamor meus ad te veniat.

il. En mijn roepen kome tot U.

Y/. Benedicamus Domino. il. Deo gratias.

Y/. Laten wij de Heer loven. il. Wij danken God.

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in

il.Amen.

vrede rusten. il.Amen.

AO'PRIMAM
Y. Deus

>I<

in adiutorium meum intende.

Y. God, kom mij te hulp.

R. Domine ad adiuvandum me festina.

R. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymnus

Hymne
lam lucis orto sidere,

De zon verrijst in rode gloed,

Deum precémur sûpplices,

o, bidden wij tot onze Heer,

Ut in diûmis áctibus

dat Hij van onze arbeid weer'

Nos servet a nocéntibus.

al wat ons kwelt en schade doet.

Linguam refrénans témperet,

Dat Hij de tong in onze mond

Ne litis horror insonet:

beteugle tegen haat en nijd,

Visum fovéndo cóntegat,

ons oog behoud' voor ijdelheid

Ne vanitátes háuriat.

en houd' het zuiver en gezond.

Sint pura cordis intima,

Het hart zij zuiver binnenin,

Absistat et vecórdia;

niet meer door dwaze trots verteerd,

Carnis terat supérbiam

het lichaam matig, afgekeerd

Potus cibique párcitas.

van overdaad en rein van zin.

Ut, cum dies abscésserit,

Opdat wanner het daglicht scheidt,

Noctémque sors redûxerit,

en rond ons zich het duister legt,

Mundi per abstinéntiam

wij aan het wereldse onthecht

Ipsi canámus glóriam.

zingen des Heren heerlijkheid.

Deo Patri sit glória,

Aan God de Vader, aan de Zoon,

Eiûsque soli Filio,

en aan de Geest die troost en leidt,

Cum Spiritu Paráclito,

zij in der eeuwen eeuwigheid,

Et nunc et in perpétuum.

de lof gezongen zoet en schoon.

Amen.

Amen.

Ant. Wij vieren nu het feest van Magdalena, die onze oprechte
vreugde waardig is: laten onze gedachten zuiver zijn als wij haar
verheerlijken; zodat onze zangen doordrenkt zijn van haar hartebloed.

Deus, in nómine tuo salvum me fac: *
et in virtute tua judica me.
Deus, exáudi oratiónem meam: *
áuribus pércipe verba oris mei.
Quóniam aliéni insurrexérunt advérsum me,

0 God, kom mij te hulp door uw Naam,
En verschaf mij recht door uw kracht.
Hoor naar mijn smeken, o God,
luister naar het gebed van mijn mond.
Want vreemden staan tegen mij op,

et fortes qu.::esiérunt ánimam meam: *

en geweldenaars belagen mijn leven;

et non proposuérunt Deum ante conspéctum suum.

neen, ze houden God niet voor ogen.

Ecce enim, Deus ádjuvat me: * et Dóminus suscéptor est ánim.::e me.::e.

Zie, God is mijn Helper; het is de Heer, die mijn leven behoudt! Wend

Avérte mala inimicis meis: *

de rampen op mijn vijanden af,

et in veritáte tua dispérde illos.

verniel ze om wille van uw trouw.

Voluntárie sacrificábo tibi, *

Dan zal ik U gaarne offers brengen,

et confitébor nómini tuo, Dómine: quóniam bonum est:
Quóniam ex omni tribulatióne eripuisti me: *
et super inimicos meos despéxit óculus meus.

en danken, o Heer, de goedertierenheid van uw Naam;
omdat hij mij uit alle nood heeft verlost,
en mijn oog zich aan mijn vijand verlustigt.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in s.::ecula s.::eculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Beáti immaculáti in via: *

Gelukkig, die onberispelijk zijn in hun wandel,

qui ámbulant in lege Dómini.

En leven volgens de wet van de Heer.

Beáti, qui scrutántur testimónia ejus: *

Gelukkig, die op zijn vermaningen letten,

in toto corde exquirunt eum.

Hem zoeken met geheel hun hart.

Non enim qui operántur iniquitátem, *

Zij ook, die geen ongerechtigheid plegen,

in viis ejus ambulavérunt.

maar blijven leven naar zijn woord.

Tu mandásti * mandáta tua custodiri nimis.

Gij zelf hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw zou

Utinam dirigántur vice mece, *

volbrengen; ach, mocht mijn gedrag zo onwankelbaar zijn,

ad custodiéndas justificatiónes tuas!

dat ik uw inzettingen trouw onderhield.

Tune non confundar, *

Dan zal ik nooit beschaamd komen staan,

cum perspéxero in ómnibus mandátis tuis.

als ik het oog richt op al uw geboden.

Confitébor tibi in directióne cordis: *
in eo quod didici judicia justitice tuce.

Maar in oprechtheid des harten zal ik U danken,
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Justificatiónes tuas custódiam: * non me derelinquas usquequáque.

Ik houd mij vast aan uw bestel: verlaat mij dan niet voor altoos!

In quo córrigit adolescéntior viam suam? *

Hoe kan een jongeman zijn reinheid bewaren?

In custodiéndo sermónes tuos.

Door zich te houden aan uw woord!

In toto corde meo exquisivi te: *

Ik heb U met heel mijn hart gezocht,

ne repéllas me a mandátis tuis.

laat mij nooit uw geboden verlaten;

In corde meo abscóndi elóquia tua: * ut non peccem tibi.

Ik bewaar uw bestel in mijn hart, om nooit te zondigen tegen U.

Benedictus es, Dómine: * doce me justificatiónes tuas.

Geprezen zijt Gij, o Heer, leer mij uw inzettingen kennen.

In lábiis meis,

Dan zal ik met mijn lippen verbreiden al de voorschriften van uw

* pronuntiávi ómnia judicia oris tui.

In via testimoniórum tuórum delectátus sum, *
sicut in ómnibus divitiis.

mond. Ik verheug mij over de weg, die uw vermaning mij wees,
meer dan over alle schatten.

In mandátis tuis exercébor: * et considerábo vias tuas.

Uw bevelen wil ik overwegen, en op uw paden blijven letten;

In justificatiónibus tuis meditábor: * non obliviscar sermónes tuos.

Ik wil mij aan uw wet verkwikken, en nimmermeer uw woord

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

vergeten! Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in scecula sceculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Retribue servo tuo, vivifica me: * et custódiam sermónes tuos:

Laat uw dienstknecht leven, en ik zal uw Woord onderhouden;

Revéla óculos meos: *

neem de sluier van mijn ogen,

et considerábo mirabilia de lege tua.

opdat ik de wonderen van uw wet aanschouwe.

fncola ego sum in terra: * non abscóndas a me mandáta tua.

Al ben ik maar een zwerver op aarde, verberg mij uw bevelen niet;

Concupivit ánima mea desideráre justificatiónes tuas, *

want mijn ziel wordt verteerd van verlangen

in omni témpore.

naar uw voorschriften, altijd door.

Increpásti supérbos: * maledicti qui declinant a mandátis tuis.

Gij bedreigt de hoogmoedigen: vervloekt, die uw geboden verlaat.

Aufer a me oppróbrium, et contémptum: *

Wend dan smaad en hoon van mij af,

quia testimónia tua exquisivi.

want uw vermaningen neem ik ter harte.

Étenim sedérunt principes, et advérsum me loquebántur:*
servus autem tuus exercebátur in justificatiónibus tuis.
Nam et testimónia tua meditátio mea est:*
et consilium meum justificatiónes tuce.
Adhé"ésit paviménto ánima mea:*
vivifica me secundum verbum tuum.
Vias meas enuntiávi, et exaudisti me:* doce me justificatiónes tuas.
Viam justificatiónum tuárum instrue me:*
et exercébor in mirabilibus tuis.
Dormitávit ánima mea pree té"édio:*
confirma me in verbis tuis.
Viam iniquitátis ámove a me:*
et de lege tua miserére mei.
Viam veritátis elégi:* judicia tua non sum oblitus.
Adhé"ési testimóniis tuis, Dómine:* noli me confundere.
Viam mandatórum tuórum cucurri, * cum dilatásti cor meum.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in scecula sceculorum. Amen.
Ant. Adsunt festa Magdalenae, veris digna gaudiis : mentes nostrae
sint serenae sub ejus praeconiis; ut insudent cordis venae ejus in

Al spannen ook vorsten tegen mij samen,
uw dienstknecht peinst over uw inzettingen na.
Ja, uw bestel is mij een lust, en mijn berader.
Reeds ligt mijn ziel aan het stof gekluisterd:
wek mij ten leven naar uw Woord.
Mijn leven heb ik U open gelegd: Gij hebt mij gehoord,
leer mij thans uw inzettingen kennen.
Onderricht mij, hoe ik naar uw bevelen moet leven,
en ik zal uw wonderen vermelden.
Mijn ziel kwijnt weg van ellende:
richt mij naar uw bestel weer op.
Houd de weg der leugen ver van mij af,
en schenk mij genadig uw wet. Ik heb de weg der waarheid gekozen,
uw voorschriften mij voor ogen gesteld. Ik klamp mij aan uw
vermaningen vast, maak mij niet te schande, o Heer; de weg uwer
geboden zal ik bewandelen, als Gij mijn hart maar verblijdt.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant. Wij vieren nu het feest van Magdalena, die onze oprechte vreugde
waardig is: laten onze gedachten zuiver zijn als wij haar verheerlijken;

melodiis.

zodat onze zangen doordrenkt zijn van haar hartebloed.

Capitulum

Kapittel

Regi sceculórum immortáli et invisibili, soli Deo honor et glória in
sé"écula sceculórum. Amen.

Aan de Koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare,
enige God zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen.

it Deo grátias.

it. Wij danken God.

Responsorium breve

Kort responsorie

Christe, Filii Dei vivi, * miserere nobis. Christe.
Y. Qui sedes ad dexteram Patris. * Miserere nobis.
Gloria Patri. Christe.

Christus, Zoon van de levende God, * ontferm U over ons. Christus. Y.
Die zetelt aan de rechterhand van de Vader. * Ontferm U over ons. Eer
aan de Vader. Christus.

Y. Exsurge, Christe, adiuva nos.

Y. Sta op, Christus, help ons.

R. Et libera nos propter nomen tuum.

R. En verlos ons om uw Naam.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

R. Et damar meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Laat ons bidden. God, Gij die de boetedoening van de

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

gelukzalige Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

u niet alleen haar zonden vergaf, maar ook door de genade van

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

uw bijzondere liefde acht sloeg op haar innerlijk:

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

geef ons uw overvloedige genade; zodat wij ons verheugen in de

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

ontzagwekkendheid

Sancti Deus per omnia s.:ecula s.:eculorum.

erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft en heerst met God de

R.Amen.

Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der

daarvan,

zodat

wij

in

onze

gebeden

uw

eeuwen. R.Amen.
Y. Domine, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

R. Et damar meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Y. Benedicamus Domino. R. Deo gratias.

Y. Laten wij de Heer loven. R. Wij danken God.

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in

R.Amen.

vrede rusten. R.Amen.

Y. Deus >Bin adiutorium meum intende.
jt Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper

Y. God, kom mij te hulp.
R. Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymnus

Hymne
Nunc, Sancte, nobis, Spiritus,
Unum Patri cum Filio,
Dignáre promptus ingeri

Kom, Geest, die zijt in 't hemelrijk,
de Vader en de Zoon gelijk,
en overstroom met overmacht

Nostro rem.sus péctori.

ons hart dat op uw zegen wacht.

Os, lingua, mens, sensus, vigor

Mond, tong, en geest en zin en kracht

Confessiónem pérsonent.
Flamméscat igne cáritas,

belijden zingende uw macht,
geef dat uw vuur dwars door ons gaat

Accéndat ardor próximos.

en naar de naaste overslaat.

Prresta, Pater piissime,

Getrouwe Vader, zie ons aan,

Patrique compar Ûnice,
Cum Spiritu Paráclito
Regnans per omne sêéculum.
Amen.

wees, Vaders Zoon, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
Gij de regeert in eeuwigheid.
Amen.

'isûtbuttnuutlnmiiin routuijs.'"°u�

at

Legem pone mihi, Dómine, viam justifi.catiónum tuárum: *
et exquiram eam semper.
Da mihi intelléctum, et scrutábor legem tuam: *
et custódiam illam in toto corde meo.
Deduc me in sémitam mandatórum tuórum: * quia ipsam vólui.
Inclina cor meum in testimónia tua: * et non in avaritiam.
Avérte óculos meos ne v:ideant vanitátem: * in via tua vivffica me.
Státue servo tuo elóquium tuum, * in timóre tuo.
Ámputa oppróbrium meum quod suspicátus sum: *
quia judicia tua jucunda.
Ecce, concup:ivi mandáta tua: * in cequitáte tua vivffica me.
Et véniat super me misericórdia tua, Dómine: *
salutáre tuum secundum elóquium tuum.
Et respondébo exprobrántibus mihi verbum: *
quia sperávi in sermónibus tuis.
Et ne áuferas de ore meo verbum veritátis usquequáque: *
quia in jud:iciis tuis supersperávi.
Et custódiam legem tuam semper: * in sceculum et in sceculum sceculi.
Et ambulábam in latitudine: * quia mandáta tua exquis:ivi.

Ant. Het werelds vertier heeft zij afgezworen, en zich geheel
overgegeven aan gehoorzaamheid aan God: terwijl zij de voeten van
Christus waste, toen zij het huis van Simon bij de maaltijd betrad.

Leer mij, Heer, naar uw inzettingen leven,
opdat ik ze ten einde toe onderhoud.
Geef mij inzicht om uw wet te volbrengen,
en met heel mijn hart te beleven.
Laat mij het pad uwer geboden betreden, want dat is mijn vreugd.
Neig mijn hart naar uw vermaningen, en niet naar gewin.
Wend mijn ogen van de ijdelheid af: laat mij leven op uw weg.
Doe uw bestel aan uw dienstknecht gestand, dat Gij beschikt hebt
voor hen, die U vrezen; wentel de smaad, die ik ducht, van mij weg,
want uw voorschriften blijven voortreffelijk. Zie, ik hunker naar uw
bevelen, laat mij door uw gerechtigheid leven!
Moge uw genade mijn deel zijn, o Heer,
en uw heil naar uw bestel.
Dan zal ik mijn lasteraars te woord kunnen staan,
want ik vertrouw op uw woord.
Neem het woord der waarheid niet geheel uit mijn mond,
want ik wacht uw voorschriften af.
Uw wet wil ik steeds onderhouden, voor eeuwig en immer.
Dan zal ik ongestoord kunnen leven, omdat ik naar uw bevelen
vraag.

Et loquébar in testimóniis tuis in conspéctu regum: *
et non confundébar.

Zelfs koningen zal ik van uw vermaningen spreken, en mij er nooit
over schamen.

Et meditábar in mandátis tuis, * qure diléxi.

Ik zal mij aan uw geboden verkwikken, die ik van harte bemin.

Et levávi manus meas ad mandáta tua, qure diléxi: *

Tot U zal

et exercébar in justificatiónibus tuis.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sando.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in srecula sreculorum. Amen.
Memor esto verbi tui servo tuo, * in quo mihi spem dedisti.
Hrec me consoláta est in humilitáte mea: *
quia elóquium tuum vivificávit me.
Supérbi inique agébant usquequáque: *
a lege autem tua non declinávi.
Memor fui judiciórum tuórum a sreculo, Dómine: * et consolátus sum.
Defédio ténuit me, * pro peccatóribus derelinquéntibus legem tuam.
Cantábiles mihi erant justificatiónes ture, *
in loco peregrinatiónis mere.
Memor fui node nóminis tui, Dómine: * et custodivi legem tuam.
Hrec facta est mihi:

* quia justificatiónes tuas exquisivi.

ik mijn handen verheffen,

en uw inzettingen overwegen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Gedenk het woord, tot uw dienstknecht gesproken, en waarop Gij
mijn hoop hebt gesteld; dit is mijn troost in mijn ellende, dat uw bestel
mij het leven behoudt.
Al bespotten de bozen mij nog zo vijandig,
toch wijk

ik niet af van uw wet.

Ik blijf uw aloude voorschriften indachtig, en voel mij er door getroost,
o Heer. Maar gramschap maakt zich van mij meester, om de zondaars,
die uw geboden verlaten. Uw inzettingen ruisen als zangen mij tegen
in het huis van mijn ballingschap.
Des nachts, o Heer, gedenk ik uw Naam en volg uw vermaningen op.
Want dit is mijn plicht: dat ik uw bevelen volbreng.

Pórtio mea, Dómine, * dixi custodire legem tuam.

Gij zijt mijn erfdeel, o Heer: ik heb beloofd uw Woord te volbrengen.

Deprecátus sum fáciem tuam in toto corde meo: *

Van ganser harte zoek ik uw aanschijn,

miserére mei secundum elóquium tuum.

wees mij genadig naar uw bestel.

Cogitávi vias meas: * et convérti pedes meos in testimónia tua.

Ik overleg bij mijzelf welke weg ik moet gaan, en naar uw

Parátus sum, et non sum turbátus: * ut custódiam mandáta tua.

vermaningen richt ik mijn schreden. Ik haast mij, zonder ooit te

Funes peccatórum circumpléxi sunt me: *

talmen, om uw geboden te onderhouden; en al houden mij de

et legem tuam non sum oblitus.
Média node surgébam ad confiténdum tibi, *
super judicia justificatiónis ture.
Párticeps ego sum ómnium timéntium te: *
et custodiéntium mandáta tua.
Misericórdia tua, Dómine, plena est terra: *
justificatiónes tuas doce me.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sando.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in srecula sreculorum. Amen.

strikken der bozen gevangen, nooit vergeet ik uw wet.
Midden in de nacht sta

ik op,

om U voor uw rechtvaardige voorschriften te danken.
Ik ben de vriend van al, die U vreest,
en die uw bevelen volbrengt.
De aarde is vol van uw goedheid, o Heer,
leer mij maar uw inzettingen kennen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bonitátem fecisti cum servo tuo, Dómine,* secundum verbum tuum.
Bonitátem, et disciplinam, et sciéntiam doce me: *
quia mandátis tuis crédidi.
Priusquam humiliárer ego delîqui: *
proptérea elóquium tuum custodivi.
Bonus es tu: * et in bonitáte tua doce me justificatiónes tuas.
Multiplicáta est super me iniquitas superbórum: *
ego autem in toto corde meo scrutábor mandáta tua.
Coagulátum est sicut lac cor eórum: *
ego vero legem tuam meditátus sum.
Bonum mihi quia humiliásti me: * ut discam justificatiónes tuas.
Bonum mihi lex oris tui,* super millia auri et argénti.
Manus tuêe fecérunt me, et plasmavérunt me: *
da mihi intelléctum, et discam mandáta tua.
Qui timent te vidébunt me, et lêetabuntur: *
quia in verba tua supersperávi.
Cognóvi, Dómine, quia êequitas judicia tua: *
et in veritáte tua humiliásti me.
Fiat misericórdia tua ut consolétur me,*
secundum elóquium tuum servo tuo.
Véniant mihi miseratiónes tuêe, et vivam: *
quia lex tua meditátio mea est.
Confundántur supérbi, quia injuste iniquitátem fecérunt in me: *
ego autem exercébor in mandátis tuis.
Convertántur mihi timéntes te: * et qui novérunt testimónia tua.
Fiat cor meum immaculátum in justificatiónibus tuis,*
ut non confundar.
Gloria Patri, et Filio,* et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,*
et in sêecula sêeculorum. Amen.

Gij hebt uw dienstknecht wèl gedaan, o Heer, naar uw Woord.
Schenk mij een helder oordeel en inzicht,
want ik heb vertrouwen in uw geboden.
Eer ik vernederd werd, dwaalde ik af,
maar nu houd ik mij aan uw bestel.
Gij zijt goed en doet wèl: leer mij dan uw inzettingen kennen.
Onbeschaamden belasteren mij,
want van ganser harte neem ik uw bevelen in acht.
Lomp als vet is hun hart, maar ik vind mijn vreugd in uw wet.
En het was mij goed, te worden vernederd,
om uw vermaningen te leren verstaan; want de voorschriften van uw
mond schat ik hoger, dan duizenden in goud en zilver!
Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd,
geef mij ook inzicht, om uw geboden te kennen.
Dan zien, die U vrezen, met vreugd op mij neer,
omdat ik vertrouw op uw Woord.
Ik weet, dat uw oordeel rechtvaardig is, Heer,
en dat Gij mij naar verdienste kastijdt.
Maar uw genade zij mij tot troost,
naar uw bestel voor uw knecht.
Uw ontferming dale op mij neer, en doe mij herleven,
want uw wet is mij een verkwikking.
Schande voor de trotsen, die onverdiend mij verdrukken,
daar ik uw bevelen bedenk. Maar mijn vrienden mogen zijn,
die U vrezen, en die uw vermaningen kennen. Door uw
inzettingen worde mijn hart zonder smet, zodat ik niet beschaamd
hoef te staan.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant. Mundi fastum abdicavit, seque totam mancipavit divinis
obsequiis : quando pedes Christi lavit, cum Simonis subintravit
domum in conviviis.

Ant. Het werelds vertier heeft zij afgezworen, en zich geheel
overgegeven aan gehoorzaamheid aan God: terwijl zij de voeten van
Christus waste, toen zij het huis van Simon bij de maaltijd betrad.

Capitulum

Kapittel

Mulierem fortem quis inveniet? Procul et de ultimis finibus

Een flinke vrouw! Men vindt haar niet licht, haar waarde is hoger

pretium eius. Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non indigebit.

dan die van juwelen! Haar man kan vast op haar bouwen, hem

il. Deo grátias.

ontgaat geen winst.
il. Wij danken God.

Responsorium breve

Kort responsorie

Specie tua* Et pulchritudine tua. Specie.

In uw uiterlijk* En schoonheid. In uiterlijk.

Y. Intende, prospere procede, et regna. * Et.

Y. Trek uit, behaal de overwinning, en heers. * En.

Gloria Patri. Specie.

Eer aan de Vader. In uiterlijk.

Y.Adiuvabit eam Deus vultu suo.

Y. God helpt haar door zijn aanblik.

il. Deus in medio eius, non commovebitur.

il. God is in haar midden, zij zal niet wankelen.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

il. Et clamor meus ad te veniat.

il. En mijn roepen kome tot U.

Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Laat ons bidden. God, gij die de boetedoening van de gelukzalige

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat U niet alleen

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

haar zonden vergaf, maar ook door de genade van uw bijzondere

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

liefde acht sloeg op haar innerlijk: geef ons uw overvloedige genade;

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

zodat wij ons verheugen in de ontzagwekkendheid daarvan, zodat

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

wij in onze gebeden uw erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft

Sancti Deus per omnia s<Ecula s<Eculorum.

en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God,

il.Amen.

door de eeuwen der eeuwen. il.Amen.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

il. En mijn roepen kome tot U.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.
il. Et clamor meus ad te veniat.
Y. Laten wij de Heer loven. il. Wij danken God.
Y. Benedicamus Domino. il. Deo gratias.
Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
il.Amen.

vrede rusten. il.Amen.

ADSI:xrAM
Y. Deus >Bin adiutorium meum intende.
jt Domine ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

Y. God, kom mij te hulp.
R. Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymnus

Hymne
Rector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
Splendóre mane instruis,
Et ignibus meridiem:

Waarachtig God, in uw bestuur
rust heel de wiss'ling der natuur,
Gij die in glans de morgen hult,
de middag met uw vuur vervult.

Exstingue flammas litium,
Aufer calórem nóxium,
Confer salutem córporum,
Verámque pacem córdium.

Blus uit de vlammen van de strijd,
neem weg de hitte van de nijd,
geef aan ons lichaam kracht en moed
en ware vrede in 't hart voorgoed.

Prresta, Pater piissime,
Patrique compar Ûnice,
Cum Spiritu Paráclito
Regnans per omne sêéculum.
Amen.

Getrouwe Vader, zie ons aan,
wees, Vaders Zoon, met ons begaan,
vertroost ons, Geest, in deze tijd,
Gij de regeert in eeuwigheid.
Amen.

Ant. Zij besefte dat ze schuldig was, en vol zonden: maar Christus

uttlad)mtus ttfltfilu1s.(ttouat.

heeft deze van haar weggenomen, haar zuiverend van onreinheden;
omdat zij zich aan Christus had toegewijd met haar tranen en geween.

Defécit in salutáre tuum ánima mea: * et in verbum tuum supersperávi.

Mijn ziel smacht naar uw heil, ik vertrouw op uw Woord.

Defecérunt óculi mei in elóquium tuum, *

Mijn ogen hunkeren naar uw bestel,

dicéntes: Quando consoláberis me?

en vragen: wanneer brengt Gij mij troost?

Quia factus sum sicut uter in pruina: *

Al ben ik als een leren zak in de rook,

justificatiónes tuas non sum oblitus.

toch vergeet ik uw inzettingen niet.

Quot sunt dies servi tui?*

Ach, hoelang zal uw dienstknecht nog leven,

quando fácies de persequéntibus me judicium?

en wanneer voltrekt Gij aan mijn vervolgers uw oordeel?

Narravérunt mihi iniqui fabulatiónes: * sed non ut lex tua.

Onbeschaamden hebben mij kuilen gegraven, want ze leven niet naar

Ómnia mandáta tua véritas: * inique persecuti sunt me, ádjuva me.

uw wet. Al uw geboden zijn waarachtig, maar men vervolgt mij met

Paulo minus consummavérunt me in terra: *

leugens: ach kom mij te hulp. Men had mij haast van de aarde

ego autem non dereliqui mandáta tua.

verdelgd, toch had ik mij niet aan uw bevelen onttrokken.

Secundum misericórdiam tuam vivifica me: *

Behoud mij in het leven naar uw genade,

et custódiam testimónia oris tui.

en de vermaningen van uw mond volg ik op!

In retémum, Dómine, * verbum tuum pérmanet in crelo.

Uw Woord blijft eeuwig, o Heer, het staat vast als de hemel.

In generatiónem et generatiónem véritas tua: *

Uw bestel houdt stand van geslacht tot geslacht,

fundásti terram, et pérmanet.

staat vast als de aarde, die Gij hebt gegrond.

Ordinatióne tua persevérat dies: * quóniam ómnia sérviunt tibi.

En naar uw voorschriften blijven ze ook nu nog bestaan, want het

Nisi quod lex tua meditátio mea est: *

heelal is uw dienstknecht! Wanneer uw wet mij niet had verkwikt,

tune forte periissem in humilitáte mea.

dan was ik in mijn ellende te gronde gegaan.

In retémum non obliviscar justificatiónes tuas: *

Nimmer zal ik dan uw bevelen vergeten,

quia in ipsis vivificásti me.

Want juist daardoor doet Gij mij leven.

Tuus sum ego, salvum me fac: *

Ik ben de uwe: ach, kom mij te hulp,

quóniam justificatiónes tuas exquisivi.

want ijverig spoor ik uw voorschriften na.

Me exspectavérunt peccatóres ut pérderent me: *

De bozen loeren, om mij te verdelgen,

testimónia tua intelléxi.

maar ik blijf uw vermaningen achten.

Omnis consummatiónis vidi finem: * latum mandátum tuum nimis.

Aan alles zie ik een eind, al is het nog zo volmaakt, maar uw gebod is

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

onbegrensd! Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in srecula sreculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Quómodo diléxi legem tuam, Dómine? * tota die meditátio mea est.

Hoe lief toch heb ik uw wet, ik overweeg haar de hele dag door!

Super inimicos meos prudéntem me fedsti mandáto tuo: *

Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden zijn,

quia in retémum mihi est.

want het vergezelt mij voor eeuwig.

Super omnes docéntes me intelléxi: *

Ik heb meer verstand dan al mijn meesters, want ik denk over uw

quia testimónia tua meditátio mea est.

vermaningen na; en ik heb helderder inzicht dan de oudsten,

Super senes intelléxi: * quia mandáta tua quresivi.

want ik neem uw bevelen in acht.

Ab omni via mala prolubui pedes meos: *

Van alle slechte paden houd ik mijn voeten,

ut custódiam verba tua.

om uw woord te volbrengen.

A judicüs tuis non declinávi: *

En van uw voorschriften wijk ik niet af,

quia tu legem posuisti mihi.

want Gij hebt ze mij zelf onderwezen.

Quam dulcia fáucibus meis elóquia tua, *

Hoe zoet voor mijn gehemelte is uw bestel,

super mel ori meo!

meer dan honing voor mijn mond!

A mandátis tuis intelléxi:

*

Door uw inzettingen ben ik verstandig geworden,

proptérea odivi omnem viam iniquitátis.

en haat dus ieder leugenpad.

Lucéma pédibus meis verbum tuum, * et lumen sémitis meis.

Uw woord is een lamp voor mijn voeten, en een licht op mijn pad.

Jurávi, et státui * custodire judicia justitire ture.

Ik heb gezworen, en zal het gestand doen, uw rechtvaardige

Humiliátus sum usquequáque, Dómine: *

voorschriften te onderhouden. Ach, Heer, ik ga zo diep gebukt,

vivifica me secundum verbum tuum.

wek mij ten leven naar uw bestel.

Voluntária oris mei beneplácita fac, Dómine: *

Wil de offeranden van mijn mond aanvaarden, o Heer,

et judicia tua doce me.

en onderricht mij in uw geboden.

Ánima mea in mánibus meis semper: *

Al zweeft mijn leven in voortdurend gevaar,

et legem tuam non sum oblitus.

toch vergeet ik nimmer uw wet.

Posuérunt peccatóres láqueum mihi: * et de mandátis tuis non errávi.

En al leggen de bozen mij strikken, van al uw bevelen wijk ik niet af.

Hereditáte acquisivi testimónia tua in retémum: *

Uw vermaningen blijven mijn erfdeel voor eeuwig,

quia exsultátio cordis mei sunt.

want ze zijn de vreugd van mijn hart.

lnclinávi cor meum ad faciéndas justificatiónes tuas in retémum, *

En ik heb er mijn hart op gezet,

propter retributiónem.

naar uw inzettingen te leven voor eeuwig en immer!

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in s.:ecula s.:eculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Iniquos ódio hábui: * et legem tuam diléxi.

Ik haat halfslachtige wezens, maar uw wet heb ik lief.

Adjutor et suscéptor meus es tu:

Gij zijt mijn schuts en mijn schild, ik vertrouw op uw woord.

* et in verbum tuum supersperávi.

Declináte a me, maligni: *

Weg van mij, zondaars,

et scrutábor mandáta Dei mei.

laat mij de geboden van mijn God onderhouden!

Suscipe me secundum elóquium tuum, et vivam: *

Sterk mij naar uw bestel, opdat ik blijf leven,

et non confundas me ab exspectatióne mea.

en laat mijn hoop niet worden beschaamd.

Ádjuva me, et salvus ero: *

Stut mij, opdat ik worde gered,

et meditábor in justificatiónibus tuis semper.

en mij altijd aan uw bevelen verkwikke.

Sprevisti omnes discedéntes a judiciis tuis: *

Wie uw inzettingen verlaten, zijn U een gruwel,

quia injusta cogitátio eórum.

want ze bedenken enkel leugens.

Pr.:evaricántes reputávi omnes peccatóres terr.:e:

*

En als afval veracht Gij alle bozen op aarde,

ideo diléxi testimónia tua.

daarom heb ik uw vermaningen lief.

Confige timóre tuo cames meas: *

Mijn lichaam beeft voor U van schrik,

a judicüs enim tuis timui.

en ik ben bevreesd voor uw oordeel!

Feci judicium et justitiam: *

Een rechtvaardig oordeel hebt Gij geveld,

non tradas me calumniántibus me.

lever mij niet over aan mijn verdrukkers.

Suscipe servum tuum in bonum: * non calumniéntur me supérbi.

Uw Woord blijve borg voor uw dienaar, laat geen onbeschaamde mij kwellen.

Óculi mei defecérunt in salutáre tuum: * et in elóquium justiti.:e tu.:e.

Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar uw rechtvaardig bestel.

Fac cum servo tuo secundum misericórdiam tuam: *

Handel met uw dienstknecht naar uw genade, en leer mij uw

et justificatiónes tuas doce me.

inzettingen kennen. Ik ben uw dienstknecht: ach, geef mij verstand,

Servus tuus sum ego: * da mihi intelléctum, ut sciam testimónia tua.

opdat ik uw vermaningen moge begrijpen.

Tempus faciéndi, Dómine: * dissipavérunt legem tuam.

Het is tijd om te handelen, Heer: men verkracht uw wet.

Ïdeo diléxi mandáta tua, * super aurum et topázion.

Daarom heb ik uw geboden lief, boven goud en edel metaal.

Proptérea ad ómnia mandáta tua dirigébar: *

Daarom richt ik mij naar al uw bevelen,

omnem viam iniquam ódio hábui.

en haat ik ieder leugenpad.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in s.:ecula s.:eculorum. Amen.

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant. lsta ream se cognovit, plenamque criminibus: a qua Christus

Ant. Zij besefte dat ze schuldig was, en vol zonden: maar Christus

haec amovit, ipsam purgans sordibus; quia Christo se devovit

heeft deze van haar weggenomen, haar zuiverend van onreinheden;

lacrymis & fletibus.

omdat zij zich aan Christus had toegewijd met haar tranen en geween.

Capitulum

Kapittel

Manum suam aperuit inopi, et palmas suas extendit ad pauperem.

Zij is vrijgevig voor arme, de behoeftige stopt zij iets toe; voor haar

Non timebit domui suae a frigoribus nivis.

gezin behoeft zij de koude niet te vrezen.

il. Deo grátias.

il. Wij danken God.

Responsorium breve

Kort responsorie

Adiuvabit eam* Deus vultu suo. Adiuvabit.

God helpt haar* Door zijn aanblik. God helpt.

Y. Deus in medio eius, non commovebitur. * Deus vultu suo.

Y. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. * Door zijn aanblik.

Gloria Patri. Adiuvabit.

Eer aan de Vader. God helpt.

Y. Elegit eam Deus, et praeelegit eam.

Y. God heeft haar uitgekozen en voorbestemd.

il. In tabemaculo suo habitare facit eam.

il. In zijn tent laat Hij haar wonen.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

il. Et damar meus ad te veniat.

il. En mijn roepen kome tot U.

Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Laat ons bidden. God, gij die de boetedoening van de gelukzalige

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat U niet alleen

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

haar zonden vergaf, maar ook door de genade van uw bijzondere

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

liefde acht sloeg op haar innerlijk

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

geef ons uw overvloedige genade; zodat wij ons verheugen in de

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

ontzagwekkendheid daarvan, zodat wij in onze gebeden uw

Sancti Deus per omnia sc:ecula sc:eculorum.

erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft en heerst met God de

il.Amen.

Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der
eeuwen. il.Amen.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

il. Et damar meus ad te veniat.

il. En mijn roepen kome tot U.

Y. Benedicamus Domino. il. Deo gratias.

Y. Laten wij de Heer loven. il. Wij danken God.

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in

il.Amen.

vrede rusten. il.Amen.

ADNONAM
Y. Deus

>I<

in adiutorium meum intende.

Y. God, kom mij te hulp.

R. Domine ad adiuvandum me festina.

R. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Hymnus

Hymne
Rerum, Deus, tenax vigor,

Gij houdt de wereld in uw hand,

Immótus in te pérmanens,

o God, zij heeft in U bestand,

Lucis dium<:E témpora

en Gij geeft licht en wisseling

Succéssibus detérminans:

aan de getijden in hun kring.

Largîre darum véspere,

Maak Gij ons leven 's avonds licht,

Quo vita nusquam décidat,

opdat het niet in 't duister zwicht,

Sed prêémium mortis sacr<:E

maar zalig stervend ziet het loon:

Perénnis instet glória.

het eeuwig leven, zoet en schoon.

Pr-=Esta, Pater püssime,

Getrouwe Vader, zie ons aan,

Patrique compar Unice,

wees, Vaders Zoon, met ons begaan,

Cum Spîritu Parádito

vertroost ons, Geest, in deze tijd,

Regnans per omne sêéculum.

Gij de regeert in eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Ant. Terwijl Martha zich aftobde met dienen luisterde haar zuster
naar het woord van God: zij verkoos de geestelijke spijs boven de
stoffelijke.

Mirabilia testimónia tua: * ideo scrutáta est ea ánima mea.
Declarátio sermónum tuórum ilh'.uninat: *
et intelléctum dat párvulis.
Os meum apérui, et attráxi spiritum: * quia mandáta tua desiderábam.
Áspice in me, et miserére mei, *
secûndum judîcium diligéntium nomen tuum.
Gressus meos dirige secûndum elóquium tuum: *
et non dominétur mei omnis injustitia.
Rédime me a calumniis hóminum: * ut custódiam mandáta tua.
Fáciem tuam illumina super servum tuum: *
et doce me justificatiónes tuas.
Éxitus aquárum deduxérunt óculi mei: *
quia non custodiérunt legem tuam.
Justus es, Dómine: * et rectum judicium tuum.
Mandásti justitiam testimónia tua: *
et veritátem tuam nimis.
Tabéscere me fecit zelus meus: *
quia obliti sunt verba tua inimici mei.
Ignitum elóquium tuum veheménter: *
et servus tuus diléxit illud.
Adolescéntulus sum ego et contémptus: *
justificatiónes tuas non sum oblitus.

Uw vermaningen zijn wondervol, mijn ziel neemt ze daarom in acht.
De openbaring van uw Woord straalt licht van zich uit,
en geeft wijsheid aan de eenvoudigen.
Smachtend open ik mijn mond, want ik hunker naar uw geboden.
Keer U tot mij, en wees mij genadig,
naar uw beschikking voor hen, die uw Naam beminnen.
Richt mijn schreden naar uw bestel, en laat geen onheil mij treffen.
Bevrijd mij van de verdrukking der mensen,
opdat ik trouw uw bevelen volbrenge.
Laat uw aangezicht stralen over uw dienstknecht,
en leer mij uw inzettingen kennen.
Stromen van tranen ontwellen mijn ogen, omdat men uw wet niet
beleeft. Rechtvaardig zijt Gij, o Heer, en ook uw voorschriften zijn
volgens recht.
In gerechtigheid hebt Gij uw vermaningen gegeven,
en in volledige trouw.
Ik word door ergernis verteerd,
omdat mijn vijanden uw woord vergeten.
Maar uw bestel is beproefd als in vuur,
en uw dienstknecht heeft het lief.
En al ben ik maar klein en gering, nooit wil ik uw bevelen vergeten.
Ongerept blijft uw gerechtigheid voor eeuwig en immer.

Justitia tua, justitia in cetémum: * et lex tua véritas.

En waarachtig uw wet;

Tribulátio, et angustia invenérunt me: *

al treffen mij nood en ellende,

mandáta tua meditátio mea est.
Aequitas testimónia tua in cetémum: *
intelléctum da mihi, et vivam.

uw geboden zijn mijn verkwikking.
Uw inzettingen zijn rechtvaardig voor eeuwig;
onderricht mij er in, opdat ik blijf leven!

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in scecula sceculorum. Amen.
Clamávi in toto corde meo, exáudi me, Dómine: *
justificatiónes tuas requiram.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ik roep met heel mijn hart: Heer verhoor mij!
Uw inzettingen wil ik trouw onderhouden.

Clamávi ad te, salvum me fac: * ut custódiam mandáta tua.

Ik roep U aan: ach, kom mij te hulp, om uw vermaningen te beleven. Ik

Prcevéni in maturitáte, et clamávi: *

ben met mijn smeken de dageraad vóór,

quia in verba tua supersperávi.

want ik smacht naar uw woord.

Prcevenérunt óculi mei ad te dilûculo: * ut meditárer elóquia tua.

En mijn ogen voorkomen de nachtwake, om op te zien naar uw bestel.

Vocem meam audi secûndum misericórdiam tuam, Dómine: *

Hoor in uw goedheid mijn smeken, o Heer,

et secûndum judicium tuum vivifica me.
Appropinquavérunt persequéntes me iniquitáti: *
a lege autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dómine:

* et omnes vice tuce véritas.

en wek mij naar uw beschikking ten leven.
Mijn listige vervolgers zijn al nabij,
maar ze houden zich ver van uw wet.
Maar Gij ook, Heer, zijt nabij, en waarachtig zijn al uw geboden.

Initio cognóvi de testimóniis tuis: *

Van oudsher ken ik uw bevelen,

quia in cetémum fundásti ea.

want Gij hebt ze gegeven voor eeuwig!

Vide humilitátem meam, et éripe me: *

Aanschouw mijn ellende, en kom mij te hulp,

quia legem tuam non sum oblitus.
Jûdica judicium meum, et rédime me: *
propter elóquium tuum vivifica me.
Longe a peccatóribus salus: *
quia justificatiónes tuas non exquisiérunt.
Misericórdice tuce multce, Dómine: *
secûndum judicium tuum vivifica me.
Multi qui persequûntur me, et tnbulant me: *
a testimóniis tuis non declinávi.
Vidi prcevaricántes, et tabescébam: *
quia elóquia tua non custodiérunt.
Vide quóniam mandáta tua diléxi, Dómine: *
in misericórdia tua vivifica me.

want nooit vergeet ik uw wet.
Wees mijn verdediger en mijn beschermer,
en doe mij leven naar uw bestel.
Het heil blijft ver van de bozen verwijderd,
want ze zoeken uw inzettingen niet.
Maar uw barmhartigheid, Heer, is groot,
wek mij ten leven naar uw Woord.
Al zijn mijn vervolgers en vijanden talrijk,
van uw vermaningen wijk ik niet af.
Ik walg ervan, als ik trouwelozen aanschouw,
die uw geboden niet willen volbrengen.
Zie, hoe ik uw bevelen liefheb, o Heer,
laat mij dan leven naar uw barmhartigheid.

Prindpium verbórum tuórum, véritas: *
in <Etémum ómnia judicia justiticE tu<E.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in s<Ecula s<Eculorum. Amen.

Uw Woord is een en al waarheid,
en eeuwig houden al uw rechtvaardige voorschriften stand.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Principes persecuti sunt me gratis: *
et a verbis tuis formidávit cor meum.
L<Etábor ego super elóquia tua: * sicut qui invénit spólia multa.
Iniquitátem ódio hábui, et abominátus sum: *
legem autem tuam diléxi.
Sépties in die laudem dixi tibi, * super judicia justiti<E tucE.
Pax multa diligéntibus legem tuam: * et non est illis scándalum.
Exspectábam salutáre tuum, Dómine: * et mandáta tua diléxi.
Custodivit ánima mea testimónia tua: * et diléxit ea veheménter.
Servávi mandáta tua, et testimónia tua: *
quia omnes vi<E me<E in conspéctu tuo.
Appropinquet deprecátio mea in conspéctu tuo, Dómine: *
juxta elóquium tuum da mihi intelléctum.
Intret postulátio mea in conspéctu tuo: *
secundum elóquium tuum éripe me.
Eructábunt lábia mea hymnum, *
cum docueris me justificatiónes tuas.
Pronuntiábit lingua mea elóquium tuum: *
quia ómnia mandáta tua aequitas.
Fiat manus tua ut salvet me: * quóniam mandáta tua elégi.
Concupivi salutáre tuum, Dómine: * et lex tua meditátio mea est.
Vivet ánima mea, et laudábit te: * et judicia tua adjuvábunt me.
Errávi, sicut ovis, qu<E périit: *
quaere servum tuum, quia mandáta tua non sum oblitus.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in s<Ecula s<Eculorum. Amen.

Vorsten vervolgen mij zonder enige grond,
maar mijn hart is enkel beducht voor uw Woord.
Ik verheug mij over uw bestel, als iemand, die rijke buit heeft
gemaakt; leugen en haat verfoei ik,
maar uw inzettingen heb ik lief.
Zeven maal daags zing ik uw lof, om uw rechtvaardige voorschriften.
Die uw wet beminnen, genieten een heerlijke vrede,
en struikelen nooit.
Heer, ik smacht naar uw heil, en onderhoud uw geboden.
Ik volg uw vermaningen op, en bemin ze van harte.
Ik volbreng uw bevelen,
ja, heel mijn leven ligt voor U bloot!
Heer, mijn smeken dringe tot U door,
geef mij inzicht naar uw Woord.
Moge mijn gebed voor uw aangezicht komen,
breng mij redding naar uw bestel.
Dan zal een lofzang mijn lippen ontstromen,
omdat Gij uw inzettingen mij hebt geleerd.
En mijn tong zal uw waarachtigheid loven, want al uw vermaningen
zijn gerecht. Uw hand zij bereid, mij te helpen, want uw bevelen heb
ik verkoren. Heer, ik smacht naar uw heil, en uw wet is mij een
verkwikking. Mijn ziel moge leven, om U te loven, en uw
voorschriften mogen mij helpen. Als een verloren schaap dool ik rond:
zoek uw dienaar weer op, want nimmer heb ik uw geboden vergeten!
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant. Quando Martha satagebat circa ministerium : soror ejus audiebat
divinum eloquim : corporali praeserebat spiritale pabulum.

Ant. Terwijl Martha zich aftobde met dienen luisterde haar zuster naar
het woord van God : zij verkoos de geestelijke spijs boven de stoffelijke.

Capitulum

Kapittel

Multae filiae congregaverunt divitias; tu supergressa es universas.

Menige vrouw weert zich dapper, maar gij hebt haar allen

Fallax gratia, et vana est pulchritudo: muller timens Dominum,

overtroffen! Bedrieglijk is de bevalligheid, en broos is de

ipsa laudabitur.

schoonheid; maar een vrouw, die de Heer vreest, blijft geëerd.

R. Deo grátias.

R. Wij danken God.
Kort responsorie

Responsorium breve

God heeft haar uitgekozen * En voorbestemd. God heeft.

Elegit eam Deus, * Et praeelegit eam. Elegit.

Y. In zijn tent laat Hij haar wonen. * En voorbestemd.

Y. In tabemaculo suo habitare facit eam. * Et.

Eer aan de Vader. God heeft.

Gloria Patri. Elegit.
Y. Bevalligheid ligt op uw lippen.
Y. Diffusa est gratia in labiis tuis.

R. Daarom heeft God u gezegend voor eeuwig.

R. Propterea benedixit te Deus in aetemum.
Y. Heer, verhoor mijn gebed.
Y. Domine, exaudi orationem meam.

R. En mijn roepen kome tot U.

R. Et clamor meus ad te veniat.
Laat ons bidden. God, gij die de boetedoening van de gelukzalige
Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat U niet alleen

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

haar zonden vergaf, maar ook door de genade van uw bijzondere

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

liefde acht sloeg op haar innerlijk

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

geef ons uw overvloedige genade; zodat wij ons verheugen in de

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

ontzagwekkendheid daarvan, zodat wij in onze gebeden uw

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft en heerst met God de

Sancti Deus per omnia sëecula sëeculorum.

Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der

R.Amen.

eeuwen. R.Amen.
Y. Heer, verhoor mijn gebed.

Y. Domine, exaudi orationem meam.

R. En mijn roepen kome tot U.

R. Et clamor meus ad te veniat.
Y. Laten wij de Heer loven. R. Wij danken God.
Y. Benedicamus Domino. R. Deo gratias.
Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
R.Amen.

vrede rusten. R.Amen.

)

0,

i/1. Deus ffi in adiutorium meum intende.

i/1. God, kom mij te hulp.

.R. Domine ad adiuvandum me festina.

.R. Heer, haast U mij te helpen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Ant. Wij vieren nu het feest van Magdalena, die onze oprechte
vreugde waardig is : laten onze gedachten zuiver zijn als wij haar
verheerlijken; zodat onze zangen doordrenkt zijn van haar hartebloed.
De Heer sprak tot mijn Heer: zit aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden maak tot een rustbank voor uw voeten.
De Heer zal de scepter van uw macht doen uitgaan van Sion:
Heers te midden van uw vijanden.
Aan U de zegepraal op de dag van uw kracht in heilige luister;
uit mijn schoot heb Ik U voor de morgenster voortgebract.

h

De Heer heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen:
Dixit Dominus Domin
o meo:* Sede a dextris meis:
Donec ponam inimicos tuos, * scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuce emittet Dominus ex Sion:*
dominare in medio inimicorum tuorum.
u

Tecum principium in die virt tis tuce in splendoribus sanctorum:*
ex utero ante luciferum genui te.
Iuravit Dominus, et non prenitebit eum:*
Tu es sacerdos in cetemum secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis, * confregit in die irce suce reges.
m

Iudicabit in nationibus, iplebit ruinas:*
conquassabit capita in terra multorum.

Gij zijt priester in eeuwigheid naar de wijze van Melchisedech.
De Heer aan uw rechterhand

eren
zal op de dag van zijn toom dekoningen verplett
Hij zal zijn volkeren oordelen, hun ondergang voltrekken,

hun hoofden verplett
eren over geheel de aarde.
Uit een beek zal Hij drinken op zijn tocht;

daarom zal Hij fier zijn hoofd verheff
en.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De torrente in via bibet:* propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Ant. Wij vieren nu het feest van Magdalena, die onze oprechte

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

vreugde waardig is : laten onze gedachten zuiver zijn als wij haar

et in sêécula sceculorum. Amen.

verheerlijken; zodat onze zangen doordrenkt zijn van haar hartebloed.

Ant. Het werelds vertier heeft zij afgezworen, en zich geheel
overgegeven aan gehoorzaamheid aan God : terwijl zij de voeten van
Christus waste, toen zij het huis van Simon bij de maaltijd betrad.

Laudate, pueri, Dominum: * laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,* ex hoc nunc, et usque in séeculum.
A solis ortu usque ad occasum,* laudabile nomen Domini.
Excelsus super ornnes gentes Dominus,*
et super céelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus, Deus noster, qui in altis habitat,*
et humilia respicit in céelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,* et de stercore erigens pauperem:
Ut collocet eum cum principibus,* cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,* matrem filiorum léetantem.
Gloria Patri, et Filio,* et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,*
et in séecula séeculorurn. Amen.

Looft de Heer, gij, zijn dienaren, looft de Naam des Heren.
De Naam des Heren zij geprezen, van nu af tot in eeuwigheid!
Van de opgang van de zon tot haar ondergang
zij de Naam des Heren geprezen!
Hoog verheven is de Heer boven alle volkeren,
en boven de hemelen schittert zijn heerlijkheid.
Wie is gelijk aan de Heer, onze God, die in den hoge woont,
en neerziet op het geringe in de hemel en op aarde?
Die de behoeftige opricht uit het stof, en de arme uit het slijkt opheft.
Om hem een plaats te geven onder de vorsten van zijn volk.
Die de onvruchtbare doet wonen in haar huis,
als blijde moeder van kinderen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant. Het werelds vertier heeft zij afgezworen, en zich geheel
overgegeven aan gehoorzaamheid aan God : terwijl zij de voeten van
Christus waste, toen zij het huis van Simon bij de maaltijd betrad.

Ant. Zij besefte dat ze schuldig was, en vol zonden : maar Christus
heeft deze van haar weggenomen, haar zuiverend van onreinheden;
omdat zij zich aan Christus had toegewijd met haar tranen en
geween.

Lretatus sum in his, qure dicta sunt mihi:*
In domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri, * in atriis tuis, Ierusalem.
Ierusalem, qure redificatur ut civitas:*
cuius participatio eius in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:*
testimonium Israël ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio, * sedes super domum David.
Rogate qure ad pacem sunt Ierusalem:*
et abundantia diligentibus te:
Fiat pax in virtute tua:* et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos, et proximos meos, * loquebar pacem de te:
Propter domum Domini, Dei nostri, * quresivi bona tibi.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in séécula sreculorum. Amen.

Ik was verheug, dat tot mij gezegd werd:
Wij zullen opgaan naar het huis des Heren.
Reeds staan onze voeten in uw voorhoven, Jeruzalem.
Jeruzalem, dat gebouwd is als een stad,
in haar delen tot eenheid verbonden.
Daarheen nu gaan de stammen op, de stammen des Heren,
om volgens het voorschrift aan Israël
de Naam des Heren te prijzen.
Want daar staan de zetels voor het gericht,
de zetels voor het huis van David.
Vraagt wat Jeruzalem tot vrede strekt;
en overvloed zij aan hen, die u liefhebben.
Vrede zij in uw veste, en overvloed in uw torens.
Omwille van mijn broeders en van mijn vrienden,
spreek ik u de vredewens toe.
Omwille van het huis des Heren, onze God,
vraag ik, wat u tot zegen strekt.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant. Zij besefte dat ze schuldig was, en vol zonden : maar Christus
heeft deze van haar weggenomen, haar zuiverend van onreinheden;
omdat zij zich aan Christus had toegewijd met haar tranen en
geween.

Ant. Terwijl Martha zich aftobde met dienen luisterde haar zuster
naar het woord van God : zij verkoos de geestelijke spijs boven de
stoffelijke.
Als de Heer het huis niet bouwt,
dan werken zij, die er aan bouwen, te vergeefs.
Nisi Dominus cedificaverit domum, *

Als de Heer de stad niet bewaakt,

in vanum laboraverunt qui cedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem, *

Het heeft geen zin voor het daglicht op te staan:

frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere:

vergeefs doet de wachter zijn ronde.

*

surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.
Cum dederit dilectis suis somnum: *
ecce hereditas Domini filii: merces, fructus ventris.
Sicut sagittce in manu potentis: * ita filii excussorum.
Beatus vir, qui implevit desiderium suum ex ipsis: *
non confundetur cum loquetur inimicis suis in porta.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in scecula sceculorum. Amen.

staat op, nadat gij zijt uitgerust, gij, die het brood eet der smart.
Want de slaap schenkt Hij aan die Hij liefheeft;
zie, het erfdeel des Heren zijn kinderen,
een loon van de vrucht van de schoot.
Wat pijlen zijn in de hand van een strijder,
dat zijn de zonen van de ballingen.
Gelukkig de man, die zijn verlangen naar hen vervuld ziet;
hij zal niet te schande worden,
als hij voor het gerecht tot zijn vijanden spreekt.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Ant. Terwijl Martha zich aftobde met dienen luisterde haar zuster
naar het woord van God : zij verkoos de geestelijke spijs boven de
stoffelijke.

Ant. Nadat Christus was opgestaan, een gestorvene voor de volken,
heeft Hij zich aan niemand eerder geopenbaard met tekenen,
of wonderen: Hij heeft zich getoond voor de ogen van een zondares,
die vol overgave aan de discipelen heeft bericht wat zij gezien had.
1
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Loof, Jeruzalem, de Heer, loof uw God, o Sion.
Want Hij maakte sterke grendels aan uw poorten,
Hij zegende uw zonen in u.
Hij schonk vrede aan uw gebied,
en verzadigde u met bloem van tarwe.
Hij zendt zijn bevel uit naar de aarde,
en haastig ijlt zijn uitspraak heen.
Hij doet het sneeuwen als vlokken wol, Hij strooit de nevel uit als as.

Lauda, Ierusalem, Dominum: * lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum: *
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrre: * velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam: * nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas: *
ante faciem frigoris eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea: *
flabit spiritus eius, et fluent aqure.
Qui annuntiat verbum suum Iacob: * iustitias, et iudicia sua Israël.

Hij zendt zijn ijskristallen als stenen neer:
wie kan er de koude van verdragen?
Hij geeft zijn bevel, en doet ze weer smelten;
Hij doet de wind opsteken, en de wateren stromen weer.
Hij maakt zijn Wet bekend aan Jacob,
zijn gerechtigheden en zijn recht aan Israël.
Zo deed Hij niet met een ander volk,
hun openbaarde Hij zijn wetten niet.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Non fecit taliter omni nationi: * et iudicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Ant. Nadat Christus was opgestaan, een gestorvene voor de volken,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

heeft Hij zich aan niemand eerder geopenbaard met tekenen,

et in séécula sreculorum. Amen.

of wonderen: Hij heeft zich getoond voor de ogen van een zondares,
die vol overgave aan de discipelen heeft bericht wat zij gezien had.

Capitullum

Kapittel

Fallax gratia & vana est pulchritudo :

Schoonheid is een bedrieglijke en ijdele bekoring: een vrouw die de

muller timens Dominum, ipsa laudabitur.

Heer vreest, zij zal geprezen worden.

Date ei de fructu manuum suarum :

Prijs haar om de vrucht van haar handen: en haar werken zijn haar

& laudent eam in portis opera ejus.

tot lof in de hemel.

.R. Deo gratias.

.R. God zij dank.
Responsorie
Wereldse macht en alle aardse sier heb ik veracht vanwege de liefde
voor mijn Heer Jezus Christus;
want Hem heb ik gezien, Hem heb ik liefgehad, in Hem heb ik
geloofd, Hem heb ik bemind.
YI. Mijn hart heeft mij een goed woord ingegeven, ik spreek mijn
daden uit voor de Koning.
.R. Want Hem heb ik gezien...
YI. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
.R. Want Hem heb ik gezien...

Y. Domme, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

R. Et clamor meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Oremus. Deus, qui beatae Mariae Magdalenae poenitentiam ita tibi

Laat ons bidden. God, Gij die de boetedoening van de gelukzalige

placitam gratamque fecisti, ut non solum ei peccata dimiteres,

Maria Magdalena zo geliefd en welgevallig achtte, dat U niet alleen

verum etiam singulati tui amoris gratia cordis ejus intima

haar zonden vergaf, maar ook door de genade van uw bijzondere

perlustrares : da nobis tuae propitiationis abundantiam ; ut cujus

liefde acht sloeg op haar innerlijk

solemnitate laetamur, ejus apud tuam misericordiam precibus

geef ons uw overvloedige genade; zodat wij ons verheugen in de

adjuvemur. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus

ontzagwekkendheid daarvan, zodat wij in onze gebeden uw

Sancti Deus per omnia séecula séeculorum.

erbarmen met haar aanroepen. Gij, die leeft en heerst met God de

R.Amen.

Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der
eeuwen. R.Amen.

Y. Domme, exaudi orationem meam.

Y. Heer, verhoor mijn gebed.

R. Et clamor meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Y. Benedicamus Domino. R. Deo gratias.

Y. Laten wij de Heer loven. R. Wij danken God.

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Dat de zielen der gelovigen door de barmhartigheid van God in

R.Amen.

vrede rusten. R. Amen.
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Y. Jube, domne, benedicere.

Y. Wil, Heer, uw zegen schenken.

Noctem quiétam et finem perféctum concédat nobis Dominus

Een rustige nacht en een volmaakt einde verlene ons de almachtige

omnipotens. R. Amen.

Heer. R. Amen.

Lectio brevis

Korte les

Fratres: Sobrii estote, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus

Broeders, weest nuchter en waakzaam. Uw tegenstander, de duivel,

tamquam leo nigiens circuit, quéerens quem dévoret: cui resistite

zoekend gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal

fortes in fide.

verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof.

Y. Tu autem, Domine, miserére nobis.

Y. Gij nu, Heer, ontferm U over ons.

R. Deo grátias.

R. Wij danken God.

Y. Adjutorium nostrum ffi in nomine Domini.

Y. Onze hulp is in de Naam des Heren.

R. Qui fecit céelum et terram.

R. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Pater noster, qui es in céelis, sanctificétur nomen tuum: advéniat

Onze Vader in stilte.

regnum tuum: fiat vohintas tua, sicut in céelo et in terra. Panem
nostrum quotidiánum da nobis hodie: et dimitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et ne nos inducas in
tentationem: sed libera nos a malo. Amen.
Confiteor Deo omnipoténti, beátée Mariée semper Virgini, beáto

Ik belijd voor God almachtig, voor de heilige Maria, altijd Maagd,

Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptistée, sanctis Apostolis Petro et

voor de heilige aartsengel Michaël, voor de heilige Johannes de

Paulo, et omnibus Sanctis, quia peccávi nimis, cogitatione, verbo et

Doper, voor de heilige apostelen Petrus en Paulus, en voor alle

opere: percutit sibi pectus mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.

heiligen, dat ik zeer gezondigd heb, door gedachte, woord en daad:

Îdeo precor beátam Mariam semper Virginem, beátum Michaélem

door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom

Archángelum, beátum Joánnem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum

smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd, de heilige aartsengel

et Paulum, et omnes Sanctos, oráre pro me ad Dominum Deum

Michaël, de heilige Johannes de Doper, de heiligen apostelen Petrus

nostrum.

en Paulus, en alle heiligen, voor mij te bidde tot de Heer, onze God.

Misereátur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccátis nostris,

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden

perducat nos ad vitam éetémam. Amen.

vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Indulgéntiam, ffi absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum

Vrijspraak, kwijtschelding en vergiffenis schenke ons de almachtige

tribuat nobis omnipotens et miséricors Dominus. Amen.

en barmhartige Heer. Amen.

Y. Convérte nos '1l Deus, salutáris noster.
R. Et avérte iram tuam a nobis.
Y. Deus ;i. in adjutorium meum inténde.
R. Domine, ad adjuvándum me festina.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in séecula séeculorum. Amen. Alleluja.
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Cum invocárem exaudîvit me Deus justîtiée meée: *
in tribulatióne dilatásti mihi.
Miserére mei, * et exáudi oratiónem meam.
Filii hóminum, usquequo gravi corde? *
ut quid dilîgitis vanitátem, et quéeritis mendácium?
Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus sanctum suum: *
Dóminus exáudiet me cum clamávero ad eum.
lrascîmini, et nolîte peccáre: * quée dîcitis in córdibus vestris,
in cubilibus vestris compungîmini.
Sacrificáte sacrifîcium justîtiée, et speráte in Dómino. *
Multi dicunt: Quis osténdit nobis bona?
Signátum est super nos lumen vultus tui, Dómine: *
dedîsti léetîtiam in corde meo.
A fructu fruménti, vini, et ólei sui * multiplicáti sunt.
In pace in idîpsum * dórmiam, et requiéscam;
Quóniam tu, Dómine, singuláriter in spe * constituîsti me.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in séecula séeculorum. Amen.

Y. Bekeer ons, o God, ons Heil.
R. En wend uw toom van ons af.
Y. God, kom mij te hulp.
R. Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Ant. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.

Verhoor mij, als ik roep, mijn rechtvaardige God!
Breng mij verlichting in mijn benauwdheid.
Ontferm U mijner, en hoor mijn gebed.
Kinderen, hoe lang nog zwaarmoedig;
waarom ijdele verwachting, bedriegelijke hoop nagejaagd? Beseft
toch, dat de Heer wonderen doet voor die Hem bemint,
dat de Heer luistert, als ik Hem roep.
Moogt gij al uit het veld zijn geslagen, zondigt niet;
op uw sponde pruilen, blijft zwijgen.
Brengt uw verschuldigde offers, en stelt uw vertrouwen op Heer.
Velen zeggen: "Wie verleent ons geluk;
Laat het licht van uw aanschijn over ons opgaan!"
Heer, Gij bereidt mijn hart groter vreugd,
dan hun door overvloed van koren en most.
In vrede leg ik mij neer, en aanstonds sluimer ik in.
Want Gij alleen, Heer, laat mij zonder zorgen rusten.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

In te, Dómine, sperávi, non confundar in .:etémum: *
in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam, * accélera ut éruas me.
Esto mihi in Deum protectórem, et in domum refûgii: *
ut salvum me fácias.
Quóniam fortitudo mea, et refûgium meum es tu: *
et propter nomen tuum deduces me, et enutries me.
Educes me de láqueo hoc, quem abscondérunt mihi: *
quóniam tu es protéctor meus.
In manus tuas comméndo spiritum meum: *
redemisti me, Dómine, Deus veritátis.
Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *
et in s.:ecula s.:eculorum. Amen.

Tot U neem ik mijn toevlucht, o Heer, laat mij nooit beschaamd
komen staan. Geef mij uitkomst door uw genade.
Hoor mij aan, en red mij snel!
Wees mij een veilige rots, een veste,
om mij te redden.
Want Gij zijt mijn steun en mijn sterkte,
omwille van uw Naam. Gij zijt mijn gids en mijn leider,
en bevrijdt mij uit het net, dat men mij had gespannen;
want Gij zijt mijn toevlucht.
In uw handen beveel ik mijn geest.
Gij verlost mij, Heer, trouwe God.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Qui hábitat in adjutório Altissimi, *
in protectióne Dei c.:eli commorábitur.
Dieet Dómino: Suscéptor meus es tu, et refûgium meum: *
Deus meus sperábo in eum.
Quóniam ipse liberávit me de láqueo venántium, *
et a verbo áspero.
Scápulis suis obumbrábit tibi: *
et sub pennis ejus sperábis.
Scuto circumdabit te véritas ejus: *
non timébis a timóre noctumo,
A sagitta volánte in die, a negótio perambulánte in ténebris: *
ab incursu, et d.:emónio meridiáno.
Cadent a látere tuo mille, et decem millia a dextris tuis: *
ad te autem non appropinquábit.
Verumtamen óculis tuis considerábis: *
et retributiónem peccatórum vidébis.
Quóniam tu es, Dómine, spes mea: *
Altissimum posuisti refûgium tuum.

Wie onder de hoede van den Allerhoogste verblijft,
En in de schaduw van den Almachtige woont,
Mag zeggen tot Heer: "Mijn toevlucht en sterkte,
Mijn God, op wien ik vertrouw!"
Want Hij behoedt u voor de strik van den jager,
en voor de verraderlijke kuil.
Hij zal met zijn vleugelen u dekken,
en onder zijn wieken vindt gij een schuilplaats.
Zijn trouw is een schild en een pantser!
Gij hebt de verschrikkingen van de nacht niet te vrezen,
geen pijl, die vliegt overdag; geen pest, die in de duisternis
rondsluipt, geen besmetting, die 's middags haar verwoestingen
aamicht. Al vallen er duizend aan uw zijde, tienduizend aan uw
rechterhand, U treffen ze niet.
Ja, met eigen ogen zult gij het zien,
en de vergelding der bozen aanschouwen.
Want uw toevlucht is Heer,
Den Allerhoogste hebt gij u tot beschermer gekozen.

Geen onheil zal u dus treffen,

Non accédet ad te malum: *

geen plaag uw tenten bereiken.

et flagéllum non appropinquábit tabemáculo tuo.

Want Hij zal voor u zijn engelen ontbieden, om u op al uw wegen te

Quóniam Ángelis suis mandávit de te: *
ut custódiant te in ómnibus viis tuis.

hoeden. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij aan geen steen

In mánibus portábunt te: * ne forte offéndas ad lápidem pedem tuum.

uw voeten zult stoten.

Super áspidem, et basiliscum ambulábis: *

Op slang en adder zult gij treden,
leeuwenwelp en draak vertrappen.

et conculcábis leónem et dracónem.

"Omdat hij Mij liefheeft, zal Ik hem redden,

Quóniam in me sperávit, liberábo eum: *

en omdat hij mijn Naam kent, hem beschermen.

prótegam eum, quóniam cognóvit nomen meum.

Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik hem." Ik zelf sta hem bij in de

Clamábit ad me, et ego exáudiam eum: *
cum ipso sum in tribulatióne: eripiam eum et glorificábo eum.

nood; Ik red hem en herstel hem in ere: lengte van dagen zal Ik hem

Longitudine diérum replébo eum: * et osténdam illi salutáre meum.

schenken, en hem mijn heil doen aanschouwen!

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

et in srecula sreculorum. Amen.
Ecce nunc benedicite Dóminum, * omnes servi Dómini:

Welaan dan, zegent nu de Heer, Gij allen, dienaars van Heer:

Qui statis in domo Dómini, * in átriis domus Dei nostri.

die in het huis van de Heer verblijft, en 's nachts in zijn voorhoven

In nóctibus extóllite manus vestras in sancta, *

toeft! Heft uw handen naar het heiligdom op,
en zegent nu de Heer.

et benedicite Dóminum.
Benedîcat te Dóminus ex Sion, * qui fecit crelum et terram.

En uit Sion zal Heer u zegenen, die hemel en aarde heeft gemaakt!

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

et in srecula sreculorum. Amen.
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Ant. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.

Hymne

Hymnus
Te lucis ante términum,

U, voor het licht ten eind zal gaan,

Rerum Creátor, poscimus,

U roepen wij, o Schepper, aan,

Ut solita cleméntia

dat Gij in uw barmhartigheid

Sis prresul ad custodiam.

voor ons een gids en wachter zijt,

Procul recédant somnia,

Dat Gij de dromen van ons houdt,

Et noctium phantásmata;

de angst die ons des nachts benauwt,

Hostémque nostrum comprime,

de vijand in ons van ons drijft,

Ne polluántur corpora.

opdat ons lichaam zuiver blijft.

Prresta, Pater omnipotens,

Getrouwe Vader, zie ons aan,

Per Jesum Christum Dominum,

wees, Vaders Zoon, met ons begaan,

Qui tecum in perpétuum

vertroost ons, Geest, in deze tijd,

Regnat cum Sancto Spiritu.

Gij die regeert in eeuwigheid.

Amen.

Amen.

Capitulum

Kapittel

Tu autem in nobis es, Domine, et nomen sanctum tuum invocátum est

Gij zijt toch in ons midden, Heer; wij dragen uw Naam: verlaat ons

super nos: ne derelinquas nos, Domine, Deus noster.

niet, Heer, onze God.

jt Deo grátias.

.R. Wij danken God.

e

Kort responsorie
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In uw handen o Heer, * Beveel ik mijn geest. In uw handen.
Y1. Gij hebt ons verlost, o Heer, God van trouw.* Beveel.
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Eer aan de Vader. In uw handen.
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Y1. Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.
.R. Sub umbra alárum tuárum protege nos.

Y1. Bewaar ons, o Heer, als de appel van uw oog.
.R. Bescherm ons in de schaduw van uw vleugelen.

Ant. Behoed ons, Heer, terwijl wij waken, bewaar ons, terwijl
wij slapen, opdat wij waken met Christus en rusten in vrede.

Nunc dirnittis

>.B

servum tuum, Dómine, *

secundum verbum tuum in pace:

Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan
in vrede, naar uw Woord.

Quia vidérunt óculi mei * salutáre tuum,

Want aanschouwd hebben mijn ogen uw Heil,

Quad parásti * ante fáciem ómnium populórum,

Dat Gij bereid hebt voor het aanschijn aller volkeren:

Lumen ad revelatiónem géntium, * et glóriam plebis tué:E Israël.

Een licht tot verlichting der heidenen en de glorie van Israël, uw volk.

Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, *

Zoals het was in het begin en nu en altijd

et in sé:Ecula sé:Eculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen.Amen.

Y/. Domine, exaudi orationem meam.

Y/. Heer, verhoor mijn gebed.

jt Et damar meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Orémus. Visita, qué:Esumus, Domine, habitationem istam, et omnes

Laat ons bidden. Bezoek, smeken wij, Heer, deze woning, en verdrijf

insidias inimici ab ea longe repélle: Ángeli tui sancti hábitent in ea,

ver van haar alle hinderlagen van de vijand; dat uw heilige engelen er

qui nos in pace custodiant; et benedictio tua sit super nos semper.

wonen om ons in vrede te bewaren, en dat uw zegen altijd op ons

Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit

ruste. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft

et regnat in unitáte Spiritus Sancti, Deus, per omnia sé:Ecula

en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen

Sé:Eculorum.

der eeuwen.

.R.Amen.

.R.Amen.

Y/. Domine, exaudi orationem meam.

Y/. Heer, verhoor mijn gebed.

R. Et damar meus ad te veniat.

R. En mijn roepen kome tot U.

Y/. Benedicamus Domino. R. Deo gratias.

Y/. Laten wij de Heer loven. R. Wij danken God.

Benedicat et custodiat nos omnipotens et miséricors Dominus,

Dat ons zegene en beware de almachtige en barmhartige Heer, de

ffi

Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

.R.Amen.

Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
.R.Amen

