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Orde van de getijden

De Lauden

Inleiding
Heer, open Gij mijn lippen

en mijn mond verkondigt uw lof.
Kom, o God, mij verlossen.

Heer, kom mij spoedig helpen.
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Buiten de Veertigdagentijd: Halleluja.

Invitatorium
Op gewone zondagen en op weekdagen:
De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.

PSALM 95
Komt, laat ons de Heer met vreugde loven,
hulde betuigen aan de rots onzer redding,
laat met dank voor zijn Aanschijn ons treden,
Hem bij snarenspel jubelend eren.

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.

Want een machtige God is Hij, de Heer,
groot Koning is Hij, alle goden te boven,
die in zijn hand houdt de diepten der aarde,
aan wie de hoogten der bergen behoren.

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.
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Van Hem is de zee, want Hij is haar Maker,
het land ook, door zijn handen geschapen.
Treedt toe, werpen wij ter aarde ons neder,
laat ons buigen en knielen voor de Heer, die ons maakte,
want Hij is onze God en wij, wij bevolken zijn weide;
als schapen zijn wij in zijn hoede.

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.

Heden mocht gij zijn stem nog horen;
verhardt niet uw hart als bij Meriba, ten tijde van Massa,
toen in de woestijn Mij uw vaderen tartten,
Mij verzochten en nog mijn daden zagen!

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.

Veertig jaar lang stond dit geslacht Mij tegen;
Ik dacht: “Dat blijft een volk met een zwervershart,
dat wil mijn wegen niet kennen!”
Ik had van hen in mijn toorn al gezworen:
“De rust die Ik hun heb bereid,
als zij die nog ooit eens bereiken!”

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.

Aan de Vader en de Zoon zij glorie
en aan de Geest, de Vertrooster.
Zo was het in den beginne,
zo zij het thans en voor immer,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Koning voor wie alle dingen leven,
komt, laat ons Hem aanbidden.
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Op weekdagen:
PSALM 100
Juicht voor de Heer, heel de wereld,
dient de Heer met vreugde,
treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

Treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

Erkent het: de Heer is God,
hij schiep ons, die aan Hem behoren,
zijn volk, dat Hij weidt als schapen.

Treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

Komt zijn poorten binnen met dank,
treedt in zijn hoven met lofzang,
brengt Hem hulde, zijn Naam ten zegen.

Treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

Want goed is de Heer,
wiens gunst is voor eeuwig,
wiens trouw van geslacht op geslacht is.

Treedt voor zijn Aanschijn met jubel.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de Geest, de Vertrooster,
nu en in eeuwigheid. Amen.

Treedt voor zijn Aanschijn met jubel.
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Hymne
Op gewone zondagen:
O hemels licht, dat God ons geeft,
licht dat in licht zijn oorsprong heeft,
o Zoon, o zuivere fontein,
ons daglicht, onze zonneschijn.

Ja onze zon, die stralend staat,
die dag en nacht niet ondergaat,
geef dat uw Geest te allen tijd
in licht en waarheid ons geleidt!

Wij roepen ook de Vader aan,
de Vader, die ons bij kan staan,
die in het licht zijn woning heeft,
dat Hij ons onze schuld vergeeft.

Dat Hij ons leidt, — en zie, wij zijn
naar ziel en lichaam waarlijk rein,
en door een groot geloof vervuld
bevrijd van dwaling en van schuld.

Als Christus onze spijze is
en het geloof tot lafenis,
dan schenkt de Geest ons goede wijn,
wij zullen nuchter dronken zijn.

Een lichte dag zij ons bestaan,
nog schuchter in het opengaan,
vol warm geloof als 't middag is
en zonder nacht of duisternis.

De dageraad verrijst zo schoon;
o onze zon, des Vaders Zoon,
de Vader is in U en Gij,
Gij zit aan Vaders rechterzij. Amen.
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Op weekdagen:
O eeuwige Schepper van het al
die dag en nacht in hun getal,
tijd en getijden in hun kring
ons geeft in milde wisseling.

Hoor de heraut der dageraad
die waakt terwijl de nacht vergaat,
hen die op reis zijn begeleidt,
en nacht van nacht met roepen scheidt.

Hij roept, de drager van het licht
verrijst en al het duister zwicht.
Hij roept, de boze geestenschaar,
die ’s nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar.

O licht, verlicht ons binnenin,
verdrijf de slaap uit ziel en zin,
ons eerste lied zij U gewijd
en onze trouw en dankbaarheid.

U, Koning Christus, onze Heer,
zij met de Vader lof en eer,
en met de Geest die troost en leidt,
van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Psalmodie
zoals aangegeven voor de betreffende week en dag.

Schriftlezing
Deze is genomen uit het Oude Testament, zoals aangegeven voor de
betreffende week en dag.
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Responsorium
Op gewone zondagen:
Groot is onze Heer, geweldig is zijn almacht.

Groot is onze Heer, geweldig is zijn almacht
en ongemeten is zijn inzicht.

Geweldig is zijn almacht.
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest.

Groot is onze Heer, geweldig is zijn almacht.

Op weekdagen:
Verblijdt u in de Heer en weest verheugd, gij vromen.

Verblijdt u in de Heer en weest verheugd, gij vromen.
Opgetogen moogt gij wezen, gij die oprecht van hart zijt

en weest verheugd, gij vromen.
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest.

Verblijdt u in de Heer en weest verheugd, gij vromen.

Evangelielezing
zoals voor de betreffende zon- en feestdagen is aangegeven.

Lofzang van Zacharias
De antifoon is bij de gebeden van de dag vermeld.

LUCAS 1, 68-79
Gezegend de Heer, de God van Israël,
die zijn volk bezocht en verlost heeft.

Een hoorn van heil heeft Hij ons doen opgaan
in het huis van zijn dienaar David,

zoals Hij eens beloofd had
bij monde van zijn heilige profeten van oude tijden,

dat Hij ons van onze vijanden zou verlossen
en uit de hand van al wie ons haten,

om barmhartigheid te doen aan onze vaderen
en aan zijn heilig verbond te denken:
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de eed, die Hij gezworen had
aan Abraham, onze vader,

dat Hij ons zou geven, om verlost uit 's vijands handen,
Hem onbevreesd te dienen,

geheiligd en oprecht voor zijn Aanschijn
al onze levensdagen.

En gij, kind, gij zult heten:
profeet des Allerhoogsten,

gij zult gaan voor 's Heren Aanschijn,
voor Hem uit zijn wegen banen,

om zijn volk de kennis van het heil te geven
in de vergeving van hun zonden,

door de milde erbarming van onze God,
waarmee Hij ons komt bezoeken
die als Dageraad verschijnt van boven,

om te verlichten wie in duisternis
en schaduw van dood zijn gezeten,
om onze voeten te richten op een weg van vrede.

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voorbeden
Zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende dag.

Het Gebed van de Heer
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Op feestdagen en op zondagen
buiten de Advent en de Veertigdagentijd:

Te Deum laudamus

God, U loven wij;
U, Heer, U belijden wij.
U, de eeuwige Vader,
brengt eer al wat leeft op aarde.
Tot U roepen alle engelen,
tot U de hemelen en alle machten,
tot U de cherubim en serafim,
die zonder einde verkondigen:
Heilig, heilig, heilig zijt Gij, Heer God Sabaot!
Vol zijn hemel en aarde
van uw majesteit en uw luister.

U looft het roemvol koor van uw apostelen,
U de lofwaardige schare van uw profeten,
U het stralend leger van uw martelaren,
Over heel het aardrijk belijdt uw Naam uw heilige kerk.

U, Vader, onmetelijk in uw majesteit,
en uw aangebeden, ware en enige Zoon,
met de heilige Geest, de Vertrooster.

Gij, Christus, koning der glorie,
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.
Gij hebt, om de mens verlossing te brengen,
niet geschroomd voor de schoot van een maagd.
Gij, die de prikkel des doods overwonnen hebt,

!
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Gij hebt voor wie geloven
het rijk van de hemel ontsloten.
Nu zijt Gij ter rechterhand Gods gezeten,
in de glorie des Vaders.
Als rechter, zo geloven wij,
zult Gij eenmaal wederkomen.
U smeken wij dan,
wees de hulp van uw dienaars,
die Gij met uw kostbaar bloed hebt vrijgekocht.
Geef, dat zij met al uw heiligen
worden geteld in de eeuwige glorie.

Schenk verlossing aan uw volk, Here God,
en geef uw zegen aan uw erfdeel.
Wil hen besturen en hen opwaarts leiden
tot in alle eeuwigheid.
Alle dagen, keer op keer, verheerlijken wij U
en wij loven uw Naam in eeuwigheid,
in aller eeuwen eeuwigheid.

Wees genadig, Here God,
spaar ons deze dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, o Heer,
ontferm U over ons.
Laat uw barmhartigheid, Heer, komen over ons,
want op U is onze hoop gevestigd.
Op U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld;
ik zal niet beschaamd staan tot in eeuwigheid.

Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen,
alle lof en heerlijkheid waardig in eeuwigheid.

Prijzen wij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
laat ons Hem loven en hoog verheffen in eeuwigheid.

Gezegend zijt Gij, Heer, in het uitspansel des hemels,
alle lof en heerlijkheid waardig in eeuwigheid.
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Loof, mijn ziel, de Heer,
wil niet één van zijn gunsten vergeten.

Heer, wil ons gebed verhoren.
Laat ons smeken tot U komen.

 " "

Indien de Lauden gezamenlijk gebeden worden:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.
 " "

Gebed van de dag
zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende zon- of feestdag.

 " "

Indien de Lauden gezamenlijk gebeden worden:
Looft en dankt de Heer.

Lof en dank zij God.
 " "

Wanneer de gedachtenis van een of meer heiligen plaatsvindt:
Door de gebeden van de heilige(n) ..., die wij heden gedenken,
Heer Jezus Christus, ontferm U over ons en red ons.
Amen.

Besluit
De Heer schenke ons zijn vrede.

en het eeuwige leven.
De hulp van God zij altijd met ons

en met al onze naasten in Christus. Amen.
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Op weekdagen en op de zondagen
van de Advent en de Veertigdagentijd:

Versikels en responsies
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid

en geef ons uw zalige hulp.
Zegen, Heer, onze koning(in) ...

Verhoor ons ten dage als wij tot U roepen.
Bekleed uw dienaren met gerechtigheid

en laat uw volk zich in U verblijden.
Heer, red uw volk

en zegen uw erfdeel.
Geef vrede, Heer, in onze dagen,

want niemand strijdt voor ons dan Gij alleen.
God, wil in ons een zuiver hart herscheppen;

ontneem ons uw heilige Geest niet.
Laat allen die gestorven zijn
door uw barmhartigheid rusten in vrede.

Heer, doe het eeuwige licht hun schijnen.
Heer, wil ons gebed verhoren.

Laat ons smeken tot U komen.

 " "

Indien de Lauden gezamenlijk gebeden worden:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.
 " "

Gebed van de dag
zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende zon- of feestdag.

!
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 " "

Indien de Lauden gezamenlijk gebeden worden:
Looft en dankt de Heer.

Lof en dank zij God.
 " "

Besluit
De Heer schenke ons zijn vrede.

en het eeuwige leven.
De hulp van God zij altijd met ons

en met al onze naasten in Christus. Amen.
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Het Middaggebed

Inleiding
Kom, o God, mij verlossen.

Heer, kom mij spoedig helpen.
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Buiten de Veertigdagentijd: Halleluja.

Hymne
Op gewone zondagen:
O eeuwig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
zie ons in ootmoed voor U staan,
wij bidden U eerbiedig aan.

U Vader, U belijden wij,
U, Zoon, die zit ter rechterzij,
één band der liefde bindt U saam,
één Geest voltooit uw grote Naam.

O waarheid en barmhartigheid,
die doel en zin des levens zijt,
leer ons geloven, hopen, Heer,
en U beminnen meer en meer.

Gij zijt het einde, het begin,
de bron, de zaligheid, de zin,
de hoop, de troost, de lafenis
van wie bij U geborgen is.
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Die alles schept en onderhoudt,
alleen voldoende, duizendvoud,
alleen het loon, het levenslicht,
waar aller hoop op is gericht.

U, onze Vader, bidden wij,
U Christus, aan zijn rechterzij,
U, Geest, die onze Trooster zijt,
lof zij aan U, Drievuldigheid. Amen.

Op weekdagen:
Geest die in macht en majesteit
gelijk aan Zoon en Vader zijt,
keer U tot ons en stort uw kracht
in ’t mensenhart dat U verwacht.

Ontsteek in ons uw vuur en laat
ons vuur zijn voor wie met ons gaat:
al wat wij zijn zal dienen tot
de lof en eer van onze God.

Laat vol vertrouwen, goede Geest,
ons opgaan naar het eeuwig feest
en zien in 's Vaders koninkrijk
de Zoon, in liefde Hem gelijk. Amen.

Psalmodie
zoals aangegeven voor de betreffende week en dag.

Schriftlezing
uit het Nieuwe Testament met uitzondering van de Evangeliën,
zoals aangegeven voor de betreffende week en dag.



29

Het Gebed van de Heer
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van de dag
zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende zon- of feestdag.

Op weekdagen:
Heer onze God,
op de zesde dag en op het zesde uur
heeft uw Zoon het kruis bestegen
om de schuld van Adam te niet te doen;
wis ook onze schuldbrief uit
en laat allen die in hem zijn herboren,
wandelen als kinderen van het licht
dat Gij hebt doen opgaan in Christus, onze Heer.
Amen.
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 " "

Indien het Middaggebed gezamenlijk gebeden wordt:
Looft en dankt de Heer.

Lof en dank zij God.
 " "

Wanneer de gedachtenis van een of meer heiligen plaatsvindt:
Door de gebeden van de heilige(n) ..., die wij heden gedenken,
Heer Jezus Christus, ontferm U over ons en red ons.
Amen.

Besluit
De Heer schenke ons zijn vrede.

en het eeuwige leven.
De hulp van God zij altijd met ons

en met al onze naasten in Christus. Amen.
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De Vespers

Inleiding
Kom, o God, mij verlossen.

Heer, kom mij spoedig helpen.
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Buiten de Veertigdagentijd: Halleluja.

Hymne
In de Vespers van zaterdag:
Vriend’lijk licht van de heilige glorie,
uit de Vader geboren,
Gij zijt hemels en heilig en zalig,
Gij zijt Jezus Messias.
De zon gaat weer dalen, wij komen tot staan
in het licht van de avond,
dankzeggend de Vader, de Zoon en de Geest:
Eer aan God in den hoge!
U gewijd zij de stemmen die zingen
voor U, Zoon van God,
want Gij geeft het leven aan alles wat leeft
en Gij legt het loflied ons in de mond:
Dank en eer en aanbidding komen U toe,
te allen tijde. Amen.

Vers
Bij U is de bron van het leven,

in uw licht zien wij het licht.
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Op gewone zondagen:
Gij schiep, Heer, op de eerste dag
het licht dat nog steeds schijnen mag.
Gij sprak en door uw scheppend Woord
bracht Gij de hele wereld voort.

Een scheiding hebt Gij aangebracht:
de wisseling van dag en nacht.
De zon zal spoedig ondergaan;
hoor daarom onze beden aan,

dat onze geest niet wordt verleid
tot duister werk en listigheid,
maar altijd op uw woord vertrouwt
en hoger doel voor ogen houdt.

Heer, laat ons onophoudelijk
verlangen naar uw koninkrijk,
leer ons vermijden wat ons schaadt
en houd ons ver van alle kwaad.

Verhoor ons, Vader, van uw troon
en Gij, Gods eengeboren Zoon,
die met de Trooster, die ons leidt
leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Op weekdagen:
God, die het al geschapen heeft,
het al regeert, met licht omgeeft
als met een kleed de dageraad,
die ’s nachts ons vredig slapen laat,

U zij voor deze dag gebracht
de dank en eer, weer valt de nacht;
U lof verschuldigd zingen wij
de avondhymne, sta ons bij.
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Opdat wanneer het daglicht is
omsluierd door de duisternis,
’t geloof niet in het duister zwicht
maar door zijn glans de nacht verlicht.

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

Psalmodie
zoals aangegeven voor de betreffende week en dag.

Schriftlezing
genomen uit het Nieuwe Testament, zoals aangegeven voor de
betreffende week en dag.

Responsorium
Op gewone zondagen:
Gezegend zijt Gij, Heer, in de hoogste hemel.

Gezegend zijt Gij, Heer, in de hoogste hemel.
Gij zijt lofwaardig en glorierijk in alle eeuwigheid,

in de hoogste hemel.
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest.

Gezegend zijt Gij, Heer, in de hoogste hemel.

Op weekdagen:
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,

het is een licht waar mijn pad voert.
Schenk, Heer, naar uw woord mij het leven.

Het is een licht waar mijn pad voert.
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest.

Uw woord is een licht waar mijn pad voert.
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Evangelielezing
zoals voor de betreffende zon- en feestdagen is aangegeven.

Lofzang van Maria
De antifoon is bij de gebeden van de dag vermeld.

LUCAS 1, 46-55
Hoog verheft mijn ziel de Heer,
mijn geest is opgetogen over God, mijn Heiland,

want Hij zag om naar zijn geringe dienstmaagd,
zie, van nu aan zal elk geslacht mij zalig prijzen.

Hij, de Machtige, deed mij grote dingen;
zijn Naam is heilig

en zijn barmhartigheid is van geslacht op geslacht
over hen die Hem vrezen.

Door zijn arm volbracht Hij grootse daden:
Hij heeft ze verstrooid, de trotsen van harte,

machtigen van hun troon gestoten,
geringen hoog verheven,

hong'rigen met gaven overladen,
rijken ledig heengezonden.

Hij is bezorgd om Israël, zijn dienstknecht,
zijn ontferming indachtig,

zoals Hij heeft toegezegd aan onze vaderen,
aan Abraham en zijn nakroost voor eeuwig.

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Voorbeden
zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende dag.
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Het Gebed van de Heer
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Versikels en responsies
Toon ons, Heer, uw barmhartigheid

en geef ons uw zalige hulp.
Zegen, Heer, onze koning(in) ...

Verhoor ons ten dage als wij tot U roepen.
Bekleed uw dienaren met gerechtigheid

en laat uw volk zich in U verblijden.
Heer, red uw volk

en zegen uw erfdeel.
Geef vrede, Heer, in onze dagen,

want niemand strijdt voor ons dan Gij alleen.
God, wil in ons een zuiver hart herscheppen;

ontneem ons uw heilige Geest niet.
Laat allen die gestorven zijn
door uw barmhartigheid rusten in vrede.

Heer, doe het eeuwige licht hun schijnen.
Heer, wil ons gebed verhoren.

Laat ons smeken tot U komen.
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 " "

Indien de Vespers gezamenlijk gebeden worden:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.

 " "

Gebed van de dag
zoals aangegeven bij de gebeden van de betreffende zon- of feestdag.

 " "

Indien de Vespers gezamenlijk gebeden worden:
Looft en dankt de Heer.

Lof en dank zij God.
 " "

Wanneer de gedachtenis van een of meer heiligen plaatsvindt:
Door de gebeden van de heilige(n) ..., die wij heden gedenken,
Heer Jezus Christus, ontferm U over ons en red ons.
Amen.

Besluit
De Heer schenke ons zijn vrede.

en het eeuwige leven.
De hulp van God zij altijd met ons

en met al onze naasten in Christus. Amen.
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De Completen

Schuldbelijdenis
Onze hulp is in de Naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Laten wij onze schuld belijden
in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Voor U belijden wij,
almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.

Almachtige God,
voor wie alle harten openliggen,
 aan wie alle begeerten bekend zijn,
voor wie geen geheimen zijn verborgen:
reinig door uw heilige Geest
de gedachten van ons hart,
opdat wij U volmaakt mogen liefhebben
en uw heilige Naam verheerlijken
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Bekeer ons, God van ons heil
en wend uw toorn van ons af.
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Inleiding
Kom, o God, mij verlossen.

Heer, kom mij spoedig helpen.
Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Buiten de Veertigdagentijd: Halleluja.

Hymne
Tot U, voor ’t scheiden van het licht,
o Schepper aller dingen, richt
uw volk nog eenmaal zijn gebed,
dat Gij het leidt, dat Gij het redt

en dat Gij 't in uw rust bewaart,
opdat het slapend U ervaart
en U in 't nieuwe licht ontmoet,
als Gij de morgen opendoet.

Met trouw en goedheid, Heer, zijt Gij
wie U vertrouwt ook 's nachts nabij:
als 't in uw licht zijn toekomst ziet,
dan vreest uw volk het duister niet.

Verleen dit, God die liefde zijt,
aan wie de lof wordt toegewijd;
U, Vader, Zoon en Geest zij eer
vandaag en alle dagen weer. Amen.
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Psalmodie

Ant.: In vrede leg ik mij neer en ik slaap;
Gij alleen doet mij veilig wonen.

PSALM 4
Geef op mijn roepen antwoord,
God, Gij die mij recht doet,

die in benauwdheid mij ruimte kan scheppen,
wees mij genadig, hoor mijn bidden.

Mannen, hoe lang blijft mijn eer nog een aanstoot,
hecht gij aan schijn en streeft gij naar leugen?

Beseft toch, dat de Heer wie Hem trouw is begunstigt;
wanneer ik Hem aanroep, dan luistert de Heer.

Wordt toornig, maar pleegt geen zonde,
spreekt in uw hart, alleen, op uw bed,
maar bewaart het zwijgen.

Brengt naar voorschrift offers
en stelt op God uw betrouwen.

Zo vaak wordt gezegd: "Wie brengt ons voorspoed?"
Doe Gij dan, Heer, voor ons opgaan
het licht van uw Aanschijn.

Gij hebt mij meer vreugde in het hart gegeven
dan toen men nog overvloed had
van druivenmost en koren.

In vrede leg ik mij neer en ik slaap al,
want Gij alleen, Heer, doet mij veilig wonen.

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Ant.: De Heer heeft zijn engelen u aangaande last gegeven
om U te bewaren op al uw wegen.

PSALM 91
Gij die woont in de schuilplaats des Allerhoogsten
vernacht in de schaduw van God Almachtig

en zegt tot de Heer: “Mijn toevlucht, mijn sterkte,
mijn God, op wie ik kan vertrouwen.”

Hij is het immers die u verlost
uit de strik die de jager spande,
die u bewaart voor verderflijke ziekte.

Met zijn wieken zal Hij u dekken,
onder zijn vleugels vindt gij uw toevlucht,
zijn trouw zal u als met een schild omgeven.

Gij hebt niet het nachtelijk onheil te duchten
of de pijl die vliegt als het dag is;

geen pest die rondwaart in 't duister,
geen dodende kwaal op de middag.

Vallen er duizend naast u,
tienduizend aan uw rechterzijde,
het zal tot u niet naderen.

Met eigen ogen zult ge 't aanschouwen
en zien hoe de zondaars hun straf treft,

want gij hebt gezegd: "Heer, mijn toevlucht",
de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw schutse;

dus zal u geen onheil treffen,
geen plaag zal tot uw tent genaken.

U aangaande heeft Hij zijn engelen last gegeven
om u te bewaren op al uw wegen;

zij zullen u op de handen dragen,
dat gij uw voet niet aan een steen zult stoten.

Op leeuw en adder zult gij treden,
leeuwenjong en slang vertrappen.

“Omdat hij Mij bemint, zal Ik hem redden,
hem zal Ik beschutten, daar hij mijn Naam kent:

roept hij Mij aan, Ik geef hem antwoord,
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in de benauwdheid ben Ik bij hem,
Ik red hem uit en breng hem tot ere;

met lengte van dagen zal Ik hem vervullen,
mijn heil zal Ik hem doen aanschouwen.”

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant.: Heft naar het heiligdom opwaarts uw handen
en zegent Hem, de Heer!

PSALM 134
Nu dan, zegent de Heer, alle gij 's Heren knechten,
die in de donkere nacht staat in het huis des Heren:

heft naar het heiligdom opwaarts uw handen
en zegent Hem, de Heer!

”Hij zegene u, de Heer, vanuit Sion,
Hij, de Maker van hemel en aarde!”

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Korte schriftlezing
JEREMIA 14, 9
Gij toch zijt in ons midden, Heer,
uw Naam is over ons uitgeroepen,
verlaat ons niet, Heer onze God.

Responsorium
In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.
Gij hebt ons verlost, Heer, God der waarheid.

U beveel ik mijn geest.
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest.

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.
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Lofzang van Simeon

Ant.: Bewaar ons, Heer, terwijl wij waken, behoed ons als wij slapen,
opdat wij waken met Christus en te ruste gaan in vrede.

LUCAS 2, 29-32
Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht
naar uw woord in vrede heengaan,

want mijn ogen mochten uw heil aanschouwen
dat Gij bereid hebt voor alle volken:

een licht tot verlichting der heidenen,
tot heerlijkheid van uw volk Israël.

Aan Vader, Zoon en heilige Geest de glorie,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 " "

Indien de Completen gezamenlijk gebeden worden:
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.
 " "

Avondgebed
Wij bidden U, Heer,
bezoek deze woning
en houd verre van ons wat verleidt tot het kwade.
Laat uw heilige engelen onder ons wonen
die ons in uw vrede mogen bewaren
en laat uw zegen steeds op ons rusten.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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Zegenbede
Zegene en behoede ons
de almachtige en barmhartige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Antifoon ter ere van de H. Maagd Maria
Wees gegroet, ’s hemels Vorstinne,
aller engelen Koninginne,
schone poort der zaligheden,
’t Licht komt door u voortgetreden.
Boven allen uitverkoren,
uit u is de Heer geboren!
Vrouwe van Gods welgevallen,
bid tot Christus voor ons allen.

In de Paastijd:
O moeder des Heren, verheug u, halleluja,
want Hij, die gij in uw schoot mocht dragen, halleluja,
Hij is naar zijn woord verrezen, halleluja!
Wees bij de Heer onze voorspraak, halleluja!


