Adoratio et Benedictio
Lof September 2018

St. Vincentius
Volendam
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Volgorde van de uitvoering van het Lof
1. Het Lof opent met een lofzang, geleid door het koor. Het volk wordt uitgenodigd om
mee te zingen tijdens het lof
2. Na het zingen van het loflied wordt het bijbehorende vers door de dienstdoende
celebrant voorgezongen en door het koor beantwoord
Sequentia of loflied

Pr.: Cibavit eos, ex ádipe frumenti.
A.: Et de petra melle saturavit eos.
Pr.: Oremus,
Deus, Qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ memóriam reliquisti: tríbue,
quæsumus, ita nos córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári; ut redemptiónis tuæ
fructum in nobis iúgiter séntiamus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
Allen: Amen.
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Maria-antifoon

3

Magnificat

Vertaling:
Hoog verheft mijn ziel de Heer, mijn Geest juicht om God mijn verlosser, omdat hij de nederigheid van zijn
dienares heeft gezien; zie, van nu af verklaart iedereen mij zalig, omdat Hij Die machtig is, grootse dingen
aan mij heeft gedaan, en heilig is Zijn Naam, en zijn barmhartigheid is van generatie tot generatie die ontzag
voor Hem heeft.
Zijn arm doet Machtige dingen; trotsen van hart verdrijft Hij. Machtigen haalt Hij van hun troon af en Hij
verheft de nederigen.
Die honger hebben vervult Hij moet goede gaven, en de rijken worden met lege handen verjaagd door Hem.
Hij heeft Israel, zijn Zoon ondersteund, zijn barmhartigheid indachtig, zoals hij verteld heeft aan onze
vaderen, Abraham et zijn nakomelingen, voor altijd.*

4

Rozenkransgebed, gevolgd door de Litanie van Maria.
N.B. Eventueel moet er ook voor een overledene gebeden worden!

Antifoon van Maria:
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℣ Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
℟ Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosæ Virginis Matris Mariæ corpus et animam, ut
dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante præparasti: da, ut
cuius commemoratione lætamur; eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte
perpetua liberemur. Per eundem Christum Dominum nostrum.
℟ Amen.

Tantum ergo

Pr.: Panem de caelo praestitisti eis.
A.: Omne delectamentum in se habentem
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Pr.: Oremus: Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti:
tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum.
A.: Amen
Lofgebed vóór de zegen
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Gezegend zij God.
Gezegend zij zijn heilige Naam.
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens.
Gezegend zij de Naam van Jezus.
Gezegend zij zijn heilig Hart.
Gezegend zij zijn heilig Bloed.
Gezegend zij Jezus in het heilig Sacrament van het Altaar.
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gezegend zij de verheven Moeder Gods, de heilige Maagd Maria.
Gezegend zij haar heilige en onbevlekte ontvangenis.
Gezegend zij haar glorierijke opneming ten hemel.
Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder.
Gezegend zij de heilige Jozef, haar zuivere Bruidegom.
Gezegend zij God in zijn engelen en in zijn heiligen.

Hierna kan het Allerheiligste terug worden gebracht naar het Tabernakel.
Lied bij weggaan: Gij zijt in glans verschenen
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2.
Uw marteling, Uw lijden, in aller wereldnood,
Uw kruisgang door de tijden, Uw dagelijkse dood,
Het straalt voor onze ogen, het glanst uit alle pijn,
Aan haat en hoon onttogen, blijft Gij onze glorie zijn
3.
Gij zijt in glans verschenen, verschenen voor altijd.
Gij wilt Uw kruis ons lenen, als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen, of heerlijk rijst Uw beeld
En doet ons mee ontstijgen, in glans die alles heelt.

De boekjes graag niet mee naar huis nemen, maar terugleggen achter in de kerk.
Alvast erg bedankt daarvoor en graag tot de volgende keer!
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