
Completen

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, Die overal tegenwoordig zijt en alles 
vervult, schatkamer van alle heil en schenker des levens, kom en verblijf in ons, zuiver 
ons van alle smet en red onze zielen, Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drie-eenheid, wees ons genadig.
Heer, wis onze zonden uit;
Meester, vergeef ons onze fouten;
Heilige, verzorg ons, en genees onze zwakheden omwille van Uw naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Heer, ontferm U. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Komt, laat ons aanbidden onze Koning en God.
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus, onze Koning en God.
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus Zelf, onze Koning en God.

Psalm 50

Ontferm U mijner, o God,
volgens Uw grote barmhartigheid.
En volgens de overvloed Uwer ontferming,
delg mijn ongerechtigheid uit.
Was mij schoon van mijn onrecht;
reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken dat ik onrecht gedaan heb:
mijn zonde is steeds voor mijn ogen.
Tegen U alleen heb ik gezondigd;
ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.
Zodat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw uitspraak
en zult winnen als men U oordeelt.
Want zie, in ongerechtigheid ben ik geboren;
mijn moeder ontving mij in zonde.
Want zie, Gij bemint de waarheid;



Uw onzichtbare en verborgen wijsheid hebt Gij mij geopenbaard.
Besprenkel mij met hyssop, dan word ik rein;
was mij, dan word ik witter dan sneeuw.
Doe mij vreugde en blijdschap horen,
opdat mijn vernederd gebeente kan juichen.
Keer Uw aangezicht af van mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheid uit.
God, schep in mij een zuiver hart;
vernieuw in mijn binnenste de rechte geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht;
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde terug van Uw heil,
sterk mij met Uw besturende Geest.
Dan zal ik den onrechtvaardigen Uw wegen leren;
de goddelozen zullen zich tot U bekeren.
God, bevrijd mij van bloedschuld: Gij zijt de God van mijn heil;
mijn tong zal over Uw gerechtigheid juichen.
Heer, open mijn lippen,
opdat mijn mond Uw lof verkondige.
Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen,
maar in brandoffers schept Gij geen behagen.
Een offer voor God is een berouwvolle geest:
God, Gij versmaadt geen vermorzeld en nederig hart.
Doe goed, Heer in Uw welwillendheid aan Sion:
laat de muren van Jeruzalem weer opgebouwd worden.
Dan hebt Gij behagen in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers,
dan zal men kalveren op Uw altaar leggen.

Psalm 69

God, kom mij te hulp;
Heer, haast U mij te helpen.
Laat hen beschaamd worden en ontsteld,
die mijn ziel belagen.
Dat zij terugdeinzen en schaamrood worden,
die kwaad tegen mij beramen.
Dat zij terstond beschaamd terugdeinzen,
die tot mij zeggen: Goed zo, goed zo.
God, dat in U juichen en zich verblijden,
allen die U zoeken.
Laat hen altijd zeggen: “Hoogverheven zij de Heer”,
zij die Uw heil liefhebben.
Ik echter ben arm en behoeftig:
God, kom mij te hulp.
Gij zijt mijn Helper en mijn Bevrijder;
Heer, wacht niet langer.

Psalm 142

Heer, verhoor mijn gebed,
luister naar de stem van mijn smeking in Uw waarachtigheid.
Verhoor mij in Uw rechtvaardigheid,



en treed niet in het gericht met Uw dienaar.
Immers, niemand der levenden
kan zich rechtvaardigen voor Uw aangezicht.
De vijand heeft mijn ziel vervolgd,
mijn leven vernederd tot op de grond.
Hij doet mij neerzitten in het duister,
evenals de doden van eeuwigheid.
Nu is mijn geest in mij beangst;
mijn hart is bevreesd in mijn binnenste.
Maar ik herinner mij de dagen vanaf den beginne;
ik overweeg al Uw werken.
Ik denk aan de daden Uwer handen;
ik strek mijn handen naar U uit.
Mijn ziel dorst naar U, als een land zonder water;
verhoor mij spoedig, Heer, mijn geest versmacht.
Wend Uw aangezicht niet van mij af,
anders wordt ik gelijk aan wie afdalen in het graf.
Doe mij in de ochtend Uw barmhartigheid horen,
want op U heb ik mijn vertrouwen gesteld.
Heer, doe mij de weg kennen die ik moet gaan,
want tot U heb ik mijn ziel verheven.
Bevrijd mij van mijn vijanden, Heer,
want tot U heb ik mijn toevlucht genomen.
Leer mij Uw wil te doen,
want Gij zijt mijn God.
Uw goede Geest geleide mij in een effen land;
Heer, doe mij leven, omwille van Uw Naam.
Gij voert mijn ziel uit de verdrukking, in Uw rechtvaardigheid;
Gij verstrooit mijn vijanden, in Uw barmhartigheid.
Gij verdelgt allen, die mijn ziel verdrukken:
ik ben immers Uw dienaar.
* Verhoor mij in Uw rechtvaardigheid,
en treed niet in het gericht met Uw dienaar;
Uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Doxologie

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Wij bezingen U, wij zegenen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U, wij danken U om
Uw grote glorie.
Heer, Koning des hemels; God, almachtige Vader.
Heer, Eengeboren Zoon, Jezus Christus, en Gij, Heilige Geest.
Heer, God, Lam Gods, Zoon des Vaders;
Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer;
Die wegneemt de zonden der wereld, verhoor onze smeking.
Gij, Die zetelt aan de rechterhand des Vaders, ontferm U onzer;
Want Gij alleen zijt heilig;
Gij alleen zijt Heer, Jezus Christus, in de heerlijkheid van God, de Vader. Amen.
Elke nacht wil ik U zegenen en Uw Naam prijzen tot in de eeuwen der eeuwen.
Heer, Gij zijt ons een toevlucht geworden van geslacht tot geslacht.
Ik zeide: Heer, ontferm U mijner, genees mijn ziel, want tegen U heb ik gezondigd.
Heer, ik ben tot U gevlucht; leer mij Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God.



Want bij U is de bron des levens, en in Uw licht zullen wij het Licht aanschouwen.
Strek Uw barmhartigheid uit over wie U kennen.
Gewaardig U, Heer, ons deze dag zonder zonden te bewaren.
Gezegend zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen, en geprezen en verheerlijkt is Uw Naam 
tot in de eeuwen. Amen.
Laat komen, Heer, Uw barmhartigheid over ons, zoals wij op U gehoopt hebben.
Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij Uw gerechtigheden.
Gezegend zijt Gij, Meester, geef mij inzicht door Uw gerechtigheden.
Gezegend zijt Gij, Heilige, verlicht mij door Uw gerechtigheden.
Heer, Uw barmhartigheid is tot in eeuwigheid:
veracht toch het werk Uwer handen niet.
U komt toe de lof, aan U de hymne, aan U de heerlijkheid,
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
in één Heer, Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God,
Die uit de Vader geboren is vóór alle eeuwen.
Licht van Licht, waarachtig God uit een waarachtige God,
geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, door Wie alles gemaakt is.
Die om ons mensen en om onze verlossing uit de hemel is nedergedaald,
en vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en Mens is 
geworden.
Die voor ons onder Pontius Pilatus geleden heeft, gekruisigd en begraven is;
Die de derde dag verrezen is volgens de Schriften;
Die opgevaren is ten Hemel, gezeten aan de rechterhand van de Vader;
en Die met heerlijkheid zal wederkomen om te oordelen de levenden en de
doden, aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker, Die voortkomt uit de Vader,
Die aanbeden en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Zoon;
Die door de Profeten gesproken heeft.
In één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één Doop tot vergeving der zonden.
Ik verwacht de Verrijzenis der doden
en het Leven der toekomstige eeuwigheid.
Amen.

Waarlijk, het is waardig u zalig te prijzen, Moeder Gods,
gij de altijd zaliggeprezen alreine moeder van onze God.
U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen
en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen,
die ongerept God het Woord hebt gebaard,
in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drie-eenheid, wees ons genadig.



Heer, wis onze zonden uit;
Meester, vergeef ons onze fouten;
Heilige, verzorg ons, en genees onze zwakheden omwille van Uw naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Troparen t.4

God onzer Vaderen,
Die altijd met ons handelt volgens Uw zachtmoedigheid,
neem Uw barmhartigheid niet van ons weg,
maar bestuur ons leven in vrede
omwille van hun gebeden.

Over de gehele aarde
is Uw Kerk getooid met het bloed van Uw martelaren
als met byssos en purpur,
en door hen roept zij tot U, Christus God.
Zend over Uw volk Uw barmhartigheid neer; 
schenk vrede aan uw wereld,
en aan onze zielen de grote genade.

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

Met Uw heiligen laat rusten, o Christus,
de zielen van Uw dienaren en dienaressen
waar geen smart, droefheid noch tranen zijn.
doch waar het leven is zonder einde.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Door de gebeden, Heer,
van al Uw heiligen en van de Moeder Gods,
geef ons Uw vrede
en ontferm U onzer
als de Enig Barmhartige.

Heer, ontferm U. (40x)

Gebed van de Uren

Gij, Die te allen tijde en te aller ure in de hemel en op aarde aanbeden en verheerlijkt 
wordt, Christus God;



Die grootmoedig, vol erbarming en tot het uiterste medelijdend zijt;
Die de rechtvaardigen liefhebt en U over de zondaars ontfermt;
Die allen tot de verlossing roept door Uw belofte van het komende Heil.
Gij, Heer, verhoor ook onze smeking van dit uur;
richt ons leven naar Uw Geboden;
heilig onze zielen;
zuiver onze lichamen;
maak ons denken recht en onze gedachten rein;
en verlos ons van iedere kwelling, van alle kwaad en elke smart.
Omgeef ons met Uw heilige Engelen, opdat wij, door dit heir bewaakt en geleid,
mogen komen tot de eenheid des geloofs en tot de kennis Uwer ontoegankelijke 
heerlijkheid.
Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen
en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen,
die ongerept God het Woord hebt gebaard,
in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.

Door de gebeden van onze heilige Vaderen,
Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons.

Gebed tot de Alheilige Moeder Gods

(Monnik Paulus, Klooster van de Weldoenster)

Onbevlekte, smetteloze, ongeschonden reine maagd, koningin en bruid Gods,
door uw wonderbaar ontvangen is God, het Woord, één geworden met de mensen,
en is de afgevallen natuur van ons geslacht weer verbonden met de Hemelse.
Gij zijt de enige hoop van hen die zonder hoop zijn,
de hulp der strijdenden,
de bereidwillige beschermster van hen die tot u roepen
de toevlucht van alle Christenen.
Verafschuw mij, schuldbeladen zondaar, niet,
die mijzelf door slechte gedachten woorden en daden waardeloos heb gemaakt en in 
slavernij heb gebracht van de lusten des levens.
Wees menslievend, als moeder van de menslievende God.
Heb medelijden met mij, reddeloze zondaar, en neem de smeekbede aan die ik u 
opdraag met onreine lippen.
Bid als moeder tot uw Zoon, onze Meester en Heer, dat Hij in Zijn goedheid mijn 
talloze overtredingen vergeeft, dat Hij mij door boetvaardigheid doet omkeren, en mijn 
hart door Zijn geboden onderricht.
Wees mij steeds nabij in uw barmhartige en medelijdende menslievendheid.
Wees mij een warme beschermster en hulp in dit tegenwoordige leven.
Houd de tegenstander van mij weg, maar leid mij op de weg van het heil.
Wanneer de tijd komt van mijn levenseinde, omarm dan mijn ongelukkige ziel en 
bespaar mij het duistere gezicht van de boze geesten.



Bescherm mij tegen de eeuwige straf op de vreeswekkende dag van het oordeel,
en maak mij erfgenaam van de onzegbare heerlijkheid van uw Zoon, onze God.
Schenk mij dit door uw hulp, mijn Meesteres, alheilige Moeder Gods.
Door de genade en menslievendheid van uw eengeboren Zoon, onze Heer en God en 
Verlosser Jezus Christus, aan Wie toekomt ale heerlijkheid, eer en aanbidding, tezamen 
met Zijn beginloze Vader en Zijn alheilige, goede en levendmakende Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed tot onze Heer Jezus Christus

(Monnik Antiochos Pandektos)

Geef ons, Meester, nu wij slapen gaan, rust naar lichaam en ziel.
Behoed ons voor een zondige slaap en de duistere lusten van de nacht.
Breng tot rust de storm onzer hartstochten en doof de vlammende pijlen van de boze, 
die ons treffen.
Tem onze opstandigheid en breng onze woelige gedachten tot rust.
God, schenk ons een waakzame geest, een wijs verstand en een nuchter hart.
Geef ons een weldadige slaap, vrij van duivelse fantasiebeelden.
Doe ons opstaan op de tijd van het gebed, gesterkt door Uw geboden, en ons Uw 
oordelen herinnerend.
Schenk ons de genade dat wij U in onze nachtdienst werkelijk mogen verheerlijken,
door het bezingen, zegenen en loven van Uw alheerlijke en hoogverheven Naam,
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hooggeëerde, altijd maagdelijke, gezegende moeder Gods,
draag ons gebed tot voor uw Zoon, onze God.
en bid dat Hij door u onze zielen moge redden.

Mijn hoop is de Vader,
mijn toevlucht de Zoon,
mijn beschutting de Heilige Geest: 
alheilige Drieëenheid, eer aan U.

Op u heb ik geheel mijn hoop gesteld:
Moeder Gods, bescherm mij onder uw hoede.
Over u, genadenrijke, verheugt zich de gehele schepping: het engelenkoor en het 
geslacht der mensen.
Gij, geheiligde tempel en paradijs van het Woord, die het sieraad der maagden zijt,
uit u is God vlees geworden, en Hij werd een Kind, Die God is in eeuwigheid,
Uw schoot maakte Hij tot een troon,
en uw binnenste werd wijder dan de hoogste hemelen.
Over u, genadenrijke, verheugt zich de gehele schepping. Eer aan u.

Gebed tot de schutsengel van het menselijk leven

Heilige Engel, bijstand van mijn arme ziel en van mijn moeilijk leven:
laat mij niet alleen, al ben ik een zondaar
en ga niet van mij weg wegens mijn slapheid.
Laat de plaats niet over aan de duivel, die zich dan van mij meester zou maken door zijn
macht over dit sterflijk lichaam.



Vat mijn zwakke hand en leid mij op de weg van het heil.
Heilige Engel van God, beschermer en behoeder van mijn krachteloze ziel en lichaam,
vergeef mij alles waarin ik u alle dagen van mijn leven heb bedroefd,
en ook waarmee ik vandaag tegen u heb gezondigd.
Bescherm mij dan in deze nacht en behoed mij tegen de hinderlagen van de vijand,
opdat ik God niet door een vergrijp vertoorn.
Wees mijn voorspraak bij de Heer, opdat ik mag groeien in de vreze voor Hem,
en dienaar van Zijn Goedheid mag zijn. Amen.

(t.8) Gij zijt de Aanvoerster die voor ons strijdt,
en die ons van alle boosheid hebt bevrijd,
daarom zingen wij u vol dankbaarheid het zegelied.
Maar door uw onoverwinnelijke macht, o Moeder Gods,
red ook nu uit alle gevaren het bevrijde volk, dat tot u zingt:
Verheug u, ongehuwde bruid.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Gebed van de hoofdbuiging

Meester, barmhartige Heer, Jezus Christus, onze God, neem welgevallig ons smeken 
aan:
door de gebeden van onze alreine koningin, de altijd-maagdelijke Moeder Gods Maria;
door de kracht van het kostbare, levenschenkende Kruis;
door de bijstand van de eerbiedwaardige, hemelse, onlichamelijke krachten;
door de smeekbeden van de roemrijke, hooggeëerde profeet, voorloper en doper 
Johannes;
van de heilige, alomgeprezen en geëerde apostelen;
van de heilige, roemrijke, reeds overwinnende martelaren;
van onze heilige, goddragende Vaders;
van de heilige, rechtvaardige grootouders des Heren, Joachim en Anna;
en van al Uw heiligen.
Schenk ons de vergeving onzer overtredingen.
Beschut ons onder de schaduw van uw vleugelen.,
Houd verre van ons elke vijand en belager.
Maak ons leven vreedzaam.
Heer, ontferm U over ons en over de wereld
en verlos onze zielen, want Gij zijt goed en menslievend.

Slotgebed

Vergeef, Heer, hen die ons haten en die ons onrecht hebben gedaan.
Doe wel aan onze weldoeners.
Geef aan onze broeders en aan onze femilieleden al wat zij U vragen voor hun heil en 
eeuwig leven.`
Bezoek de zieken en verleen hun de gezondheid.
Sta te roer bij hen die op zee zijn.
Vergezel de reizigers.
Schenk vergeving van hun zonden aan hen die ons helpen en medelijden met ons 



hebben.
Heb medelijden, volgens Uw grote barmhartigheid, met hen die aan ons zijn
toevertrouwd, ook al zijn wij onwaardig om voor hen te bidden.
Gedenk, Heer, onze vaders en moeders, broeders en zusters die reeds ontslapen zijn;
verleen hun de rust, daar waar het Licht van Uw Aanschijn straalt.
Gedenk, Heer, onze gevangen broeders, en bevrijd hen uit alle beproevingen.
Gedenk, Heer, hen die vruchten offeren en weldaden verrichten aan Uw heilige kerken, 
en schenk hun wat zij U vragen voor hun heil en eeuwig leven.
Gedenk, Heer, ons, Uw nederige, zondige en onwaardige dienaren.
Verlicht onze geest met het licht van Uw kennis en geleid ons op het pad van Uw 
geboden.
Door de voorspraak van Uw alreine moeder, onze koningin, de altijd-maagdelijke Maria
en van al Uw heiligen,
want Gij zijt geloofd in de eeuwen der eeuwen. Amen.van Uw alreine Moeder en al Uw 
Heiligen. Amen.
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