
Ave Maria 
 
 
Gombert en Bruckner 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, 
Jesus. 
Sancta Maria, mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
 
 
 
Salve Regina 
Obrecht en Poulenc 
 
Salve, Regina, Mater misericordiae! 
Vita dulcedo et spes nostra salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eja ergo advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos 
converte. 
Et Jesum benedictum fructum 
ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende, 
o clemens, o pia, o dulcis Virgo 
Maria. 
 
 
 

 
Gegroet Maria, vol van genade, 
de Heer is met u. 
U bent gezegend onder de vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw 
schoot, Jezus. 
Heilige Maria, moeder van God, 
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
Wees gegroet, koningin, moeder 
van barmhartigheid; 
ons leven, onze vreugde en onze 
hoop, wees gegroet. 
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen 
van Eva; tot u smeken wij, zuchtend 
en wenend in dit dal van tranen. 
Daarom dan, onze voorspreekster, 
sla op ons uw barmhartige ogen; 
en toon ons, na deze ballingschap, 
Jezus de gezegende vrucht van uw 
schoot. 
O goedertieren, o liefdevolle, o 
zoete maagd Maria. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Magnificat RV 610 
Vivaldi 
 
 

Magnificat, anima mea,  
Dominum. 
Et exultavit spiritus meus in Deo,  
salutari meo. 
Quia respexit humilitatem  
ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatam me  
dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna, qui  
potens est, et sanctum nomen eius. 
Et misericordia eius a progenie  
in progenies timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente cordis  
sui. 
Deposuit potentes de sede et  
exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis et  
divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum suum  
recordatus misericordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres  
nostros, Abraham et semini eius  
in saecula. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto: 
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mijn ziel prijst de Heer, 
Mijn hart juicht om God, mijn 
redder.  
Hij heeft oog gehad voor mij, 
 zijn minste dienares: 
Alle geslachten zullen mij voortaan  
gelukkig prijzen, Ja, grote dingen  
heeft de Machtige voor mij  
gedaan, heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op  
geslacht, voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht  
van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich  
verheven wanen. 
heersers stoot hij van hun troon en 
wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met 
gaven, maar rijken stuurt hij weg 
met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, 
zijn dienaar, zoals hij aan onze 
voorouders heeft beloofd. 
Hij herinnert zich zijn 
barmhartigheid jegens Abraham en 
zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest: zoals het was in den 
beginne, en nu en altijd, en in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

 


