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Salve Regina    dominicaanse versie  
   gezongen door zusters van Beaufort op cd 

 

Dank voor uw bijdrage in de mandjes bij de uitgang 
 
Huis van Dominicus 
Palestrinastraat 1 
3533 EH Utrecht 
030 293 52 45 (werkdagen 9.00-12.00 uur) 
info@huisvandominicus.nl  
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Voorganger: Marian Wester 
Muziek: o.a. André Gouzes o.p. 
Zang: Kleine Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer  
Andreasgroep, communiteit van lekendominicanen Utrecht 
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mailto:info@huisvandominicus.nl


2  

O P E N I N G 
 
Mededelingen vooraf  
 
Begroeting en intenties  
 
Openingsvers  we gaan – zo mogelijk - staan  
 

V: Bijeen gekomen  
 in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

bidden wij: 
 Vernieuw mijn geest, o God 
 

A. U bent de God die mij redt 
 

V. Ontsluit mijn lippen, Heer 
 

A..  En mijn mond zal uw lof verkondigen 
 
L I C H T R I T U S 
 

Openingslied  waarbij we licht ontsteken  
gezongen door cantors: 
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G E B E D E N 
 
Voorbeden keervers gezongen door cantors 

 
 
 
 
 
 
 

Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade.  
 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht, en de heerlijkheid.  
in eeuwigheid. – Amen.  
 
Zegenbede  
Moge de Schepper van al wat bestaat ons zegenen,  
moge het Woord van wijsheid en waarheid ons genezen.  
Moge de Geest ons verlichten.  
Ogen geven om te zien, oren om te horen,  
handen om God werk te doen.  
 

Moge zij ons voeten geven om te gaan  
en een mond om een bevrijdend woord te spreken.  
En een engel om ons te behouden 
en ons te leiden naar het rijk van vrede.  
 

Afsluiting gezongen door cantors 
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Lofzang van Maria  we gaan – zo mogelijk – staan  
Verzen over en weer gesproken   
 

Mijn ziel prijst en looft 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 die zich verheven wanen,  
 

heersers stoot Hij van hun troon* 
en wie gericht 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 dienstknecht,*  
zoals Hij het onze voorouders heeft beloofd:  

 

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid* 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.  
 

Eer aan de Vader, de Zoon en de heiligé Geest,* 
nu en altijd en tot in éeuwigheid. Amen.   

 

O Eeuwige...   
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P S A L M O D I E waarbij we zitten 
 
Psalm 110  antifoon gezongen door cantors  
   verzen gesproken over en weer 
Antifoon: 

De Heer sprak tot mijn heer: zit aan mijn rechterhand; * 
Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.   
 

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht; * 
regeer te midden van uw tegenstanders.     

 

Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont -  
met macht bekleed, in glans van heiligheid; * 
Ik heb u vóór de dageraad verwekt.     
 

Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug: * 
'Voor eeuwig zijt gij priester als Melchísedek.'   

 

De Heer staat aan uw zíjde, * 
die vorsten neerslaat in zijn toorn.       
 

Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg, * 
dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.   

 

Eer aan de Vader en de Zoon *  
en de heilige Geest.    
 

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

ANTIFOON 
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Psalm 145  antifoon gezongen door cantors 
   verzen gesproken over en weer 

U wil ik loven, mijn God en koning,* 
uw Naam verheerlijken voor altijd.  
 

 U wil ik prijzen iedere dag,* 
 uw Naam verheerlijken voor altijd. -     
 

De Heer is groot en alle lof waardig* 
zijn grootheid is niet te doorgronden.  
 

 Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht,* 
 uw macht wordt alom verkondigd.  
 

Men spreekt van uw luister en majesteit,*  
verspreidt de faam van uw wonderdaden.  
 

 Men roemt uw huiveringwekkende macht * 
 en spreekt  met ontzag van uw grootheid.  
 

Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde,* 
men juicht uw rechtvaardigheid toe.  
 

 De Heer is vol liefde en medelijden,* 
 Lankmoedig en zeer goedgunstig. 
 

De Heer is bezorgd voor iedere mens,*  
barmhartig voor al wat Hij maakte   
 

 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.  

 

ANTIFOON 
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Cantiek Apocalyps 19,1-2.5-7 (182)   we gaan – zo mogelijk – staan 
Alleluia gezongen door cantors 

 

Vg. Het heil en de eer en de macht – komen toe aan onze God, 
 want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. 
 Looft onze God, al zijn dienaars, 
 gij die Hem vreest, - gij kleinen en groten.   
 

Alleluia.........  
 

A. De Heer onze God, de Albeheerser, 
 heeft zijn koningschap aanvaard. 
 Laat ons blij zijn en juichen, 
 Hem alle eer bewijzen.  
 

Alleluia.........  
 

Vg. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam 
 en zijn bruid heeft zich reeds getooid: 
 Alleluia, Alleluia, 
 eer aan God in de hoge!   
 

Alleluia.........  
 
S C H R I F T L E Z I N G 
 
Lezing  
 

Meditatie 
 
Stilte 
 
Beurtzang geheel gezongen door cantors  

 
 
 
 
 
 
 


