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Het Paasspel uit Hellum - toelichting 
Het 'Hellumse Paasspel' is overgeleverd in een, voor Nederland uniek, 12e-eeuws handschrift 
van een missaal, dat waarschijnlijk in gebruik was in de St. Walfriduskerk van ons Groningse 
Hellum. Het handschrift wordt bewaard in Museum Catharijneconvent te Utrecht (BMH h 7, 
ca 1200, f.45). Het maakt deel uit van de vaste tentoonstelling in het Museum 
Catharijneconvent. Een bezoekje zeker waard! 
De eerste uitvoering van het spel door Super Librum vond plaats op 16 april 2001, tijdens de 
opening van de tentoonstelling 'Hel en Hemel' in het Groninger Museum.  
April 2017 werd het paasspel ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Ritmiek van klank en 
stilte’ in de abdijkerk van Aduard uitgevoerd. 
April 2022 klonk het in de middeleeuwse kerken van Garmerwolde en Hellum. 
Bij de uitvoeringen op 7 en 8 april a.s. in de Akerk in Groningen en de Hippolythuskerk in 
Middelstum bestaat de vrouwenschola uit Mariela Anazco, Alice Boccafogli, Marian van der 
Heide, Nancy Mayer en Mariana Pimenta. 
De begeleiding van de schola wordt verzorgd door Jankees Braaksma op middeleeuws orgel 
en Tomas Flegr (CZ) op middeleeuws carillon.  
Het middeleeuwse orgel werd in 1999 gebouwd door orgelbouwer Winold van der Putten uit 
Winschoten; het middeleeuwse carillon werd in 2006 gereconstrueerd door Simon Laudy uit 
Finsterwolde.  
In het gedeelte voor de pauze klinkt liturgische en wereldlijke muziek uit de paastijd. 
Na de pauze wordt het paasspel, geregisseerd door Ben Smit, opgevoerd. 
 
Paasspelen 
De oudste paasspelen dateren uit de 10e eeuw. We onderscheiden kleine en grotere spelen; in 
de oudste en kleinste vorm als dialoog tussen de Maria’s en engelen bij het lege graf, de 
grotere met apostelen, waarbij de verrezen Christus met Maria Magdalena spreekt, tot 13e en 
14e-eeuwse spelen met een zalfkoopman, waarbij de Maria’s reukwaren kopen om het 
lichaam van Jezus te balsemen. Regelmatig komen er regieaanwijzingen voor (ook in het 
Hellumse) en paasspelen worden dan ook beschouwd als de vroegste vormen van 
muziektheater van de westerse wereld.  
 
Korte inhoud van het Hellums Paasspel. 
In zijn soort is het Hellums Paasspel een middelgroot spel, waarin de drie Maria’s, de 
engelen, de apostelen en het koor deelnemen. Het was vanaf de 10e eeuw een vast liturgisch 
gebruik om de gewijde hostie en het kruis op Witte Donderdag en Goede Vrijdag weg te 
bergen in het sepulcher (Heilige Graf of Rustaltaar), als metafoor voor de afwezigheid van 
Christus na de kruisdood. Op Paasochtend werden hostie en kruis weer tevoorschijn gehaald. 
Het uiteindelijke paasspel ontstond uit het gebruik om bij het lege graf de verrijzenis te 
bezingen. 
Het spel werd uitgevoerd aan het einde van de metten, na het responsorie Dum Transisset, 
waarin gezongen wordt hoe de drie vrouwen ‘s morgens vroeg na de sabbat met reukwerk 
naar het graf lopen, terwijl ze zich afvragen wie de grafsteen weg zal rollen. Bij het graf 
aangekomen blijkt het graf al geopend te zijn, en de dode verdwenen; in een korte dialoog 
vertellen de engelen dat Christus is verrezen. In een antifoon, gezongen door het koor, klinkt 
de opdracht om de verrijzenis aan de apostelen bekend te maken. In de volgende scène hollen 
de apostelen naar het graf om te kijken. Tenslotte wordt de zweetdoek aan het publiek 
getoond en volgt het afsluitende Te Deum. 
 
 
 



De transcriptie 
Tot 2001, toen de eerste uitvoering plaatsvond in het Groninger Museum, werd het Hellumse 
paasspel niet getranscribeerd, uitgegeven of gespeeld. Bij de transcriptie van het spel maakte 
wijlen Dr. Ike de Loos (Utrecht) voor de interpretatie en transcriptie van de oorspronkelijk 
lijnloze neumen (muzieknotatie uit de 12e eeuw) gebruik van nog bestaande latere bronnen 
met een notenbalk. Overwegend werd in Nederland al vroeg gebruikgemaakt van lijnnotatie. 
Een aantal gezangen, vooral antifonen en ook het responsie dat aan het spel voorafgaat, 
konden uit Nederlandse handschriften worden gehaald, zoals het 12e-eeuwse antifonarium uit 
de Utrechtse Mariakerk (Utrecht, UB, 406). Een aantal onderdelen werd uit een 14e-eeuws 
Duits spel uit Essen getranscribeerd. Het afsluitende Te Deum werd zo vaak gezongen dat het 
slechts zelden werd opgeschreven. Iedereen kende het uit het hoofd, en pas in de uitgaande 
middeleeuwen vindt men het in handschriften. Het door ons uitgevoerde Te Deum is door Ike 
de Loos ontleend aan een 15e-eeuws handschrift, afkomstig uit de Stephanusabdij Oudwijk 
bij Utrecht (Den Haag, KB, 78 J 46). Het is een versie die in notatie vrij dicht tegen het 
Helmster Missale aan zit. 
 
 
Geografische duiding 
Het feit dat het Hellumse spel tot de Duitse paasspeltraditie behoort, pleit ervoor dat dit 
missaal in het Groningse deel van het bisdom Münster geschreven is. In het missaal is, 
behalve drie gebeden voor Sint Walfridus (die in Nederland alleen in Bedum en Hellum werd 
vereerd) een paasspel opgenomen. 
Het korte spel bezingt in enkele regels tekst, grotendeels gebaseerd op de tekst uit de Bijbel, 
het bezoek van de drie Maria’s aan het lege graf van Christus in de vroege morgen van Pasen. 
In de literatuur staat het type paasspel, waartoe het Hellumse behoort, bekend als ‘Visitatio 
Sepulchri’ en wordt het gerekend tot de Duitse paasspeltradities.  
Een karakteristiek element van deze traditie vormt de 'Jüngerlauf'; enkele apostelen komen 
rennend naar het lege graf gelopen. De korte uitvoeringen vonden plaats op paasmorgen, aan 
het slot van de metten. Voor zover bekend was dit ‘Duitse’ type paasspel bestemd voor het 
gebruik in het eigen klooster. Het eerdergenoemde 14e-eeuwse paasspel uit Essen, waar Ike 
de Loos gebruik van maakte bij haar reconstructie, vermeldt regieaanwijzingen voor het 
gebruik van een orgel tijdens het paasspel. 
 
 
Het Rutland orgel en het carillon 
Het Hellums Paasspel wordt in klank en beeld mede aantrekkelijk gemaakt door het centraal 
opgestelde, Romaans vormgegeven ‘Rutland orgel’ en het carillon.  
Het middeleeuwse orgel werd in 1999 vervaardigd door de orgelbouwer Winold van der 
Putten, in nauwe samenwerking met Jankees Braaksma. Traktaten uit de 10e en 11e eeuw, 
waaronder die van de 11e-eeuwse Benedictijner monnik Theophilus, dienden daarbij als 
leidraad. Een afbeelding uit het Engelse 13e-eeuwse Rutland Psalter van de orgelspelende 
koning David, met een orgelpomper en een carillon dat achter het orgel staat opgeteld, leverde 
voldoende informatie over het uiterlijk van het instrument. Voor de reconstructie van het 
carillon is door Simon Laudy eveneens gebruik gemaakt van het traktaat van Theophilus.  
Beide instrumenten zijn pythagorisch gestemd (met reine kwinten). 
De dubbele pijpenrij van het orgel bestaat uit een grondtoon met kwint, die tegelijkertijd 
klinken. 
 
CD Hellums Paasspel  
In de pauze en na het concert is het Hellums Paasspel op CD verkrijgbaar. 



Programma 
 

Gregoriaans en vroege polyfonie voor Pasen 
 

Voorspel: orgel en carillon 
 

Introitus: Resurrexi, et adhuc tecum sum 
 

Graduale: Vidi aquam egredientem de templo 
 

Alleluia Pascha nostrum 
 

Improvisatie 
 

Alleluia: 3-stemmig organum, Perotinus Magnus 1160-1230  
 

Victimae paschali laudes: Paassequens, 12e eeuw 
 

Ortorum virentium / Virga Yesse / Victimae paschali laudes: Motet Firenze, ca. 1340 
 

Virgo: 3-stemmig organum, Montpellier Codex, 13e eeuw 
 

Or piangiamo che piange Maria: klacht van Maria, Cortona, ca. 1290 
 

Estampie - blokfluit en carillon 
 

Surrexit Christus hodie: 3-stemmig paaslied, Cantuale Martinikerk, Groningen, ca. 1600 
 
 

Pauze 
 
 

Paasspel uit het Helmster Missale 
 

Voorspel: orgel en carillon - improvisatie 
 

Responsorium: Angelus Domini - Antiphonarium uit de Utrechtse Mariakerk, 12e eeuw 
 

Responsorium: Cum transisset sabbbatum, Brussel KB, 12e eeuw 
 

Het Hellums Paasspel: Museum Catharijneconvent, Utrecht, 12e eeuw 
 

Te Deum laudamus: Stephanusabdij Oudwijk bij Utrecht, 15e eeuw



Teksten van de liederen 
 

Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia 
 
Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia 
Posuisti super me manum tuam, alleluia 
Mirabilis facta est scientia tua, 
alleluia, alleluia. 

Domine probasti me, et cognovisti me. 
Tu cognovisti sessionem meam, 
et resurrectionem meam. 
Gloria Patri. etc. 

Ik ben verrezen en ben nog bij U, alleluia 
Gij legt uw hand op mij, alleluia 
Zo wonderbaar is voor mij het feit dat Gij mij 
kent, alleluia, alleluia. 

Heer, Gij doorgrondt mij  
en Gij kent mij 
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. 
Eer aan de Vader, enz. 

 
Vidi aquam egredientem de templo 

 
Vidi aquam egredientem de templo,  
a latere dextro, alleluia: 
et omnes ad quos pervenit aqua ista salvi 
facti sunt, et dicent: 
Alleluia, alleluia. 
Confitemini Domino, quoniam bonus: 
quoniam in seculum misericordia ejus. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen 

Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde de 
tempel uit, alleluja; 
en allen tot wie dit water gekomen is, zijn 
behouden en zullen zeggen, 
alleluja, alleluja. 
Looft de Heer, want Hij is goed, 
want in eeuwigheid duurt zijn barmhartigheid. 
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. 

  
 

Alleluia, alleluia. Pascha nostrum immolatus est Christus 
 

Alleluia, alleluia. Pascha nostrum 
immolatus est Christus.  

Alleluia, alleluia. Ons Paaslam, Christus 
zelf, is geslacht. 

 
Victimæ Paschali laudes 

 
Victimæ Paschali laudes 
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri reconciliavit 
peccatorers. 
Mors et vita duello conflixere mirando: 
dux vitæ mortuur, regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via? 
Sepulchrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis. 
 
Angelicos testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
præcedet suos in Galileam. 

Laten de Christenen aan het paaslam 
lofprijzingen offeren.  
Het lam heeft de schapen vrijgekocht. 
Christus, die zonder zonde was, heeft de 
zondaars met de Vader verzoend. 
Dood en leven streden een wondere strijd.  
De vorst van het leven, die dood was, heerst nu 
in onvergankelijkheid. Zeg ons Maria, wat hebt 
gij op uw weg gezien? Ik zag het graf van de 
levende Christus en de heerlijkheid van de 
Verrezene.  
Zijn engelen zag ik als getuigen en ook de 
zweetdoek en de lijkwade. Christus, mijn hoop, 
is verrezen! Hij zal u voorgaan naar Galilea. 



Credendum est magis soli Mariae veraci, 
Quam Judæorum turbæ fallaci. 
Scimus Christum surrexisse 
ex mortuis vere: 
tu nobis victor Rex miserere. 
Amen. Alleluia. 

Men moet meer geloof hechten aan de oprechte 
Maria alleen, dan aan de leugenachtige massa 
van de Joden.  
Nu weten wij dat Christus uit de doden is 
verrezen. Gij Koning en Overwinnaar, wil U 
over ons ontfermen. Amen. Alleluia.  

 
Ortorum virentium, Virga Yesse, flos virginum 

 
Ortorum virentium 
fons irrigans corda, 
aquarum viventium 
puteus et corda, 
erga tuum filium 
precantes concorda, 
et celeste bravium 
virginum decorda 
 
Virga Yesse, flos virginum 
et inmarcescibilis, 
inter natas mulierum 
nulla tibi similis. 
Nobis fuit partus tuus 
multipictus utilis. 
[Ro]ga tuum filium, 
precor, virgo nobilis, 
ne nos pro peccatis 
capiat infernus terribilis. 

Harten besproeiende fontein 
van de groene gaarden, 
gij die put en touw mocht zijn 
van 't leefwater der aarde, 
schenk de aanbidders van uw zoon 
eenheid in hun streven, 
en wil hen het hemels loon 
van de maagden geven. 
 
Twijg van Jesse, bloem der maagden, 
die uw frisheid steeds bewaart, 
geen onder alle vrouwen is er 
geboren die u evenaart. 
Nuttig voor ons 't vaak uitgebeelde 
gegeven dat gij hebt gebaard. 
Vraag uw zoon, zo bid ik u, 
o gij maagd van edele aard, 
dat ondanks al onze zonden 
de vreselijke hel ons spaart. 

 
Or piangiamo, ché piange Maria 

 
Or piangiamo, ché piange Maria 
in questa dia sovr' ogna dolente. 

Laat ons klagen, daar meer dan anders de 
Maagd op deze klaagt in smarten zo groot. 

 
Sì doloros' a la croce piange, 
tutta s' infrange, guardando lo suo amore; 
e tempestosa battaglia la tange: 
ben mille lance pare che senta al core. 
Con grande dolore l'alta imperadrice 
piangendo dice, lui così vegente: 

Ze staat droevig gebogen bij het kruis te 
treuren, 
zichzelf te verscheuren, terwijl ze in haar liefde 
volhardt, en een wildbewogen strijd moet zij 
bespeuren: wel duizend speren raken schijnbaar 
haar hart. In grote smart beweent de hoge 
vorstin de dode beminde, die zo’n aanblik 
bood: 

 
"A cui rimango da ch' io t' ò perduto? 
Al core venuto m' è sì grande coltello, 
laxa, c' ora piango lo dolze saluto 
annuntiato da san Gabriello; 
si grande flagello lo dolzore del parto! 
Se mi diparto morrò di presente. 

 

“Naar wie kan ik heen, nu ik jou heb verloren? 
Mijn hart komt doorboren een mes van zo 
groot soort dat ik nu helaas ween dat ik mij 
uitverkoren noemen mocht horen in Gabriels 
woord: het zoet der geboort’ een zo vreselijk 
lijden! Als wij moeten scheiden ga ik dadelijk 
dood. 



 
Vegiomi sola, figliuolo, di te madre, 
confitto in quadre, di sangue vermiglio; 
[spo]sa et figliuola di te, dolce pa[dre]; 
da gente ladre mi se' tolto, figlio. 
A cui m'apiglio? Lassa, tapinella 
una donzella così rimanente." 

‘k Zie mij, zoon, zonder troost, die jou heeft 
gedragen, jij aan de balken geslagen die van 
jouw bloed kleven; door listen en lagen 
kwam mijn zoon om het leven. Wie kan mij 
hulp geven? Helaas, zwaar geplaagd 

Is waarlijk een maagd in zo grote nood.” 
 

Surrexit Christus hodie 
 
Surrexit Christus hodie,  
qui natus est de virgine 
Qui passus erat pridie  
humano pro solamine  
O mulieres tremulae  
in Galilaeam pergite 
Discipulis hoc dicite  
surrexit Christus hodie 
In hoc Paschali gaudio  
Benedicamus Domino 
Uni trino sempiterno  
Deo dicamus gratias 

De Heer is vandaag opgestaan 
De Heer is vandaag opgestaan,  
hij die geboren is uit een maagd 
Hij die de dag ervoor geleden had,  
om de mensen te troosten. 
O sidderende vrouwen,  
gaat naar Galilea! 
Zegt dit tegen de discipelen:  
‘Christus is vandaag opgestaan’ 
Laten wij op dit Paasfeest  
de Heer prijzen 
Laten wij de drie-ene, eeuwige  
God dankzeggen 

 
 

 
 
De drie Maria’s op weg naar het graf met reukwaren. 12e eeuw, Pieterskerk, Utrecht 
 
 
 



Paasspel van het Helmster Missale 
 

Responsorium 1 
 
Angelus Domini descendit de caelo, 
et accendens revolvit lapidem, 
et super eum sedit, et dixit mulieribus: 
‘Nolite timere: scio enim quia crucifixum 
quaeritis: 
jam surrexit venite, et videte locum, ubi 
positus erat Dominus, alleluia.’ 
Et introeuntes in monumentum, 
viderunt juvenem sedentem in dextris, 
coopertum stola candida, et obstupuerunt: 
qui dixit illis. 
‘Nolite timere.........’ 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Angelus Domini............ 

De engel des Heren daalde neer uit de hemel 
en erop klimmende rolde hij de steen weg en 
ging erop zitten.  
En hij zei tegen de vrouwen: 
‘Wees niet bang. Ik weet immers dat jullie 
de gekruisigde zoeken. Maar die is reeds 
opgestaan. Kom, en bekijk de plaats waar de 
Heer gelegen heeft. Halleluja.’ 
En zij gingen binnen in de graftombe en ze 
zagen een jongeling zitten aan de 
rechterkant, bedekt met een sneeuwwit 
gewaad, en ze stonden verstomd. En hij zei 
tegen hen: Wees niet bang.  
Ere zij aan de Vader en aan de Zoon en aan 
de Heilige Geest. 

 
Responsorium 2 

 
Cum transisset sabbatum, Maria Magdalene, 
et Maria Jacobi, et Salome emerunt aromata, 
Ut venientes ungerent Jesum, alleluia, 
alleluia. 
Et valde mane una sabbatorum, 
veniunt ad monumentum, orto jam sole. 
Ut venientes ........ 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
 
Ut venientes ........ 

Toen de sabbat voorbij was kochten Maria 
Magdalena, Maria (de moeder van) Jacobus 
en Salome specerijen om Jezus te zalven. 
Halleluja. 
En heel vroeg op die sabbat kwamen ze aan 
bij het graf, toen de zon opging. Om Jezus te 
zalven.  
Ere zij aan de Vader aan de Zoon en aan de 
Heilige Geest. 
En heel vroeg….. 

 
Het Paasspel 

 
Mulieres (vel Chorus): 
Maria Magdalena et alia Maria ferebant 
diliculo aromata dominum querentes in 
monumento. 

Vrouwen (of het koor): 
Maria Magdalena an een andere Maria 
droegen in de dageraad geurige kruiden en 
ze zochten de Heer in het graf. 

 
Mulieres: 
Quis revolvet nobis ab hostio lapidem, 
quem tegere sanctum cernimus sepulchrum? 

Vrouwen: 
Wie rolt voor ons de vijandige steen weg, 
die het heilige graf aan het oog onttrekt? 

 
Angeli: 
Quem queritis, o tremulae mulieres, in hoc 
tumulo plorantes? 

Engelen: 
Wie zoeken jullie, o bevende vrouwen, die 
bij dit graf staan te huilen? 

 
 



Mulieres: 
Ihesum nazarenum crucifixum querimus. 

Vrouwen: 
Wij zoeken Jezus van Nazareth, de 
gekruisigde. 

Angeli: 
Non est hic quem queritis, sed cito euntes 
nuntiate discipulis eius et Petro, quia 
surrexit ihesus. 

Engelen: 
Hij die jullie zoeken is niet hier, maar ga 
snel vertellen aan zijn discipelen en aan 
Petrus dat Jezus is opgestaan. 

 
Chorus: 
Cito euntes dicite discipulis quia surrexit 
Dominus alleluia 

Koor: 
Hij gaat en vertelt snel aan de discipelen dat 
de Heer is opgestaan, Halleluja. 

 
Presbyteri removendo se parum a 
sepulchro cantent Mulieres: 
Ad monumentum venimus gementes, 
angelum domini sedentem vidimus et 
dicentem, quia surrexit ihesus. 

Terwijl de priester zich terugtrekt van 
het graf zingen de vrouwen: 
Wij komen treurend naar het graf, wij zien 
een engel van God zitten die zegt dat Jezus 
is opgestaan. 

 
Chorus. Iterum redeant cantores 
Currebant duo simul et ille alius discipulus 
precucurrit citius petro et venit prior ad 
monumentum alleluia. 

Koor. De zangers komen weer terug 
De twee renden tegelijk naar het graf, en de 
andere discipel (Johannes) rende sneller dan 
Petrus en kwam eerder bij het graf. Alleluja.  

 
Tunc accipiatur sudarium in sepulchro et 
elevetur coram populo.  
Cantores: 
Cernitis o socii ecce lyntheamina et 
sudarium et corpus non est in sepulchro 
inventum. 

Dan wordt de zweetdoek opgenomen uit 
het graf en getoond aan het volk 
Zangers: 
O kijk, metgezellen, zie de windsels en de 
zweetdoek en het lichaam wordt niet 
gevonden in het graf. 

 
Mulieres: Surrexit dominus de sepulchro. Vrouwen: De Heer is opgestaan uit zijn graf. 

 
Tunc descendant ad crucem cantando 
antiphonam: 
In galilea ihesum videbitis sicut dixit vobis 
alleluia. 

Dan gaan ze naar beneden naar het kruis 
terwijl ze deze antifoon zingen: 
Jullie zullen Jezus zien in Galilea zoals jullie 
is gezegd. Halleluja. 

 
Tunc erigat crucem presbyter cantando 
alte: 
Christus dominus resurrexit! 
Deo gracias. 
Iterum elevat eam cantando altius: 
Christus dominus resurrexit! 
Deo gracias. 
Tercio erigat eam cantando altissime: 
Christus dominus resurrexit! 
Deo gracias. 

Dan heft de priester het kruis omhoog, 
luid zingend: 
Christus de Heer is opgestaan! 
God zij dank. 
Weer heft de priester het kruis omhoog, 
nog luider zingend: 
Christus de Heer is opgestaan! God zij dank. 
Voor de derde keer heft hij het kruis 
omhoog, aller luidst zingend: 
Christus de Heer is opgestaan. God zij dank. 

Hoc facto portetur ad chorum cantando: Als dit is gebeurd wordt het kruis naar 
het koor gedragen, terwijl er wordt 
gezongen: 



Te deum laudamus 
 

Te deum laudamus: te dominum 
confitemur. 
Te æternum Patrem omnis terra veneratur. 
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ 
Potestates. 
Tibi Cherubim incessabili voce 
proclamant: Sanctus, Sanctus:  
Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra maiestates gloriæ 
tuæ. 

U God loven wij, u God belijden wij.  
Eeuwige vader, de hele aarde vereert u.  
Alle engelen, alle hemelse en gezamenlijke 
krachten, alle cherubijnen en serafijnen 
roepen onophoudelijk voor jouw aangezicht:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer Sabaoth.  
De hemelen en aarde zijn vol van uw 
koninklijke glorie. 

 
Te gloriosus Apostolorum chorus. 
Te Prophetarum laudabilis numerus. 
Te Martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur 
Ecclesia. Patrem immensæ majestatis: 
Venerandum tuum, verum, et unicum 
Filium. Sanctum quoque Paraclitum 
Spiritum. Tu Rex gloriæ, Christe, tu Patris 
sempiternus es Filius. 

Het glorieuze koor van apostelen looft u, 
evenals het loffelijke getal der profeten en het 
leger van de in het wit geklede martelaren. 
De heilige kerk belijdt u over de hele wereld.  
Vader van onmetelijke majesteit, uw 
eerbiedwaardige, ware en enige zoon en de 
heilige geest.  
U bent de koning der heerlijkheid, Christus. U 
bent voor eeuwig de zoon van de vader.  

 
Tu ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
Tu devicto mortis aculeo, aperuisti 
credentibus regna cælorum. 
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. 
Iudex crederis, esse venturus. 
Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti. 
Aeterna fac cum Sanctis tuis in Gloria 
numerari. 

U hebt op zich genomen om de mens te 
bevrijden en bent niet teruggeschrokken voor 
de baarmoeder van de maagd. 
U hebt de angel van de dood overwonnen, u 
hebt voor de gelovigen het koninkrijk der 
hemelen geopend. U zit aan de rechterhand 
van God, in de heerlijkheid van de vader. U 
vertrouwt erop dat het oordeel aanstaande is.  
Daarom vragen wij u, kom uw dienaren te 
hulp, die u met uw kostbare bloed hebt 
verlost. Doe dat voor altijd, met uw heiligen 
die u tot uw heerlijkheid rekent. 

 
Salvum fac populum tuum Domine, et 
benedic hereditati tuæ. 
Et rege eos, et extolle illos, et extolle illos 
usque in æternum. 
Per singulos dies, benedicimus te, 
et laudamus nomen tuum in sæculum et in 
sæculum sæculi. 
Dignare Domine die isto sine peccato nos 
custodire. Miserere nostri Domine, 
miserere nostri. Fiat misericordia tua 
Domine super nos, quem admodum 
speravimus in te. 
In te Domine speravi non confundar in 
æternum. 

Verlos uw volk, Heer, en zegen uw 
erfgenamen.  
En heers over hen en richt hen op tot in 
eeuwigheid. Wij prijzen u iedere dag.  
En wij loven uw naam in eeuwigheid en in 
alle eeuwen.  
Verwaardig u Heer ons op die dag zonder 
zonde te bewaren.  
Ontferm u over ons, Heer. Toon ons 
barmhartigheid, net zoals wij onze hoop op u 
hebben gevestigd.  
Op u, Heer heb ik mijn hoop gesteld; ik zal 
niet worden teleurgesteld tot in eeuwigheid.  



 
 


