
Dagelijkse getijden of klein officie ter 
ere van de H. Maagd Maria, volgens de 

H. Gertruda 

 
 
Daar ik het  officie van de H. Maagd niet kan bidden, zei eens de H. 
Gertruda tot de Zaligmaker, zo zeg mij, wat ik moet doen om 
Maria te vereren en haar mijn liefde te tonen. Toen leerde haar 
Jezus de volgende lofzangen, overeenkomende met de 
verschillende officiën; 
 

De Metten (’s nachts)  
Ik loof U door uw beminnelijk Hart, o lieve Jezus! Om de 
schitterende glans van onschuld, die de maagdelijke zuiverheid 
van uw teerbeminde Moeder verhoogde; om die onschuld, 
waarmee zij maagd blijvende, U ontvangen heeft, U ter wereld 
heeft gebracht en onbevlekte Maagd is gebleven. Zij heeft de 
onschuld nagevolgd, die Gij getoond hebt in de vroege morgen, 
door als een misdadiger te willen gevangen genomen, geslagen, 
gehoond en bespot worden. Amen 
 
Het volgende gebed moet na elk gedeelte van het officie herhaald 
worden; 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

Prima of het Eerste uur (6 u ’s morgens) 

Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o Jezus! Om die zo bekoorlijke 
nederigheid, waardoor de H. Maagd zich dagelijks waardiger heeft 
gemaakt U te ontvangen. Zij heeft die goddelijke ootmoed 
nagevolgd, waarmede Gij, Rechter over levenden en doden, op 
het eerste uur van de dag voor een heidense rechter hebt willen 
verschijnen, om de verlossing van het menselijk geslacht te 
bewerken. Amen 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

Tertia of het Derde uur (9u ’s morgens) 
Ik loof U, o liefdevolle Jezus, door uw allerzoetst Hart, om dat 
brandend verlangen, waarmee deze tedere Maagd uw komst op 
aarde en uw neerdaling uit de schoot van de Hemelse Vader in 
haar maagdelijke schoot tegemoet zag. 
Zij heeft hierin uw vurig verlangen nagevolgd, met hetwelk Gij 
begeerd hebt, tot verlossing van het menselijke geslacht wreed 
gegeseld en met doornen gekroond te worden, en in de Terts of 
op het derde uur op uw vermoeide en verwonde schouders met 
de grootste zachtmoedigheid en geduld het smaadvolle kruis te 
dragen. Amen 

 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

Sexta of het zesde uur (12 uur ‘s middags) 
Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om dat 
onwankelbare vertrouwen, waarmee de hemelse Maagd door 
haar goede wil en heilige voornemens er naar gestreefd heeft, U 
te verheerlijken. Zij volgde U na, zij beantwoordde aan de ijver, 
die U verteerde, toen gij aan het kruis hing, in het midden van de 
afgrijselijkste smarten, en uit alle krachten naar de verlossing van 
de mensen verlangde, terwijl Gij uw verlangen door deze woorden 
hebt uitgedrukt; “Ik heb dorst!” d.w.z.: Ik dorst naar uw zielen. 
Ik heb dorst, zodat, indien het moest, Ik nog wredere pijnen zou 
willen verduren en mij aan alle martelingen onderwerpen om de 
mens verder vrij te kopen. Amen. 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

Nona of het negende uur (15 uur) 
Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om die 
wederkerige en brandende liefde, die uw goddelijk Hart met dat 
van de Onbevlekte Maagd verbond, van die Maagd, die zo teder 
en onafscheidelijk in haar maagdelijke schoot uw Godheid en 
mensheid heeft verenigd. Door U aldus te beminnen heeft zij het 
trouw beeld teruggegeven van die liefde, die Gij ons getoond 
hebt, toen Gij Schepper van de mensen, in het negende uur 
tengevolge van uw liefde voor de verlossing van het menselijke 
geslacht aan het kruis bent gestorven. Amen. 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

De Verspers (17 uur) 
Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om dat 
standvastig geloof, dat de H. Maagd bezielde, toen zij na de vlucht 
van de apostelen en in het midden van de algemene vertwijfeling, 
bij het naderen van uw dood, alleen bij U bleef. 
Zij is een voorbeeld geweest van die goddelijke standvastigheid, 
die Gij na uw dood en na uw afneming van het kruis getoond hebt, 
door de Mens zelf tot in het graf te volgen, en er Hem door de 
kracht van uw arm uit te verlossen om Hem in het verblijf van de 
gelukzaligen te geleiden. Amen. 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 
 

De Completen (20 uur) 
Ik loof U door uw allerheiligst Hart, o lieve Jezus, om die 
wonderdadige volharding, waarmee uw liefste Moeder tot haar 
dood volhard heeft in goede werken en deugden.  
Zij heeft U nagevolgd en U heeft met zoveel ijver onze verlossing 
bewerkt, dat, na de bittere dood te hebben ondergaan, Gij in het 
graf hebt willen gelegd worden, om ons te tonen, dat gij alles hebt 
willen lijden voor de zaligheid van de mensen. 
 
Ik aanbid en loof U, dierbare Jezus, die de allerheiligste Maagd 
Maria tot uw Moeder gekozen hebt. U vereer en loof ik, Moeder 
van de Zaligmaker, uitverkoren heiligdom van de H. Geest. 
Gelieve ons in het uur van onze dood bij te staan. Amen. 


