
O Sapientia,
quae ex ore Al-tissimi prodiisti,
attingens fine usque ad finem,
fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.

O Wijsheid,
die voortkomt uit de mond van de Allerhoogste,
die reikt van het ene einde tot het andere,
die alles krachtig en zacht beschikt:
kom en leer ons de verstandige weg!

O Adonai,
et Dux domus Israel,
qui Moysi in igne flammae ruhi apparuisti,
et ei in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in brachio extenso.

O JHWH,
leider van het huis Israel,
die aan Mozes verscheen in de brandende braamstruik,
en hem op de Sinaï de wet gaf:
kom en verlos ons met gestrekte arm!

O radix Jesse,
qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum,
quem gentes deprecabuntur:
veni ad redimendum nos, jam noli tardare.

O wortel van Isaï,
die staat als banier voor de volkeren,
waarvoor koningen hun mond houden,
waarom de volkeren bidden:
kom en verlos ons, blijf niet talmen!

O clavis David,
et sceptrum domus Israel,
qui apertis et nemo claudit, claudis et nemo aperit:
veni et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris et umbra mortis.

O sleutel van David,
en scepter van het huis Israel,
die opendoet en niemand sluit, die sluit en niemand opent:
kom en leid de geboeide uit de kerker,
wie in duisternis en schaduw van dood zit!

O Oriens,
splendor lucis aeterna
et sol justitiae:
veni et illumina sedentes
in tenebris et umbra mortis.

O Opgang,
verblindend eeuwig licht
en zon der gerechtigheid:
kom en verlicht wie in duisternis
en schaduw van dood zitten!

O Rex gentium,
Deus Israel et Salvator,
lapisque angularis qui facis utraque unum:
veni et salva hominem
quem de limo formas.

O Koning der volkeren,
God van Israel en Verlosser,
en hoeksteen die van twee één maakt:
kom en verlos de mens
die u van leem hebt gemaakt!

O Emmanuel,
rex et legister noster,
expectatio gentium et desideratus earum:
veni ad salvandum nos,
Domine Deus noster.

O Emmanuel,
onze koning en wetgever,
verwachting van de volkeren en hun verlangen:
kom en bevrijd ons,
Heer onze God.


