
BEGROETING VAN DE DEUGDEN
1 Wees gegroet, koningin Wijsheid,

de Heer moge u behouden
met uw zuster heilige, zuivere Eenvoud.

2 Vrouwe heilige Armoede,
de Heer moge u behouden
met uw zuster heilige Nederigheid.

3 Vrouwe heilige Liefde,
de Heer moge u behouden
met uw zuster heilige Gehoorzaamheid.

4 Allerheiligste deugden,
moge de Heer, van wie u uitgaat en voortkomt,
u allen behouden.

5 Geen enkel mens in heel de wereld
kan een van u bezitten,
als hij niet eerst sterft.

6 Wie er een bezit en de andere niet schaadt,
bezit ze allen.

7 En wie er een schaadt,
bezit er geen een en schaadt ze allen.

8 En ieder afzonderlijk
ontkracht de ondeugden en zonden. (vgl. 1 Kor 1,27)

9 De heilige wijsheid ontkracht Satan
en al zijn listen.

10 De zuivere, heilige eenvoud ontkracht
alle wijsheid van deze wereld
en de wijsheid van de zelfzucht.

11 De heilige armoede ontkracht
alle hebzucht en de gierigheid
en de zorgen van deze wereld.

12 De heilige nederigheid ontkracht de hoogmoed
en alle wereldse mensen
en alle wereldse dingen.1

13 De heilige liefde ontkracht
alle beproevingen van de duivel en van de zelfzucht
en alle angsten van de zelfzucht.

14 De heilige gehoorzaamheid ontkracht
alle zelfzuchtige en egoïstische verlangens.

15 En [de gehoorzame broeder]2 laat zijn zelfzucht afsterven
om te gehoorzamen aan de Geest
en te gehoorzamen aan zijn broeder

16 en hij is ondergeschikt en onderworpen
aan alle mensen (vgl. 1 Pe 2,13)
die er in de wereld zijn,

17 en niet enkel alleen aan de mensen,

1 . De Latijnse tekst heeft hier in mundo. Deze uitdrukking gaat terug op 1 Joh 2,16 waar gesproken wordt
over de zondige, onverloste wereld waarin ‘zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht’ regeren.

2 . Het onderwerp van de zin verandert stilzwijgend van de gehoorzaamheid naar de broeder die
gehoorzaamt.



maar zelfs aan alle beesten en wilde dieren,
18 zodat die met hem kunnen doen wat ze willen,

voor zover het hun
van boven door de Heer gegeven wordt. (vgl. Joh 19,11)
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