
Magnificat Vivaldi 

Link naar uitvoering. 

Link naar 3. Misericordia eius 

Link naar 4. Fecit Potentiam en 5. Deposuit 

Link naar 7 Suscepit Israel en 8a 

Op onderstaande site kan het Magnificat ingestudeerd worden: 

Begeleiding per partij (Cyberbass) 

Vertaling: 

1.       Magnificat anima mea Dominum, 
2.       et exultavit spiritus meus 

in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est, 
et sanctum nomen ejus. 

3.       Et misericordia ejus a progenie in 
progenies timentibus eum. 

4.       Fecit potentiam in brachio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 

5.       Deposuit potentes de sede, 
et exalta vit humiles. 

6.       Esurientes implevit bonis: 
et divites dimiset inanes. 

7.       Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. 

8.       Sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini ejus in saecula. 

9.       Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, 
et nunc et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen. 

En Maria sprak: 
Mijn hart prijst hoog de Heer, 
Van vreugde juicht mijn geest. 
Om God mijn redder: 
daar hij welwillend neerzag 
op de kleinheid zijner dienstmaagd. 
En zie,van heden af 
prijst elk geslacht mij zalig. 
Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die 
machtig is, 
en heilig is zijn Naam. 
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht 
voor hen die Hem vrezen. 
Hij toont de kracht van zijn arm, 
slaat trotsen van hart uiteen. 
Heersers ontneemt Hij hun troon, 
maar verheft de geringen. 
Die hongeren overlaadt Hij met gaven, 
en rijken zendt Hij heen met lege handen. 
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, 
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig. 
Jegens Abraham en zijn geslacht. 
Gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen. 
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. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EwuTawNyoYk
https://www.youtube.com/watch?v=5KgjOPDDh0s
https://www.youtube.com/watch?v=C0iSD7e_I4M
https://www.youtube.com/watch?v=cv_iilLSU18
http://www.cyberbass.com/Major_Works/Vivaldi_A/vivaldi_magnificat.htm

