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Dames en heren, 
 
Ik heet U van harte welkom op ons najaarsconcert. 
Dit jaar is niet gekozen voor een "groot" werk maar voor een drietal stukken, 
die op het eerste gezicht totaal verschillend ogen maar toch vanuit een 
gemeenschappelijke basis vertrekken: een sterke christelijke traditie. 
 
Het eerste werk, cantate no. 68 van Johann Sebastian Bach werd geschreven 
voor Pinksteren en beschrijft de liefde van God voor de mensen. 
De volgende twee delen hebben één ding gemeen: ze komen voort uit de 
Engelse koortraditie. De Five mystical songs van Ralph Vaughan Williams 
werden geschreven in 1911 en zijn deels religieus, deels amoureus. 
Het Magnificat van John Rutter is van veel later datum (gecomponeerd in 1990) 
maar komt niet wezenlijk "anders" over dan de Five Mystical Songs. 
 
Verderop in dit boekje vindt u een uitgebreide beschrijving van de werken en 
de componisten. 
Ons koor heeft de werken met veel plezier ingestudeerd; ik hoop dat wij, samen 
met het orkest en de solisten, er in slagen dit enthousiasme naar u over te 
brengen. 
 
Ik wens u een plezierige en onderhoudende middag toe. 
 
Kees Molenaar 
voorzitter
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Also hat Gott die Welt geliebt, 
BWV 68 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
 
Five mystical songs 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
 
pauze 
 
Magnificat 
John Rutter 
(geb. 1945) 
 
 
 

Uitvoerenden 
Caroline Stam – sopraan 
Matthijs Mesdag – bas 
 
Aukje Broers – orgel 
Marina Grigorowicz – piano 
 
C.O.V. Soli Deo Gloria 
Philharmonia Amsterdam 
 
Marcel Joosen – dirigent 
 
Locatie 
Oosterkerk te Hoorn
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Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Johan Sebastian Bach is een 
overbekende componist. Hij begon 
zijn professionele loopbaan als 
organist. Later trad hij ook in 
dienst bij vorsten als kapelmeester. 
Hier componeerde naast 
kerkmuziek ook wereldlijke 
muziek. 
Hij heeft een veelheid aan werken 
geschreven, zowel wereldlijk als 
religieus, instrumentaal en vocaal. 
Daarvan zijn onder andere de 
Passionen, het Magnificat, het 
Weihnachts Oratorium en ook zijn 
cantates bekend bij een groot 
publiek. Dit zijn muziekstukken 
die tijdens de kerkdiensten op zon- 
en feestdagen werden uitgevoerd. 
Ook werden er cantates 
gecomponeerd ter gelegenheid van 
bijzondere gebeurtenissen zoals de 
ambtsaanvaarding van de nieuwe 
gemeenteraad, begrafenissen of koninklijk bezoek. 
In 1723 kwam hij in Leipzig in dienst als Cantor. Hiermee had hij de supervisie 
over het gehele muzikale gebeuren in de stad Leipzig en vooral over de muziek 
in de verschillende kerken. Één van zijn taken was het schrijven van cantates. 
Dat betekende dat er voor bijna elke zondag een cantate gecomponeerd moest 
worden. Als dat klaar was, moest er met de hand partijen voor alle uitvoerenden 
uitgeschreven worden. Daarna kon Bach zijn muziek instuderen met het koor 
van de Thomasschool (jongens en jonge mannen). Het is duidelijk dat dit een 
zware wissel op Bach, maar ook op de uitvoerenden trok. Bach gebruikte 
daarom cantates wel eens meerdere keren (bijna nooit onveranderd). Ook 
voerde hij muziek van andere componisten uit. 
Thans zijn nog ongeveer 200 cantates van zijn hand bekend. Dat is slechts een 
deel van wat hij heeft geschreven. Veel is in de loop van de tijd verloren 
gegaan. 
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Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68 
Deze cantate beleefde haar eerste uitvoering op Tweede Pinksterdag 1725. 
De tekst is van Christiane Mariane von Ziegler. Zij gebruikte een liedstrofe van 
Salomo Liscow in het eerste deel. In het vijfde deel gebruikte zij de tekst van 
Johannes 3, vers 18. Deze bijbeltekst kwam voor in de schriftlezing voor die 
zondag. 
De delen 2 en 4 zijn uitgebreide bewerkingen van twee aria's die Bach eerder 
schreef voor de Jachtcantate (BWV 208), die in 1713 in Weimar ontstond. 
 
 
1. (Coro) 
Also hat Gott die Welt geliebt, 
Dass er uns seinen Sohn gegeben. 
Wer sich im Glauben ihm ergibt, 
 
Der soll dort ewig bei ihm leben. 
Wer glaubt, dass Jesus ihm geboren, 
 
Der bleibet ewig unverloren, 
Und ist kein Leid, das den betrübt, 
Den Gott und auch sein Jesus liebt. 

1. (Koor) 
Zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij ons Zijn zoon heeft gegeven. 
Wie zich in geloof aan Hem 

overgeeft, 
die zal eeuwig bij Hem leven. 
Wie gelooft dat Jezus voor hem is 

geboren, 
die gaat nooit verloren, 
en er is geen leed, dat hem bedroeft, 
die door God en ook door zijn Jezus 

wordt bemind. 
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2. Aria 
Mein gläubiges Herze, 
Frohlocke, sing, scherze, 
Dein Jesus ist da! 
Weg Jammer, weg Klagen, 
 
Ich will euch nur sagen: 
Mein Jesus ist nah.

2. Aria 
Mijn gelovig hart, 
jubel, zing, scherts, 
jouw Jezus is aanwezig! 
Weg met het gejammer, weg met het 

geklaag, 
ik wil jullie alleen maar zeggen: 
mijn Jezus is nabij. 

 
3. Recitativo 
Ich bin mit Petro nicht vermessen, 
Was mich getrost und freudig macht, 
Dass mich mein Jesus nicht 

vergessen. 
Er kam nicht nur, die Welt zu 

richten, 
Nein, nein, er wollte Sünd und 

Schuld 
Als Mittler zwischen Gott und 

Mensch vor diesmal schlichten.

 
3. Recitatief 
Ik ben met Petrus niet te vergelijken; 
wat mij geruststelt en blij maakt, 
is dat mijn Jezus mij niet heeft 

vergeten! 
Hij kwam niet alleen maar om de 

wereld te richten, 
neen, neen, Hij wilde zonde en 

schuld 
als bemiddelaar tussen God en de 

mens voor deze keer beslechten. 
 
4. Aria 
Du bist geboren mir zugute, 
Das glaub ich, mir ist wohl zumute, 
Weil du vor mich genug getan. 
 
Das Rund der Erden mag gleich 

brechen, 
Will mir der Satan widersprechen, 
So bet ich dich, mein Heiland, an. 

 
4. Aria 
Gij zijt geboren mij ten goede, 
dat geloof ik, mij is wel te moede, 
omdat Gij voor mij genoeg hebt 

gedaan. 
Al breekt het wereldrond in stukken, 
 
al wil de satan mij doen twijfelen, 
dan bid ik U, mijn Heiland, aan. 

 
5. Coro 
Wer an ihn gläubet, der wird nicht 

gerichtet; 
wer aber nicht gläubet, der ist schon 

gerichtet; 
denn er gläubet nicht an den Namen 

des eingebornen Sohnes Gottes. 

 
5. Koor 
Wie in Hem gelooft, die wordt niet 

veroordeeld; 
maar wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, 
want hij gelooft niet in de naam van 

de eniggeboren Zoon van God. 
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Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
Ralph Vaughan Williams werd geboren als zoon van een geestelijke op 
12 oktober 1872. Zijn vader overleed reeds in 1875. Hij groeide op in Leith Hill 
Place (Surrey), waar hij van een tante zijn eerste muziekles kreeg. Vanaf 1890 
studeerde hij aan de Royal Academy of Music in Londen. Daarna vervolgde hij 
zijn studies van 1892 tot 1895 aan het Trinity College van de Universiteit van 
Cambridge en in 1896 opnieuw in Londen, waar hij bevriend raakte met Gustav 
Holst. Verder studeerde hij 1897 bij Max Bruch in Berlijn. In 1908 was hij de 
laatste leerling van Maurice Ravel. 
In 1897 trouwde Vaughan Williams met Adeline Fisher. Van 1896 tot 1899 
werkte hij in Londen als organist. In 1903 begon hij met het verzamelen en 
publiceren van een collectie Britse liederen. Verder ontwikkelde hij een liefde 
voor de Britse muziek van de Renaissance. Samen beïnvloedden zij zijn 
compositiestijl. In 1905 werd hij muzikaal leider van het Leith Hill Musical 
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Festival (tot 1953), in 1906 publiceerde hij een 
nieuw Kerkzangboek, The English Hymnal. 
In 1910 publiceerde hij zijn eerste grote werk, 
A Sea Symphony, een symfonie, maar feitelijk 
een grote cantate voor soli, koor en orkest. In 
hetzelfde jaar werd ook zijn Fantasia on a 
Theme by Thomas Tallis gepubliceerd. In 1913 
volgde de tweede symfonie A London 
Symphony. 
In de Eerste Wereldoorlog diende hij vrijwillig 
bij de medische troepen in Frankrijk. Deze 
jaren lieten een diepe indruk bij hem na en 
beïnvloedden vooral zijn derde symfonie, de 
Pastoral Symphony voor sopraan en orkest. In 
1919 werd hij docent voor compositie aan het 
Royal College of Music in Londen (tot 1938). 
Hij dirigeerde ook de uitvoeringen van zijn 
eigen werken. 
Zijn werken werden onderscheiden met talrijke prijzen. Zijn ballet Job uit 1930 
naar het bijbelse verhaal van Job, de vierde symfonie (1935) alsook de na de 
Tweede Wereldoorlog gecomponeerde vijfde en zesde symfonie maakten hem 
heel bekend. In Engeland en daarbuiten werd hij ook bekend door zijn muziek 
voor harmonieorkest of militaire kapel. Heel populair is zijn Fantasie op het 

Renaissance lied Greensleeves voor 
strijkorkest. 
Voor de troonsbestijging van 
Koningin Elizabeth II schreef hij een 
arrangement van het koraal All people 
that on earth do dwell. 
 
Met zijn opera's had hij niet zoveel 
succes en ook zijn oratorische opera 
The Pilgrim's Progress naar John 
Bunyan, waaraan hij meer dan veertig 
jaar gewerkt had, heeft hem weinig 
succes gebracht. 
 
Hij overleed in zijn slaap op 
26 augustus 1958. 
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illustratie op de omslag van het klavier uittreksel. 

 
Five mystical songs 
Five Mystical Songs werd in 1911 gecomponeerd. Het zijn toonzettingen van 
gedichten uit de bundel The Temple: Sacred Poems and Private Ejaculations 
(1633) van priester George Herbert. 
Het werk werd voor het eerst uitgevoerd in 1911 op het Three Choirs Festival in 
Worcester. 
Vaughan Williams schreef deze muziek zo dat deze in verschillende 
bezettingen konden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bariton, koor (optioneel) 
en orkest, of bariton en piano of bariton, piano en strijkkwintet. 
Hoewel de stijl van de liederen heel verschillend is, is het de bedoeling dat zij 
als één geheel worden uitgevoerd. 
De eerste vier liederen zijn persoonlijke meditaties waarin de solist een 
sleutelrol speelt, vooral in het derde lied Love Bade Me Welcome waarin het 
koor een ondersteunende rol speelt (zachtjes en woordloos wordt de melodie 
O Sacrum Convivium ten gehore gebracht). Het vierde lied wordt alleen door de 
solist uitgevoerd, terwijl het vijfde lied juist het domein van het koor is. 
 
Een vertaling is bijzonder moeilijk te maken. De teksten stammen uit het begin 
van de 17e eeuw. Het waren mystieke liederen, die voor verschillende uitleg 
vatbaar waren. Ook werden door de dichter symbolen gebruikt, die de moderne 
21ste eeuwer niet meer kent. 
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1. Easter 
Rise heart; thy Lord is risen. Sing 

his praise 
Without delays, 
Who takes thee by the hand, that 

thou likewise 
With him may'st rise; 
That, as his death calcined thee to 

dust, 
His life may make thee gold, and 

much more, Just. 
 
Awake, my lute, and struggle for thy 

part 
With all thy art. 
The cross taught all wood to resound 

his name 
Who bore the same. 
His stretched sinews taught all 

strings, what key 
Is best to celebrate this most high 

day. 
 
Consort both heart and lute, and 

twist a song 
Pleasant and long: 
Or since all music is but three parts 

vied, 
 
And multiplied; 
O let thy blessed Spirit bear a part, 
 
And make up our defects with his 
sweet art.

1. Pasen 
Heb hoop, uw Heer is verrezen. Zing 

hem lof toe 
zonder dralen, 
hij, die u bij de hand neemt, opdat u, 

net als hij, 
tegelijk met hem mag verrijzen. 
Opdat, zoals zijn dood u tot as deed 

wederkeren, 
zijn leven u voorspoed mag brengen, 

en nog veel meer. Precies. 
 
Wordt wakker, mijn luit, en doe je 

best 
zo goed als je kunt. 
Het kruis leerde al het hout zijn 

naam te laten weerklinken. 
Alsook hen die hun kruis droegen. 
Zijn eindeloze kracht leerde alle 

snaren, welke toonsoort 
het best is om deze heel belangrijke 

dag te vieren. 
 
Kom samen, hart en luit, en breng 

een lied voort 
aangenaam en lang. 
Maar omdat alle muziek uit slechts 

drie delen bestaat die met 
elkaar wedijveren 

en elkaar versterken, 
laat uw gezegende Geest een deel 

dragen, 
en ons onze fouten met zijn zoete 

kunst vergeven. 
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2. I got me flowers 
I got me flowers to strew thy way; 
 
I got me boughs off many a tree: 
 
But thou wast up by break of day, 
 
And brought'st thy sweets along with 

thee. 
 
The Sun arising in the East, 
Though he give light, and the East 

perfume; 
If they should offer to contest 
With thy arising, they presume. 
 
Can there be any day but this, 
Though many suns to shine 

endeavour? 
We count three hundred, but we 

miss: 
There is but one, and that one ever. 

2. Ik zorgde voor bloemen 
Ik zorgde ervoor om u bloemen toe 

te werpen. 
Van vele boomtakken maakte ik 

erebogen: 
Maar u was al opgestaan bij de 

dageraad, 
En nam uw heerlijkheden met u mee. 
 
 
De zon, die in het oosten opkomt, 
hoewel hij licht geeft, en het oosten 

een heerlijke geur, 
als zij een wedstrijd zouden houden 
met uw opstanding, zijn zij durfals. 
 
Kan er een dag zijn als deze, 
waarop vele zonnen zich inspannen 

te schijnen? 
We tellen er driehonderd, maar we 

slaan er één over: 
er is er slechts één die altijd schijnt. 
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3. Love bade me welcome 
 
Love bade me welcome: yet my soul 

drew back, 
Guilty of dust and sin. 
But quick-ey'd Love, observing me 

grow slack 
From my first entrance in, 
 
Drew nearer to me, sweetly 

questioning, 
If I lack'd anything. 
 
A guest, I answer'd, worthy to be 

here: 
Love said, You shall be he. 
I the unkind, ungrateful? Ah, my 

dear, 
I cannot look on thee. 
Love took my hand, and smiling did 

reply, 
Who made the eyes but I? 
 
 
Truth, Lord, but I have marr'd them: 

let my shame 
 
Go where it doth deserve. 
And know you not, says Love, who 

bore the blame? 
My dear, then I will serve. 
You must sit down, says Love, and 

taste my meat: 
So I did sit and eat.

3. Liefde * vroeg me binnen te 
komen 
Liefde verwelkomde mij, toch trok 

mijn ziel zich terug, 
Schuldig aan aardse zaken en zonde. 
Maar opmerkzame Liefde, die me in 

de gaten hield, werd lui 
vanaf het eerste moment dat ik 

binnenkwam, 
kwam dichter bij, mij lieflijk vragend 
 
of ik ergens behoefte aan had. 
 
Een gast, antwoordde ik, waardig 

om hier te zijn: 
Liefde zei: Je zal hem zijn. 
Ik, de onvriendelijke, de 

ondankbare? Ach mijn lief, 
Ik kan je niet aankijken. 
Liefde nam mij bij de hand, en 

antwoordde glimlachend, 
Wie anders dan ik, had een oogje op 

je? 
 
Eerlijk, Heer, maar ik heb ze te 

schande gemaakt, laat mijn 
schande 

gaan waar die hoort te zijn. 
En weet je dan niet, zegt Liefde, wie 

schuld droeg? 
Mijn lief, laat mij maar boeten. 
Jij moet gaan zitten, zegt Liefde, en 

proef mij. 
Dus ging ik zitten en deed het. 
 
 
* Hiernaaast treft u een alternatieve 
vertaling aan. 
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3. God vroeg me binnen te 
komen 
God zei: wees welkom, maar mijn 

ziel kromp in 
Door wat ik had misdaan, 
Maar liefdevol zag Hij mijn 

aarzeling 
Bij het naar binnen gaan, 
 
En lief was ook de toon waarop Hij 

sprak: 
Of er nog iets ontbrak. 
 
Een gast, zei ik, die hier een plaats 

verdient. 
Hij zei: die gast ben jij. 
Ik die vol zonde is? U hier te zien 
 
Is al te hoog voor mij. 
Maar wie zorgde ervoor dat jij Mij 

ziet, 
Vroeg Hij, was ik dat niet? 
 
 
Jawel Heer, maar vertroebeld is 

mijn blik; 
 
Mijn schuld verdient geen eer. 
Wie anders, zegt Hij, draagt die 

schuld dan ik? 
U zal ik dienen, Heer. 
Kom, eet zo vaak mijn Lichaam als 

het kan. 
Ik kwam en at ervan.  
 
Vertaling: 
Arie van der Krogt 
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4. The Call 
Come, my Way, my Truth, my Life: 
 
Such a Way, as gives us breath: 
Such a Truth, as ends all strife: 
 
Such a Life, as killeth death. 
 
Come, My Light, my Feast, my 

Strength: 
Such a Light, as shows a feast: 
Such a Feast, as mends in length: 
 
Such a Strength, as makes his guest. 
 
 
Come, my Joy, my Love, my Heart: 
 
Such a Joy, as none can move: 
 
Such a Love, as none can part: 
 
Such a Heart, as joys in love.

4. De roep 
Kom, mijn Weg, mijn Waarheid, 

mijn Leven: 
Zo'n Weg, die ons adem geeft: 
Zo'n Waarheid, die alle conflicten 

beslecht: 
Zo'n Leven, dat de dood overwint. 
 
Kom, mijn Licht, mijn Festijn, mijn 

Kracht: 
Zo'n Licht, dat een Festijn laat zien: 
Zo'n Festijn, dat steeds maar 

verbroedert, 
Zo'n Kracht, om tot zijn gast te 

maken. 
 
Kom, mijn Vreugd, mijn Liefde, mijn 

Hart: 
Zo'n Vreugd, die niemand kan 

verplaatsen: 
Zo'n Liefde, die niemand kan 

afnemen: 
Zo'n Hart, dat geniet van de liefde. 
 

 
George Herbert (1593-1633)
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5. Antiphon 
Let all the world in every corner 

sing, 
My God and King! 
 
The heavens are not too high, 
His praise may thither fly: 
The earth is not too low, 
His praises there may grow. 
 
Let all the world in every corner 

sing, 
My God and King! 
 
The church with Psalms must shout. 
 
No door can keep them out: 
But above all, the heart 
Must bear the longest part. 
 
Let all the world in every corner 

sing, 
My God and King!

5. Antifoon 
Laat de hele wereld in elk hoekje 

zingen, 
Mijn God en Koning! 
 
De hemelen zijn niet te hoog, 
zijn lofzang zal daar heen vliegen: 
De aarde is niet te laag, 
zijn lofzangen zullen daar groeien. 
 
Laat de hele wereld in elk hoekje 

zingen, 
Mijn God en Koning! 
 
De kerk moet de psalmen 

rondbazuinen. 
Geen deur kan hen buitensluiten. 
Maar boven alles moet het hart 
de belangrijkste rol spelen. 
 
Laat de hele wereld in elk hoekje 

zingen, 
Mijn God en Koning! 

 
 
 
 

Accountantskantoor

Registeraccountant
J.K. Bischoff

Orionstraat 21
1622 BR  Hoorn

tel. 0229 - 24 09 55
fax 0229 - 24 79 31
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Vrienden van Soli Deo Gloria 
 
 
 
 

Wist u dat er een mogelijkheid is om vriend(in) van Soli te worden? 
 

Dit bent u al bij een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 (of meer). 
 
 

U heeft dan recht op: 
• één gratis toegangskaart voor één concert per jaar 
• één gratis consumptie in de pauze van een concert 

• drie keer per jaar toezending van ons blad "De Engelenbak" 
 
 

Als u hiervoor geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met onze secretaris 
mevr. Mia Faber 

Waterkers 75 
1689 PK  Zwaag 

0229-241154 
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John Rutter (geb. 1945) 
John Rutter werd in 1945 geboren 
en ontving zijn eerste muzikale 
onderwijs als koorzanger op de 
Highgate School. Daarna 
studeerde hij muziek aan het 
Clare College in Cambridge. Daar 
schreef hij ook zijn eerste 
composities. 
Vanaf 1975 was hij Director of 
Music op het Clare College. Onder 
zijn leiding heeft het koor een 
aantal opnames gemaakt. 
In 1979 gaf hij deze baan op om meer tijd te hebben voor het componeren. 
Toen richtte hij ook de Cambridge Singers op, een koor dat vooral opnames 
maakt. Thans verdeelt hij zijn tijd tussen componeren en dirigeren. 
 
 
Magnificat 
De tekst van het Magnificat is afkomstig uit Lucas 1: 46-55. De tekst geeft de 
vreugde en het geloof weer als Maria hoort dat zij Christus zou baren. 
Het Magnificat is een geliefde tekst in zowel de katholieke liturgie als de 
Anglicaanse avonddienst. 
Veel componisten hebben deze tekst op muziek gezet, waaronder ook Johann 
Sebastian Bach. Hij vulde de liturgische tekst ook aan met andere teksten. 
John Rutter wilde deze tekst al lang op muziek zetten, maar kon de juiste 
benadering niet vinden. Op een gegeven moment kwam de associatie met 
Maria-feesten in Spaanstalige landen naar boven. Daar zijn de Maria-feesten 
vreugdevolle gebeurtenissen waar mensen al vierend de straat op gaan in zang, 
dans en optocht. Deze beelden van viering in de buitenlucht waren een leidraad 
bij het componeren, zoals Rutter zich pas later realiseerde. 
Wél heeft hij bewust en naar het voorbeeld van Bach de liturgische tekst 
uitgebreid. In dit geval met een lieflijk oud-Engels gedicht Of a Rose en het 
gebed Sancta Maria – die beide de relatie met Maria versterken. Ook gebruikte 
hij in het derde deel fragmenten uit de gregoriaanse mis Missa cum jubilo. 
Het Magnificat is in het begin van 1990 gecomponeerd en beleefde haar 
première in maart van datzelfde jaar in de Carnegie Hall in New York. 
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1. Magnificat
Magnificat anima mea Dominum: 
et exsultavit spiritus meus in Deo 
salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae 
suae: 
 
ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes. 

Met hart en ziel prijs ik de Heer, 
en ik juich om God, mijn redder. 
 
Want hij heeft zich het lot 
aangetrokken van mij, zijn minste 
dienares. 
Voortaan zullen jong en oud mij 
gelukkig prijzen.

 
2. Of a Rose, a lovely Rose (Engels, 15e eeuw)
Of a Rose, a lovely Rose, 
Of a Rose is all my song. 
Hearken to me, 
both old and young, 
How this Rose began to spring; 
A fairer rose to mine liking 
In all this world ne know I none. 
 
Five branches of that rose there 
been, 
The which be both fair and sheen; 
The rose is called Mary, heaven's 
queen. 
Out of her bosom a blossom sprang. 
 
The first branch was of great 
honour; 
That blest Marie should bear the 
flow'r; 
There came an angel from heaven's 
tower 
To break the devil's bond. 
The second branch was great of 
might, 
That sprang upon Christmas night; 
The star shone over Bethlem bright, 
 
That man should see it both day and 
night. 

Over een Roos, een lieflijke Roos 
Over een Roos gaat heel mijn lied. 
Luistert, 
jong en oud 
Hoe deze roos ontlook. 
Een schoner roos is volgens mij in 
heel de wereld niet gekend. 
 
Vijf takken had de roos, 
 
ieder schitterend en schoon 
De roos droeg de naam van Maria, 
de koningin der hemelen, 
Uit haar boezem ontlook een 
bloesem. 
Van grote eer was de eerste tak, 
 
Opdat de zalige Maria de bloem 
mocht dragen 
Kwam een engel uit 's hemels toren 
 
Om de band des duivels te 
verbreken. 
Van grote kracht was de tweede tak, 
Ontloken in de nacht van Kerst 
De ster scheen helder boven 
Bethlehem, 
Zichtbaar voor een ieder, dag en 
nacht. 
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The third branch did spring and 
spread; 
Three kinges then the branch gan led 
Unto Our Lady in her child-bed; 
Into Bethlem that branch sprang 
right. 
The fourth branch it sprang to hell, 
The devil's power for to fell: 
 
That no soul therein should dwell, 
 
The branch so blessedfuliy sprang. 
The fifth branch it was so sweet, 
It sprang to heav'n, both crop and 
root, 
Therein to dwell and be our bote; 
 
So blessedly it sprang. 
Pray we to her with great honour, 
She that bare the blessed flow'r, 
To be our help and our succour, 
And shield us from the fiendes bond. 

De derde tak spreidde en zich 
verbreidde. 
Drie koningen leidde de tak naar het 
kraambed van Onze Vrouwe; 
in Bethlehem ontlook deze tak met 
recht. 
De vierde tak voerde tot de hel, 
Om de kracht van de duivel te 
vellen: 
Opdat geen ziel in de hel hoefde 
blijven, 
Ontlook vol zegen deze tak. 
Zo zoet was de vijfde tak, 
dat hij voerde naar de hemel, van 
top tot teen, 
Om daar te wonen en genade te 
vinden, 
Ontlook deze tak zo zegenrijk. 
Bidden we tot haar met grote eer, 
Zij die de gezegende bloem droeg, 
Ons tot hulp en ons tot redding 
Ter bescherming voor de duivelse 
band. 

 
3. Quia fecit mihi magna
Quia fecit mihi magna qui potens 
est: 
et sanctum nomen eius. 

Want de machtige God heeft grote 
dingen voor mij gedaan, 
en heilig is zijn naam.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
 
Hosanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig, God, Heer der 
heerscharen. 
Hemel en aarde zijn vol van Uw 
glorie: 
Hosanna in den hoge.

 
4. Et misericordia
Et misericordia eius a progenie 
in progenies timentibus eum. 

Hij is barmhartig voor wie hem 
eerbiedigen van geslacht tot 
geslacht.
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5. Fecit potentiam
Fecit potentiam in brachio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 
 
Deposuit potentes de sede, 
 
et exaltavit humiles. 

Hij heeft Zijn kracht getoond: 
de hoogmoedigen uiteengejaagd, 
hun plannen verijdeld, 
de machtigen van hun voetstuk 
gestoten, 
maar de geringen heeft Hij 
verheven.

 
6. Esurientes
Esurientes implevit bonis: 
 
et divites dimisit inanes. 
 
Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. Sicut 
locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula. 

Wie honger leden, heeft Hij met alle 
goeds overladen, 
maar wie rijk waren heeft Hij met 
lege handen weggestuurd. 
Zoals Hij onze voorouders had 
beloofd, is Hij zijn dienaar Israel te 
hulp gekomen, om Zijn 
barmhartigheid te bewijzen aan 
Abraham en zijn nakomelingen,voor 
altijd en eeuwig.

 
7. Gloria Patri
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto, 

Ere zij de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest.

Sancta Maria, succurre miseris, 
 
iuva pusillanims, refove flebiles: 
 
ora pro populo, interveni pro clero, 
 
intercede pro devoto femineo sexu: 
 
sentiant omnes tuum iuvamen, 
 
quicumque tuum sanctum implorant 
auxilium. 
Alleluia.

Heilige Maria, helpt de 
noodlijdenden, 
help de weekhartigen, troost de 
wenenden: 
bid voor het volk, rijk de dienaren 
van de kerk de helpende hand, 
wees een voorspraak voor alle 
vrome vrouwen: 
moge allen de kracht van uw hulp 
voelen, 
wie ook in gebed om uw heilige hulp 
vraagt. 
Alleluia.

Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, 
et in saecula saeculorum. Amen.

Als in den beginne, zo nu en altijd, 
 
tot in eeuwigheid. Amen.
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Houdt u van zingen? 
Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Vooral onze mannenstemmen kunnen uitbreiding gebruiken. 
U kunt vrijblijvend eens een paar avonden komen luisteren en 

meezingen. 
Voor het volgende najaarsconcert studeren wij Ode for St. Cecilia's Day 

van G.F. Händel, de Cantata Ecologica van Steven Hoogenberk en 
delen uit Die Schöpfung, van F.J. Haydn in. 

 
 
 

Onze repetitie is 
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 

 
adres: West-Friese Vrije School Parcival 

Nachtegaal 146 
Hoorn 

 
U kunt Soli ook steunen door donateur te worden: 

gironummer 455446 
t.n.v. de penningmeester van Soli Deo Gloria 

te Hoorn 
onder vermelding van "donatie" 

 
Ons volgende concert hopen wij te geven op 

Witte Donderdag 20 maart 2008. 
Uitgevoerd wordt dan opnieuw de 

Johannes Passion 
van J.S. Bach 

in de Oosterkerk te Hoorn, aanvang 20.00 uur. 
 

Wilt u meer informatie, bel dan met de voorzitter, 
de heer K. Molenaar, tel. 0228-313280 

 
 

Bezoek ook eens onze homepage: 
www.solideogloria-hoorn.nl 
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van 
• Provincie Noord-Holland 
• Gemeente Hoorn 
• onze adverteerders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
grafische verzorging: Jaap Hardy 
vertaling Five Mystical Songs: Jaap Hardy 


