
 

 

 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

Programma: 

Arvo Pärt:   Solveggio 

Maurice Duruflé: Ubi Caritas 

Gounod:   Requiem 

Pauze 

Gounod:    Messe Solennelle de Sainte-Cécile  
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Geachte bezoekers,  
 
Vanmiddag wordt u een Frans concert voorgeschoteld met 
een bijzondere amuse: een a-capellakoorwerk van Arvo Pärt 
(Estland) getiteld Solveggio. Daarna de Franse componisten 
Duruflé (een voorgerecht) en Gounod (het hoofdgerecht). 
Dat laatste valt in twee delen uiteen, voor de pauze het te weinig uitgevoerde 
ontroerende Requiem en na de pauze zijn imposante Ceciliamis. 
 
U was gewend dat wij ons lieten begeleiden door een professioneel orkest. Dit keer 
hebben wij, genoodzaakt door de krappe financiële positie van ons koor, gekozen 
voor slechts één begeleidend instrument, de piano, bespeeld door Alexander 
Koeznetsov. Deze pianist begeleidt ons sinds enige tijd ook bij de repetities en 
heeft daarmee de plaats ingenomen van Aukje Broers die jarenlang onze vaste 
begeleidster was. 
 
Zoals u wellicht weet uit ons vorige programmaboekje, zijn wij om financiële 
redenen ook niet meer in staat de Johannes Passion jaarlijks uit te voeren. Dat zal 
weer gebeuren in 2018, als Soli haar honderdjarig bestaan viert. Komend voorjaar 
zullen wij wel van ons laten horen met een verrassend middagconcert en op 
zondag 23 april. Ik hoop dat u ook dan weer de weg naar de Oosterkerk weet te 
vinden. 
 
Ik wens u een aangenaam concert toe. 

Jan Lodde, voorzitter 
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De Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is opgericht op 16 december 1918 na een 
fusie van twee christelijke, gemengde zangverenigingen. Het repertoire bestaat uit 
muziekstukken voor solisten, koor en orkest met in z’n algemeenheid een 
geestelijk karakter. Dat kunnen bijvoorbeeld oratoria, cantates en missen zijn. Het 
koor geeft tot nu toe elk jaar twee uitvoeringen in de Oosterkerk te Hoorn. Al 
gedurende een reeks van jaren voerde het koor jaarlijks op Witte Donderdag de 
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. In verband met de beperkte 
financiële middelen van het koor is gekozen voor een uitvoering om de twee jaar. 
Het najaarsconcert is heel afwisselend: werken van bekende of minder bekende 
componisten van 1650 tot heden. 
 

Dirigent Marcel Joosen studeerde bij Jan Pasveer aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en behaalde in 
1983 het diploma Koordirectie Uitvoerend Musicus. Een jaar 
eerder studeerde hij aan dit conservatorium af voor het 
hoofdvak piano. Hij is werkzaam als docent piano, musical en 
eigentijdse zang. Daarnaast is hij artistiek leider van 
Toonkunst Alkmaar, de oratoriumverenigingen Soli De Gloria 
te Hoorn, Stem en Snaren te Enkhuizen en het Pauluskoor te 
Amstelveen. Bij Soli Deo Gloria leidt hij de jaarlijkse 
uitvoering van Bachs Johannes Passion. Van de 
najaarsconcerten van ‘Soli’ noemen wij Mozarts Requiem, het Magnificat en het 
Requiem van Rutter, De Schipbreuk van Wagenaar, de Elias van Mendelssohn en de 
Cantata Ecologica van Steven Hoogenberk. Met projectkoren gaf hij concerten in 
Boedapest, Berlijn en dit najaar nog in Praag.  
 
Sopraan Diane Verdoodt is een regelmatige gast bij de 
uitvoeringen van Soli Deo Gloria. In maart nog zong zij bij de 
uitvoering van de Johannes Passion. Na het behalen van haar 
eerste prijs zang aan het Koninklijk Muziekconservatorium te 
Brussel bij Louis Devos studeerde zij verder bij o.a. Professor 
Rudolf Bautz te Aachen. Ze behaalde ook het diploma 
Docerend Musicus in het Muziekconservatorium te Zwolle. 
Zij debuteerde in het Amsterdamse Concertgebouw met het 
Requiem van Andrew Lloyd Webber en gaf daar tevens een 
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recital met tenor Ludwig van Gijsegem. Grote Europese muziekfestivals deden een 
beroep op haar, waaronder het Festival M.A.Charpentier Versailles en het Holland 
Festival. Door haar universele zangtechniek is het concertrepertoire van Diane 
Verdoodt uitermate uitgebreid. Diane Verdoodt is hoofdvakdocente solozang in 
het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. 
 
De alt Eske Tibben groeide op in een muzikale familie. In 2008 
begon zij de studie Docent Muziek klassiek piano aan het 
Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hier ontdekte zij 
haar zangtalent en werd door de sopraan Hanneke de Wit 
aangemoedigd om Klassieke Zang te gaan studeren. Inmiddels 
heeft Eske haar Bachelor Klassieke Zang in juni 2015 glansrijk 
afgerond. Zij heeft zich ontwikkeld tot een veelgevraagd 
soliste. Zo zong ze bijvoorbeeld Bachs Weihnachtsoratorium 
en de Johannes Passion, de Paulus en Elias van Mendelssohn, 
het Requiem van Mozart en de Messiah van Händel. Zij zingt naast oratoria ook 
graag operarepertoire en beweegt zich soepel binnen de diverse stijlperiodes. Ook 
als ensemblezangeres heeft zij zich inmiddels bewezen. Bij de Nederlandse 
Reisopera zong zij in 2015 mee in het operakoor tijdens de producties Madama 
Butterfly en Orphée. Eske volgde lessen bij o.a. Hanneke de Wit, Marion van den 
Akker, Marcel Boone en Sinan Vural. Masterclasses kreeg zij van Johannette 
Zomer, Pièrre Mak, Valérie Guillorit, Margreet Honig, Amand Hekkers, Nico van der 
Meel en Paul Triepels. 
 
Na een succesvol afgeronde studie geneeskunde aan de 
Universiteit van Maastricht, genoot de lyrische tenor Peter 
Vos, zijn zangopleiding bij Christa Wolfs-Van den Bosch, 
sopraan, en tenoren Jos van Eyck en Manfred Jung tot 
medio 2008. Hij volgde masterclasses bij John Bröcheler 
en Kurt Moll. Vanaf eind 2010 tot diens overlijden in 2012 
werd hij gecoacht door Hein Meens. 
Hij zong een verscheidenheid aan opera- en 
opeterrerollen in vele talen in binnen- en buitenland, in 
bijv. Faust van Gounod, Die lustige Witwe van Lehár, maar ook de titelrol van de 
Roermondse dialectopera Schinderhannes van E. Seipgens uit 1864. Verder was hij 
halve finalist aan het 1e Cantilena Gesangswettbewerb in Bayreuth in 2007 en 
laureaat aan het Robert Stolz Gesangswettbewerb in Hamburg in 2003. In 2005 
was Peter finalist in het tv-programma Una Voce Particolare. Hij heeft een fors 
groeiend oratoriumrepertoire, waaronder de passionen en de cantates van Bach, 
Dvoraks Stabat Mater, Francks Les sept dernières paroles du Christ en croix, Haydns 
Die Schöpfung en Händels Messiah. 
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De bas Jelle Draijer begon tijdens zijn studie Engels en 
geschiedenis aan de lerarenopleiding V.L.-V.U. in Amsterdam 
met zingen als hobby. Hij nam zanglessen bij zijn tante, Heleen 
Draijer. Na twee jaar ging hij naar het Amsterdams 
Conservatorium waar hij les kreeg van Erna Spoorenberg en 
Ruud van der Meer. In 1977 werd hij lid van het Nederlands 
Kamerkoor en zette hij zijn studie bij Heleen Draijer voort. Met 
het werk in het koor kwamen er ook engagementen buiten het 
koor, waarbij hij werkte met dirigenten als Frans Brüggen, 
Gustav Leonhardt, Ton Koopman, met verschillende instrumentale en vocale 
ensembles waaronder Il Fondamento, Combattimento. Op een aantal cd-opnamen 
is Jelle Draijer als solist te beluisteren, waaronder die van de Krönungsmesse, de 
Vesperae Solennes de Confessore en het Requiem van Mozart met het Orkest van 
de 18e Eeuw o.l.v. Frans Brüggen, Jetzt immer Schnee van Sofia Gubaidulina o.l.v. 
Reinbert de Leeuw. Jelle Draijer is voor Soli Deo Gloria geen onbekende. Niet alleen 
heeft hij in deze kerk regelmatig de Christuspartij in de Bachs Johannes Passion 
gezongen, ook in de najaarsconcerten van ‘Soli’ was hij meermalen te beluisteren, 
zoals in 2014 met Haydns Stabat Mater en de Litaniae Lauretanae van Mozart. 
 

Alexander Koeznetsov werd in 1950 geboren in Astrakan 
(Rusland). In 1970 deed hij eindexamen aan het 
muziekcollege van Astrakan en ging daarna naar het 
conservatorium in Kiev. Na het beëindigen van zijn opleiding 
aan het conservatorium (1975) werkte hij tot 1980 bij het 
Opera- en Ballettheater van Novosibirsk als begeleider en 
co-repetitor van zangers. Vanaf 1979 was hij vakdocent 
piano en hoofd van de afdeling begeleiding en kamermuziek 
bij het muziekcollege van Novosibirsk. Verder doceerde hij 
in de jaren 1990-1992 methodiek op het conservatorium 

van Novosibirsk en was hij begeleider van violisten en cellisten op de speciale 
school voor begaafde kinderen in dezelfde plaats. Daarnaast trad hij met 
verschillende vocalisten en instrumentalisten op in onder meer St. Petersburg en 
Moskou. 
Sinds hij in 1995 in Nederland kwam wonen, verleende hij zijn medewerking aan 
diverse operaproducties o.a. van de Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, 
Opera Minora en Opera Spanga. Verder begeleidde hij masterclasses van Cora 
Canne Meijer, Willard White en Galina Vishnevskaja. Hij werkte tussen 1995 en 
2004 als co-repetitor bij het Rotterdams Conservatorium. Momenteel houdt hij 
zich bezig met het coachen van zangers en het begeleiden van koren en solisten. 
Vanaf 2007 is hij pianist en repetitor bij Thalia Opera & Operette Amsterdam en 
sedert 2008 tevens dirigent. 
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Plaats voor advertentie Sprint Print 
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Arvo Pärt (1935) 
Het concert wordt geopend met een kort a-capellawerkje 
van de hedendaagse Estse componist Arvo Pärt, genaamd 
Solveggio. De tekst is heel simpel: ‘do-re-mi-fa-so-la-si-do’. 
Maar in plaats van een simpele toonladder hoort u een 
ingewikkeld klankenpatroon dat, gelukkig wel, weer netjes 
op ‘do’ uitkomt.  
 
 
 
 
 

Maurice Duruflé (1902 - 1986) 
Als tweede voorgerecht zingt Soli, ook weer a capella, een 
kort stuk van de Franse componist Maurice Duruflé: Ubi 
Caritas. Dit is van oorsprong een vroegchristelijke hymne, 
voorheen gezongen bij de voetwassing op Witte Donderdag, 
tegenwoordig bij het offertorium in de mis van Witte 
Donderdag als het ‘laatste avondmaal’ wordt herdacht. 
Duruflé heeft de Gregoriaanse melodie bewerkt tot een 
vierstemmig koorwerk, waarin hij alleen de eerste strofe 
heeft gebruikt. 
 
Tekst en de vertaling: 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Congregavit nos in unum Christi 
amor.  
Exsultemus et in ipso jucundemur.  
Timeamus et amemus Deum vivum  
et ex corde diligamus sincero. 

 Waar barmhartigheid en liefde is, daar 
is God. 
De liefde van Christus heeft ons 
verenigd. 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben. 
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Charles François Gounod (1818 – 1893) 
 
Charles Gounod werd op 17 juli 1818 in 
Parijs geboren. De biografie van Charles 
Gounod wordt gekenmerkt door alle 
karakteristieke kunstenaarsallures. Zijn 
gemoedstoestanden wisselen tussen 
ambitie en moedeloosheid, rusteloze 
werkzaamheid en crisis, 
beminnelijkheid en twistziek gedrag, 
huwelijkstrouw en geneigdheid tot 
buitenechtelijke affaires. In zijn jeugd 
droomde hij ervan priester te worden 
en in kloosterlijke afzondering te leven. 
Hij noemde zichzelf een bepaalde tijd 
abbé en droeg een soutane. 
 
Jeugd en opleiding 
 

Gounod was de tweede zoon van een kunstenaarsechtpaar: zijn vader François-
Louis Gounod (1758-1823) was een kunstschilder en zijn moeder Victoire 
Lemachois (1780-1858) een bekwaam pianiste. Gounod kreeg zijn basisopleiding 
aan het Lycée Saint-Louis, waar hij in 1835 zijn diploma behaalde. Van zijn moeder 
kreeg hij zijn eerste pianolessen. Hij studeerde eerst privé bij Antonín Rejcha en 
vanaf 1836 aan het Conservatoire National Supérieur de Musique van Parijs bij 
onder andere Jacques Fromental Halévy (fuga en contrapunt), Jean-François 
Lesueur (compositie), Ferdinando Paër, Luigi Cherubini en Pierre Zimmermann. In 
1839 won hij met zijn cantate Fernand de Prix de Rome en daarmee een drie jaar 
durende reis naar Rome, waar hij woonde in de Villa Medici. Hij bestudeerde er de 
muziek van de oude meesters, vooral Italiaanse kerkmuziek van Giovanni da 
Palestrina. 
 
Leven en werken 
 

Na zijn terugkomst werd Gounod Maître de Chapelle en organist in de kerk van de 
Missions étrangères in Parijs. Hij wilde priester worden en studeerde van 1846 tot 
1848 aan St. Sulpice en woonde vanaf 1847 in een klooster van de Karmelieten. In 
1852 huwde hij met Anne Zimmermann, de dochter van zijn pianoleraar aan het 
conservatorium. Van 1852 tot 1860 was hij directeur van het L'Orphéon de la Ville 
de Paris, het grootste mannenkoor van Parijs. Van 1870 tot 1875 woonde hij in 
Londen, waar hij het koor Gounod's Choir oprichtte dat later de Royal Choral 
Society werd. 
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Gedurende zijn gehele carrière bewoog Gounod zich tussen kerkmuziek en 
wereldlijke werken. Daarvan getuigt een omvangrijk oeuvre: liederen (die hij 
romances of eenvoudigweg ‘mélodies’ noemde), koralen, motetten, missen, 
oratoria, schouwspelmuziek en rond 20 toneelwerken (menig ervan uitsluitend als 
fragment bewaard). Iets minder omvangrijk is de lijst van zijn instrumentale 
werken, waartoe behoren het vroege orkestwerk Scherzo (1837), twee symfonieën 
(beide 1851), twee marsen, verschillende pianostukken en als laatste de 
belangrijke Petite symfonie voor harmonieorkest. 
 
De voortrekker van een Franse nationale stijl 
 

De kerkmuziek van Gounod is vaak ten onrechte als imitatie van Palestrina's en 
Händels werken gezien. Maar de kracht van Gounod was de bevrijding van de 
Franse muziek van de Italiaanse en Duitse invloeden en dat herkenden en 
waardeerden vooral patriottische kunstenaars zoals Camille Saint-Saëns, Paul 
Dukas, Claude Debussy en Maurice Ravel. De liturgische muziek is ingebed in een 
romantisch fluïdum, dat samensmelt met een sobere religiositeit. Daarvoor is de 
door vele critici als pseudokunst geziene Bach-meditatie over de prelude in C-groot 
uit het 1e deel van het Wohltemperiertes Klavier, het tot een ‘wereldhit’ geworden 
Ave Maria, een overtuigend bewijs. De grote inkomsten uit zijn gehele oeuvre 
maakten het Gounod mogelijk een normaal leven in zijn villa in Montretout te 
voeren, ook in zijn laatste jaren. Hij werd benoemd tot lid van de Parijse Academie 
en tot Commandeur in het Legioen van Eer. Een foto van zijn staatsbegrafenis in 
oktober 1893 getuigt van de buitengewone verering voor de veelvoudig 
getalenteerde Maître. 
 

Bron: Wikipedia 
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Requiem 
 

Aangeslagen door de dood van zijn 
kleinzoon Maurice, nam Gounod op late 
leeftijd nog één keer de pen ter hand. 
De eerste maten van het Requiem 
schreef hij op 21 maart 1891, hij 
voltooide het werk in 1893. Hoewel hij 
zich erg vermoeid voelde, ging Gounod op de ochtend van de 15e oktober 1893 
samen met zijn toegewijde leerling en trouwe compagnon Henri Büsser ter kerke. 
Na het middageten nam hij plaats achter zijn vleugel om een pianobewerking van 
het prachtige ‘Benedictus’ te voltooien. Zijn vrouw vond hem in zijn studeerkamer 
met zijn hoofd rustend op de tafel naast de geopende partituur van het Requiem. 
Gounod was getroffen door een hersenbloeding en kwam niet meer bij bewustzijn; 
hij stierf drie dagen later op 18 oktober 1893 met een crucifix in zijn handen. 
Enkele maanden later, in de Goede Week van 1894, vond de première van het 
Requiem plaats. Een tweede uitvoering, in oktober 1894, was bedoeld als officieel 
postuum eerbetoon in aanwezigheid van Gounods familie en vele beroemdheden 
onder wie Ambroise Thomas en Giuseppe Verdi. 
Om uitvoeringen van het requiem te bevorderen maakte Henri Büsser drie 
verschillende versies. De laatste versie voor strijkkwintet, harp en orgel geeft 
waarschijnlijk het beste de intenties van de componist weer. Voor Gounod moest 
sacrale muziek vooral oprecht, eerlijk en contemplatief zijn. 
 
De compositie nader bekeken 
 

Net als in het beroemde Requiem van Gabriel Fauré negeert Gounod in zijn 
Requiem de verschrikkingen van het laatste oordeel. In het ‘Introïtus (Kyrie)’ 
schildert Gounod de weg naar het eeuwig licht met een voortdurende (eeuwige) 
herhaling van het thema en een afwisseling van crescendo’s en decrescendo’s. 
Geen stormachtig, heftig begin bij het ‘Dies Irae’ zoals bij tijdgenoten van Gounod – 
denk aan Verdi – maar juist een mysterieus en ritmisch beginmotief. De meest 
angstaanjagende teksten over gruwel, dood en oordeel worden muzikaal voorzien 
van de mooiste passages uit het werk. 
Het ‘Recordare’, eerst gezongen door de sopraan dan overgenomen door het koor 
heeft een zeer sereen karakter: alsof de hemel open gaat. 
Het ‘Sanctus’ is een deel van vertroosting en licht. Melodieus, transparant en 
vertrouwen uitstralend. 
Mystiek, sensueel en onopgesmukt is het ‘Benedictus’, het wordt gezongen als een 
wiegelied. 
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Het ‘Pie Jesu’ komt met zijn onverwachte chromatiek en beschouwende karakter 
het dichts bij de klankwereld van Franz Liszt. De compositie besluit met een 
langzame, oneindige ‘berceuse’, op de grens van de stilte. 
Het ‘Agnus Dei’ is een zeer geïnspireerde compositie. Het lijkt of Gounod de 
luisteraar wil uitnodigen hem te volgen op zijn glorierijke tocht naar de 
eeuwigheid. 
 
 

Tekst en vertaling Requiem 
 

   

Introït et Kyrie 
 

Requiem aeternam dona eis Domine: 
et lux perpetua luceat eis. 
 
Te decet hymnus Deus in Sion, 
 
et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 

 Geef hun eeuwige rust, o Heer, 
En laat het eeuwig licht op hen 
schijnen. 
U komt een lofzang toe, o God, op de 
Zion, 
Een gelofte zal U betaald worden in 
Jeruzalem. Verhoor mijn gebed 
Alle vlees zal voor U komen. 

 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

 Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

   

Sequens 
 

Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla: 
Teste David cum Sibylla. 
 
Quantus tremor est futurus, 
quando judex est venturus, 
cuncta stricte discussurus! 
 
Tuba mirum spargens sonum 
per sepulcra regionum. 
Coget omnes ante thronum. 
 
Mors stupebit et natura, 
cum resurget creatura, 
judicanti responsura. 

 Deze dag, deze dag van toorn, 
zal de wereld wegteren tot as, 
zoals voorspeld door David en de 
Sibille. 
Wat een siddering zal er zijn 
wanneer de rechter zal komen 
om alles nauwgezet te onderzoeken! 
 
De trompet, zijn wonderbaarlijke 
klank verspreidend over de graven 
van de landen, roept allen bijeen voor 
de troon. 
Dood en natuur zullen verstomd 
staan wanneer het schepsel zal 
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Liber scriptus proferetur, 
in quo totum continetur, 
unde mundus judicetur. 
 
Judex ergo cum sedebit, 
quidquid latet apparebit: 
Nil inultum remanebit. 
 
Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturus? 
Cum vix justus sit secures. 
 
 
Rex tremendae majestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis. 
 
Recordare, Jesu pie, 
quod sum causa tuae viae: 
ne me perdas illa die. 
 
Quaerens me, sedisti, lassus: 
redemisti crucem passus: 
tantus labor non sit cassus. 
 
Juste judex ultionis, 
donum fac remissionis, 
ante diem rationis. 
 
Ingemisco tanquam reus: 
culpa rubet vultus meus: 
Supplicanti parce Deus. 
 
Qui Mariam absolvisti, 
et latronem exaudisti, 
mihi quoque spem dedisti. 
 
Preces meae non sunt dignae: 
sed tu bonus fac benigne, 
ne perenni cremer igne. 
 

verrijzen om voor de rechter 
rekenschap af te leggen. 
Het geschreven boek zal gebracht 
worden waarin alles staat waardoor 
de wereld veroordeeld zal worden. 
 
Wanneer de rechter zijn plaats 
inneemt zal alles dat verborgen is 
verschijnen: niets zal ongewroken 
blijven. 
Wat zal ik beklagenswaardige dan 
zeggen? Op welke beschermer zal ik 
een beroep doen wanneer zelfs de 
rechtvaardige mens ternauwernood 
veilig is? 
Koning van ontzagwekkende 
grootsheid, die om niet redt wie te 
redden zijn, red mij, bron van 
goedheid. 
Gedenk, goede Jezus, dat ik de reden 
ben voor uw [kruis]weg, stort mij niet 
in het verderf op die dag. 
 
Trachtend mij te bereiken, liet Gij U 
vernederen, Gij redde mij door het 
kruis te verdragen. Laat zulk zwoegen 
niet vergeefs zijn. 
Rechtschapen rechter van wraak, 
geef de gave van vergeving voor de 
dag van vergelding. 
 
Ik kerm als een schuldige, van schuld 
kleurt mijn gezicht rood; spaar de 
smekeling, o God. 
 
Gij die Maria hebt vergeven en het 
gebed van de schurk hebt verhoord, 
Gij hebt mij ook hoop gegeven. 
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Inter oves locum praesta, 
et ab haedis me sequestra, 
statuens in parte dextra. 
 
Confutatis maledictis, 
flammis acribus addictis: 
voca me cum benedictis. 
 
Oro supplex et acclinis, 
cor contritum quasi cinis: 
gere curam mei finis. 
 
Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla 
judicandus homo reus.: 
huic ergo parce Deus. 
Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem, 
dona eis requiem sempiternam. 

Mijn gebeden zijn niet waardig, maar 
Gij, o Goede, heb genade, opdat ik 
niet zal branden in eeuwig vuur. 
 
Geef mij een plaats tussen de 
schapen en zonder mij af van de 
bokken, door mij aan de rechterzijde 
te plaatsen. 
Wanneer de beschaamde 
verdoemden aan intense vlammen 
worden overgeleverd, roep mij dan 
bij de gezegenden. 
Ik bid, smekend en knielend,  
mijn hart vermorzeld als as:  
wil toch voor mijn einde zorgen. 
 
O tranenrijke dag, waarop uit de as 
zal herrijzen de schuldige mens, om 
berecht te worden. 
Spaar deze dan, o God, goede Heer 
Jezus: 
geef hen rust,  
geef hen eeuwige rust. 

   

Sanctus 
 

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

 Heilig, heilig, heilig is God de Heer, 
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van Zijn 
heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. 

   

Benedictus 
 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. 
Hosanna in excelsis. 

 Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer.  
Hosanna in den hoge. 

   

Pie Jesu 
 

Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem,  
dona eis requiem sempiternam. 

 Barmhartige Jezus, 
geef hen rust,  
geef hen eeuwige rust. 
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Agnus Dei 
 

Agnus Dei,  
qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem, 
dona eis requiem sempiternam.  
 
Lux aeterna luceat eis, Domine: 
cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es. 

 Lam Gods, die de zonden van de 
wereld wegneemt, 
geef hen rust, 
geef hen eeuwige rust. 
 
Laat het eeuwig licht op hen schijnen, 
Heer, met uw heiligen in eeuwigheid, 
omdat gij barmhartig zijt. 
Geef hen eeuwige rust, Heer, en laat 
het eeuwig licht op hen schijnen. 
Met uw heiligen in eeuwigheid, 
omdat gij barmhartig zijt. 
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Messe Solennelle de Sainte Cécile 
 

Sint Cecilia was volgens de legende een jonge christin uit de derde eeuw, die al 
vroeg werd uitgehuwelijkt. Maar Cecilia bekeerde haar man en zelfs diens broer en 
leidde met haar man een celibatair leven waarvoor ze door de engelen met 
bloemen werden beloond. Nadat haar man en zijn broer een hoge officier hadden 
bekeerd, werden ze gevangengenomen en onthoofd, 
terwijl de officier werd doodgeslagen. Cecilia bleef 
weigeren offers te brengen aan de Romeinse goden. 
Eerst probeerde men haar in bad te verdrinken. Dat 
lukte niet en daarom probeerde men haar met een 
zwaard te onthoofden. Na drie pogingen lukte het niet 
om haar hoofd van haar lichaam te scheiden. Cecilia 
bleef nog drie dagen leven en kon zo haar huis aan de 
kerk schenken.  
Dat Cecilia de beschermheilige van de muziek is, is te 
danken aan een foute vertaling uit de late vijftiende 
eeuw. In de Latijnse tekst staat dat er tijdens haar 
huwelijksfeest muziek werd gemaakt, maar dat Cecilia 
niet mee feestte en in haar hart alleen maar tot God 
zong. De vertaling maakte daarvan dat Cecilia haar 
Heer bezong terwijl ze zichzelf op het orgel begeleidde. 
 
Gounod componeerde de Messe Solennelle in de zomer van 1855. De première van 
deze Ceciliamis vond plaats in de Église Saint-Eustache in Parijs op 22 november 
van datzelfde jaar, de dag gewijd aan Sint-Cecilia. De toen eveneens aanwezige 
componist Camille Saint-Saëns schreef later “De uitvoering van de Ceciliamis riep 
een soort verdoving op. Deze eenvoud, deze grootsheid, dit zuivere licht dat zich 
over de muziekwereld als een schemer verspreidde, bracht de mensen in grote 
verbazing.”  
Op vier plaatsen wijkt de Ceciliamis af van het gebruikelijke Latijnse ordinarium, 
namelijk in het Gloria, in het Agnus Dei, alsook door de voorbede die in andere 
missen in het geheel niet voorkomt. 
De mis is een voorbeeld van de verschillende compositiestijlen van Gounod. Aan de 
ene kant is er in het werk zuivere kerkmuziek te beluisteren, zoals in het Kyrie maar 
daarnaast bevat het werk opera-achtige elementen, bijvoorbeeld in de sopraansolo 
in het Gloria, en zeer monumentale, aan Berlioz verwante elementen, zoals het 
Domine salvum fac. Al deze elementen vloeien echter zo harmonieus in elkaar over 
dat deze mis een muzikale eenheid vormt, die een brug slaat tussen de 
Renaissance en de Romantiek. 
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Tekst en vertaling Messe Solennelle de Sainte Cécile 
 

Kyrie – solisten en koor 
   

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

 Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

   

Gloria – solisten en koor 
 

Gloria in excelsis Deo,  
et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te.  
Gratias agimus tibi propter  
magnam gloriam tuam.  
Domine Deus, Rex coelestis,  
Deus Pater omnipotens.  
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Agnus Dei, Filius Patris.  
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis,  
suscipe deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis,  
Domine Jesu!  
Quoniam tu solus sanctus  
tu solus Dominus,  
tu solus altissimus, Jesu Christe.  
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris.  
Amen. 

 Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen U,  
wij aanbidden U, wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank 
om Uw grote heerlijkheid. Heer God, 
hemelse Koning, God, 
 de almachtige Vader.  
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Lam Gods, Zoon van de Vader.  
U, die de zonden der wereld draagt, 
ontferm U over ons,  
verhoor ons gebed. 
U, die aan de rechterhand van de 
Vader zit, ontferm U over ons,  
Heer Jezus! 
Want U alleen bent heilig,  
U alleen de Heer,  
U alleen de allerhoogste, Jezus 
Christus. Met de Heilige Geest in de 
heerlijkheid van God de Vader.  
Amen. 

   

Credo – solisten en koor 
   

Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem,  
factorem coeli et terrae,  
visibilium omnium et invisibilium.  
Et in unum Dominum, Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum,  

 Ik geloof in één God,  
de almachtige Vader,  
schepper van hemel en aarde, van 
alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
En in één Heer, Jezus Christus,  
de eniggeboren Zoon van God,  
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et ex Patre natum ante omnia 
saecula.  
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, genitum, 
non factum, consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria virgine, 
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato, passus et  
sepultus est.  
Et resurrexit tertia die  
secundum scripturas, et ascendit in 
coelum, sedet ad  
dexteram Patris.  
Et iterum venturus est  
cum gloria judicare vivos  
et mortuos, cujus regni  
non erit finis.  
Et in Spiritum Sanctum,  
Dominum et vivificantem, qui ex 
Patre Filioque procedit, qui cum 
Patre et Filio simul adoratur et 
congloriticatur, qui locutus est per 
prophetas.  
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. Confiteor 
unum baptisma in remissionem 
peccatorum. 
Et expecto resurrectionem 
mortuorum et vitam venturi saeculi.  
Amen. 

en uit de Vader geboren vóór alle 
eeuwigheid.  
God uit God, licht uit licht, ware God 
uit ware God, geboren, niet gemaakt, 
één in wezen met de Vader, door wie 
alle dingen gemaakt zijn.  
Die om ons mensen en om ons heil uit 
de hemel is neergedaald.  
En vlees geworden is door de Heilige 
Geest, uit de maagd Maria,  
en mens geworden is.  
Die ook voor ons gekruisigd is onder 
Pontius Pilatus, geleden heeft en 
begraven is.  
En op de derde dag verrezen is 
volgens de Schriften, ten hemel is 
gevaren, en zetelt aan de 
rechterhand van de Vader.  
En Hij zal wederkomen met 
heerlijkheid om te oordelen de 
levenden en de doden, en aan Zijn rijk 
zal geen einde komen.  
En in de Heilige Geest, de Heer die 
levend maakt, die uit de Vader en de 
Zoon voortkomt, die samen met de 
Vader en de Zoon aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die door profeten 
heeft gesproken.  
En in één, heilige, algemene en 
apostolische kerk.  
Ik belijd één doop tot vergeving van 
zonden. 
En ik verwacht de verrijzenis van de 
doden en het leven der toekomende 
eeuw. Amen. 

   

Offertorium - instrumentaal 
 

Sanctus - tenor en koor 
 

Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 

 Heilig, heilig, heilig is God de Heer, 
de God der hemelse machten.  
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Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Vol zijn hemel en aarde van Zijn 
heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge. 

   

Benedictus – sopraan en koor 
 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini.  
Hosanna in excelsis. 

 Gezegend Hij die komt in de naam 
van de Heer.  
Hosanna in den hoge. 

   

Agnus Dei – sopraan, tenor en koor 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.  
Domine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum: sed tantum dic 
verbo, et sanabitur anima mea. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem.  
Amen. 

 Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, ontferm U over ons.  
Heer, ik ben niet waardig dat U tot 
mij komt, maar spreek slechts één 
woord en ik zal gezond worden. 
Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt, geef ons vrede.  
Amen. 
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