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Dames en heren, 
 
Graag heet ik u namens het koor van harte welkom bij 
ons najaarsconcert in deze prachtige net 
gerestaureerde Oosterkerk. Ons koor vierde op 16 
december 2018 hier haar 100 jarig jubileum. Nu is de 
Oosterkerk zelf aan de beurt. De kerk viert haar 500 
jarig bestaan. We zijn blij dat we ons concert in deze 
prachtige, sfeervolle kerk met haar fijne akoestiek 
mogen uitvoeren. We feliciteren de Oosterkerk van 
harte met hun jubileum. 
We beginnen ons concert met het requiem van Mozart. Het requiem van 
Mozart werd door de film Amadeus bekend bij het grote publiek en is 
misschien wel het meest indrukwekkende werk van deze jonggestorven 
componist. Mozart schreef het vlak voor zijn eigen dood, in opdracht van een 
voor hem anonieme opdrachtgever. Het requiem roept in noten gevoelens van 
rouw, angst, ontzag en verdriet op. Maar tegelijk ook hoop en licht en 
schoonheid. 
Na de pauze zingen we de Nelsonmis van Joseph Haydn. Haydn schreef de 
Nelsonmis ter ere van de viering van de naamdag van prinses Maria Josepha 
Hermengilde Esterházy. Direct bij de aanvang van de compositie, het Kyrie, is 
duidelijk dat het ongekend krachtig is. De koninklijke sfeer is duidelijk 
hoorbaar, de koordelen zijn feestelijk en overweldigend. 
Met veel plezier en enthousiasme hebben we het afgelopen half jaar deze 
werken ingestudeerd. Ons koor is speciaal voor dit concert versterkt met een 
groot aantal geoefende en gretige projectleden. Wij kijken ernaar uit om nu 
deze werken voor u te gaan uitvoeren. 
We zijn zeer verheugd dat u in zo grote getale aanwezig bent. Wij wensen u 
veel luisterplezier en hopen u ook in de toekomst weer te ontmoeten tijdens 
één van onze concerten. 
 

Wil Eiting, voorzitter 
 

 
 
 
 

Is uw mobiele telefoon uitgeschakeld? 
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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 ervoor 
gekozen het werk eens in de twee jaar uit te voeren. 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 
Deo Gloria te Hoorn, Stem en Snaren te Enkhuizen 
en het Pauluskoor te Amstelveen. Bij Soli Deo Gloria 
leidt hij de tweejaarlijkse 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, Praag en 
in Noord-Italië.  Voor 2020 staat een concertreis naar Wenen op het 
programma. 
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De sopraan Aliyah Akhmadeeva begon haar studie 
klassieke zang in 2006 bij de bekende alt Carolyn 
Watkinson aan de Codarts Hogeschool voor Kunsten 
te Rotterdam. In 2008 verhuisde ze naar de 
Dnipropretrovsk Academy of Music in Ukraine, waar 
ze bij professor Liliya Gavrilenko opera en liedkunst 
studeerde. In 2010 ging ze naar de Ufa State 
Academy of Arts in Rusland, waar ze les kreeg van 
professor Idris Gaziev. Daar studeerde ze cum laude 
af in 2013. Van 2010 tot 2015 was ze soliste bij de 
Ufa State Philharmonic Organization en werkte ze 
samen het Nationaal Philharmonsich Orkest van de 

republiek Bashkortostan en het Opera- en Ballettheater van Bashkir (Rusland). 
Momenteel woont ze in Nederland en werkt ze als freelance concertzangeres. 
 
 

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. 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. Momenteel studeert Eske 
aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Zij zit in het tweede jaar van de 
Master Solozang Klassiek en word gecoacht door o.a. Sinan Vural en Harry van 
Berne. Eske debuteerde bij Soli in 2013 bij de uitvoering van Mendelssohns 
Elias en zong in 2016 in het Requiem van Gounod. 
 
  



 

4 
 

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 operetterollen in 
vele talen in binnen- en buitenland, 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. Peter Vos was in 2016 solist bij Soli 
in najaarsconcert met werken van Gounod en dit voorjaar bij het Tea Concert. 
 

Bas Matthijs Mesdag is een veelzijdige zanger met 
een oratorium- en opera carrière die hem bracht 
naar Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Engeland 
en Japan. Na te zijn afgestudeerd aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Margreet Honig, 
vervolgde Matthijs Mesdag zijn opleiding aan de 
‘Britten Pears School for advanced musical studies’ 
in Aldeburgh, GB. In het oratoriumvak heeft hij 
inmiddels ruimschoots zijn sporen verdiend. Hij 
zong reeds alle grote Bach-werken en vele cantates, 
maar ook werken als de Elias en Paulus van 
Mendelssohn. Sinds de oprichting in 1992 maakt hij 
als ensemblezanger en solist deel uit van het 
Amsterdam Baroque choir o.l.v. Ton Koopman. Met 

dit ensemble is hij op cd te beluisteren als bassolist in Mozart’s Krönungsmesse 
en Vesperae Solennes de Confessore. Matthijs is een regelmatig terugkerende 
gast bij de uitvoeringen van Soli.  
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Het Nederlands Begeleidingsorkest is een orkest dat doelbewust heeft 
gekozen voor het begeleiden van koren. Met veel succes verzorgt het 
orkestbegeleidingen en is niet meer weg te denken uit koorminnend 
Nederland. Recensenten, dirigenten en koren loven de verfijnde klank en het 
accurate spel. Het orkest, dat geheel bestaat uit professionele musici, werd 
begin jaren negentig opgericht, en werkte aanvankelijk alleen in het midden en 
oosten van het land. Samen met het koor vormt dit orkest een team, waarbij 
één ding voorop staat: het presenteren van een inspirerend concert dat in 
harmonieuze samenwerking is voorbereid. Het orkest bestaat dit jaar 25 jaar en 
in die 25 jaar heeft het orkest meer dan 130 werken gespeeld. 
Soli en haar publiek maakten in december 2017 bij de uitvoering van Bachs 
Weihnachtsoratorium voor de eerste keer kennis met dit orkest. En die 
kennismaking is uitstekend bevallen. Vorig jaar werkte het orkest mee aan het 
jubileumconcert en ook voor dit concert is de keuze op het Nederlands 
Begeleidingsorkest gevallen. 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
 
De meeste van zijn kerkelijke werken 
schreef Mozart aan het begin van zijn 
carrière toen hij nog in dienst was van de 
aartsbisschop Colloredo van Salzburg. Van 
de 18 missen die Mozart schreef worden de 
Krönungsmesse en de Grote Mis, de 
onvoltooide mis in c mineur, tot de meest 
geliefde gerekend. Na zijn verhuizing naar 
Wenen schreef hij voornamelijk wereldlijke 
muziek. 
Zoals de meeste mensen in zijn tijd was 
Mozart katholiek en had respect voor zijn 
schepper. Hij dreef echter graag de spot met zijn meerderen, waaronder ook 
zijn broodheer de aartsbisschop.  
Van de 626 werken die Mozart ons naliet schreef hij een zestigtal religieuze 
composities, waaronder missen, vespers (avondgebed), litanieën 
(smeekbeden), en het alom geprezen Requiem. 
 

Als jongeman van nog geen 20 componeerde Mozart een 17-tal kerksonates. 
Deze meestal goed in het gehoor liggende ministukjes van soms minder dan 5 
minuten werden uitgevoerd in de Salzburger Dom als muzikale onderbreking 
tussen de verschillende onderdelen van de kerkdienst. 
 

Het is bekend dat Mozart lid was van de loge der Vrijmetselarij en er tevens 
een humane levenshouding op na hield. Vooral tijdens zijn laatste levensjaren 
was hij een ijverig propagandist van de Vrijmetselarij – zie in dit verband ook 
zijn opera Die Zauberflöte. Zijn katholieke geloof heeft hier zeker onder te 
lijden gehad, maar omdat de kerk nog geen uitspraak tot deelname aan de 
Vrijmetselarij had gedaan, kon Mozart zijn ‘geloof’ hierin blijven uitoefenen. 
 
 

Requiem in d-moll KV 626 
 

Het Requiem in d-moll (KV 626) is de laatste, onvoltooid gebleven compositie 
van Mozart. Slechts één onderdeel van Mozarts compositieproject van de 
toonzetting van de teksten van de Latijnse Missa Defunctorum (dodenmis of 
requiem, naar de beginwoorden van het Introïtus) werd door hem voltooid. 
 

Van het op het Introïtus aansluitende Kyrie, een fuga, werden alleen de vocale 
partijen en basso continuopartij volledig door hem uitgeschreven, de 
orkestpartijen (nog) niet. Toch kan ook dit onderdeel van de totale compositie 
als voltooid worden beschouwd. Immers, wanneer in 18de-eeuwse 
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kerkmuziekcomposities de (strenge) fugavorm aan bod komt, wat bij het Kyrie 
van Mozarts requiem het geval is, volgt het orkest de zangpartijen meestal 
letterlijk. Dientengevolge hoeven de orkestpartijen niet uitgeschreven te 
worden in de compositiepartituur. Ook het tweede Kyrie (in fis-moll) uit de 
Missa in h-moll van Johann Sebastian Bach staat op deze wijze in de 
oorspronkelijke, handgeschreven netschrift-partituur genoteerd, net als de 
Kyrie-fuga uit Mozarts requiem als 5-stemmige compositie: voor vier vocale 
partijen (SATB) en met een ondersteunende basso-continuopartij. 
 

Dat het Requiem van Mozart kon ontstaan en inmiddels tot de meest geliefde 
en gewaardeerde werken van Mozarts gehele oeuvre wordt gerekend, is te 
danken aan zijn oud-leerling, vriend en collega Frans Xaver Süßmayr, die het 
afgebroken compositieproject van het requiem op een zeker moment ter hand 
nam en de meerstemmige muziek completeerde. Feitelijk gezien en strikt 
genomen bevat de requiemcompositie zelfs meer Süßmayr dan Mozart. 
 

Mozart bedacht en schetste de vermoedelijk gehele requiemcompositie zowel 
voor als tijdens zijn laatste ziekbed in november en begin-december 1791. 
Omdat het requiem een bestelde compositie betrof, werd het werk op 
aandringen van Mozarts weduwe Constanze Mozart voltooid - het moest 
voltooid worden - in eerste instantie door Joseph Eybler maar later, in zijn 
geheel, door Süßmayr, beiden vrienden en collega's van Mozart. Deze 
ontwikkeling heeft lange discussies omtrent de originaliteit van het stuk 
uitgelokt. Naast de muzikale kwaliteit geniet het muziekwerk ook bekendheid 
door het verhaal achter de mysterieuze opdrachtgever van Mozart. 
 

In de loop van het jaar 1791 werd Mozart benaderd door een anonieme 
tussenpersoon die werkte voor de excentrieke graaf Franz von Walsegg. Via de 
tussenpersoon vroeg Von Walsegg Mozart om een toonzetting van het requiem 
te schrijven waarbij de helft van het totaalbedrag werd voorgeschoten. Von 
Walseggs vrouw Anna was op 14 februari 1791 gestorven en als fervent 
muziekliefhebber wilde hij ter ere van haar een requiemcompositie ten gehore 
brengen tijdens een gedachtenisdienst. Het requiem moest anoniem worden 
afgeleverd, zodat Von Walsegg het voor eigen werk kon laten doorgaan. 
 

Mozart hield zich bij het componeren van de requiemonderdelen uiteraard aan 
de Latijnse teksten van de klassieke requiemmis alsook aan de officiële 
volgorde ervan. Hij deed enkel afstand van het componeren van muziek bij de 
teksten van het Graduale en de Tractus: vermoedelijk op grond van 
aanwijzingen van Mozarts anonieme opdrachtgever, die hierbij aanhaakte bij 
plaatselijke uitvoeringsconventies waarbij deze onderdelen van de 
requiemmisvoering eenstemmig, in het Gregoriaans, weerklonken. Als 
voorbeeld voor zijn requiemtoonzetting hield Mozart het requiem van Michael 
Haydn, de jongere broer van Joseph Haydn, voor ogen. 
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In de componeerfase van het requiem ging de gezondheid van Mozart sterk 
achteruit. Tot zijn dood op 5 december 1791 had Mozart alleen de opening, het 
Introïtus (het Requiem aeternam) compleet met orkestpartijen en vocale 
partijen op papier staan. Enkel de vocale partijen en de basso continuopartij 
van het Kyrie waren voltooid, evenals een belangrijk deel van het Dies irae. 
Verder staan bij overige onderdelen van de requiemcompositie meestal slechts 
aanzetten van enkele maten genoteerd, dit waren 'reminders' voor latere 
uitwerking tot een compleet deel. In het overgeleverde compositiemateriaal 
van Mozarts hand ontbreken geheel (aanzetten van) het Sanctus, het 
Benedictus, het Agnus Dei en het Communio. Toen Süßmayr aan de 
completering van Mozarts onvoltooid nagelaten requiemproject werkte, kan hij 
origineel compositiemateriaal dienaangaande tot zijn beschikking hebben 
gehad. Maar het kan ook niet worden uitgesloten dat Süßmayr deze drie 
onderdelen geheel op eigen kracht, in 'Mozartstijl', heeft gecomponeerd. 
 

De muziek van Mozarts Requiem heeft de laatste jaren hoe langer hoe meer 
bekendheid gekregen. Niet alleen door de ‘gewone’ uitvoeringen ervan, maar 
ook omdat onderdelen eruit zijn en worden gebruikt in films en 
reclamespotjes. Dat dat af en toe niet altijd even smaakvol gebeurt is te 
betreuren, maar het zorgt er wel voor dat Mozarts muziek in brede kring 
bekend is geworden. 
 
 

Tekst en vertaling Requiem Mozart 

 
1. Requiem 

 

Tijdens de gang van de priester naar het altaar zingt men de intredezang of introïtus. 
Het is een waardig, rustig stuk, waarbij men God bidt de overledene de eeuwige rust te 
schenken en hem/haar zijn/haar zonden te vergeven. 
 

  

I Introïtus 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine; et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et 
tibi reddetur votum in Ierusalem. 
Exaudi orationem meam; ad te 
omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, 
Domine; et lux perpetua luceat eis. 
 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

  
Heer, geef hen de eeuwige rust; en 
het eeuwige licht verlichte hen. 
U komt een lofzang toe, o God, in 
Sion, U moet een dankoffer gebracht 
worden in Jerusalem. Verhoor mijn 
gebed; tot U komt alle vlees. 
Heer, geef hen de eeuwige rust; en 
het eeuwige licht verlichte hen. 
 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u. 
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2. Dies irae 
 

Aan het slot van de dodenmis, vóór de overledene ten grave gedragen zou worden, 
werd een gezang ten gehore gebracht: het ‘Libera me’. Daarin smeekt de kerk voor het 
laatst de barmhartigheid Gods over de gestorvene af. In dit gebed worden hemel en 
aarde tegenover elkaar gesteld. Dit al zeer oude gebed was voor de Franciscaner 
monnik Thomas Celano een bron van inspiratie voor zijn ‘Dies irea’, dat hij aan het 
begin van de dertiende eeuw heeft geschreven. Het ‘Dies irea’ omvat de delen 2 t/m 7. 
   

II Sequentia 
Dies irae, dies illa 
Solvet saeculum in favilla: 
Teste David cum Sibylla 
Quantus tremor est futurus. 
quando iudex est venturus 
cuncta stricte discussurus! 

  
De dag van toorn, die dag, zal de 
wereld oplossen tot as, zoals 
voorspeld door David en de sibille. 
Wat een angst en beven zal er zijn 
wanneer de Rechter komt om alles 
nauwgezet te onderzoeken! 

   

3. Tuba mirum 
   

Tuba mirum spargens sonum 
per sepulcra regionum, 
coget omnes ante thronum. 
 
Mors stupebit et natura, 
cum resurget creatura 
iudicanti responsura, 
 
Liber scriptus proferetur, 
in quo totum continetur, 
unde mundus iudicetur. 
 
Iudex ergo cum sedebit, 
quidquid latet, apparebit: 
nil inultum remanebit. 
 
Quid sum miser tunc dicturus? 
quem patronum rogaturus, 
cum vix iustus sit securus? 

 De trompet zal zijn wonderbaarlijke 
klank over de graven van de landen 
verspreiden en allen voor de troon 
roepen.  
Dood en natuur zullen verstomd 
staan wanneer de schepselen 
verrijzen om voor de Rechter 
rekenschap af te leggen. 
Er zal een boek tevoorschijn worden 
gebracht waarin alles geschreven 
staat waarop de wereld zal worden 
beoordeeld. Wanneer de Rechter 
dan plaatsneemt zal alles wat 
verborgen is, zichtbaar worden: niets 
zal ongewroken blijven. Wat zal ik, 
ongelukkige, dan zeggen? Op welke 
beschermer zal ik een beroep doen 
wanneer zelfs een rechtvaardige 
nauwelijks veilig is 
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4. Rex tremandae 
   

Rex tremendae maiestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis! 

 Koning van huiveringwekkende 
grootsheid, die om niet redt wie te 
redden zijn, red mij, bron van 
genade. 
 

   

5. Recordare 
   

Recordare, Iesu pie, 
quod sum causa tuae viae: 
ne me perdas illa die! 
 
Quaerens me sedisti lassus, 
redemisti crucem passus: 
tantus labor non sit cassus! 
 
Iuste iudex ultionis, 
donum fac remissionis 
ante diem rationis! 
 
Ingemisco tamquam 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! 
 
Inter oves locum praesta  
et ab haedis me sequestra  
statuens in parte dextra. 
 

 Gedenk toch, goede Jezus, dat ik de 
reden ben voor uw [kruis]weg ,richt 
mij die dag niet te gronde! Zoekend 
naar mij hebt U zich laten 
verzwakken en U hebt mij gered, 
lijdend aan het kruis .Laat zoveel 
leed niet tevergeefs zijn!  
 
Rechtvaardige Rechter van de 
wraak,schenk vergeving voor de dag 
van de vergelding! 
 
Ik zucht als een beklaagde, 
van schuld kleurt mijn gezicht rood; 
spaar de smekeling, God. 
 
Gij, die Maria hebt vergeven 
en de schurk hebt verhoord, 
Gij hebt ook mij hoop gegeven. 
 
Mijn gebeden zijn niet waardig, maar 
U, o Goede, heb genade, opdat ik 
niet zal branden in het eeuwige vuur! 
 
Geef mij een plaats tussen de 
schapen, en zonder mij af van de 
bokken, door mij aan de rechterzijde 
te plaatsen. 

   

6. Confutatis 
 

  

Confutatis maledictis 
flammis acribus addictis 
voca me cum benedictis! 
 

 Wanneer de verdoemden worden 
bestreden, overgeleverd aan hevige 
vlammen, roep mij dan bij de 
gezegenden. 
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Oro supplex et acclinis, 
cor contritum quasi cinis: 
gere curam mei finis. 

Ik bid, smekend op mijn knieën, 
mijn hart vermorzeld als as: 
wil toch voor mijn einde zorgen. 

   

7. Lacrimosa 
   

Lacrimosa dies illa, 
qua resurget ex favilla  
iudicandus homo reus. 
Huic ergo parce, Deus! 
Pie Iesu Domine, 
dona eis requiem. Amen. 

 Die dag van tranen, waarop uit de as 
herrijzen zal de schuldige mens, om 
berecht te worden. Spaar deze dan, 
God!  
Goede Heer Jezus,  
geef hun rust. Amen. 

   

8. Domine Jesu 
 

Was de introïtus de publieke intredezang, het offertorium vormt de inleiding tot het 
eigenlijke offer, de wijding van de gaven aan God. Het hoogste offer is Christus zelf, die 
zich voor zijn medemensen aan het kruis heeft laten slaan. Vandaar dat Jezus zelf wordt 
aangeroepen. Dit gebed vormt één geheel met het ‘Hostias’, dat onder nr. 9 volgt. 
   

 
III Offertorium 
Domine Jesu Christe,  
Rex gloriae, libera animas omnium 
fidelium defunctorum de poenis 
inferni et de profundo lacu. 
Libera eas de ore leonis,ne 
absorbeat eas Tartarus,ne cadant in 
obscurum. 
Sed signifer sanctus Michael 
representet eas in lucem 
sanctam,quam olim Abrahae 
promisisti et semini eius. 

  
Heer Jezus Christus, Koning der 
heerlijkheid, bevrijd de zielen van 
alle gestorven gelovigen van de 
straffen der hel en de diepe vuurzee. 
Bevrijd ze uit de muil van de leeuw, 
opdat de Tartarus hen niet verslindt 
en zij niet in de duisternis vallen. 
Maar moge de heilige Michael, de 
vaandeldrager hen voeren naar het 
heilige licht dat gij ooit hebt beloofd 
aan Abraham en zijn nageslacht. 

   

9. Hostias 
   

Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus.Tu suscipe pro 
animabus illis quarum hodie 
memoriam facimus. 
Fac eas, Domine, de morte transire 
ad vitam, quam olim Abrahae 
promisisti et semini eius 

 Offers en gebeden, Heer, brengen 
wij u met lofprijzing. Neem deze aan 
voor de zielen die wij vandaag 
gedenken. Heer, doe hen overgaan 
van de dood naar het leven, dat U 
ooit hebt beloofd aan Abraham en 
zijn nageslacht. 
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10. Sanctus 
 

Sanctus en Benedictus (nr. 11) zijn vaste onderdelen van de katholieke mis, die zeker 
ook in een dodenmis niet mogen ontbreken. 
   

IV Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus, Deus sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis 

  
Heilig, heilig, heilig Heer, God der 
heerscharen! 
Hemel en aarde zijn vol van uw 
heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

   

11. Benedictus 
   

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. Hosanna in excelsis 

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

   

10. Agnus Dei 
 

Het ‘Agnus Dei’ is een drievoudige bede om ontferming, maar in de plaats van het 
antwoord ‘ontferm u over ons’ en ‘geef ons vrede’, wordt in de dodenmis gebeden 
voor de zielenrust van de overledene. Daarna volgt het communiegebed (Lux aeterna). 
   

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

 Lam Gods, dat de zonden der 
wereld wegdraagt: geef hun rust. 
Lam Gods, dat de zonden der 
wereld wegdraagt: geef hun rust. 
Lam Gods, dat de zonden der 
wereld wegdraagt: geef hun eeuwige 
rust. 
 
Laat het eeuwige licht hen 
verlichten, Heer, tot in eeuwigheid bij 
uw heiligen, omdat U genadig bent. 
Geef hun eeuwige rust, o Heer; en 
laat het eeuwige licht hen verlichten, 
tot in eeuwigheid bij uw heiligen, 
omdat U genadig bent. 

   

 
 
Latijnse tekst gebaseerd op de Edition Breitkopf, nr. 210. 
Vertaling: internet (Amsterdamse Cantorij). 
Andere bron: Tekstuitgave Korpershoek Boekwijzer BV Andijk. 
 

 

PAUZE 
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Mozart en Haydn 
 

In maart 1784 reisde Haydn naar 
Wenen om een nieuwe versie 
van zijn oratorium Il ritorno di 
Tobia te dirigeren. Stephen 
Storace (wiens zuster Nancy met 
Mozart samenwerkte) 
organiseerde een kwartetavond. 
En bedoeld wordt niet het 
kaartspel, maar een 
muziekavond waarop 

kwartetten gespeeld worden. De bezetting was als volgt: Haydn eerste viool, 
Carl Dittersdorf tweede viool, Mozart altviool, Johann Baptiste Vanhall cello. 
In januari 1785 hoorde Haydn in Mozarts huis diens nieuwe strijkkwartetten. 
Deze hoorde hij opnieuw op 12 maart 1785. Ook Mozarts vader Leopold was 
daarbij aanwezig. Na afloop maakte Haydn zijn historische compliment aan 
Mozart, dat door Leopold werd opgetekend. Haydn zou gezegd hebben: "Ik 
verklaar u met God als getuige, en als een oprecht man, dat uw zoon de 
grootste componist is die ik persoonlijk en van naam ken. Hij heeft smaak en 
bovendien de grootste kennis van de wetenschap van het componeren." In 
september van datzelfde jaar verschenen Mozarts kwartetten, die hij aan 
Haydn opdroeg (en sindsdien worden aangeduid als de Haydnkwartetten). 
In de loop der tijd werden Haydn en Mozart goede vrienden, ondanks hun 
verschillen in karakter en hun grote leeftijdsverschil (24 jaar). 
Zij bleven de rest van hun leven op de hoogte van elkaars muzikale prestaties. 
Haydn bezocht een uitvoering van Don Giovanni op 7 mei 1788. Na afloop 
verklaarde hij nogmaals dat Mozart de grootste componist ter werd was. 
Zij bleven elkaar ontmoeten. Zo nodigde Mozart Haydn op 26 januari 1790 uit 
voor de laatste repetities van Cosi fan tute. En iedere ochtend liepen de twee 
gearmd naar het theater. 
Haydn vernam de dood van Mozart in Engeland. Aan Mozarts vriend Johann 
Michael Puchberg schreef hij: "Ik voel mij over zijn dood geruime tijd zeer 
verslagen en kon het niet geloven. Dat het noodlot zo'n unieke en 
onvervangbare man zo snel naar gene zijde kan helpen." Nog jaren later, als de 
dood van Mozart ter sprake kwam, moest Haydn huilen. En in de muziekwinkel 
van Broderip in Londen verklaarde Haydn tegenover Charles Burney: "Vrienden 
zeggen me vaak dat ik briljant ben, maar Mozart stond boven mij." 
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Joseph Haydn (1732 – 1809) 
 

(Franz) Joseph Haydn (de naam Franz gebruikte 
hij niet) was een Oostenrijks componist. Haydns 
werk wordt gerekend tot de muziek van de 
klassieke periode. Schepper van een omvangrijk 
oeuvre, is hij vooral van belang voor zijn 
bijdrage aan de ontwikkeling van de symfonie 
en van het strijkkwartet. Samen met Wolfgang 
Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven 
vormt hij, muziekhistorisch gezien, de Eerste 
Weense School. Hij heeft minstens 104 
symfonieën gecomponeerd. 
Haydn werd geboren in Rohrau op 31 maart 

1732. Hij stamde uit een tamelijk arme Oostenrijkse familie. Zijn vader Matthias 
was wagenmaker. Joseph had een vrij moeilijke jeugd. Toen hij vijf jaar was, 
nam zijn oom Mathias Franck, hem mee naar het stadje Hainburg, waar hij naar 
school ging en muziekles kreeg. Op achtjarige leeftijd werd hij sopraan in het 
knapenkoor van de Stephansdom in Wenen. Daar bleef hij negen jaar, waarvan 
de laatste vier met zijn broer Michael. Toen zijn stem veranderde, restte hem 
niets anders dan ontslag uit het koor. Hij had reeds bepaald dat hij componist 
zou worden, wat zijn ouders ten zeerste afkeurden: zij vonden dat hun zoon 
meer voor het priesterschap in de wieg was gelegd. Natuurlijk zou een leven als 
kloosterling hem, zeker voor de eerstvolgende jaren, veel meer vastigheid 
geven, maar hij koos voor de moeilijkere weg. De daaropvolgende jaren waren 
dan ook zwaar. Gelukkig bood Michael Spangler hem een zolderkamer aan in 
het Michaelerhaus op de Kohlmarkt in Wenen. Haydn hield zich met wat losse 
baantjes in leven, zoals het meespelen in ensembles, het geven van 
muziekonderricht en het begeleiden van zangers zoals Nicola Porpora. Deze 
laatste bracht hem in contact met bekende operacomponisten als Christoph 
Willibald Gluck, Georg Christoph Wagenseil en Karl Ditters von Dittersdorf. Na 
vier jaar kreeg Haydn in 1755 eindelijk een vaste betrekking als kapelmeester 
aan het hof van graaf von Morzin in Lukawitz, dankzij graaf von Fürnberg. In 
1761 werd het orkest opgeheven en kwam Haydn naar Eisenstadt, bij vorst 
Paul II Anton Esterházy. Deze werd een jaar later door zijn broer Nicolaas I Jozef 
opgevolgd. In Paleis Esterházy zou hij tot 1790 blijven. Als kapelmeester en 
hofcomponist had hij hier veel werk, want de Esterházy's waren grote 
cultuurliefhebbers. Haydn heeft dan ook vele werken geschreven voor het 
vorstelijk orkest. Alhoewel Haydn weinig in contact stond met grote 
muziekcentra als Wenen, verwierf hij toch faam door de vele gasten die bij de 
vorst op bezoek kwamen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Habsburgse_monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Classicisme_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symphonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijkkwartet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Weense_School
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Weense_School
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rohrau
https://nl.wikipedia.org/wiki/31_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1732
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habsburgse_monarchie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mathias_Franck&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hainburg_an_der_Donau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sopraan_(zangstem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knapenkoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephansdom_(Wenen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Haydn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicola_Porpora
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoph_Willibald_Gluck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Georg_Christoph_Wagenseil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Ditters_von_Dittersdorf
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Graaf_von_Morzin&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lukawitz&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Graaf_von_F%C3%BCrnberg&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/1761
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eisenstadt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_II_Anton_Esterh%C3%A1zy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_I_Jozef_Esterh%C3%A1zy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_Fert%C5%91d-Esterh%C3%A1zy
https://nl.wikipedia.org/wiki/1790
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapelmeester
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hofcomponist&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esterh%C3%A1zy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orkest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
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Tijdens zijn verblijf bij de Esterházy’s schreef Haydn een zeer groot aantal 
werken, waaronder pianowerken, liederen en 125 baritontrio’s; Nicolaus blonk 
immers uit op dit gamba-achtige strijkinstrument. Verder componeerde Haydn 
24 opera’s. In 1782 ontmoette Haydn Mozart; na de dood van Nicolaus in 1790 
ging Haydn naar Londen. Daar schreef hij de laatste 12 van zijn 106 
symfonieën. Hij verbleef in Londen in 1791-1792 en 1794-1795.  
In 1795 keerde hij definitief terug naar Wenen. Daar hield hij zich tot zijn dood 
in 1809 vooral bezig met religieuze muziek. Vele missen en twee oratoria, Die 
Schöpfung en Die Jahreszeiten heeft hij daar geschreven. Deze werken waren 
zijn laatste en getuigden nog van een geweldige scheppingskracht. Maar omdat 
ondertussen een nieuwe muzikale taal ontstond en andere componisten in de 
belangstelling kwamen (onder anderen Beethoven, met wie Haydn overigens 
niet zo best kon opschieten) viel deze werken aanvankelijk niet de aandacht 
ten deel die ze verdienden. Vandaag krijgen ze opnieuw hun rechtmatige plaats 
in de concertzaal en cd-catalogus.  
 
 

Missa in Angustiis – ‘Nelsonmesse’ 
 

De Nelsonmis (Hob. XXII:11), Missa in angustiis (= Mis voor gespannen/bange 
tijden), Missa in d of Imperial Mass is een mis gecomponeerd door Joseph 
Haydn in 1798 voor het hof van Prins Nicolaas II Esterházy. 
Haydn schreef in totaal 14 missen. De Nelsonmis is de elfde mis die hij 
componeerde en de derde mis in de serie van zes late, symfonische missen die 
in Eisenstadt werden uitgevoerd in september en die samenhingen met de 
viering van de naamdag van de echtgenote van Nicolaas II, Prinses Maria 
Josepha Hermengilde Esterházy.  
De autograaf van de mis geeft de datum waarop Haydn met de mis begon (10 
juli 1798) en de datum van voltooiing (31 augustus). Dit is een korte periode 
aangezien Haydn voor de andere 5 missen drie maanden uittrok. 
Bekend is dat de mis op 23 september 1798 is uitgevoerd en dat is geen dag die 
in verband stond met de naamdag van de prinses. De naamdag was 
8 september, een vaste datum, en het alternatief, het Feest van de 
Allerheiligste Naam van Maria (Mariä Namen) dat niet op een vaste datum valt 
maar op de zondag na 8 september viel dat jaar op de volgende dag 
(9 september). De prinses vierde haar naamdag inderdaad op 9 september, 
maar er is geen melding van een speciale mis. Mariä Namen is de dag dat de 
Oostenrijkers de overwinning op de Turken in 1683 herdenken. Haydn had de 
mis weliswaar negen dagen voor Mariä Namen afgerond, maar dat was te 
weinig voor het maken van kopieën en om te repeteren. Waarschijnlijk is de 
uitvoering uitgesteld en misschien is het uitstel ook de reden dat die uitvoering 
niet in de Bergkirche maar in de St. Martin's Dom. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bariton_(zangstem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trio_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opera_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1782
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1790
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symfonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/1791
https://nl.wikipedia.org/wiki/1792
https://nl.wikipedia.org/wiki/1794
https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/1795
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1809
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Die_Sch%C3%B6pfung
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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Haydn nam de mis in zijn Entwurf-Katalog op als Missa in angustiis (Mis voor 
gespannen tijden), een ongebruikelijke titel - veelal is er een verwijzing naar 
een heilige of naar Maria. Mogelijk dat de naam verwijst naar het moeilijke 
klimaat in Europa op dat moment en het de uitvoering op een liturgische dag 
verbindt met de herdenking van de overwinning op de Turken. 
 

De naam 'Nelsonmis' is in de 19e eeuw aan het werk gegeven toen men 
specifieke gebeurtenissen wilde verbinden aan de mis. Tijdens de compositie 
van de mis versloegen de Britten onder leiding van Nelson de vloot van 
Napoleon in de Slag bij Aboukir in de zomer van 1798; deze gebeurtenis werd 
verbonden met de mis van Haydn. Het gebruik van trompetten in het 
Benedictus zouden als een symbolische verklaring van Nelsons overwinning 
gelden. Maar het nieuws van de overwinning bereikte Oostenrijk pas in 
september, nadat Haydn de mis al had voltooid. Men kan de mis dus niet 
verbinden met Nelsons overwinning en met de 'gespannen' politieke situatie 
die hier mee samenhingen. Er is alleen in de uitvoering een associatie met 
Horatio Nelson. Twee jaar na het voltooien van de mis bezocht Admiraal 
Nelson Prins Esterházy in Eisenstadt, in gezelschap van de diplomaat, 
vulkanoloog en archeoloog Sir William Hamilton en Lady Emma Hamilton, Sir 
Williams echtgenote en Nelsons minnares. Het gezelschap woonde een uit-
voering van de mis ter ere van hen bij, en mogelijk ook van het Te Deum in C.  
 
 
 

Tekst en vertaling 

 
Kyrie 

Het Kyrie staat in d klein, de enige keer dat Haydn de tekst in een orkestrale mis in 
mineur toonzet. De voor een mis wat ongebruikelijke instrumentatie zette direct de 
wat dreigende toon, waarin het koor en de dramatische partij voor de sopraan volgen. 

 
 

  

Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

 Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u. 

   

Gloria 
Het Gloria contrasteert met het Kyrie door de toonaard D groot; het is in drieën 
gedeeld, twee allegro delen die een adagio in Bes voor het Qui tollis omsluiten. In beide 
allegro's gebruikt Haydn hetzelfde motief met een prominente partij voor de sopraan. 
De hoofdpartij in het Qui tollis is voor de bas, met ondersteuning van de sopraan, het 
koor en een orkestbegeleiding met solobegeleiding van het orgel. Het misdeel eindigt 
met de gebruikelijke fuga op 'in gloria Dei Patris, Amen'. 
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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. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem 
nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus, 
Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

 Eer aan God in den hoge en vrede 
op aarde aan de mensen van goede 
wil. Wij loven U, wij prijzen U, wij 
aanbidden U, wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, koning der hemelen, 
God, almachtige Vader. 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus. Heer Gods, Lam Gods, 
Zoon van de Vader. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, ontferm u over ons. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard onze 
smeekbede. 
Gij, die zit aan de rechterhand van 
de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt de hoogste, 
Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest, 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

   

Credo 
Het openingsdeel van het Credo is als een canon opgezet. Het 'Et incarnatus est' – over 
het Mysterie van de Maagdelijke Geboorte – staat in G, rijk geharmonieerd, en 'toont 
het meesterschap dat door de jaren was ontwikkeld in de strijkkwartetten van de 
componist'. Als de tekst over Pontius Pilatus aan de orde komt klinken de trompetten 
en pauken, zoals later in het Benedictus. Een – wederom gebruikelijk - snel tempo voor 
het 'Et resurrexit' volgt, beginnend in b, vervolgens modulerend en dan terugkerend 
naar de tonica als de sopraan het 'et vitam venturi saeculi. Amen' inzet, gevolgd door 
het koor. 

 
   

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

 Ik geloof in een God. 
De almachtige vader, 
schepper van hemel en aarde, 
van al het zichtbare en onzichtbare. 
En in één Heer Jezus Christus, 



 

18 
 

Christum, Filium Dei unigenitum. 
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 conglorificatur;  
qui locutus est per profetas. 
 
 
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem 
mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
 
Amen. 

Gods eniggeboren Zoon. 
En uit de Vader geboren, 
voor alle eeuwen. 
God uit God, licht uit licht, 
ware God uit ware God, 
geboren, niet gemaakt, 
één in wezen met de Vader, 
door wie alles is geschapen. 
Die om ons mensen en om onze 
redding is afgedaald uit de hemel. 
 
 
En een lichaam heeft aangenomen 
door de Heilige Geest, uit de maagd 
Maria, en mens is geworden. 
Die om ons is gekruisigd, 
heeft geleden onder Pontius Pilatus 
en is begraven. 
 
En op de derde dag is verrezen, 
volgens de schriften, en is 
opgestegen ten hemel, zetelt ter 
rechterzijde van de Vader, 
en zal wederkomen met heerlijkheid, 
om levenden en doden te oordelen, 
wiens rijk geen einde zal hebben. 
En (ik geloof) in de Heilige Geest, 
Heer en schenker van het leven, 
die uit de Vader en de Zoon voort-
komt,die met de Vader en de Zoon 
gelijkelijk wordt aanbeden en ver-
eerd; die door de profeten heeft ge-
sproken. 
 
En (ik geloof) in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel ter vergiffenis 
van de zonden. 
En ik verwacht de opstanding van de 
doden, en het leven van de 
toekomstige eeuwigheid. 
 
Amen. 
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Sanctus 
De openingswoorden van het Sanctus worden met een sterk benadrukt messa di voce 
begeleid met trompetten, pauken en het orgel. Bij het 'Pleni sunt coeli' gaat het tempo 
over in een allegro.  

 
   

Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
 
Osanna in excelsis. 

 Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God der Heerscharen. 
Vol zijn hemel en aarde van uw 
glorie. 
Hosanna in den hoge. 

   

Benedictus 
Het Benedictus wordt doorgaans in majeur getoonzet; afwijkend gebruikt Haydn hier 
echter de toonsoort d. Aan het slot zetten dan de eerder genoemde drie trompetten in. 

 
   

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. 
Osanna in excelsis. 

 Gezegend Hij, die komt in de naam 
des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

   

Agnus Dei 
Het Agnus Dei, in G, gaat in het tweede gedeelte ('Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis') over in een begeleid recitatief. 

 
 

  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

 Lam Gods, dat de zonden van de 
wereld wegneemt, ontferm U over 
ons. 
Lam Gods, dat de zonden van de 
wereld wegneemt, geef ons de 
vrede. 

   

 
 

Latijnse tekst gebaseerd op Edition Peters nr, 10865 
Vertaling: internet 
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AMICI DI SOLI 
 

Vrienden van klassieke-koormuziek en -zang 
 
De stichting Amici di Soli is opgericht om het luisteren en beoefenen van 
de klassieke koormuziek en de klassieke zang te ondersteunen en te 
bevorderen. We willen alle mogelijkheden benutten om een breder publiek te 
enthousiasmeren om zowel actief als passief van deze kunstvormen te 
genieten. Om uitvoerenden en luisteraars er een aanstekelijk plezier aan te 
laten beleven, hen te inspireren en zowel nu als in de toekomst een blijvend 
mooie ervaring te schenken. Dit realiseren we door het (doen) organiseren van 
concerten en andere evenementen op dat terrein, waarbij qua regio de focus 
op West-Friesland ligt en in het bijzonder op Hoorn. Zoals haar naam al 
aangeeft heeft Amici di Soli daarbij een bijzondere band met het oratoriumkoor 
Soli Deo Gloria. 
 
Het zal u ongetwijfeld niet onbekend zijn dat de uitvoering van grote 
koorwerken flinke financiële offers vraagt. Soli zingt met professionele solisten 
en orkesten. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn fondsen aan te 
schrijven en donateurs te werven. We vragen belangstellende donateurs dan 
ook contact met Reinald van der Meer, de penningmeester van Amici di Soli, op 
te nemen: 
Per mail  : donateurs@amicidisoli.nl 
Telefonisch  : 06-53795942 
 
Website    : www.amicidisoli.nl 
Bankrelatie Rabobank, IBAN : NL49 RABO 0314 1989 54 
 
 
  

http://www.amicidisoli.nl/
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Levert ook dit jaar weer een gratis taart voor de kerstmarkt 
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Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria – Hoorn 
Opgericht 16 december 1918 

 


