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OVER DEZE UITVOERING 
 
Aan het begin van de 17e eeuw werden in de Noord-Duitse Lutherse kerken nauwelijks nog 
getijdengebeden gehouden. Alleen stadskerken, verbonden met Latijnse scholen, hielden ze nog in ere, 
op iedere dag van de week een ochtend- en avondgebed. In het weekend en rondom de feestdagen 
waren er feestelijke vespers, waarbij ook ‘het gewone volk’ aanwezig zal zijn geweest, veelal omdat aan 
de avondgebeden biechtmogelijkheden waren gekoppeld, met het oog op de maaltijdviering op zon- en 
feestdagen. Van een dergelijk avondgebed, dat goeddeels de structuur volgt van de aloude Romeinse 
vespers, bent u vanavond getuige, en zelfs deelnemer. We stellen ons voor dat we de eerste vespers 
meemaken aan de vooravond van het feest van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) in een van 
de stadskerken van de Noord-Duitse stad Hamburg. 
 
In Hamburg werden in de eerste helft van de 17e eeuw nog in verschillende stadskerken vespers 
gehouden, verzorgd door de koren van de Latijnse scholen. Dat gegeven alleen al zal niet verbazen dat 
er in die Lutherse vieringen nog veelvuldig in het Latijn gezongen werd. Het bezigen van de Latijnse 
taal diende als oefening voor de scholieren om deze taal van de wetenschap te leren lezen en spreken. 
Maar bij vieringen waar ook het gewone volk aanwezig was, diende, op last van opeenvolgende 
Liturgische Agenden, ook een aantal onderdelen in de volkstaal te worden gezongen. De Schrift diende 
zelfs in twee talen te worden voorgelezen. De gezangen voor de vespers waren genomen uit Franz’ 
Elers ‘Cantiones Sacrae’, één zeer compleet voorbeeld van een Luthers ‘Liber usualis’, waar alle 
antifonen, hymnen, beurtzangen, kyriales en gebeden voor iedere dag van het jaar zijn opgenomen.  
 
Naast de, aan het gregoriaans ontleende, Latijnse gezangen uit Elers Cantica Sacra, werden de vieringen 
gevuld met wat er in die dagen voorhanden was aan motetten, psalmen en liedzettingen. Opvallend in 
de repertoirelijsten en kerkelijke bronnen is het gebruik van Latijnse motetten uit de traditie van de 
Vlaamse polyfonisten, zodat we voor diverse onderdelen van deze reconstructie vrijelijk gebruik 
konden maken van het enorme oeuvre van de toen veelvuldig gezongen componist Roland de Lassus. 
Maar ook horen we psalmzettingen van Schütz, geschreven in de toen zeer modieuze Venetiaanse stijl,  
en toonzettingen van hymnen en gebeden van de invloedrijke componist en muziektheoreticus Michael 
Praetorius. 
 
Typisch aan de Duitse Lutherse liturgie, en ongetwijfeld sterk beïnvloed door voornoemde Italiaanse 
stijl, is de alternatim-praktijk, niet alleen tussen koor en orgel, maar ook tussen koor en volk, volk en 
orgel of een combinatie van die drie, vaak ook nog vergezeld van andere instrumenten. Bij liederen met 
veel strofen vormt zo ook het orgel een zelfstandige, verkondigende partij die een tekst voor haar 
rekening kan nemen. Het meest uitgebreid komt die methode aan bod bij het zingen van het 
Magnificat. Daar horen we één van de uitgebreidere varianten, waarbij zowél de gregoriaanse als de 
meerstemmige koorverzen worden gezongen, alsook op het orgel enkele verzen worden gespeeld op 
dezelfde toon. Maar ook de hymnes worden in dergelijke afwisselingen uitgevoerd, zodat een levendig 
muzikaal spel ontstaat tussen de verschillende groepen, instrumentale en vocale, die in de liturgie 
participeren. Michael Praetorius was een groot promotor van deze praktijk en schreef talloze vocale en 
instrumentale zettingen, zelfs rekening houdend met de verschillende melodievarianten die in het 
Duitse taalgebied bij hem bekend waren. Hamburgse orgelcomponisten als Heinrich Scheidemann, 
Hiëronymus Praetorius en Matthias Weckmann beijverden zich in het schrijven van met name 
alternatimverzen voor orgel. Sommigen gaven boeken uit met verzen voor álle hymnes van het jaar. 
Vanavond hoort u er enkele en bent u zelf één van de uitvoerende partijen. 
 
Vast onderdeel van de vespers op vooravonden van feesten was een preek waarin de hoofdpunten van 
het feest werden uiteeengezet. Daaromheen werden waarschijnlijk ook liederen bij dat feest gezongen. 
In deze reconstructie hebben we dat geheel vervangen door een ‘muzikale preek’, bestaande uit een 
schoolvoorbeeld van de Duitse koraalfantasie, waarin de melodie van het koraal, in dit geval Luther’s 
‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, tot in de uiterste details wordt uitgewerkt en zo diende als een 
eigen verkondiging van de tekst, maar ook ter ondersteuning van het didactische proces om het volk de 
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melodieën van de liederen eigen te maken. Het genre van de koraalfantasie kwam in Noord-Duitsland 
tot grote hoogte ten tijde van Buxtehude en Reincken en komt buiten dit geografische gebied 
nauwelijks voor.  
 
Al met al laat de reconstructie van deze vespers een goed beeld zien van de veelkleurige muzikale 
praktijk in de Duitse stadskerken aan het begin van de 17e eeuw. Langzaamaan tekenen zich daarna 
verschillende ontwikkelingen af: in sommige steden wordt de Latijnse taal meer en meer vervangen 
door de volkstaal, in andere steden wordt zelfs de Romeinse structuur verlaten, totdat, bijvoorbeeld in 
Lübeck, de vespers veranderen in concerten, de door Tunder en Buxtehude geïnitieerde 
‘Abendmusiken’. Toch blijven bepaalde elementen nog een lang leven leiden. Zo weten we dat de 
Latijnse responsoria na de schriftlezing nog in Bachs tijd in de Thomaskirche werden gezongen.  
 
Capelle aan den IJssel, maandag 21 juni 2010 
Cees - Willem van Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UITVOERENDEN 
 
koor    Domcantorij Utrecht 
cantor    Remco de Graas 
lezing (latijn)   Coos van der Pol 
lezing (duits)    Brent Annable 
gebeden   Jan Delhaas 
orgel    Cees - Willem van Vliet 
assistent   Jef Vloemans 
koster    Roger Michiels 



 4 

Ordo ad vesperae primae in Nativitate S. Johannis Baptistae  
 
INVITATORIUM 
 
Praeambulum 
 Praeludium F-dur, Franz Tunder       
 
Komm heiliger Geist, Herre Gott 
 vers 1:  koor, zetting: Johann Walther 
 vers 2:  koor, unisono met orgel 
 vers 3:  allen 
 
1 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott,  
 erfüll mit deiner Gnaden Gut  
 deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn,  
 dein brünstig Lieb entzünd in ihn.  
 O Herr, durch deines Lichtes Glast  
 zu dem Glauben versammelt hast  
 das Volk aus aller Welt Zungen;  
 das sei dir Herr, zu Lob gesungen.  
 Halleluja.  
 

2 Du heiliges Licht, edler Hort, 
 Laß uns leuchten des Lebens Wort 
 Und lehr uns Gott recht erkennen, 
 Von Herzen Vater ihn nennen! 
 O Herr, behüt vor fremder Lehr', 
 Daß wir nicht Meister suchen mehr 
 Denn Jesum mit rechtem Glauben 
 Und ihm aus ganzer Macht vertrauen! 
 Halleluja! Halleluja! 
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vertaling: 
 
1 Kom, Heilige Geest, Here God! 
 Vervul ons met uw gaven, tot 
 al wat wij zijn, geest, ziel en bloed, 
 ontvlamt en staat voor U in gloed. 
 O Geest, door uw aansteeklijk licht 
 hebt Gij U in 't geloof gesticht 
 een volk uit velerlei tongen. 
 Daarom, Heer, zij U lof gezongen. 
 Halleluja, halleluja! 
 

2 Gij heilige zon, hemels schat, 
 laat Gods woord lichten op ons pad, 
 dat heel ons zijn Hem kent en roemt, 
 dat heel ons hart Hem Vader noemt. 
 Bescherm ons tegen leugenleer, 
 dat wij slechts zoeken onze Heer 
 Christus, ons enig betrouwen, 
 dat wij gelovig op Hem bouwen. 
 Halleluja, halleluja! 

3 Gij heilige gloed, zoete troost, 
 wees met ons, dat wij onverpoosd 
 en vrolijk U ten dienste staan, 
 dan drijft ons niets bij U vandaan. 
 Schenk, Heer, ons kracht van uwe kracht, 
 geef ons de moed, geef ons de macht, 
 de goede strijd hier te strijden, 
 tot eindlijk Gij ons zult bevrijden. 
 Halleluja, halleluja! 
 
 
PSALMI 
 
Antiphona ad psalmos 
 ‘Descendit angelus’, Franz Eler 
 
 Descendit angelus Domini ad Zachariam, dicens: ‘Accipe puerum in senectute tua, et 
 habebit nomen Johannes Baptista’. 
 
 De engel van de Heer daalde af tot Zacharias en zei: ‘Op je oude dag zul je een zoon ontvangen en hem 
 de naam Johannes de Doper geven’. 
 
Psalm 114 
 ‘In exitu Israel’, Toon VII, Franz Eler 
 
1 In exitu Israël de Ægypto,  
 domus Jacob de populo barbaro,  
2  facta est Judæa sanctificatio ejus ;  
 Israël potestas ejus.  
3  Mare vidit, et fugit ;  
 Jordanis conversus est retrorsum.  
4  Montes exsultaverunt ut arietes,  
 et colles sicut agni ovium.  
5  Quid est tibi, mare, quod fugisti ?  
 et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum ?  
6  montes, exsultastis sicut arietes ?  
 et colles, sicut agni ovium ?  
7  A facie Domini mota est terra,  
 a facie Dei Jacob :  
8  qui convertit petram in stagna aquarum,  
 et rupem in fontes aquarum. 

Toen Israël wegtrok uit Egypte,  
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,  
werd Juda zijn heiligdom,  
Israël zijn koninkrijk.  
De zee zag en vluchtte,  
de Jordaan trok zich terug,  
de bergen schrokken op als rammen,  
als lammeren sprongen de heuvels op.  
Waarvoor, zee, neem je de vlucht,  
Jordaan, trek jij je terug?  
Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,  
springen jullie, heuvels, als lammeren op?  
‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –  
voor het aanschijn van de God van Jakob.  
Hij verandert de rots in een bron,  
hard gesteente in een stroom van water.’ 
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 Gloria Patri et Filio: 
 et Spiritui Sancto. 
 Sicut erat in principio, et nunc et semper: 
 et in saecula saeculorum. Amen. 
 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Canzona 
 Canzona in G, Heinrich Scheidemann 
 
Psalm 42 
 ‘Quemadmodum disederat cervus’, Roland de Lassus 
 
  Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,  
  ita desiderat anima mea ad te, Deus.  
  Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum ;  
  quando veniam, et apparebo ante faciem Dei ?  
 
  Zoals een hinde smacht naar stromend water,  
  zo smacht mijn ziel naar u, o God.  
  Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,  
  wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?  
 
Intonatio 
 Intonatio del 2° tono, Giovanni Gabrieli 
 
Psalm 1 
 ‘Wohl Denen der nicht wandelt’, Heinrich Schütz     
 
1   Wohl dem der nicht wandelt im Rat der 
 Gottlosen  
 Noch tritt auff den Weg der Sünder  
 Noch sitzet da die Spötter sitzen.  
2   Sondern hat lust zum Gesetz des HERRN  
 Und redet von seinem Gesetz tag und nacht.  
3. Der ist wie ein Baum gepflantzet an den 
 Wasserbechen  
 Der seine Frucht bringet zu seiner zeit  
 Und seine Bletter verwelcken nicht  
 Und was er macht das geret wol.  
4. Aber so sind die Gottlosen nicht  
 Sondern wie Spreu die der wind zerstreuet.  
5   Darum bleiben die Gottlosen nicht im 
 Gerichte  
 Noch die Sünder in der gemeinde der 
 Gerechten.  
6   Denn der HERR kennet den weg der 
 Gerechten  
 Aber der Gottlosen weg vergehet. 
  
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
 und auch dem heilgen Geiste,  
 wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
 und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 Amen.  

Gelukkig de mens  
die niet meegaat met wie kwaad doen,  
die de weg van zondaars niet betreedt,  
bij spotters niet aan tafel zit,  
maar vreugde vindt in de wet van de HEER  
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.  
Hij zal zijn als een boom,  
geplant aan stromend water.  
Op tijd draagt hij vrucht,  
zijn bladeren verdorren niet.  
Alles wat hij doet komt tot bloei.  
Zo niet de wettelozen!  
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.  
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,  
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.  
 
 
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,  
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 
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Antiphona repetitur 
 ‘Descendit angelus’, Franz Eler 
 
 
LECTIO 
 
Jesaja 40, 1 – 8 
  
 in Latinae: 
 
1  Consolamini, consolamini, popule meus,  
 dicit Deus vester.  
2  Loquimini ad cor Jerusalem,  
 et advocate eam,  
 quoniam completa est malitia ejus,  
 dimissa est iniquitas illius :  
 suscepit de manu Domini duplicia  
 pro omnibus peccatis suis.  
3  Vox clamantis in deserto :  
 Parate viam Domini,  
 rectas facite in solitudine semitas Dei nostri.  
4  Omnis vallis exaltabitur,  
 et omnis mons et collis humiliabitur,  
 et erunt prava in directa,  
 et aspera in vias planas :  
5  et revelabitur gloria Domini,  
 et videbit omnis caro pariter  
 quod os Domini locutum est.  
6  Vox dicentis : Clama.  
 Et dixi : Quid clamabo ?  
 Omnis caro fœnum,  
 et omnis gloria ejus quasi flos agri.  
7  Exsiccatum est fœnum, et cecidit flos,  
 quia spiritus Domini sufflavit in eo.  
 Vere fœnum est populus :  
8  exsiccatum est fœnum, et cecidit flos ;  
 verbum autem Domini nostri  
 manet in æternum. 
 
 (Vulgata Clementina, 1592) 
  
 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.   
 
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend  
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 
voldaan,  
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden  
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.   
 
Hoor, een stem roept:  
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,  
effen in de wildernis een pad voor onze God.  
Laat elke vallei verhoogd worden  
en elke berg en heuvel verlaagd,  
laat ruig land vlak worden  
en rotsige hellingen rustige dalen.   
De luister van de HEER zal zich openbaren  
voor het oog van al wat leeft.  
De HEER heeft gesproken!’   
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’  
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?  
De mens is als gras,  
hij bloeit als een veldbloem.   
Het gras verdort en de bloem verwelkt  
wanneer de adem van de HEER erover blaast.  
Ja, als gras is dit volk.’  
Het gras verdort en de bloem verwelkt,  
maar het woord van onze God  
houdt altijd stand.   
 

 et Germaniae: 
 
1   TRöstet 
 tröstet mein Volk 
 spricht euer Gott.   
2   Redet mit Jerusalem freundlich 
 und prediget ihr.  
 Das ihre Ritterschafft ein ende hat 
 Denn ihre missethat ist vergeben  
 Denn sie hat zwifeltiges empfangen von der Hand des HERRN 
 um alle ihre Sünde.   
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3   ES ist eine stimme eines Predigers in der wüsten 
 Bereitet dem HERRN den weg  
 macht auff dem gefilde ein ebene Ban unserem Gott.   
4   Alle Tal sollen erhöhet werden   
 und alle Berge und Hügel sollen genidriget werden 
 Und was ungleich ist 
 sol eben 
 und was höckerich ist 
 soll schlecht werden.   
5  Denn die Herrligkeit des HERRN soll offenbar werden 
 Und alles Fleisch mit einander wird sehen 
 das des HERRN Mund redet. 
6   ES spricht eine stimme  
 Predige  
 Und er sprach 
 Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Heu 
 und alle seine Güte ist wie eine Blume auff dem felde.   
7  Das Heu verdorret  
 die Blume verwelcket 
 Denn des HERRN geist bleset drein.  
 Ja das Volck ist das Heu  
8   Das Heu verdorret  
 die Blume verwelckt  
 Aber das Wort unser Gottes bleibet ewiglich.  
 
 (Lutherbijbel, 1545) 
 
 
Responsorium 
 ‘Inter natos mulierum’, Franz Eler 
 
 Inter natos mulierum non surrexit major Johanne Baptista, 
 Qui viam Domino praeparavit in Heremo. 
 Fuit homo missus a Deo, 
 cui nomen Johannes erat. 
 Qui viam…. 
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
 Qui viam… 
 
  Onder wie uit de vrouwen geboren zijn, was nooit iemand groter dan Johannes de Doper, 
  die de Heer een weg baande in de woestijn. 
  Hij was een mens gezonden door God, wiens naam was Johannes, 
  die de Heer… 
  Glorie aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
  die de Heer… 
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HYMNUS DE TEMPORE 
 
Intonatio 
 Praeludium, Lüneburger Tabulatur  
 
Aeterno gratias patri (‘Hymnus de Philipp Melanchton’) 
 vers 1, 2, 4 koor unisono, Franz Eler 
 vers 3  orgel, Lüneburger Tabulatur    
 vers 5  orgel, Hieronymus Praetorius 
 vers 6  allen, unisono met orgel 
 
1. Aeterno gratias patri    Voor eeuwig dank aan de vader 
 Omnes canant Ecclesiae,    zingt heel de kerk, 
 Quod nuntium verbi sui    die ons de boodschapper van zijn woord, 
 Nobis Johannem miserit.    Johannes, gezonden heeft. 
 
2. Hic exui mores malos    Hij bande de slechte gewoontes uit, 
 Iussit, metuque Iudicis    en deed de hovaardige harten schrikken 
 Mox adfuturi terruit    met vrees dat de Rechter  
 Mentes superbas omnium.    spoedig komen zou. 
 
3. Rursusque perculsos metu,   En met ernst riep hij op tot boete, 
 In spem vitae certam vocat,   in de hoop op een eeuwig leven, 
 Et monstrat agnum digito    en hij toonde ons het waarachtige lam,  
 Qui placat unicus Deum.    dat als enige God welgevallig was. 
 
4. Haec ille firmo pectore    Deze dingen leerde hij met grote kracht 
 Docet, et Christum praedicat   en hij verkondigde dat Christus zou komen, 
 Venire, ceu Solem novum,    als de nieuwe Zon,  
 Prodire aurora nuntiat.    de komende dageraad. 
  
5. Nec Pharisaei spiritum    En hij toonde aan, dat de geest van de 
 Fregerunt ingentem viri,    Farizeeën, die met enorme kracht 
 Hic alter helias fuit,    gebroken moest worden, als een andere, 
 Hypocritas dum arguit.    bedriegelijke zon was. 
 
        Wij vragen u, allerhoogste Vader, 
        dat Gij onze harten opwekt, 
        zodat wij waarachtig kunnen geloven 
        in het getuigenis van Johannes. 
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MEDITATIO 
 
Silentium 
 
Musica pro Deo 
 Koraalfantasie ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’, Michael Praetorius 
 

 
 
 Christ, unser Herr, zum Jordan kam 
 Nach seines Vaters Willen, 
 Von Sanct Johann’s die Taufe nahm, 
 Sein Werk und Amt zu ’ rfüllen. 
 Da wollt’ er stiften uns ein Bad, 
 Zu waschen uns von Sünden, 
 Ersäufen auch den bittern Tod 
 Durch sein selbst Blut und Wunden, 
 Es galt ein neues Leben. 

Toen Jezus bij het water kwam, 
waar Hem Johannes wachtte, 
werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 
de volheid der geslachten. 
Hij daalde neer in de Jordaan, 
badwater onzer zonden. 
Zijn leven neemt ons sterven aan, 
zijn bloed heelt onze wonden. 
Zijn sterven is ons leven. 

 
 

 
 

De doop van Christus, gravure van Jan Muller (16e eeuw), naar Lucas van Leyden 
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MAGNIFICAT 
 
Antiphona ad magnificat 
 ‘Ingresso Zacharia templum Domini’, Franz Eler 
 
 Ingresso Zacharia templum Domini, apparuit ei Gabriel angelus 
 stans a dextris altaris incensi. 
 
 Toen Zacharias de tempel van de Heer was binnengegaan, verscheen hem de engel Gabriel, staande ter 
 rechterzijde van het brandende altaar. 
  
Magnificat septimi toni 
 5 verzen gregoriaans 
 7 koorverzen, Roland de Lassus 
 4 orgelverzen, Heinrich Scheidemann   
 
(canto pleno)  Magnificat anima mea Dominum.  
(choro a 6)  Et exsultavit spiritus meus: in Deo, salutari meo.  
 
(versus pro organo) 
 
(canto pleno)  Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent  
   omnes generationes.  
(choro a 6)  Quia fecit mihi magna, qui potens est: et sanctum nomen eius.  
 
(versus pro organo) 
 
(canto pleno)  Et misericordia eius, a progenie in progenies: timentibus eum.  
(choro a 6)  Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui.  
 
(versus pro organo) 
 
(canto pleno)  Deposuit potentes de sede: et exaltavit humiles.  
(choro a 4)  Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes.  
 
(versus pro organo) 
 
(canto pleno)  Suscepit Israël puerum suum: recordatus misericordiæ suæ.  
(choro a 6)  Sicut locutus est ad patres nostros: Abraham, et semini eius in sæcula. 
 
(canto pleno)  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
(choro a 6)  Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. 
 
vertaling: 
 
 Mijn ziel prijst en looft de Heer,  
 mijn hart juicht om God, mijn redder:  
 hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
 Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,  
 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
 heilig is zijn naam.  
 Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,  
 voor al wie hem vereert.  
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 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
 en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
 heersers stoot hij van hun troon  
 en wie gering is geeft hij aanzien.  
 Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,  
 maar rijken stuurt hij weg met lege handen.  
 Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
 zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:  
 hij herinnert zich zijn barmhartigheid  
 jegens Abraham en zijn nageslacht,  
 tot in eeuwigheid. 
 
 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en de heilige Geest, 
 zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Antiphona repetitur 
 
 
PRAECES 
 toonzettingen:  Michael Praetorius  
 
Intonatio 
 Intonatio del 11° tono, Giovanni Gabrieli 
 
Salutatio 
 v Der Herr sei mit euch 
 k und mit deinem Geiste 
 
Collecta 
 v  Lasset uns beten: 
  Allmächtiger Gott 
  führe deine Kirche auf dem Weg des Heiles 
  und gib uns die Gnade, 
  den Weisungen Johannes des Täufers zu folgen, 
  damit wir zu dem gelangen, 
  den er vorausverkündet hat, 
  zu unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, 
  der in der Einheit des Heiligen Geistes 
  mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 k Amen 
 
Benedicamus 
 v Benedicamus Domino 
 k Deo gracias 
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HYMNUS AD FINEM 
 
Praeambulum 
 Toccata in C, Matthias Weckmann       
 
Es ist das Heil uns kommen her 
 vers 1  koor, zetting Michael Praetorius 
 vers 13  allen 
 vers 14  orgel, Matthias Weckmann (ultimus versus con organo pleno)   
 
 
1 Es ist das Heil uns kommen her  Het heil des hemels werd ons deel 
 Von Gnad' und lauter Güte,   alleen door Gods genade. 
 Die Werke helfen nimmermehr,  Wij werkten en wij wonnen veel, 
 Sie mögen nicht behüten,   maar alle winst bleek schade. 
 Der Glaub' sieht Jesum Christum an  ‘t Geloof ziet Jezus Christus aan: 
 Der hat g'nug für uns all' getan,  wat Hij deed is genoeg gedaan 
 Er ist der Mittler worden.   voor al wat leeft op aarde. 
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14 Sein Reich zukomm; sein Will auf Erd  Lof Vader, Zoon en Heilge Geest, 
 G’scheh wie im Himmelsthrone;   Hem die voor alle tijden 
 Das täglich Brot noch heut uns werd;   ons heeft geroepen tot zijn feest, 
 Woll unsrer Schuld verschonen,   die zeer ons zal verblijden. 
 Als wir auch unsern Schuldnern tun;   Ja, ons verlangen wordt vervuld 
 Laß uns nicht in Versuchung stehn;   en onze menslijkheid onthuld, 
 Lös unvom Übel. Amen.    zij is in God voleindigd. 
 
 
AD POENITENTIAM 
 
 Aan de uitgang van de kerk vindt een collecte plaats ter bestrijding van de onkosten van dit concert en ten bate 
 van het onderhoud van de kerk (offerblok). 
 
 

De kerk beschikt over een automatisch alarmsysteem, dat om 22.30 uur aangaat. 
Maakt u dus enige haast met het verlaten van de kerk! 

Napraten en felicitaties kunnen plaatsvinden buíten de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MET SPECIALE DANK AAN 
 
Domcantorij Utrecht 
Kerkfabriek van de St. Catharinakerk in Hoogstraten 
Toerisme Hoogstraten 
 
Dhr. en mw. Bruurs 
Helen Gaasbeek 
Remco de Graas 
Paul Peeters 
Joris Verdin 
 
Het programmaboek is gedrukt door De Papiermolen  
(onderdeel van het dagactiviteitencentrum van Ipse de Bruggen Zwammerdam) 
 
Afbeelding omslag: Rogier van der Weyden, Geboorte en naamgeving van Johannes de Doper, zijpaneel  
Voor uitgebreide informatie over de totstandkoming van deze reconstructie, zie www.cwvanvliet.nl 
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