Concertprogramma
Zaterdagmiddagmuziek

Kerstmis
Cantores Martini
Sascha Mommertz, blokfluit

Zaterdag 25 december 2021, 15.30 uur
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Beste bezoeker,
Van harte welkom bij de Zaterdagmiddagmuziek! Ten gevolge van de gewijzigde
coronamaatregelen zijn de concerten tot nader order alleen digitaal bij te wonen via
You Tube: https://www.youtube.com/domkerkutrecht en
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/2158
De concerten blijven mogelijk als u gemiddeld 10 euro per persoon bijdraagt.
Maak uw bijdrage over op NL96 RABO 0187 4857 47, t.n.v. Stichting
Zaterdagmiddagmuziek Domkerk o.v.v. de datum van het concert.
N.B. De Stichting Zaterdagmiddagmuziek is erkend als culturele ANBI, waardoor uw
donatie 125% aftrekbaar is bij de belastingdienst.
Word donateur!
U kunt ons blijvend steunen door donateur te worden van de Stichting
Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Hier helpt u ons enorm mee en u krijgt er een paar
leuke extra’s voor terug. Achter op dit programma vindt u een aanmeldformulier, of
kijk op www.zaterdagmiddagmuziek.nl

Zaterdag 1 januari 2022, 15.30 uur
Olivier Messiaen (1908-1992)
De cyclus ‘La Nativité du Seigneur’ (1935)
Domorganist Jan Hage

Zaterdag 8 januari 2022, 15.30 uur
Nieuwjaarsconcert
Verzoekprogramma
Domorganist Jan Hage
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Concertprogramma
Josquin des Prez (ca.1450-1521)

Praeter rerum seriem

Jakob van Eyck (1590-1657)

Puer nobis nascitur

Cipriano de Rore (1515-1565)

Missa Praeter rerum seriem
Kyrie
Gloria

Jakob van Eyck

O heyligh, zaligh Bethlehem

Cipriano de Rore

Missa Praeter rerum seriem
Credo

Jakob van Eyck

Een Kindeken is ons gebooren

Cipriano de Rore

Missa Praeter rerum seriem
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

U kunt dit concert terugkijken op https://www.youtube.com/domkerkutrecht, waar ook
opnamen van eerdere concerten terug te vinden zijn

Cantores Martini
Esther Kronenburg en Marion van Zonneveld, sopraan;
Dierick Aartsen, alt;
Michiel Boeken (trombone) en Remco de Graas, tenor;
Roeland Gerritsen en Bram Trouwborst, bas
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Josquin des Prez – Praeter rerum seriem
Vertaling: Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek

Praeter rerum seriem
parit deum hominem
virgo mater.
Nec vir tangit virginem
nec prolis originem
novit pater.

Buiten de orde der dingen om
wordt een god en mens gebaard
door een maagdelijke moeder.
Geen man beroerde deze maagd
en de herkomst van het kind
was de vader onbekend.

Virtus sancti spiritus
opus illud coelitus
operatur.
Initus et exitus
partus tui penitus
quis scrutatur?

De kracht van de Heilige Geest
heeft dit hemels werk
verricht.
Aanzet en afloop
van uw baren,
wie kan ze geheel doorgronden?

Dei providentia
quae disponit omnia
tam suave.
Tua puerperia
transfer in mysteria.
Mater ave.

Gods voorzienigheid
is het die alles
zo moeiteloos beschikt,
en uw bevalling
tot mysterie maakt.
Wees gegroet, moeder.

Cipriano de Rore – Missa Praeter rerum seriem
Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus
te,
glorificamus te.

Eer aan God in de hemel
en op aarde vrede aan mensen van goede
wil.
Wij loven U, wij prijzen U,
wij aanbidden U,
wij verheerlijken U.
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Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, 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.

Wij danken U om uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God,
almachtige Vader,
Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Die de zonden van de wereld weg-neemt,
ontferm U over ons.
Die de zonden van de wereld weg-neemt,
hoor ons smeekgebed.
Die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want U alleen bent heilig,
U alleen de Heer,
U alleen de Allerhoogste,
Jezus Christus.
Met de heilige Geest in de glorie van God
de Vader.
Amen.

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

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van het zichtbare en het onzichtbare.
En in één Heer,
Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God, geboren uit
de Vader voor alle eeuwen.
God van God, licht van licht,
waarachtig God van waarachtig God.
Geboren niet gemaakt,
één van wezen met de Vader,
door wie alle dingen gemaakt zijn.
Die om ons mensen
en om ons heil
is afgedaald uit de hemel,

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.

en vlees geworden is door de Heilige
Geest uit de maagd Maria
en mens is geworden.

5

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato passus
et sepultus est,
et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius 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 prophetas.
Et in unam sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Hij werd voor ons gekruisigd,
heeft geleden onder Pontius Pilatus en is
begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens
de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel en
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en doden.
En aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest,
die Heer is en leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon wordt
aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en
apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van het komend rijk.
Amen.

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

Heilig, heilig, heilig is de Heer God van de
hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw roem.
Hosanna in de hoge.

Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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

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

Lam van God, dat de zonden van de
wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
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qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

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

We zijn onze begunstigers zeer dankbaar voor hun bijdrage aan de concerten. De
Zaterdagmiddagmuziek is mogelijk dankzij subsidie, donaties en giften van:
Gemeente Utrecht – Broekmans en Van Poppel Bladmuziek – Orgelmakers Gebr. van
Vulpen – TransFORMotion – Van Grafhorst Notarissen – Fentener van Vlissingen
Fonds – Stichting Mien van 't Sant Fonds – Prins Bernhard Cultuurfonds – Carel
Nengerman Fonds – Elise Mathilde Fonds – K.F. Hein Fonds – vele particuliere
donateurs
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Organisatie

Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

Adres

Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht
NL69ZZZ411812560000
Incassant

ID
Type machtiging
(keuze aanvinken)

O eenmalige machtiging concertbijdrage (vanaf €5)
O eenmalige machtiging donateurschap (vanaf €40)
O doorlopende machtiging donateurschap (vanaf €40)

Bedrag (invullen)

€ _________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om dit bedrag van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

__________________________________

Adres

__________________________________

Postcode en plaats

__________________________________

Telefoon

__________________________________

Emailadres

__________________________________
(ter bevestiging van de machtiging)

IBAN

_ _ _ _ _ _ _ _

Plaats en datum

__________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening
Graag aanvinken wat van O aanmelding nieuwe donateur O is reeds donateur
toepassing is
O wil concertinformatie per email ontvangen
Lever dit formulier in bij de collecte na afloop van het concert of stuur het naar
Machtiging concertbijdragen en/of donateurschap
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht
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