
AVROTROS en Het Concertgebouw presenteren

Het Zondagochtend Concert
zo 10 okt 2021 | Grote Zaal | 11.00 uur
Voorprogramma in de Spiegelzaal om 10.00 uur

Groot Omroepkoor
Peter Dijkstra, dirigent
Leo van Doeselaar, orgel
Benjamin Russell, bariton

Franz Liszt 1811-1886
Die Seligpreisungen (uit ‘Christus’, S. 3)

Antonín Dvořák 1841-1904
Kyrie en Gloria (uit ‘Mis in D’, op. 86)*

Wolfram Buchenberg 1962
Du bist der Herr, unser Gott (uit ‘Vier geistliche Gesänge’)

Antonín Dvořák
Credo (uit ‘Mis in D’, op. 86)*

Anton Bruckner 1824-1896
Locus iste in C, WAB 23

Antonín Dvořák
Sanctus en Benedictus (uit ‘Mis in D’, op. 86)*

Wolfram Buchenberg 
Ich bin das Brot des Lebens (uit ‘Vier geistliche Gesänge’)

Antonín Dvořák
Agnus Dei (uit ‘Mis in D’, op. 86)*

Anton Bruckner
Ave Maria, WAB 6

* Solisten uit het koor: Varvara Tishina (sopraan), Franske van der Wiel (alt),  
Gerben Houba (tenor), Lars Terray (bas)

Veel van onze bezoekers willen optimaal van de muziek genieten door  
geconcentreerd en in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom hinderlijke  
geluiden zoveel mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op ‘stil’ en houd er  
rekening mee dat ook oplichtende schermen de concentratie kunnen verstoren.

Het voorprogramma Spiegelzaal en Het Zondagochtend Concert worden  
elke week door AVROTROS rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4.

Anton Bruckner - Locus iste
Locus iste a Deo factus est
inaestimabile sacramentum
irreprehensibilis est. 

Antonín Dvořák - Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth; 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.

Antonín Dvořák - Benedictus
Benedictus, qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Wolfram Buchenberg - Ich bin das Brot des 
Lebens 
Wer über die Weisung des Herrn nachsinnt bei 
Tag und Nacht
bringt seine Frucht zur rechten Zeit.
Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir 
kommt, der wird nicht hungern.
Und wer mir glaubt, der wird nicht dürsten. 
Ich bin das lebendige Brot
das vom Himmel herabgekommen ist.
Wer von diesem Brot isst
wird in Ewigkeit leben. 

Antonín Dvořák - Agnus Dei
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis.
Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem. 

Anton Bruckner - Ave Maria
Ave Maria gratia plena.
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus tui Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Deze plaats is door God gemaakt
een onschatbaar sacrement;
hij is onberispelijk. 

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

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

Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld
ontferm u over ons.
Lam Gods
dat wegneemt de zonden der wereld
geef ons de vrede. 

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu, en in het uur van onze dood.
Amen.



Franz Liszt - Die Seligpreisungen
Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Beati mites,
quoniam ipsi possidebunt terram.
Beati, qui lugent,
quoniam ipsi consolabuntur.
Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam,
quoniam ipsi saturabuntur.
Beati misericordes,
quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt.
Beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur.
Beati, qui persecutionem patiuntur propter 
iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum coelorum.
   Matthäus 5: 3-10

Antonín Dvořák - Kyrie
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison.

Antonín Dvořák - Gloria
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 caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu 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, Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 
het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen ver-
troost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal 
barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen 
God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen 
Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de ge-
rechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen.

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

Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde voor mensen van goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, 
Wij verheerlijken U 
en zeggen U 
dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer, God, hemelse Koning, God almachtige 
Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van 
God de Vader.
Amen. 

Wolfram Buchenberg - Du bist der Herr, 
unser Gott
Herr, erbarme dich! 
Gott, du unser Herr, erbarme dich! 
Du erbarmst dich unser, o Herr, 
Du erbarmst dich aller, o Herr, 
und hast Nachsicht mit den Sünden der 
Menschen, 
damit sie sich bekehren; 
Du erbarmst dich aller, o Herr.

Antonín Dvořák - Credo
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, 
Factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum 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, consub-
stantialem Patri; 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter nostram 
Salutem descendit de caelis. 
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 caelum,
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
ludicare 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 unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem 
peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
Et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren 
Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de 
ware God. Geboren, niet geschapen, één in 
wezen met de Vader; en door Wie alles
geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons 
heil uit de hemel neergedaald.
Hij is vlees geworden door de heilige Geest uit 
de Maagd Maria, en is mens geworden. 
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: 
zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid, 
Om te oordelen levenden en doden. 
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het 
leven geeft; 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon; 
die met de Vader en de Zoon 
tezamen 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. 


