
6 november 2022, 16.00 uur 

Licht en troost

**************************************************************************

Andacht

Een moment van rust,
een moment van aandacht,

een brandende kaars,
mooie muziek,

        een inspirerende tekst                  Deze keer werken mee:
         Catharina Collegium

Elske te Lindert (sopraan en algehele leiding)
Jaap Eilander (piano)

                    Henk Makkinga (liturg)
                    (initiatief van Catharina Spiritueel en Stichting Cantate) 

**************************************************************************
Mogelijkheid tot aansteken kaarsjes en opschrijven van namen  
Stilte 

Piano: 
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, J.S. Bach                                                        

(uit cantate BWV 106, bewerking Jaap Eilander)


Aansteken kaars 
	 Licht dat ons leven doet, 

	 God in ons midden. 

	 Liefde die ons draagt


Introitus (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini  
Requiem aeternam dona eis, Domine, 

Et lux perpetua luceat eis. 

Te decet hymus, Deus, in Sion, 

Et tibi reddetur votum in Jerusalem. 

Exaudi orationem meam, 

Ad te omnis caro veniet. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, 

Et lux perpetua luceat eis. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie elesion. 


Introitus  
Geef hun eeuwige rust, Heer, 

En het eeuwige licht schijne voor hen. 

U komt de lofzang toe, God, in Sion, 

En u worde de gelofte in Jerusalem gegeven. 

Verhoor mijn gebed, 

Tot u kome alle vlees. 

Geef hun eeuwige rust, Heer, 

En het eeuwige licht schijne voor hen. 

Heer, ontferm u, Christus ontferm u, 

Heer, ontferm u.  



Graduale (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 

Et lux perpetua luceat eis. 

In memoria aeterna erit justus. 

Ab auditione mala non timebit.


Graduale  
Geef hun de eeuwige rust, Heer, 

en het eeuwige licht schijne voor hen. 

De rechtschapene zal in eeuwige herinnering zijn, 

hij zal niet bang zijn voor boze laster. 

Tekst: Alles wat we zien (Marinus van den Berg)


Piano: 
Adagio cantabile, L van Beethoven

(uit Sonate Pathétique opus 13) 

Sanctus (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini 
Sanctus, sanctus, sanctus Domine Deus Sabaoth. 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 


Pie Jesu (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini

Pie Jesu, Domine. 

Dona eis requiem. 

Pie Jesu, Domine, 

Dona eis requiem sempiternam. 


Sanctus 

Heilig, heilig, heilig Heer God der legerscharen. 

Vol zijn de hemelen en de aarde van Uw 
heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 

Gezegend, die komt in naam van de Heer. 

Hosanna in den hoge. 


Pie Jesu 

Trouwe Jezus, Heer, 

Geef hun rust. 

Trouwe Jezus, Heer, 

Geef hun eeuwige rust.  

We noemen de namen 

Stilte 

Piano: 
Adagio (uit Sonate in F KV 280), W.A. Mozart


Angus Dei (uit: Requiem in c), Luigi Cherubini 
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, 

Dona eis requiem, 

Dona eis requiem sempiternam.


Agnus Dei  
Lam Gods, Dat de zonden der wereld wegdraagt, 

Geef hun rust, 

Geef hun eeuwige rust. 

Tekst: Een ademtocht (Sytze de Vries) 

Zegenbede 
	 Moge God jullie zegenen en behoeden. 

	 Amen.


Piano en sopraan: 
An die Musik, F. Schubert


Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, 

Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden, hast mich in eine bessre Welt entrückt! 
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen, ein süsser, heiliger Akkord von dir 
Den Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen, du holde Kunst, ich danke dir dafür! 


**************************************************************************
vrije gift bij de uitgang 

of op: NL93 INGB 0008 6910 98 tnv Stichting Cantate Doetinchem (culturele ANBI) ovv Allerzielen 
(www.cantatedoetinchem.nl)  


