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Beste bezoeker,
Van harte welkom bij de Zaterdagmiddagmuziek! Ten gevolge van de  
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 22 januari 2022, 15.30 uur
Dit concert van de Domcantorij komt helaas te vervallen

Zaterdag 29 december 2022, 15.30 uur
Rondom Ralph Vaughan Williams
Muziek van Edward Elgar (1857-1934) en Herbert 
Howells (1892-1983) door Domorganist Jan Hage  
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Concertprogramma

Heinrich Schütz 
(1585-1672)

Ich bin eine rufende Stimme (SWV 383)

Ein Kind ist uns geboren (SWV 302)

Ein Kind ist uns geboren (SWV 384)

Verbum caro factum est (SWV 314)

Das Wort ward Fleisch (SWV 385)

Allein Gott in der Höh sei Ehr (SWV 327)

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Heinrich Schütz Supereminet omnem scientiam (SWV 76)

Pro hoc magno mysterio (SWV 77)

Es ist erschienen (SWV 371)

Das ist mir lieb (SWV 51)

Dietrich Buxtehude Herr Christ, der einig Gottes Sohn

Heinrich Schütz Also hat Gott die Welt geliebt (SWV 380)

Das ist je gewisslich wahr (SWV 388)

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

Cantores Martini
Jeannette van Dalen en Marion van Zonneveld, sopraan; 
Dierick Aartsen, alt;
Remco de Graas en Christiaan Winter, tenor; 
Bram Trouwborst, bas
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Heinrich Schütz –  Ich bin eine rufende Stimme
Jesaja 40:3; Johannes 1:26-27

Ich bin eine rufende Stimme in der 
Wüsten: 
Richtet den Weg des Herren.
Ich taufe mit Wasser, aber er ist 
mitten unter euch getreten, 
den ihr nicht kennet,
der ist’s der nach mir kommen wird, 
welcher vor mir gewesen ist, 
des ich nicht wert bin, das ich seine 
Schuhriemen auflöse.

Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek /NBV

Ik ben een roepende stem in de 
woestijn: 
Effen het pad van de Heer.
Ik doop met water, 
maar in uw midden is Iemand 
die u niet kent,
Hij is het die na mij komt 
die voor mij geweest is,
ik ben het niet waard de riemen van 
zijn sandalen los te maken.

Heinrich Schütz –  Ein Kind ist uns geboren
[Jesaja 9:5-6]
.

Ein Kind ist uns geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben,
welches Herrschaft ist auf seiner 
Schulter, 
und er heißt Wunderbar, Rath, Kraft, 
Held, Ewigvater, Friedefürst,

auf daß seine Herrschaft groß werde 
und des Friedes kein Ende auf dem 
Stuhle David und seinem 
Königreiche,
daß ers zurichte und stärke mit 
Gericht und Gerechtigkeit von nun an
bis in Ewigkeit,
solches wird tun der Eifer des Herren 
Zebaoth.

Nieuwe Bijbelvertaling

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn 
schouders.
Deze namen zal hij dragen: wonder-
bare Raadsman, sterke God, eeuwige 
Vader, Vredevorst. 
Groot is de heerschappij en zonder 
einde de vrede voor de troon van 
David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en 
gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De Heer van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot 
stand.
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Heinrich Schütz –  Verbum caro factum est
Johannes 1:14

Verbum caro factum est
Et habitavit in nobis
et vidimus gloriam ejus 
gloriam quasi unigeniti a Patre
plenum gratiae et veritatis. 
Alleluja

Nieuwe Bijbelvertaling

Het Woord is mens geworden en 
heeft in ons midden gewoond, vol van
genade en waarheid, en wij hebben 
zijn grootheid gezien, de grootheid 
van de enige Zoon van de Vader.
Halleluja

Heinrich Schütz –  Das Wort ward Fleisch
Johannes 1:14

Das Wort ward Fleisch und wohnet 
unter uns
und wir sahen seine Herrlichkeit als 
des eingebornen Sohns vom Vater,
voller Gnade und Wahrheit.

Nieuwe Bijbelvertaling

Het Woord is mens geworden en 
heeft in ons midden gewoond, vol van
genade en waarheid, en wij hebben 
zijn grootheid gezien, de grootheid 
van de enige Zoon van de Vader.

Heinrich Schütz –  Allein Gott in der Höh sei Ehr
Nicolaus Decius

Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
und Dank für seine Genade,
darum dass nun und nimmermehr
uns rühren kann kein Schade.
Ein Wohlgefallen Gott an uns hat;
nun ist gross Fried ohn Unterlass,
all Fehd hat nun ein Ende.
 

Wir loben, preisen, anbeten dich,
für deine Ehre wir danken,
dass du, Gott Vater, ewiglich
regierst ohn alles Wanken.
Ganz ungemessen ist deine Macht,
fort geschicht, was dein Will hat 
bedacht;
wohl uns des feinen Herren!
 

Dirk Christiaan Meyer jr.

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weer gebracht;
de strijd heeft thans een einde.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.

Die Heer is onze Koning! 
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O Jesu Christe, Sohn eingeborn
deines himmlischen Vaters,
Versöhner der, die warn verlorn,
du Stiller unsers Haders,
Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott,
nimm an die Bitt von unsrer Noth,
erbarm dich unser aller!
 

O heiliger Geist, du höchstes Gut,
du allerheilsamster Tröster;
für Teufels Gewalt fortan behüt,
die Jesus Christ erlöset
durch grosse Marter und bitteren Tod,
abwend all unser Jammer und Noth!
Darzu wir uns verlassen.

O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen.

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

Dietrich Buxtehude –  Wie schön leuchtet der Morgenstern
Phllipp Nicolai

Wie schön leuchtet der Morgenstern
Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn,
Die süße Wurzel Jesse!
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
Mein König und mein Bräutigam,
Hast mir mein Herz besessen,
Lieblich, freundlich,
Schön und herrlich, groß und ehrlich,
Reich von Gaben,
Hoch und sehr prächtig erhaben!

J. W. Schulte Nordholt

Hoe helder staat de morgenster
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, Zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriend’lijk,
schoon en heerlijk, zo begeerlijk,
mild in ‘t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Heinrich Schütz –  Supereminet omnem scientiam
Augustinus van Hippo

Supereminet omnem scientiam, O 
bone Jesu,
tua magna caritas quam ostendisti 
nobis indignis
pro sola bonitate et pietate tua,
humanam et enim non angelicam 
suscipiens naturam

Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

Hoog boven alle kennis, o goede 
Jezus,
is de grote liefde die U ons hebt 
betoond, hoewel we onwaardig zijn;
alleen door uw goedheid en 
goddelijkheid nam U de menselijke 
natuur aan en niet die van de engelen
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et eam stola immortalitatis 
glorificans.
Vexisti super omnes coelos, super 
omnes choros angelorum,
super Cherubim, super Seraphim 
ad dexteram Patris.
Te laudant angeli, adorant 
dominationes 
et omnes virtutes coelorum
tremunt super se et super hominem 
Deum. 

en verhoogde die met de mantel van 
onsterfelijkheid.
U bent hoog verheven boven alle 
hemelen, boven alle engelenkoren 
boven de cherubijnen en serafijnen 
aan de rechterhand van de Vader.
De engelen loven U, U aanbidden de 
domeinen 
en alle deugden van de hemel beven 
voor U die God bent over hen en over 
de mensen. 

Heinrich Schütz –  Pro hoc magno mysterio
Augustinus van Hippo

Pro hoc magno mysterio pietatis
benedico et glorifico nomen sanctum
tuum,
Rex Christe, Fili Mariae, Fili Dei 
viventis.
Tibi sit honor et gloria cum Patre et 
Sancto Spiritu
in sempiterna saecula. 

Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

Voor dit grote mysterie van 
goddelijkheid zegen en verheerlijk ik 
uw heilige naam,
Christus Koning, Zoon van Maria, Zoon
van de levende God.
U zij de eer en glorie samen met de 
Vader en de Heilige Geest
tot in alle eeuwigheid. 

Heinrich Schütz –  Es ist erschienen
Titus 2: 11-14

Es ist erschienen die heilsame Gnade 
Gottes allen Menschen und züchtiget
uns, dass wir sollen verleugnen das 
ungöttliche Wesen und die 
weltlichen Lüste und züchtig, gerecht
und gottselig leben in dieser Welt 
und warten auf die selige Hoffnung 
und Erscheinung der Herrlichkeit des 
großen Gottes und unsers Heiland 
Jesu Christi, der sich selbst für uns 
gegeben hat auf dass er uns erlösete 

Nieuwe Bijbelvertaling

Gods genade is openbaar geworden 
om alle mensen te redden. Ze leert 
ons dat we goddeloze en wereldse 
begeerten moeten afwijzen en 
bezonnen, rechtvaardig en vroom in 
deze wereld moeten leven, in 
afwachting van het geluk waarop wij 
hopen: de verschijning van de 
majesteit van onze grote God en 
redder Jezus Christus. 
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven 
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von aller Ungerechtigkeit und 
reiniget ihm selbst ein Volk zum 
Eigentum, das fleißig wäre zu guten 
Werken.

om ons van alle zonde vrij te kopen, 
ons te reinigen en ons tot zijn volk te 
maken, dat zich volledig inzet om het 
goede te doen.

Heinrich Schütz – Das ist mir lieb
Psalm 116

I
Das ist mir lieb, dass der Herr mein 
Stimm und Flehen höret,
dass er sein Ohre zu mir neiget, 
darum will ich ihn mein Leben lang 
anrufen.
II
Stricke des Todes hatten mich 
umfangen, und Angst der Höllen 
hatten mich troffen,
ich kam in Jammer und Not, aber ich 
rief an den Namen des Herren: O 
Herr, errette meine Seele.

III
Der Herr ist Gnädig und gerecht, und 
unser Gott ist barmherzig.
Der Herr behütet die Einfältigen, so 
hilft er mir, wenn ich unterliege.

IV
Sei nun wieder zufrieden, meine 
Seele, denn der Herr tut dir Guts.
Denn du hast meine Seele aus dem 
Tode gerissen, mein Auge von den 
Tränen, mein Fuß vom Gleiten.
Ich will wandeln für dem Herrn im 
Lande der Lebendigen.
Ich gläube, darum rede ich, ich werde
aber sehr geplagt. Ich sprach in 
meinem Zagen: Alle Menschen sind 
Lügner.

Nieuwe Bijbelvertaling

De Heer heb ik lief, Hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
Hij luistert naar mij,
ik roep Hem aan, mijn leven lang.

Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij 
aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de Heer:
‘Heer, red toch mijn leven!’

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en Hij heeft mij 
bevrijd.

Kom weer tot rust, mijn ziel, de Heer 
heeft naar je omgezien.
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de 
dood, mijn ogen gedroogd van tranen, 
mijn voeten voor struikelen behoed.
Ik mag wandelen in het land van de 
levenden onder het oog van de Heer.
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’ Al te snel 
dacht ik: Geen mens die zijn woord 
houdt.
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Wie soll ich dem Herrn vergelten, alle
seine Wohltat, die er mir tut?

V
Ich will dem heilsamen Kelch nehmen, 
und des Herren Namen predigen. 
Ich will meine Gelübde den Herren 
bezahlen für allem seinem Volk. 
Der Tod seiner Heiligen ist wert 
gehalten für dem Herrn.
O Herr, ich bin dein Knecht, deiner 
Magd Sohn, 
du hast meine Bande zerrißen.
Dir will ich Dank opfern, und des 
Herren Namen predigen.
Ich will meine Gelübde dem Herren 
bezahlen für allem seinem Volk. 

VI
In den Höfen am Haus des Herren, in 
dir, Jerusalem, 
Alleluia. 

Hoe kan ik de Heer vergoeden wat Hij 
voor mij heeft gedaan?

Ik zal de beker van bevrijding heffen,
de naam aanroepen van de Heer
en mijn geloften aan de Heer in-
lossen in het bijzijn van heel zijn volk.
Kostbaar in de ogen van de Heer
is het leven van zijn getrouwen.
Ach Heer, ik ben uw dienaar, de zoon 
van uw dienares:
U hebt mijn boeien verbroken.
U wil ik een dankoffer brengen.
Ik zal de naam aanroepen van de Heer
en mijn geloften aan de Heer inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk, 

in de voorhoven van het huis van de 
Heer, binnen uw muren, Jeruzalem.
Halleluja!

Dietrich Buxtehude – Herr Christ, der einig Gottes Sohn
 Elisabeth Cruciger

Herr Christ, der einig Gottes Sohn
Vaters in Ewigkeit,
Aus seim Herzen entsprossen,
Gleichwie geschrieben steht:
Er ist der Morgensterne,
Sein’ Glänzen streckt er ferne
Für andern Sternen klar.

Sytze de Vries

Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.
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Heinrich Schütz – Also hat Gott die Welt geliebt
Johannes 3:16

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen eingebornen Sohn gab.
Auf daß alle die an ihn gläuben nicht 
verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben.

Nieuwe Bijbelvertaling

Want God had de wereld zo lief dat Hij
zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.

Heinrich Schütz – Das ist je gewisslich wahr
I Timotheus 1, 15-17]

Das ist je gewißlich wahr und ein 
teuer wertes Wort, daß Christus 
Jesus kommen ist in die Welt, die 
Sünder selig zu machen, unter 
welchen ich der fürnehmste bin,
Aber darum ist mir Barmherzigkeit 
widerfahren, auf daß an mir 
fürnehmlich Jesus Christus erzeigete 
alle Geduld zum Exempel denen
die an ihn gläuben sollen zum ewigen
Leben, Gott, dem ewigen Könige, 
dem unvergänglichen und 
unsichtbaren und allein weisen sei 
Ehre und Preis in Ewigkeit.
Amen.

Nieuwe Bijbelvertaling

Deze boodschap is betrouwbaar en 
verdient onze volledige instemming: 
Christus Jezus is in de wereld 
gekomen om zondaars te redden. 
Onder hen neem ik de eerste plaats 
in. Toch heeft Christus Jezus zich juist 
over mij ontfermd om allereerst in 
mijn geval zijn grote geduld te tonen. 
Zo werd ik een voorbeeld voor allen 
die in Hem geloven en het eeuwige 
leven zullen ontvangen. Aan de 
koning der eeuwen, de 
onvergankelijke, onzichtbare en enige
God, zij de eer en glorie tot in alle 
eeuwigheid. Amen.
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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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Machtiging concertbijdragen en/of donateurschap

12

Organisatie Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

Adres Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

Incassant ID NL69ZZZ411812560000

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 toepassing is

O aanmelding nieuwe donateur      O is reeds donateur
O wil concertinformatie per email ontvangen

Lever dit formulier in bij de collecte na afloop van het concert of stuur het naar
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht


