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VOOR DE VIERING Suite du deuxième ton . . 

INTREDE . Preludium in Es BWV 552 . . .

KYRIE  . Heiligmesse . . . . 

NA EERSTE LEZING Tierce en taille . . .
 
NA TWEEDE LEZING Christ lag in Todesbanden BWV 695 . .

HOMILIE  . . . . . . . .

CREDO  . Heiligmesse . . . .

OFFERTORIUM . Offertoire pour le jour de Pâques . .

SANCTUS . Heiligmesse . . . .

EUCHARISTISCH HOOGGEBED . . . . . .

BENEDICTUS . Heiligmesse . . .

ONZE VADER . . . . . . . .

AGNUS DEI . Heiligmesse . . . .

COMMUNIE . Laudamus Te (uit: Grosse Messe KV 427) i . .

NA DE ZEGEN  . Hallelujah (uit Messiah) . .

SLOT . . Fuga a 5 BWV 552 . . . .

L.N. Clérambault 

J.S. Bach

J. Haydn

Fr. Couperin

J.S. Bach

J. Haydn

A.P. Fr. Boëly

J. Haydn

.
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 W.A. Mozart

G.F. Haendel

J.S. Bach

1.

2.

3.
 

4.

5.
 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Programma

i. Laudamus Te - sopraan: Ana Naqe
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Papa Haydns eeuwige jeugd

‘Papa Haydn’: het is een bijnaam die de 
componist al meer dan twee eeuwen 
vergezelt – en die veel vertelt over de 
man en de musicus.  De mensen hielden 
van hem. De koosnaam werd hem 
toebedeeld door de mensen die onder 
zijn leiding werkten aan het hof van 
Esterhazy, lang vòòr hij een oude man was. 
Hij zorgde voor hen, was bekommerd 
om hen, droeg hen in zijn hart. Hij was 
één van hen. Maar hij was ook meer dan 
dat, dat wisten ze. De nederige, vlijtige, 
zorgzame man was een genie die veel 
deed om zijn eigen tijd vorm te geven en 
de toekomst diepgaand te beïnvloeden. 
Het predicaat ‘vader van’ wordt hem veel 
toegewezen: tot op vandaag is Haydn 
bekend als ‘vader van de symfonie’, 
‘vader van het strijkkwartet’ en ‘vader van 
de klassieke sonate’.  
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Haydn was onthutsend productief. Hij 
beschikte over een verbazingwekkende 
verbeelding, daarbij geholpen door 
een krachtig natuurlijk intellect en 
een nieuwsgierigheid die elke steen 
omdraaide. Als meesterlijk muzikaal 
vakman had hij weinig gelijken. 
Nauwelijks iemand die zoals hij thema’s 
kon bedenken en ontwikkelen.  Zijn 
94e symfonie – met de Paukenslag – is 
in het Engels bekend als de ‘Surprise 
symphony’. De plotse paukenslag 
maakt de genoeglijk luisterende 
mens plots verrassend wakker.  Dit 
verrassingselement vind je in bijzonder 
veel van zijn composities.  Hij houdt ons 
op de tippen van onze tenen, uitkijkend 
naar wat er zal aankomen, genietend van 
zijn grenzeloze inventiviteit.



Geboren in Rohrau,  neder  Oostenrijk op 31 
maart 1732, genoot hij zeker geen elitaire 
opvoeding. Hij ontwikkelde zichzelf als 
musicus zelfs eerder langzaam aan. Maar 
hij was schrander en had een ingeboren 
speelsheid, op het ondeugende af.  Het 
zorgde voor een combinatie van scherpte 
en geïnspireerde humor – voor altijd 
waarneembaar in zijn muziek. Hoewel 
een geniaal man, beschikte hij toch 
over een gelijkmoedig temperament; en 
hoewel zijn muziek een brede spirituele 
en emotionele reikwijdte heeft, geeft 
ze een zeer gezonde indruk en ademt 
doorgaans een inspirerend optimisme uit.

Maar de wereld waarin Haydn werd 
geboren, opgroeide, volwassen werd 
en stierf, geleek in niets op zijn zin 
voor proportie, op de schoonheid die 
doorheen zijn muziek weerklinkt. Het 
was een tijd van ongebreidelde, vaak 
gewelddadige verandering, van oorlog 
en revolutie die Haydn niet uit eerste 
hand meemaakte – tot aan het eind van 
zijn leven, toen Wenen twee maal werd 
belegerd.

Toch was Haydn zich sterk bewust van 
zijn tijd. De sociale verhoudingen, de 
politieke verhoudingen, de economische 
machtsstructuren, de relatie tussen kerk 
en staat stonden onder voortdurende 
druk.  De muzikale vorm die de tijd 
zal domineren – de klassieke tijd van 
Haydn, Mozart en Beethoven met haar 
sonatevorm, door hen gekoesterd en 
tot volle ontwikkeling gebracht – was op 
haar beurt fundamenteel gebaseerd op 
de afwisseling van stabiliteit en vloeiende 
verandering. De utopische structuur ervan 
(de culminatie van twee tegengestelde 
krachten die vreedzaam oplossen) was 
in essentie een Duits fenomeen: in 
vergelijking met andere landen, voltrok 
de sociale, politieke en economische 
verandering binnen het Habsburgse 
rijk zich eerder langzaam en vredig. 
Binnen deze context blijft Haydn een man 
die rechtstreeks spreekt tot het hart van 
de mensen.

     
    

Met dank aan Jeremy Siepmann.
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Haydns Heiligmesse in Bes
Missa Sancti Bernardi von Offida (Hob. XXII:10; 1796)

De Heiligmesse was waarschijnlijk de 
eerste mis die Haydn componeerde 
na zijn terugkeer aan het  Esterhazy 
hof in 1796. Hij was formeel nog 
steeds in dienst van de prinsen 
Esterhazy: het was de nieuwe prins, 
Nicolaus II die hem verzocht om voor 
de naamdag van zijn echtgenote, 
Maria Josepha Hermenegild, jaarlijks 
een grote mis te componeren. 
Haydn  gaf de mis de titel Missa 
Sancti Bernardi von Offida mee. Hij 
verwees hiermee naar de 17e eeuwse 
Capucijner monnik Bernardus uit 
Offida (de Marche regio in Italië) 
die door paus Pius VI zalig was 
verklaard in 1795. In 1796 viel het 
feest van de Heilige naam van Maria  
samen met het feest van Bernardus, 
vermoedelijk werd de muziek op 
die 11e september uitgevoerd. 

Tijdens de feestelijkheden in 
1796 werden er een maand lang 
toneelstukken en opera’s opgevoerd, 
waaronder Mozarts Zauberflöte. In 
mei 1802 was de Heiligmesse de 
eerste Haydn mis die bij uitgeverij 
Breitkopf en Härtel werd gedrukt. 
Enkele maanden later verscheen 
in de Allgemeine Musikalische 
Zeitung een recensie: “dit nieuwe 
werk geeft opnieuw blijk van Haydns 
onuitputtelijke inventiviteit, van zijn 
bewonderenswaardige nieuwe ideeën 
en hun ontwikkeling; alles lijkt nieuw.  
Verschillende bewegingen, hun 
begeleiding en orkestratie tonen aan 
dat in de ziel van deze oude man de 
eeuwige jeugd bloeit.”
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De vriendelijke lyriek van het Kyrie 
suggereert dat de Heiligmesse bij 
uitstek de meest melodische is van 
Haydns missen. Niet iedereen was 
echter onder de indruk van deze 
melodische vindingrijkheid.  In 1826 
schreef een criticus: ‘als je het Kyrie 
gezongen hoort op een menuet 
deuntje, dan moet ons gevoel en 
ons oordeel – gestoeld, en dit mag 
gezegd op een koude,  protestantse 
opvoeding – ons ertoe brengen 
om deze stijl als een breuk  van 
religieuze zindelijkheid te zien, als 
een schending van goede smaak. 

De mis refereert hier en daar naar 
bestaande melodieën, waarvan er 
één heeft gezorgd voor haar bijnaam. 
In het Credo knipoogt Haydn tijdens 
de ‘Et incarnatus est’ naar zijn 
driestemmige canon Gott im Herzen, 
specifiek naar het fragment “Gott im 
Herzen, ein gut Weibchen im Arm,/
Jenes macht selig, dieses g’wiss 
warm”. Haydn verwijst naar een ietwat 
meer “passende” melodie voor het 
Sanctus wanneer hij het baseert op 
een oud Duits ‘Heilig, Heilig’, dat hij 
aan de binnenstemmen toevertrouwt.

In het manuscript schrijft hij duidelijk 
‘Heilig’ boven de altstem.  Het is 
uitzonderlijk hoe Haydn in de Heilig 
Messe een grote rol geeft aan het 
koor, het voert quasi voortdurend de 
boventoon. Neem bijvoorbeeld het 
Benedictus – meestal toevertrouwd 
aan de soli – dat hier door het 
volledige koor gezongen wordt. 
Haydn doet dit in zijn volledige 
missen oeuvre nog slechts één 
keer, bij zijn vroege Missa Cellensis.   
De recensie uit 1802 ademt 
bewondering uit: “het is overduidelijk 
dat iedereen die een hart heeft en voor 
wie muziek ook maar iets betekent, 
onmiddellijk de betekenis van dit 
Benedictus en het eropvolgende 
Agnus Dei begrijpt.” De opgetogen 
rust van het Agnus Dei gaat over in een 
jubelend ‘Dona nobis pacem’ waarin 
zachte interjecties en een verrassende 
cadens het onvermijdelijk exuberante 
slot nog even uitstellen.

Jennifer More Glagov
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Uitnodiging om de 
doopbeloften te hernieuwen

Pastoor:
Op deze Paasdag gedenken wij onze doop:
met Jezus begraven in zijn dood, 
zijn we met Hem tot nieuw leven opgewekt.
Waren we toen nog onmondig, gedragen door anderen,
nu staan we, en spreken we zelf  met woorden van nu, van ons,
wie we willen zijn en waar we voor staan:
 

Allen:  
Dat we ons willen verzetten tegen het kwaad in ons, om ons heen,
tegen de bekoring van ongeloof en moedeloosheid,
tegen alle vormen van onmenselijkheid.
Dat we geloven in God dat we Hém willen dienen
en geen andere heren erkennen,
geen andere machten die mensen beheersen,
en dat we om godswil elkaar willen dienen.
Dat we geloven in Jezus, in zijn woord en zijn weg,
dat we in de dwaasheid en de onmacht van zijn leven
Gods wijsheid en macht erkennen.
 
Dat we geloven in de Geest die spreekt door alle profeten,
door alle oprechte mensen -de Geest die leeft in de kerk
waar de herinnering aan Jezus wordt bewaard en doorgegeven.
 
Dat we geloven in vergiffenis voor alle zonden
en uitzien naar uiteindelijke verzoening
van allen met allen, naar de nieuwe mens in Gods nieuwe wereld.
Zo waarlijk helpe mij God !
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De dynamiek van Muziek in Sint-Paulus – waarin enthousiaste uitvoerders en een immer 
talrijke publieke opkomst elkaar vinden - is onlosmakelijk verbonden met de financiering 
ervan. Het grootschalige project is slechts mogelijk mits een soliede financiële onderbouw.

In eerste instantie wordt die geleverd door de aanwezigen.  Uw grote opkomst en vrije 
bijdrage is een stevige eerste stap in de financiering.  Daarnaast zorgt het ‘Steunfonds 
Muziek in Sint-Paulus’ er met haar sympathisanten, vrienden en mecenassen voor dat 
de substantiële artistieke kosten gedragen kunnen worden.   U kan aan het project 
deelnemen als:

1. Sympathisant: Met elke kleine bijdrage hoe gering ook, bestendigt u als 
sympathisant ons muzikaal-liturgische verhaal.

2. Bronzen vriend: bij een storting vanaf € 250 wordt u bronzen vriend.  
Deze storting geeft u recht op een gereserveerde plaats, op uw persoonlijke 
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de 
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een 
sponsorconcert.

3. Zilveren vriend: bij een storting vanaf € 500 wordt u zilveren vriend. 
Deze storting geeft u recht op 2 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke 
naam. Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de 
dirigent en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op een 
sponsorconcert. 

4. Gouden vriend: bij een storting vanaf € 1000 wordt u gouden vriend. Deze 
storting geeft u recht op 4 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. 
Na de Orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet- & greet’ met de dirigent 
en solisten bij een glaasje. U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse 
sponsorconcert. 

5. Mecenas:  bij een storting vanaf € 5000 wordt u mecenas. Deze storting 
geeft u recht op 10 gereserveerde plaatsen, op uw persoonlijke naam. Na 
elke orkestmis wordt u uitgenodigd op een ‘meet & greet’ met de dirigent 
en solisten bij een glaasje.  U wordt eveneens uitgenodigd op het jaarlijkse  
sponsorconcert.  Na onderlinge afspraak kan u een beperkte vriendengroep 
uitnodigen voor een Muzikale Nocturne en rondleiding achter de schermen in 
Sint-Paulus met aansluitend receptie in de crypte. 

U kan Muziekkapel Sint-Paulus vzw steunen  op rek. IBAN BE15 3631 2226 7530

Steunfonds Artistieke Werking
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De livestreaming van de orkestmis van Pasen 
wordt mogelijk gemaakt door
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In het besef dat moderne technologie 
een challenge in zich draagt, heeft 
de Sint-Paulus gemeenschap alles 
in het werk gesteld om haar heerlijk 
verklankte eeuwenoude boodschap 
wereldwijd toegankelijk te maken. 
Een hooggekwalificeerd technisch 
team (regisseur, repetent, beeldmixer, 
geluidsingenieur, 5 camera operators, 
technisch coördinator) staat in voor 
indrukwekkende opnames van de 
orkestmissen. De basisinfrastructuur, 
een mobiele live streaming studio, 
is vandaag in de kerk aanwezig. De 
recurrente personeelskosten vragen 
echter steeds om een substantiële 
inspanning.  

Livestreaming
Sint-Paulus de wereld ingestraald

Voor een mogelijke sponsor biedt het 
livestream project een reeks mooie 
returns want duizenden mensen 
vonden en vinden hun weg naar het 
webplatform muziekinsintpaulus.be

Indien u als mogelijke partner van de 
Sint-Paulusorkestmissen interesse 
heeft voor deze returns, kan u steeds 
contact opnemen met Wilfried Van den 
Brande – intendant

wilfried@muziekinsintpaulus.be
gsm 0477 572 531
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Raadpleeg onze nieuwe jaarkalender indien u op de hoogte wenst te blijven van de muzikale 
invulling van de vieringen in Sint-Paulus. U vindt een exemplaar bij het verlaten van de 
kerk, op de tafel aan de uitgang Sint-Paulusstraat of aan de balie bij de uitgang Veemarkt.

U merkt dat we niet enkel de traditie van de orkestmissen hoog houden maar dat er 
elke week een boeiend muzikaal-liturgisch gebeuren is in Sint-Paulus. Er zijn niet iet 
alleen 9 orkestmissen maar ook 12 solistenmissen, 6 Gregoriaanse missen, polyfone 
missen, koormissen en de orgelmissen die onze titularis-organist virtuoos invult.

Elke maand wacht er bovendien een nieuwe brochure op u
waarin u het aanbod gedetailleerd voorgesteld vindt.

Alle informatie vindt u ook op onze website: 
www.muziekinsintpaulus.be

 
Of raadpleeg en like onze facebookpagina: 

Muziek in Sint-Paulus (www.facebook.com/MuziekInSintPaulus)

Muziek in Sint-Paulus
elke week muziek in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
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