
4) Sanctus & Benedictus
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra glolia tua. 
Osanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini
Osanna in excelsis.
Pleni sunt coeli et terra glolia tua. 

5) Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Abendlied 
Bleib bei uns, 
denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget.

4) Sanctus & Benedictus
Hellig er Herren, Gud Sebaoth. 
Himmel og jord er fyldt af din herlighed. 
Hosianna i det højeste. 

Velsignet være han, som kommer i Herrens 
navn. Hosianna i det højeste. 
Himmel og jord er fyldt af din herlighed. 

5) Agnus Dei
O du Guds lam, som bærer verdens synd, 
forbarm dig over os. 
O du Guds lam, som bærer verdens synd,
Giv os fred.

Abendlied 
Bliv hos os 
For det bliver snarligt aften 
Og dagen går til ende
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Antonin Dvoraks Messe i D-dur for kor og orgel er det altoverskyggende 
hovedværk ved denne koncert.

Antonín Dvořák fik til opgave af sin protektor, arkitekten Josef Hlávka, i 
anledning af indvielsen af det nybyggede slotkapel på Lužany Slot, at 
komponere en messe, der kunne opføres i dette kapel.
Dvořák komponerede værket mellem den 23. marts og den 17. juni 1887.

Den første offentlige fremførelse fandt sted den 15. april 1888 i Pilsen 
Byteater. 
De instrumentale dele ved denne fremførelse blev varetaget af to 
harmonier, en cello og to kontrabasser. 

Det vides ikke om denne instrumentering af lavet af Dvorak selv, men idag 
er det kotyme at fremføre værket for stort orgel og selvfølgelig kor.

Koncert i Mariager kirke
Lørdag d. 7. maj 2022 kl. 16:00

Medvirkende
Odense Kammerkor

Dirigent Uffe Most
Lars Frederiksen, orgel

(50 kr.)

Anton Bruckner (1824-1896):
  

Felix Mendelssohn (1809-1847):

Antonín Dvořák (1841-1904):

    
Josef Rheinberger (1839-1901):

Graduale ”Christus factus est”
    
Der 43. Psalm ”Richte mich, Gott”
   
Messe i D-dur opus 86
  1) Kyrie 
       Kyrie I
       Christe
       Kyrie II
  2) Gloria 
       Gloria in excelsis Deo
       Gratias agimus tibi
       Qui tollis peccata mundi
       Quoniam tu solus Sanctus
  3) Credo
       Credo in unum Deum
       Et incarnatus est
       Crucifixus
       Et resurrexit
       Credo in spiritum sanctum
  4) Sanctus & Benedictus
  5) Agnus Dei 
    
Abendlied, opus 69, 3



Graduale  
Christus factus est pro nobis obediens 
usque ad mortem, mortem autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum  
et dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 
  
Der 43. Psalm 
1. Richte mich, Gott, und führe meine Sache 
wider das unheilige Volk und errette mich von 
den falschen und bösen Leuten. 
2. Denn du bist der Gott meiner Stärke; 
warum verstößest du mich? 
Warum lässest du mich so traurig gehen, 
wenn mich mein Feind dränget? 
3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
daß sie mich leiten und bringen zu deinem 
heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 
4. daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu 
dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott; auf der Harfe danke, mein Gott!
5. Was betrübest du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; 
denn ich werde ihm noch danken, daß er 
meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

1) Kyrie 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison.

2) 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 coelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Jesu Christe. 
Fili unigenite.

Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
suscipe deprecationem nostram, qui sedet ad 
dexteram Patris, miserere nobis. 

Graduale 
Da Christus var trådt frem som et menneske 
Var han lydig til døden, døden på korset. 
Derfor har Gud ophøjet ham 
Og skænket ham navnet 
Som er over alle navne.
  
Psalme 43 
1. Skaf mig ret, Gud, før min sag 
mod troløse mennesker, red mig fra 
bedragerne, fra dem, der øver uret! 
2. For du, Gud, er mit værn, 
hvorfor har du forstødt mig? 
Hvorfor skal jeg gå sørgende omkring 
plaget af fjenden? 
3. Send dit lys og din sandhed, 
de skal lede mig, bringe mig til dit hellige 
bjerg og til din bolig. 
4. Så kan jeg komme til Guds alter, 
til Gud, min glæde og min fryd, 
og takke dig med citerspil, Gud, min Gud. 
5. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? 
Hvorfor skælver du i mig? 
Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, 
min frelser og min Gud.

1) Kyrie 
Herre! Forbarm dig over os! 
Kristus! Forbarm dig over os! 
Herre! Forbarm dig over os!

2) Gloria
Ære være Gud i det højeste, 
og på jorden fred, i mennesker velbehag. 
Vi lover dig, vi velsigner dig, 
vi tilbeder dig, vi ærer dig. 

Vi takker dig 
for din herligheds skyld. 
Herre Gud, himlens konge, 
Gud Fader almægtige. 
Herre Jesus Kristus. 
Enbårne søn. 

Herre Gud, Guds lam, Faderens Søn. 
Du, som bærer verdens synd, 
forbarm dig over os. 
Borttag vor synd. Du, som sidder ved 
Faderens højre side, forbarm dig over os. 

Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus altissimus, 
tu solus Dominus. Jesu Christe 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen.

3) Credo
Credo Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terræ, 
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 coelis. 
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 coelum, 
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos, 
cujus 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 exspecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi sæculi. 
Amen

Thi du alene er hellig, 
du alene Herre, 
du alene den højeste. Jesus Kristus.

Med Den Helligånd i Gud Faders herlighed. 
Amen.

3) Credo
Jeg tror på én Gud, 
den almægtige Fader, 
Himmelens og jordens, 
alt det synliges og usynliges skaber, 
og på én Herre. Jesus Kristus, 
Guds enbårne Søn, 
som er født af Faderen før alle tider, 
Gud af Gud, lys af lys, 
sand Gud af sand Gud; 
født, ikke skabt af samme væsen som 
Faderen, ved hvem alt er skabt, 
som for os mennesker og for vor frelse steg 
ned fra Himlene 
og blev kød ved Helligånden 
af Jomfru Maria 
og blev menneske; 
som også blev korsfæstet for os under 
Pontius Pilatus, 
blev pint og begravet 
og opstod på tredjedagen ifølge skrifterne 
og opfor til Himmels, 
sidder ved Faderens højre hånd 
og skal komme igen i herlighed 
for at dømme levende og døde 
og der skal ikke være ende på hans rige. 
Og på Helligånden som er Herre, 
og som levendegør, 
som udgår fra Faderen 
og fra Sønnen, som tilbedes og æres tillige 
med Faderen og Sønnen, 
som har talt ved profeterne. 
Og på én, hellig almindelig og apostolisk 
kirke. 
Jeg bekender én dåb 
til syndernes forladelse 
og forventer de dødes opstandelse 
og den kommende verdens liv. 
Amen


