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Onze Lieve Vrouwebasiliek (vertrekpunt) - Sint Martinuskerk 

Concertwandeling I Lichtprocessie 
Van de Onze Lieve Vrouwebasiliek naar de Sint Martinuskerk in Wyck 

Psallentes 0.1.v. Hendrik Vanden Abeele 

Schola Maastricht o.1.v. Hans Heykers 

Gregoriaans tweeluik van stadsdevoties 
Van de Onze Lieve Vrouwebasiliek, op de linkeroever van de Maas, naar de Sint Martinuskerk in Wyck, op 

de rechteroever van de Maas. Een tweeluik van gregoriaanse rnuziek en een korte lichtprocessie legt de 
relatie tussen twee stadsdevoties, Maria Sterre der Zee en het Zwart Kruis van Wyck, en herinnert aan de 

verering van het 'patriarchaal kruis' in de Onze Lieve Vrouwekerk (pas in 1933 kreeg de Onze Lieve Vrouwe- 
kerk de eretitel basiliek) van de dertiende eeuw to t  aan de Franse Tijd. 

I. 
De vrouwensternrnen van Psallentes zingen onder leiding van Hendrik Vanden Abeele gregoriaans ter ere 
van de Maagd Maria, ontleend aan rniddeleeuwse handschriften van de Onze Lieve Vrouwekerk van 
Maastricht en van de Onze Lieve Vrouwekerk van Tongeren. 

11. 
Schola Maastricht onder leiding van Hans Heykers brengt de historische verering van het Patriarchaal Kruis 

en van het Zwart Kruis van Wyck to t  klinken. 

I. Gregoriaans ter ere van de Maagd Maria 
Toen de Franse rnachthebbers de archieven en 
bibliotheken opruimden van de kerkelijke instellingen 

die in 1796 opgeheven waren, zijn er van de 30.000 
boeken die als oud papier verkocht werden, enkele 

door een gelukkig toeval gered. Daartoe behoren ook 
enkele perkarnenten zangboeken van het kapittel 
van Onze Lieve,Vrouw - uit  de vijftiende eeuw - en 
van de kerk van Tongeren. Het zijn gedichten en 

poetische teksten die een beeld geven van de rniddel- 
eeuwse Maria-verering. De dichters hebben zich 

herhaaldelijk laten inspireren door het Hooglied, 
het bijbelboek dat vooral sinds de twaalfde eeuw 
en sinds Bernardus van Clairvaux (1090-1 153) werd 

gelezen als een verbeelding van de intierne band 
tussen Christus en Maria. 
Het ensernble Psallentes zingt uit deze boeken ook 
gezangen ter ere van de Heilige Maagd, waarbij 



Maria wordt aangeroepen als de Stella maris, de 

Sterre der Zee. Natuurlijk konden de (aat-middel- 

eeuwse kanunniken nog niet bevroeden dat hun kerk 

ooit beroemd zou worden als de 'Sterre der Zee'. 
Want het Mariabeeld, dat toen nog bij de Francis- 

canen stond, zou pas veel later 'Sterre der Zee' gaan 

heten. In 1796, na de opheffing van het klooster van 

de franciscanen, werd het ondergebracht bij twee 

broedermeesters thuis en in 1804 toegewezen aan 

de Nicolaaskerk. En pas op 10 oktober 1837 werd het 

beeld overgebracht naar de inmiddels voor de ere- 

dienst weer vrijgegeven Onze Lieve Vrouwekerk. 

De door de vrouwenstemmen van Psallentes t e  ver- 
tolken gezangen slaan zodoende een brug van de 

Middeleeuwen naar het heden, naar de Mariadevotie, 

die, ook al veranderen de tijden, bijna tijdloos schijnt. 

ANTIFOON Virgo prudentissima 

Virgo prudentissima, quo progrederis, 

quasi aurora valde rutilans? 

Filia Sion, tota formosa et suavis es; 

Pulchra ut luna, electa u t  sol. 

SEQUENS Stella Maris 

Stella maris, 0 Maria, t ibi presens contio. 

Odas solvit Vota fundit summo cum tripudio. 

Ad conceptum te provexit hodiernum conditor. 

Per quam mundo factus caro subveniret perdito. 

Ergo tuo nos commenda pia prece domino. 

Alvo tuo virginali qui sponsus 

ut proprio processit thalamo. 

ANTIFOON Vidi speciosam 

Vidi speciosam sicut columbam 

ascendentem desuper rivos aquarum, 

Cuius inaestimabilis odor erat 
nimis in vestimentis eius. 

E t  sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum 

E t  lilia convalium. 

Quae est ista quae ascendit per desertum 

sicut virgula fumi, ex aromatibus myrhae et thuris. 

MARIABEELD 'STERRE D E R  ZEE' IN 111 ONLE LlEVE VROLJWEKERK 

Maagd vol wijsheid, die opkomt 

als een schitterende dageraad. 

Dochter van Sion, vol schoonheid en lieflijkheid. 

Als de maan zo mooi, als zonnegloed zo zuiver. 

(naar Hooglied 6:9) 

Sterre der Zee, o Maria, aan U dit gedicht. 

dat een hymne opdraagt, 

een gebed uitspreekt met de allergrootste vreugde. 

De Schepper heeft U verheven 

to t  de ontvangenis van vandaag, 

gij, door wie Hij, vlees geworden, 

de wereld te hulp komt. 
Beveel ons dus door uw vroom gebed aan bij de Heer, 

Hij die uit uw maagdelijke moederschoot komt 
als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek. 

(Psalm 18:6) 

Ik zag een vrouw, 
schoon als een duif die opstijgt boven waterstromen, 

wier onschatbaar rijke geur 

opsteeg uit haar gewaad. 

Als een lentedag was zij omgeven met bloeiende 

rozen en lelietjes van dalen. 

Wie is dat die opstijgt in de woestijn 

als een rookzuil vol mirre en wierookgeur? 

(Hooglied 2: 1, 3:6) 



SEQUENS Mariae preconio 
Mariae praeconio 
Serviat cum gaudio 

Fervens desiderio 
Verus amor. 

Amoris suffragio 
Praesentetur Filio 
Matris i n  obsequio 
Cordis clamor. 

Ave, salus hominum, 
Virgo, decus virginum, 
Te decet post Dominurn 
Laus e t  honor. 

Tu rosa, t u  liliurn, 
Cuius Dei Fil ium 

Carnis a d  conubiurn 
Traxit odor. 

Ave, rnanans satie. 
Fons rnisericordiae, 
Vera mentis sauciae 
Medicina. 

Tu pincerna veniae, 
Tu lucerna gratiae, 
Tu superna gloriae 
Es regina. 

Ave, carens carie, 
Speculum rnunditiae, 
Venustans ecclesiae 
Sacramenturn. 

Tu finis rniseriae, 
Tu ver es laetitiae, 
Pacis et  concordiae 

Condirnentum. 

0 felix puerpera, 
Nostra pians scelera, 
lure rnatris irnpera 
Redemptori. 

Da f idei foedera, 
Da salutis Opera, 
Da i n  vitae vespera 
Bene rnori. 

O m  Maria t e  loven, 
moge rnet vreugde, 
vol verlangen, 
de Ware liefde ons t e n  dienste staan. 

Door d e  hulp van haar l iefde 
mag aan haar Zoon, 
i n  respect aan Zijn Moeder, 
d e  smeekbede van he t  hart worden gericht. 

Gegroet, heil der mensen, 
maagd, too i  der maagden, 
U kornt na de Heer 
lo f  e n  eer toe. 

Gij roos, gi j  lelie, 
wier geur de Zoon van God 
t o t  he t  huwel i jk 
heeft  geleid. 

Gegroet, rivier van overvloed, 
b ron  van barmhartigheid, 
Ware rnedicijn 

voor de gewonde geest. 

Gij schenkster van vergeving, 
g i j  l icht van genade, 
g i j  zijt de hoogste 
koningin der glorie. 

Gegroet, g i j  die vrij van vergankelijkheid zijt, 
Spiegel van zuiverheid, 
schoonheid van de kerk, 
hei l ig geheim. 

Gij die de arrnoede opheft, 
g i j  z i j t  d e  lente van d e  vreugde, 
de balsern 

van vrede en eendracht. 

0 gelukzalige jonge moeder, 
d ie  onze zonden reinigt, 
gebied het, vanuit  u w  recht als rnoeder, 
aan de Verlosser. 

Geef ons he t  verbond van het  geloof, 
geef d e  werkzaarnheid van het  heil, 

geef dat  w i j  o p  de avond van ons leven 
goed sterven. 




















