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zondag 19 septernber . 13.00 - 15.45 uur
Theater aan het Vrijthof (vertrekpunt) *

Concertwandeling I1

. Petrus en Servaas

Een korte pelgrimage die beide heiligen verbindt
m.m.v. Schola Maastricht o.1.v. Hans Heykers
Joost Horward

voordracht

De adelaar van Sint Servaas, de sleutelmacht, de bron, vespers bij het graf
Als enige heilige ontving Sint Servaas een sleutel van de hernelpoort uit handen van Sint Petrus. Daartoe
rnoest hij een pelgrimage ondernernen naar Rorne. Met een eigen korte pelgrirnage verbindt Musica Sacra
Maastricht beide sleuteldragers opnieuw. De wandeling voert van Theater aan het Vrijthof, langs Servatius'
adelaar bij het Politiebureau, naar de kerk van Sint Pieter Boven (Sint Pieter op de Berg), waar door de Schola
Maastricht onder leiding van Hans Heykers de sleutelrnacht van zowel Petrus als Servatius bezongen wordt.
Daarna lopen we over de Sint Pietersberg naar de Sint Se~aasbronin het Jekerdal, en vandaar gaat het terug
naar de stad, naar het graf van de heilige in de Sint Servaasbasiliek, waar de Schola Maastricht de middeleeuwse Vespers van Sint Servaas zingt. Onderweg worden enkele fragrnenten gelezen uit de Se~aaslegende.

.

.

13.30 uur Sint Pieter Boven Gezangen rond de sleuteloverdracht
Rond het kernthema van de overdracht van de sleutelmacht aan Petrus (Matteüs 16:19) is een aantal geZangen gekozen die in de liturgie op het feest van
de Cathedra Petri (Petrus' Stoel) worden gezongen.
Het betreft antifonen die de gezongen psalrnverzen
of evangeliecantica ornringen en een tweetal responsoria die meestal als antwoord op de bijbellezingen
zijn gekozen. Verder een hyrnne, dat is een strofisch
(lof)lied op een vast versscherna.

We zochten naar de inhoudelijke band tuaen Petrus,
de eerste van de Apostelen en Servatius, onze stadspatroon die als bisschop deelt in de volrnacht van
Petrus. Het syrnbool van die volrnacht is de sleutel.
De Verlosser heeft het leven naar God toe geopend.
Jezus wordt de sleutel genoernd uit het gedacht van
David. Daarrnee begint de reeks gezangen rond de
overdracht.

* zie de achterzijde voor een korte routebeschrijving
Op deze concertwandeling sluit aan het programma Lofliederen van devotie. Solo Voci zingt onder leiding van
Jean Lambrechts rneersternrnige rnotetten en eensternrnige liederen uit het Lof, rn.mv. Rob Waltrnans, orgel.
zondag 19 septernber . 16.00 - 17.00 uur . Kapel Zusters onder de Bogen

Antifoon C ) Clavis David
Zeven dagen voor Kerstmis klinken in het namiddaggebed van de Latijnse kerk de zogenaamde O-antifonen
als omlijsting van het feestelijk gezongen Magnificat. Elke dag begint de antifoon met een andere aanspreektitel van de komende Messias. In ons gezang wordt de Messias aangekondigd als sleutel van David.
Op de aanhef volgt de smeekbede: veni a d liberandurn nos (kom om ons te bevrijden). Deze antifoon met
de aanhef Clavis David is de oudste van de reeks. Alcuinus, de cultuurminister van Karel de Grote heeft
deze antifoon - volgens de overlevering - nog gezongen vlak voor zijn dood.
Dit gezang is gebaseerd op een psalmtoon, waarvan de melodie zich losmaakt: quiaperis... et nerno claudit.
ANTIFOON 0 Clavis

David

0 Clavis David et sceptrum domus Israel,
qui aperis; et nemo claudit,
claudis, et nemo aperit.
Veni et educ vinctum de domo carceris,
sedentem in tenebris et umbra mortis.

0 sleutel van David en scepter van het huis Israel,
Gij opent en niemand kan sluiten,
Gij sluit en niemand kan openen. Komt en leidt de
gevangenen uit de gevangenis, zij die ronddwalen
in de duisternis en de schaduw van de dood.

ILLUSTRATIE

Servatius is de evenknie van Petrus. Omdat hij in Rome van Petrus, de Sleuteldrager zelf, de sleutel heeft
ontvangen, krijgt hij daarmee ook Petrus' 'sleutelmacht'. Ook hij, Servatius, is Claviger, 'Sleuteldrager', ook hij
kan de hemel openen. En dat is precies de betekenis van het tympanon van het twaalfde-eeuwse gebeeldhouwde relief in de Sint Servaaskerk, waar Christus Zijn zegenende handen legt op Petrus, rechts van Hem,
drager van zijn sleutels, en Servatius, links van Hem, drager van de Servatius-sleutel. Beiden zijn even groot
afgebeeld, beiden zijn dus evenwaardig.

TYMPANON SERVAASKERK
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(c)

REGlS DE LA HAYE

Aiiiirc,ori Qiiotlciiinqirr 1igavc:ris
In deze antifoon wordt de kerntekst die op Petrus betrekking heeft letterlijk weergegeven. Het gezang
stelt het grondthema aan het einde van het feest van Petrus' Stoel tijdens de vespers opnieuw in helder
licht. Op natuurlijke wijze wordt de tekst geprofileerd: het melodisch hoogtepunt valt op het woord solveris.
Even later is er sprake van een ritrnische concentratie op een schijnbaar onbelangrijk woord: erit. Dit ritrnische
en melodische profiel (kwintdaling) is verklaarbaar zinvol. Hiermee wordt namelijk de melodie met extra
stuwing geleid naar het einde van het gezang waarin de verkondiging haar hoogtepunt vindt: de macht
om te ontbinden reikt tot in de hemel.
ANTIFOON

Quodcumque ligaveris

Quodcumque ligaveris super terram

Wat gij zult binden op aarde,

erit ligatum et in czlis,

zal gebonden zijn in de hemelen,

et quodcumque solveris super terram

en wat gij zult ontbinden op aarde,

erit solutum et in czlis,

zal ook ontbonden zijn in de hemelen,

dicit Dominus Simoni Petro.

zegt de Heer t o t Simon Petrus.

-

IIyiiirir Quodcuniquc. in orlw
Liturgische hymnes vormen een genre apart en zijn poetisch van aard. De tekst is een vrije creatie van de
hymendichter, en hij kiest een bekend versschema dat terugkeert in iedere strofe. In dit geval beantwoordt
de eerste strofe inhoudelijk aan het bijbelse gegeven. Elke strofe bestaat uit vijf regels rnet zes versvoeten.
De tweede strofe is altijd de lofprijzing van de drieene God, de doxologie. Zoals dat ook geldt voor elke, in
de liturgie gezongen psalm.
Terwijl we de samensteller van het klassieke gregoriaans niet met name kennen, is wel vaak de auteur te
noemen van de hymnetekst. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier een theoloog uit de negende
eeuw en is dit gedicht zeker uit de Karolingische tijd.
De melodieen zijn stereotiep en verwisselbaar binnen gelijke versschema's.
HYMNE

Quodcumque in orbe

Quodcumque in orbe nexibus revinxeris,

Alles wat gij in de wereld door banden zult verbinden

Erit revinctum, Petre, in arce siderum,

zal verbonden zijn, Petrus, in de hemelburcht,

E t quod resolvit hic potestas tradita

en hetgeen deze aan u gegeven macht ontbindt

Erit solutum caeli in alto vertice.

zal in de hoge hemel ontbonden zijn.

In fine mundi judicabis szculum.

Op het einde der tijden zult gij de wereld oordelen.

Patri Perenne s i t per z v u m gloria.

Aan de Vader zij lof in eeuwigheid.

Tibique laudes concinamus inclytas,

Tot U zingen wij alle eer,

Aterne Nate. Sit, superne Spiritus,

Eeuwige Zoon. Aan U, allerhoogste Geest,

Honor tibi decusque sancta jugiter.

eer en heilige roem te samen.

Laudetur omne Trinitas per szculum

Moge de Drieeenheid in eeuwigheid geprezen worden.

Amen.

Amen.

1ic:sporisoriurri l'u es Pastor oviuin
In het programrna zijn twee responsoria opgenomen die qua stijl en vorm afwijken van de antifonen. Elk
responsorium heeft een hoofdgedeelte en een Vers. Na het Vers keert het laatste stuk van het hoofddeel
terug. De stijl i s oorspronkelijk die van een bewerkte psalmtoon, en de sarnensteller van de rnelodie maakt
gebruik van terugkerende forrnules. Deze stukken zijn dus niet origineel t e noernen.
De inhoud i s i n ons geval nog helemaal bijbels t e noernen, ook al rnaakt de samensteller gebruik van
meerdere tekstfragrnenten zodat een collage ontstaat. De kerntekst over Petrus (zie ook de antifoon o p
de vorige pagina) kornt in het Vers t o t uitdrukking. Het hoofdgedeelte i s een tekstbewerking.
Petrus w o r d t n u herder van d e schapen genoemd. Dat is een geliefd therna i n het Evangelie van Johannes.
En Petrus krijgt tevens de titel van prins der apostelen.
De opbouw van het stuk is krachtig: het hoofddeel bestaat u i t drie zinnen. De eerste en de derde zin rijrnen.
Het tussenliggend gedeelte is een ontwikkeling van het gegeven melodische materiaal. Het Vers is een
versierde psalmodie: de hoofdtonen van de achtste modus worden ornspeeld.
RESPONSORIUMTU es

pastor ovium

Tu es pastor ovium,

Gij zijt de herder van de schapen,

Princeps apostolorurn,

de Prins der apostelen, aan u heeft God

t i b i tradidit Deus omnia regna mundi.

alle koninkrijken der aarde toebedeeld.

*

* En daarom zijn U de sleutels

E t ideo t r a d i t a sunt tibi

claves regni calorurn.

van het Koninkrijk der hemelen gegeven.

W Quodcurnque ligaveris super terram

X Wat gij zult binden op aarde

erit ligatum e t in calis,

zal gebonden zijn in de hemelen,

et quodcurnque solveris super terram

en wat gij zult ontbinden op aarde

erit soluturn et in calis.

zal ook ontbonden zijn i n de hemelen.

*

* En daarom ...

E t ideo ...

Ai11ifocrn

Qui reg~rir laves

Ook hier gaat het orn een antifoon die het evangeliecanticurn in het ochtend- o f avondgebed omlijst. Het
thema van de sleutelmacht van Petrus is hier bewerkt. De sleutelmacht i s verstrekkend: Petrus krijgt het
bestuur en zelfs de 'beteugeling' van het aardse en het hemelse toevertrouwd. En dit sluit weer aan bij het
hoofdthema: het gaat orn de verlossing van de rnensheid die opgesloten zit en bevrijding behoeft.
Dit gezang is van latere datum, waarschijnlijk u i t de dertiende eeuw. De stijl van het klassieke gregoriaans
i s verlaten. De modale toonsoort i s nog zuiver aanwezig. Eigenlijk i s het melodisch materiaal na de tweede
zin al afgerond zodat de derde zin er ietwat losjes bijhangt. En dat terwijl hier het belangrijkste wordt
rneegedeeld.
ANTIFOON

Qui regni claves

Qui regni claves

Hij die de sleutels van het Koninkrijk

et curarn tradidit ovilis,

en de zorg voor de kudde heeft overgedragen,

qui c a l i t e r r a q u e

die de beteugeling (de leiding) van hemel en aarde

Petro cornrnisit habenas,

aan Petrus heeft toevertrouwd, opdat hij (de poorten)

u t reseret clausis

opent voor hen die opgesloten zijn en de boeien

et solvat vincla ligatis.

losmaakt voor hen die gebonden zijn.

COMMUNIO

TU es Petrus

Tu es Petrus et super hanc petram

Gij zijt Petrus en o p deze rots

zdificabo Ecclesiam meam.

zal Ik Mijn kerk bouwen.

I~csponst~riiiiii
Siiiioii I'c-lrc.

Ook d i t responsorium beantwoordt aan het vaste grondschema en de melodische stijl van de klassieke
responsoria. De feestelijke zevende modus geeft uitdrukking aan de tekst: Petrus is voorbestemd o m de
sleutelmacht t e ontvangen, Want hij werd daartoe al voorbestemd voor hij als visser geroepen werd. De
samensteller van de tekst i s bijbelvast, want hij citeert zomaar uit het boek van de profeet Jeremia u i t
hoofdstuk 1,5: priusquam te formarem i n utero, novi te: 'voordat ik je vormde in de moederschoot kende
ik je al'. De cantor is hier een volwaardige verkondiger van Gods woord.
RESPONSORIUM Simon

Petre

Simon Petre,

Simon Petrus, voordat ik

antequam de navi vocarem t e novi te,

t o t mij riep, kende ik

et super plebem meam principem t e constitui,

en ik heb

* et claves regni c z l o r u m

* en de sleutels van het rijk der hemelen

U

U

U

vanuit het schip

reeds,

aangesteld t o t leider over mijn volk,

tradidi tibi.

heb ik aan

V Quodcumque ligaveris super terram

V Wat gij zult binden o p aarde

U

overgeleverd.

erit ligatum et in czlis,

zal ook gebonden zijn in de hemelen,

et quodcumque solveris super terram

en wat gij zult ontbinden o p aarde

erit solutum et in czelis.

zal ook ontbonden zijn in de hemelen.
* En de sleutels.. .

*

E t claves...

H yiiitic- llyinnum solcrriiii v o c c
Deze toegevoegde hyrnne, die inhoudelijk de verbinding vorrnt rnet Servatius die in Rorne de sleutel van Petrus
ontvangt, is van latere daturn. In de veertiende eeuw wordt narnelijk de liturgie van de Sint Servaaskerk van
Maastricht verrijkt met enkele hymnen, bestemd voor het getijdengebed, en met sequensen voor de mis.
Waarschijnlijk werd dit gezang veel trager gezongen met vaste maat, zeker i n twee onderscheiden notenwaarden. In de veertiende eeuw is de meerstemmige maatmuziek immers i n opkomst en wordt ook het
gregoriaans gebonden aan vaste metra. In ons geval is de tekst duidelijk de leidraad.
De drie eerste verzen van elke strofe bevatten een gelijk aantal lettergrepen (elf), terwijl het laatste Vers
bestaat uit vijf lettergrepen. Dat geeft muzikaal gezien een interessant profiel.
Deze hyrnne voor de Lauden van het feest van Sint Servatius, op 13 rnei, van een locale dichter, is een prachtig
poetisch klankbeeld van het leven van Servatius. Hij verhaalt de grote elementen u i t de Servaaslegende,
waaronder de sleutelgave door Petrus, de beschaduwing door de adelaar, en de gave van de zogenaamde
'hemelse doeken' die bij Heiligdomsvaarten vanaf de dwerggalerij van de Servaaskerk aan de pelgrims
werden getoond.
De hyrnne wordt hier gezongen uit een achttiende-eeuws handschrift uit het kapittelarchief van Sint Servaas,
bij het Rijksarchief in Maastricht.

HYMNE

Hyrnnurn solernni voce

Hymnum solemni voce personemus

Laat ons met plechtige stem een hymne aanheffen

Ut Servatium przsulem laudemus,

ter ere van bisschop Servatius,

Quem de carnali progenie Christi.

geboren, t o t onze vreugde,

natum gaudemus.

uit de aardse familie van Christus.

Ab Armenia Christus hunc direxit,

Vanuit Armenie stuurde Christus hem hierheen,

Tungris orantem Angelus erexit.

naar Tongeren droeg een engel hem

E t ab altari virgam pastoralem

terwijl hij in gebed was,

illi porrexit.

en gaf hem van het altaar de bisschopsstaf.

Hoc miraculo praesul consecratur,

Dankzij dit wonder werd hij bisschop gewijd,

Clavis a Petro R o m z sibi datur,

een sleutel werd hem door Petrus in Rome gegeven.

E t inter Hunnos signorum gratia

en temidden van de Hunnen

magnificatur.

werd hij bij de gratie van wonderen verheerlijkt.

Hic obumbratur solis in ardore

Hij werd beschaduwd in de hitte van de zon, door de vleugels

Alis a q u i l z depressus sopore,

van een adelaar, toen hij in diepe slaap gevallen was,

E t illustratur, ligatus ab Hunnis,

en hij werd, in boeien geslagen door de Hunnen,

coeli splendore.

door hemelse glans verlicht.

Die qua mundi vitam exalavit,

Op de dag dat hij zijn leven op aarde beeindigde,

Coelitus missa Purpura volavit

kwam er een purperen doek, gezonden uit de hemel,

Super beati Corpus antistitis,

neergedaald o p het lichaam van de heilige bisschop,

atque velavit.

en bedekte het.

Laudemus ergo cum jucunditate,

Laat ons dus met vreugde loven

Virum przclarum mira sanctitate,

een voortreffelijk man van buitengewone heiligheid,

Ut cum eodem perenni fruamur

opdat wij ons met hem mogen verblijden

solemnitate.

in de eeuwige liturgie.

Przstet hoc nobis Deitas beata,

Moge de heilige God ons dit schenken,

Patris ac Nati pariterque Sancti

de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

Spiritus cujus reboat in omni

wier eer over heel de wereld klinkt.

gloria mundo. Amen.

Amen.

caa.

15.15 iiur

. Sirit Sc~rviiasbasilirk,Vcsprrs van Sirit Sc.rvnas

Gedurende de gehele Middeleeuwen werd in de Sint Servaaskerk een gregoriaans officie gezongen, waarvan
de oudste bestanddelen dateren u i t d e tiende eeuw. Van dit officie vormen de Eerste Vespers naar alle
waarschijnlijkheid het oudste bestanddeel. Ze zijn bovendien zeer bijzonder. Ook al is het Servaas-officie
samengesteld i n de tiende eeuw, de vijf antifonen bij de psalmen van d e Eerste Vespers zijn mogelijk nog
ouder. Door middel van musicologische analyse kan men namelijk op grond van de stijlkenrnerken van de
diverse onderdelen een nadere datering wagen: de vijf antifonen bij de psalmen van de Eerste Vespers zijn
geheel en al in de stijl van de alleroudste propria van heiligenfeesten gecomponeerd. De melodieen vertonen
veel overeenkomsten met de antifonen van die oude propria. Waarschijnlijk waren zij oorspronkelijk voor
de Lauden bedoeld. Een daturn tussen 830 en 950 is daarorn niet onwaarschijnlijk: eerder wat vroeger dan
w a t later in die periode.
De vespers van het hoogfeest van Sint Servaas zijn speciaal voor d i t feest sarnengesteld en bevatten een
groot aantal eigen elernenten. De antifonen van de psalrnen en de hymne Audiprecantis zijn speciaal voor
deze liturgie geschreven. De psalmen zijn alle Laudate-psalmen en ze geven de vespers een bijzonder plechtig
en feestelijk karakter. Bovendien zijn de melodieen, hoewel er duidelijk ontleningen aan bestaande melodieen
hebben plaatsgevonden, speciaal voor deze teksten gecomponeerd. Dit i s de oudste ons overgeleverde
muziek van Nederland.
De rniddeleeuwse Vespers van Sint Servaas zijn gereconstrueerd uit handschriften van het Rijksarchief t e
Maastricht en het Domarchiv van Aken. Ze zijn in 1996 door d e Schola Maastricht op cd uitgegeven.

Iritocht: scqiic.irs Lux pr*rlara
De sequens Luxprarclara werd op het feest van Sint Servaas (13 mei) tijdens de Mis gezongen. Deze sequens
is een typisch voorbeeld van de liturgische verrijkingsperiode van de veertiende eeuw. Deze speelt zich af op
tweeerlei gebied. Enerzijds wordt het propriurn van de Servaaskerk verrijkt rnet een aantal nieuwe eigenfeesten, zoals het feest van Alle Heilige Bisschoppen van Maastricht o p 6 februari, het feest van het Visioen
van Sint S e ~ a a sop 25 maart, en met feesten die ook elders gevierd werden, zoals het feest van Karel de Grote
op 28 januari en zijn translatie (= het overbrengen van het stoffelijk overschot) op 27 juli, en het Maastrichtse
Stadsfeest o p 4 juli. Anderzijds worden bestaande officies verrijkt rnet nieuwe teksten en gezangen. De
sequens Lux prarclara wordt hier gezongen naar de notatie in een dertiendelveertiende-eeuws handschrift
van de Dom van Aken.
SEQUENS LUX praclara

Lux przclara, lux solernnis,

Helder licht. plechtig licht,

i n qua vite lux perennis

waarmee het eeuwig levenslicht

illuxit Servacio.

Servatius beschijnt.

Felix vita confessoris,

Gelukzalig leven van de belijder,

cuius merces est laboris

wiens werkloon is

vite retributio.

de beloning met het [eeuwig] leven.

Servus prudens e t fidelis [Matth. 24:45]

De voorzichtige en trouwe dienaar

hic prornissurn sed in celis

ontvangt hier de belofte, rnaar in de hemel

recipit denariurn.

krijgt hij zijn loon.

Hanc adeptus est rnercedern,

Deze beloning verkreeg hij:

heres regni coheredern

dat de Erfgenaarn t o t rnede-erfgenaarn

fecit rnercenariurn.

van het Koninkrijk, de huurling rnaakte.

Christi rniles et cognatus

Soldaat en bloedverwant van Christus,

stola fulget candidatus,

hij straalt i n het witte kleed

quarn figurat lyliurn.

waarvan de lelie het syrnbool is.

Miles regnat iarn curn Rege,

Als soldaat regeert hij al rnet de Koning,

quern cognaturn carnis lege

die Zijn bloedverwant naar vleselijke wet

adoptat i n filiurn.

als Zoon heeft aangenornen.

Ad externas regiones

Naar verre streken

et ignotas rnantiones

en onbekende woningen

peregrinus exiit.

ging hij als pelgrirn.

Pro eternis ad externas.

Ornwille van de eeuwige ging hij naar de verre,

ab externis ad eternas

en van de verre naar de eeuwige

rnansiones transiit.

woningen ging hij.

Pauper Christi revelatur,

Als arme van Christus openbaarde hij zich,

angelico presulatur

op aanwijzing van een engel

electus indicio.

wordt hij t o t bisschop aangesteld.

Visa tandern visione

Maar door het aanschouwen van een visioen

de perdenda regione

over de vernietiging van de streek

forrnidatur ulcio.

ontstaat vrees voor (Goddelijke) wraak.

Rornarn petit oraturus,

Hij gaat naar Rorne orn t e bidden,

Petri Petrurn petiturus

o m Petrus t e bidden

intrat oratoriurn.

gaat hij de kerk van Petrus binnen.

Petro preces sunt oblate,

Gebeden worden gericht t o t Petrus,

sed cor gentis obstinate

rnaar het hart van het halsstarrige volk

rneretur contrariurn.

verdient het tegenovergestelde.

Revertenti clavis datur

Wanneer hij teruggaat wordt hern een sleutel

de rnanu Clavigeri,

gegeven, uit de handen van de Sleuteldrager

per quarn duplex designatur

[= Petrus], syrnbool van de tweevoudige

potestas presbiteri.

priesterlijke macht.

Clavern securn doctrinalern

De sleutel van de kennis

vir discretus detulit.

droeg de wijze man rnet zich rnee.

Esturn captus estivalern

Toen hij gevangen genornen was verdroeg hij,

oburnbratus pertulit.

beschaduwd, d e zornerse hitte.

Obumbrantem aquilam

De adelaar die hem schaduw gaf,

rex u t vidit Attila,

Wanneer koning Attila die ziet,

penitentem Attilam

brengt Attila t o t inkeer

visa reddit aquila.

het zien van de adelaar.

Ad fidem convertitur

Tot het geloof wordt bekeerd

viso rex miraculo,

de koning, door het zien van het wonder,

fidelis efficitur

hij wordt gelovig,

gentilis a credulo.

de heiden, van lichtgelovige.

Sacro fonte rex renatus

De koning, herboren i n het heilige doopbekken,

et i n fide confortatus

en bekrachtigd in het geloof

cessit ydolatriarn.

verliet de afgoderij.

Revocatus ab errore

Van zijn dwaling teruggekomen,

confessorem cum honore

liet hij de belijder met alle eer

remisit in patriam.

teruggaan naar zijn land.

Regressus nec distulit,

Toen hij terug was talmde hij niet,

sed Traiectum transtulit

maar bracht hij naar Maastricht

sedem presulatus.

de bisschopszetel over.

Furtum clavis edidit,

De diefstal van de sleutel,

quam fur humo condidit,

die de dief in de grond gestopt had.

avium volatus.

werd opgelost door het vliegen van vogels.

Serve bone [Matth. 25:51], fac, Servati.

Goede dienaar, Servatius,

u t in bono conservati

maak dat bewaard in het goede,

servi t u i Sint salvati

u w dienaren gered worden,

in sanctorum numero.

met het getal der heiligen.

In secundo nos adventu

Dat bij de Tweede Komst,

t u o serves interventu

Gij ons o p u w voorspraak bewaart,

damnatorum a conventu

voor het gezelschap der verdoemden

et a verbo aspero [PS.90:3].Amen.

en het scherpe woord. Amen.

Opct~ing:Deiis iri a d j i i ~ o r i i i t r i
(I'snlrn 70[69]:2)
V. Deus, in adjutorium meum intende.

V. God, kom mij t e hulp.

R. Domine, ad adjuvandum me festina.

R. Heer, haast U mij t e helpen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,

Zoals het was in het begin en n u en altijd,

et in sscula ssculorum. Amen. Alleluia.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Aiilifi~oiiNc dcrcliriqiias rios, rricl psalrti 1 12
De tekst van de antifoon Ne derelinquas nos komt letterlijk uit het bericht over Sint Servaas, door Gregorius van Tours, zesde eeuw.
ANTIFOON

Ne derelinquas nos

Ne derelinquas nos. Pater sancte,

Verlaat ons niet, heilige Vader,

ne obliviscaris nostri, Pastor bone. Alleluia.

vergeet ons niet, goede Herder. Alleluia.

PSALMUS 112

Psalm 113[112]

1. Laudate pueri Dominum;

1. Looft, kinderen, de Heer;

laudate nomen Domini.

looft de naam van de Heer.

2. S i t nomen Domini benedictum;

2. De naam van de Heer zij gezegend;

ex hoc nunc, et usque in szculum.

van nu af t o t in eeuwigheid.

3. A solis ortu usque ad occasum;

3. Van de opgang van de zon t o t haar ondergang;

laudabile nomen Domini.

moet de naam van de Heer geprezen zijn.

4. Excelsus super omnes gentes Dominus;

4. Hoog verheven boven alle volkeren is de Heer;

et super czlos gloria ejus.

en Zijn luister gaat de hemelen te boven.

5. Quis sicut Dominus, Deus noster,

5. Wie is als de Heer, onze God,

qui in altis habitat;
et humilia respicit in c z l o et in terra?

die in de hoge woont;

6. Suscitans a terra inopem;

6. Die de arme opricht uit het stof;

et de stercore erigens pauperem.

en de behoeftige optrekt uit het slijk.

7. Ut collocet eum cum principibus;

cum principibus populi sui.

7. Om hem een plaats te geven onder de prinsen;
onder de prinsen van Zijn volk.

8. Qui habitare facit sterilem in domo;

8. Die de onvruchtbare in een huis doet wonen;

matrem filiorum Iztantem.

als blijde moeder van kinderen.

9. Gloria Patri, et Filio; et Spiritui Sancto.

9. Eer aan de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest.

en neerziet op het geringe in de hemel en op aarde?

10. Sicut erat in principio, et nunc, et semper;

10. Zoals het was in het begin en nu en altijd;

et in szcula szculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aiilil'ooti Scrvaliiis scrvavil fidcrri, rticl psalrti 1 16
De tekst van de antifoon Servatius servavit fidem is vrij gecomponeerd naar een Vers, geciteerd door Heriger,
eerste geschiedschrijver van het bisdom Luik, einde tiende eeuw.
ANTIFOON

Servatius servavit fidem

Servatius servavit fidem,

Servatius bewaarde het geloof,

servavit plebem Domini,

hij bewaarde het volk van de Heer;

servando et orando

door te bewaren en door te bidden

meruit quod credidit.

verdiende hij datgene waarin hij geloofde.

Alleluia.

Alleluia.

Psalm 117[116]

PSALMUS 116
1. Laudate Dominum omnes gentes;

1. Looft de Heer, alle landen;

laudate eum omnes populi.

looft Hem, alle volkeren.

2. Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus;

2. Want Zijn barmhartigheid is over ons bevestigd;

et veritas Domini manet in zternum.

en de waarheid van de Heer blijft in eeuwigheid.

3. Gloria Patri, et Filio; et Spiritui Sancto.

3. Eer aan de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest.

4. Sicut erat in principio, et nunc, et semper;

4. Zoals het was in het begin en nu en altijd;

et in szcula szculorurn. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aritiroori I'aiiperes ac. debiles, rnci psalrn

1,1,7

De tekst van de antifoon Pauperes ac debiles is genomen uit de oudste levensbeschrijvingvan Sint Servaas,
achtste eeuw.
ANTIFOON

Pauperes ac debiles

Pauperes ac debiles, senes vel cunctus populus,

Armen en kreupelen, bejaarden en heel het volk,

super rnuros stantes ac lugentes,

staande op de stadsmuren, al klagend,

post beatum Servatium clamabant:

riepen de heilige Servatius na:

Cur nos, Pater, destitutos

Waarom, vader, laat gij ons

vel orphanos relinquis? Alleluia.

als verlaten en wezen achter? Alleluia.

Psalm 147:12-20[147]
PSALMUS 147
1. Lauda, Jerusalem, Dominum;

1. Loof, Jeruzalem, de Heer;

lauda Deum tuum, Sion.

loof, Sion, uw God.

2. Quoniam confortavit

2. Want Hij heeft de grendels

seras portarum tuarum;

van uw poorten sterk gemaakt;

benedixit filiis tuis in te.

Hij heeft uw kinderen binnen U gezegend.

3. Qui posuit fines tuos pacem;

3. Hij heeft vrede aan uw grenzen geplaatst;

et adipe frumenti satiat te.

en Hij verzadigt

4. Qui emittit eloquium suum terrz;

4. Hij zendt Zijn bevel uit naar de aarde;

velociter currit sermo ejus.

en Zijn woord snelt ijlings heen.

U

met bloem van tarwe.

5. Qui dat nivern sicut lanam;

5. Hij geeft sneeuw als wol;

nebulam sicut cinerern spargit.

en verspreidt nevel als fijne as.

6. Mittit crystallum suarn sicut buccellas;

6. Hij zendt Zijn ijs als korrels;

ante faciem frigoris ejus qui sustinebit?

als Hij Zijn koude zendt, wie kan haar verduren?

7. Emittet verbum suum, et liquefaciet ea;

7. Hij zendt Zijn woord uit, en doet ze smelten;

flabit spiritus ejus, et fluent aquz.

Zijn wind zal blazen, en het water vloeit weer.

8. Qui annuntiat verburn suum Jacob;

8. Hij maakt Zijn woord aan Jacob bekend;

justitias et judicia sua Israel.

Zijn gerechtigheden en oordelen aan Israel.

9. Non fecit taliter omni nationi;

9. Zo deed Hij niet met ieder volk;

et judicia sua

en aan anderen heeft Hij Zijn wetten

non manifestavit eis.

niet bekend gemaakt.

10. Gloria Patri, et Filio; et Spiritui Sancto.

10. Eer aan de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest.

11. Sicut erat in principio, et nunc. et semper;

11. Zoals het was in het begin en nu en altijd;

et in szcula szculorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Il yiriiit: Aiicli prccaiitis
Deze hyrnne wordt integraal geciteerd in de Servaaslegende van Jocundus, einde elfde eeuw.
HUMNE

Audi precantis

Audi precantis agrninis

Hoor, van de biddende schare

voces ob actus criminis.

het roepen orn haar schuldige daden,

Servati, sancte Pontifex,

0 Servatius, heilige bisschop,

narn dulcis atque rnitis es.

Want gij zijt genadig en zacht.

Tu scis, quod ante gessirnus.

Gij weet wat wij vroeger deden,

Tu nunc, quod ecce poscirnus.

hoor wat wij nu vragen,

Arce sagittas daernonum,

weer de pijlen van de duivels af,

confer rnedelarn vulnerurn.

geef ons een geneesmiddel voor de wonden.

Virn quarn tenes in nornine,

De kracht die ligt in uw naarn,

lrnple potenti nurnine,

rnaak ze werkdadig,

Serva gregalern copiarn,

bewaar geheel de kudde,

Przstans salutis gratiarn.

en verleen haar de genade van het heil.

Servando jarn qui rnuniceps,

Gij, die door te behoeden, de burger

Czlestis aulae factus es,

geworden zijt van de hemelse stad,

E t nos fideles vernulas,

wil ook ons, getrouwen van uw huis,

servando nurnquarn deseras.

behoeden en nooit verlaten.

Sic Te, per illurn, quaesurnus,

Door hern vragen wij U,

A Quo redernpti vivirnus,

door Wie verlost, wij leven,

Quern laus et ornnis gloria,

Aan Wie lof en alle eer

Per cuncta decet saecula.

in alle eeuwen toekornt.

Kapittel (iiaür Kcclesias~icusS O , 1 )
De tekst van het kapittel is ontleend aan de epistellezing van het feest van Sint Servaas, 13 rnei
Ecce sacerdos rnagnus,

Zie de hogepriester

qui in vita sua suffulsit domurn,

die in zijn leven het godshuis herstelde,

et in diebus suis corroboravit templurn

en die in zijn dagen de tempel versterkte.

Deo gratias.

Dank aan God.

Iic.sponsoric Habeirius in isto
Het responsorie van de Servaasvespers is in een voor het einde van de tiende eeuw 'moderne stijl' gecornponeerd. Mede op grond van de literaire bronnen is een datum tussen 950 en 1000 vrijwel zeker. De tekst
van dit responsorie is narnelijk genornen uit een preek van bisschop Radboud van Trier, uitgesproken ter
ere van Sint Servaas, begin tiende eeuw.

RESPONSORIEHabemus

in isto

Habemus in isto Christi sacerdote
rnaxima bona q u z imiternur.

Wij hebben in deze priester van Christus

lste enim quod ad regulam

Hij immers heeft alles wat nodig is

nostre religionis pertinet,
* primum fecit, postea docuit. Alleluia.

orn ons godsdienstig leven te regelen.
* eerst gedaan, en daarna onderwezen. Alleluia.

V ldeoque acceptum ab ipso tarn necessariurn

V Laten wij dan ook het zo noodzakelijk voorbeeld

exemplum flagranti studio nos sequi oportet.

dat wij van hem ontvangen hebben, met branden-

* Primum ...

de ijver navolgen.

het hoogste goed dat wij moeten navolgen.

* Eerst...

I,oizari;: v a n Maria

De antifoon bij het Magnificat A progenie wordt in de handschriften van het Duitse gebied wel meer
gebruikt voor diverse heiligen; is deze voor Servatius gecornponeerd of voor een andere heilige? In ieder
geval rnoet de antifoon uit ongeveer dezelfde periode stammen als de responsories.
ANTIFOON

A progenie

A progenie in progenies

Van geslacht t o t geslacht

fecit misericordiarn Dominus,

is de Heer barmhartig,

qui eduxit Abraham de Ur Chaldeorum,

Hij die Abraham leidde uit Ur der Chaldeeen,

et ex ultimis finibus t e r r z

en vanaf de uiterste grenzen der aarde

vocavit Sanctum Servatium,

de Heilige Servatius riep,

ut in hac terra nostra peregrinus esset et advena.

orn in dit land van ons pelgrim en vreerndeling,

in illa ver0 patria czlesti civis sanctorurn

maar in het hemelse vaderland burger der heiligen

et domesticus Dei,

en dienaar van God te zijn,

ubi nobis datus a Deo patronus

waar de patroon die ons door God gegeven is,

jugiter intercedat pro hac sancta plebe

zowel voor dit heilig volk

et universis fidelibus. Alleluia.

als voor alle gelovigen ten voorspraak is. Alleluia.

Magnificat

Magnificat (Lucas 1 :46-55)

1. Magnificat anima mea Dominum.

1. Mijn ziel verheft de Heer.

2. E t exsultavit spiritus meus; in Deo salutari meo.

2. En gejuicht heeft mijn geest; in God, mijn heil.

3. Quia respexit humilitatem ancillz suz;

3. Want Hij heeft neergezien op de geringheid

ecce enim ex hoc beatam me dicent

van Zijn dienstmaagd; Want zie,

omnes generationes.

van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen.

4. Quia fecit rnihi magna qui potens est;

4 . Want Hij die machtig is heeft grote dingen aan

et sanctum nomen ejus.

mij gedaan; heilig is Zijn naam.

5. E t misericordia ejus a progenie in progenies;

5. Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht;

timentibus eum.
6 . Fecit potentiarn in brachio suo;

over hen die Hem vrezen.
6 . Hij heeft kracht gewrocht met Zijn arm; verstrooid

dispersit superbos mente cordis sui.

die trots waren in de waan van hun harten.

7. Deposuit potentes de sede;

7. De machtigen heeft Hij neergehaald van de troon;

et exaltavit humiles.

de geringen heeft Hij verheven.

8. Esurientes implevit bonis;

8. De hongerigen heeft Hij met goederen vervuld;

et divites dimisit inanes.

en de rijken ledig heengezonden.

9. Suscepit Israel puerum suum;

9. Hij heeft Israel, Zijn dienaar, opgenomen;

recordatus misericordiz suz.

indachtig Zijn barmhartigheid.

10. Sicut locutus est ad Patres nostros; Abraham et

10. Zoals Hij gesproken heeft t o t onze vaderen;

semini ejus in szcula.

t o t Abraham en zijn zaad in eeuwigheid.

11. Gloria Patri, et Filio; et Spiritui Sancto.

11. Eer aan de Vader en de Zoon; en de Heilige Geest.

12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper;
et in szcula sa?culorum. Amen.

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

12. Zoals het was in het begin en nu en altijd;

ILLUSTRATIE

Fresco met de sleuteloverdracht aan Servatius in de kapel Madonna della Bocciata
in de crypte van de Sint Pieter in Rome.

