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OPENING 

 

Antifoon Stabant iuxta crucem 

Iesu mater eius, et soror matris 

eius Maria Cleophae, et Salome, 

et Maria Magdalene. 

Vers Miserere mei, Deus, 

quoniam conculcavit me homo, 

tota die impugnans oppressit me. 

Ant. Stabant iuxta … 

Bij het kruis van Jezus stonden zijn 

moeder met haar zuster, Maria, de 

vrouw van Klopas, en Maria uit 

Magdala. (Joh. 19: 25) 

Wees mij genadig, God, want ze 

bedreigen mij, de hele dag bestoken 

en bestrijden ze mij. (ps. 56: 2) 

Bij het kruis … 

 

 

Woord van welkom 

 

IMPROPERIA 

 
De titel van dit groots opgezette gezang betekent ‘verwijten’, namelijk het verwijt 

van Christus aan het volk dat hem ter dood bracht. De tekst is apocrief, en grijpt 

vooral terug op de Psalmen. Het gezang is waarschijnlijk van Byzantijnse 

oorsprong, hetgeen nog terug te horen is in de (voor gregoriaanse begrippen) 

‘exotische’ melodievoering en de verschillende Griekse aanroepen. 

 

Popule meus, quid feci tibi ? 

aut in quo contristavi te ? 

responde mihi.  

 

Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? 

of waarmee heb Ik u bedroefd? 

Antwoord Mij. 

Quia eduxi te de terra Ægypti: 

parasti Crucem: Salvatori tuo. 

 

Omdat Ik u uit het land van Egypte 

heb gevoerd: hebt gij uw Verlosser 

een Kruis bereid. 

Agios o Theos. Sanctus Deus. 

Agios ischyros. Sanctus fortis. 

Agios athanatos, eleïson imas. 

Sanctus immortalis, miserere 

Heilige God; Heilige God 

Heilige Sterke; Heilige Sterke. 

Heilige Onsterfelijke, ontferm U over 

ons. Heilige Onsterfelijke, ontferm U 
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nobis. 

 

over ons. 

Quia eduxi te per desertum 

quadraginta annis et manna 

cibavi te et introduxi et terram 

satis optimam parasti crucem 

salvatori tuo. 

 

Omdat Ik u gedurende veertig jaren 

door de woestijn heb geleid, met 

manna gespijzigd, en een heerlijk 

land binnengeleid: hebt gij voor uw 

Verlosser een Kruis bereid. 

Agios o Theos ... Heilige God ... 

 

Quid ultra debui facere tibi, et 

non fici? Ego quidem plantavi 

te vineam electam meam 

speciosissimam: et et facta es 

mihi nimis amara: aceto 

namque sitim meam potasti: et 

lancea perforasti latus Salvatori 

tuo. 

 

Wat meer had Ik voor u moeten 

doen dat Ik niet gedaan heb? Ik 

immers heb u geplant als mijn 

allerschoonste wijngaard: en gij 

zijt Mij zeer bitter geworden: 

want met azijn hebt gij mijn dorst 

gelest en met een lans hebt gij de 

zijde van uw Verlosser 

doorboord. 

Agios o Theos ... Heilige God ... 

 

 

Meditatie 

 

STABAT MATER 

 
Het ‘Stabat mater’ is een van de beroemdste Latijnse gebeden die uit de 

Middeleeuwen zijn overgeleverd. Als gebed kreeg de tekst al sinds de 14e eeuw een 

grote verspreiding; in de 15e eeuw werd het in de misliturgie opgenomen. Het 

gedicht is talloze malen vertaald, in alle talen van Europa, en werd door vele 

componisten op muziek gezet. Wie de dichter is geweest, is onbekend; vermoed 

wordt dat de oudste versie in de 13e eeuw in Frankrijk of Italië is ontstaan, wellicht 

in een franciscaans milieu, maar zekerheid hieromtrent heeft men niet. 
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De Schola Gregoriana zingt vanavond de versie zoals opgetekend in de 

(laatmiddeleeuwse) Dominicaanse zangboeken, opgesplitst in twee delen. De hier 

gegeven Nederlandse vertaling is van Willem Wilmink. 

 

Stabat Mater dolorosa  

Iuxta crucem lacrimosa  

Dum pendebat Filius  

 

Cuius animam gementem  

Contristatam et dolentem  

Pertransivit gladius  

 

O quam tristis et afflicta  

Fuit illa benedicta  

Mater unigeniti!  

 

Quae moerebat et dolebat,  

Pia Mater, dum videbat  

Nati poenas incliti  

 

Quis est homo qui non fleret,  

Christi Matrem si videret  

In tanto supplicio?  

 

Quis non posset contristari,  

Piam Matrem contemplari  

Dolentem cum Filio? 

 

Pro peccatis suae gentis  

Vidit Iesum in tormentis,  

Et flagellis subditum.  

 

De Moeder stond door smart bevangen  

en met tranen langs haar wangen  

waar haar zoon gekruisigd hing 

 

En het was haar in haar lijden  

of een zwaard haar kwam doorsnijden  

dat dwars door het hart heen ging. 

 

Hoe verdrietig en verloren  

was de toch zo uitverkoren  

moeder die hem ‘t leven gaf. 

 

Ze moest klagen, ze moest rouwen  

en ze beefde bij ‘t aanschouwen  

van zijn vreselijke straf. 

 

Wie voelt er geen tranen komen  

die daarheen wordt meegenomen,  

waar hij Christus’ moeder vindt? 

 

Wie zou tranen binnenhouden  

als hij dat verdriet aanschouwde  

van de moeder bij haar kind? 

 

Zij zag wat hij heeft geleden  

voor het kwaad dat mensen deden,  

zag de zwepen, zag het slaan, 
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Vidit suum dulcem natum  

Moriendo desolatum  

Dum emisit spiritum 

 

Eia Mater, fons amoris  

Me sentire vim doloris  

Fac, ut tecum lugeam  

 

Fac, ut ardeat cor meum  

In amando Christum Deum 

Ut sibi complaceam 

Hoorde ‘t kind, door haar gedragen,  

stervende om bijstand vragen,  

zag hoe hij is doodgegaan. 

 

Vrouw van liefde en genade,  

wil toch op mijn schouders laden  

alles wat U lijden doet. 

 

‘k Wil mijn hart aan hem verpanden,  

laat mij dan van liefde branden  

opdat ik hem zo ontmoet. 

 

 

Meditatie 

 

 

Sancta Mater, istud agas,  

Crucifixi fige plagas  

Cordi meo valide.  

 

Tui nati vulnerati,  

Tam dignati pro me pati,  

Poenas mecum divide.  

 

Fac me vere tecum flere,  

Crucifixo condolere,  

Donec ego vixero.  

 

Iuxta crucem tecum stare,  

et me tibi sociare 

In planctu desidero. 

 

Virgo virginum praeclara,  

Moeder, wil mijn hart bezeren  

met de wonden die hem deren,  

die zo nederig wilde zijn 

 

Om te lijden voor mijn zonden.  

Laat mij lijden aan zijn wonden,  

laat mij delen in zijn pijn. 

 

Laat mij huilen aan uw zijde,  

laat het kruis ook mij doen lijden  

tot ik zelf eens doodgaan moet 

 

‘k Wil mij naar het kruis begeven  

om daar met U mee te leven  

in wat hem zo lijden doet. 

 

Stralende, ik moet U eren,  
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Mihi iam non sis amara  

Fac me tecum plangere  

 

Fac, ut portem Christi mortem  

Passionis fac consortem 

Et plagas recolere.  

 

Fac me plagis vulnerari,  

Fac me cruce inebriari, 

Et cruore Filii 

 

Flammis ne urar succensus,  

Per Te, Virgo, sim defensus  

In die iudicii.  

 

Christe, cum sit hinc exire, 

Da per Matrem me venire 

Ad palmam victoriae. 

 

Quando corpus morietur, 

Fac ut animae donetur 

Paradisi gloria. Amen. 

wil U toch niet van mij keren,  

laat mij huilend bij U staan. 

 

Laat mij Christus’ dood ervaren,  

laat mij in mijn hart bewaren  

al wat hem is aangedaan. 

 

Laat zijn pijnen mij genaken,  

laat het kruis mij dronken maken  

van de liefde voor uw zoon 

 

En wil dan mijn voorspraak wezen  

als ik ‘t helse vuur moet vrezen  

na het oordeel voor zijn troon. 

 

Laat  het kruis over mij waken,  

laat zijn dood mij sterker maken,  

zodat hij me begeleidt 

 

En mijn ziel, als ‘t lijf moet 

sterven,  

de verrukking doet verwerven  

die de hemel ons bereidt. Amen. 

 

 

Meditatie 

 

KRUISVERERING 

 

Onder het leggen van bloemen en/of het aansteken van kaarsen zingt de 

schola: 
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Ant. Crucem tuam adoramus, 

Domine  et sanctum 

resurrectionem tuam laudamus, 

et glorificamus; ecce enim 

propter lignum venit gaudium 

in universo mundo.  

 

V. Deus misereatur nostri, et 

benedicat nobis. 

Illuminet vultum suum super 

nos, et misereatur nostri. 

Uw kruis vereren wij, Heer; 

En uw heilige verrijzenis prijzen en 

verheerlijken wij: 

zie, door dit hout immers kwam er 

vreugde in de hele wereld. 

 

 

V. God, heb medelijden met ons, en 

zegen ons.  

Doe Uw aangezicht over ons 

lichten, en zij ons genadig. 

 

 

 

Afsluitende meditatie 

 

Christus factus est pro nobis 

obediens usque ad mortem, 

mortem autem crucis. 

V. Propter quod et Deus 

exaltavit illum : et dedit illi 

nomen quod est super omne 

nomen. 

Christus is voor ons gehoorzaam 

geworden tot de dood, zelfs tot de 

kruisdood. 

Daarom heeft God Hem verheerlijkt en 

Hem een naam gegeven, die elke naam 

overtreft. (Phil. 2, 8. V. 9) 

 

 

 

 
 


