
DOMINO CANTARE BIS ORARE 

 

- 1 - van 2 

Nieuws Februari 2010 

 
KERSTMIS & St. CECILIA 
  
Een witte Kerst, wat was het mooi!! Maar…voor een aantal 
koorleden was dit niet zo fijn. Door deze weersomstandigheden 
konden zij niet naar de viering op eerste kerstdag komen. Dat was 
voor het hele koor wel jammer. Als je met z’n allen zo hard 
gerepeteerd hebt om er een mooie viering van te maken en je kunt dit 
dan niet met het hele koor ten gehore brengen is dit toch wel een 
beetje een domper zo aan het begin van de feestdagen. Toch zijn wij 
er in geslaagd om met een betrekkelijk kleine bezetting er een mooie 
zangdienst van te maken. Lex is trots op zijn DCBO!! En nu maar 
hopen dat de weersomstandigheden volgend jaar beter zullen zijn. 
  
In het vorige parochieblad heb ik beloofd iets over St. Cecilia te 
schrijven dus daar gaan we dan… Cecilia is eigenlijk per ongeluk 
patroonheilige van de muziek geworden. Het berust op een 
misverstand van de oude legende, waarin haar leven beschreven is… 
Ze is zelfs eerst meer dan 1000 jaar ‘heilig’ geweest, zonder een 
verband met de muziek. Ze was gewoon een martelaarmaagd uit de 
begintijd van de kerk, begin 3de eeuw met een door haarzelf gesticht 
kerkje in Trastevere. Patroonheilige van de muziek was niemand 
minder dan paus Gregorius… u weetwel van het Gregoriaans.  
 
De oorspronkelijke heilige Cecilia wordt ons geschilderd in haar 
heiligenleven als een Romeins meisje, afkomstig uit een patricische 
familie in Rome; rijk, goed opgevoed, onderlegd en reeds op jonge 
leeftijd volkomen aan God toegewijd.  
Ze had de gelofte van maagdelijkheid afgelegd. Zij wilde in haar 
leven geen andere bruidegom kennen dan Christus alleen. Dus vastte 
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ze veel en bad dagelijks tot God. Tegen haar wil werd ze door haar 
vader uitgehuwelijkt aan de jonge heidense patriciër Valeriaan. Toen 
de dag van het huwelijk aanbrak was er een groot feest… voor 
iedereen, behalve voor de bruid. Terwijl iedereen zong en danste, en 
muziek maakte had Cecilia, in haar hart onophoudelijk zingend en 
psalmen reciterend, zich 
teruggetrokken om God om hulp te 
vragen in deze moeilijke situatie. 
Immers als alles normaal zou verlopen 
zou ze diezelfde nacht nog haar 
maagdelijkheid verliezen en haar 
eerste liefde ontrouw moeten worden. 
Deze situatie maakte Cecilia de 
beschermheilige van de muziek. 
  
Klein intermezzo 
Muziek is de blikopener van je ziel. 
  
Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris 


