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Felice Anerio (ca. 1560 – 1614)

Christus factus est
Kristus blev lydig for os indtil døden, ja, døden på et kors.
Derfor har Gud også ophøjet ham og givet ham det navn,
som er over alle navne.

Thomas Tallis (ca. 1505 – 1585)

If ye love me

Vagn Holmboe (1909-1996)

Laudate Dominum, opus 158b
I - Alleluia!
Halleluja! Jeg løfter min røst og råber til Herren.
Halleluja! Lovet være Herren, min Gud. Halleluja!
II – Exaudi
Hør, o Gud, på mit råb og lyt til min bøn! Fra jordens ende
råber jeg til dig.
Når mit hjerte vansmægter, løft mig da op på en klippe.
III - Laudate Dominum
Lovsyng Herren, alle I folk, lovsyng ham, alle I folkeslag:
Thi urokkelig er hans miskundhed mod os, og Herrens
troskab varer til evig tid.

Maurice Duruflé (1902-1986)

Sicilienne (Suite, opus 5, II. sats)

Maurice Duruflé

Quatre Motets
I – Ubi caritas
Hvor der findes hengivenhed og kærlighed, der er Gud.
Kristi kærlighed har samlet os til et.
Lad os juble og lad os frydes i ham.
Lad os frygte og elske den levende Gud og elske hverandre
af et oprigtigt hjerte.

II – Tu es Petrus
Du er Peter, Klippen, og på denne klippe vil jeg bygge
min kirke.

III – Tota pulchra es
Fuldendt smuk er du, Maria – og arvesyndens plet findes
ej på dig.
Dine klæder er hvide som sne og dit ansigt stråler som solen.
Du, Jerusalems ære; Du, Israels glæde; Du, vort folks hæder.
Du er fuldkommen ren, Maria.

IV – Tantum ergo
Lad os derfor bøje os dybt i ærefrygt for sådan et sakramente.
Og den gamle offerskik vige for den ny; dér hvor vore sanser
svigter, komme troen os til hjælp.
Faderen og Sønnen, være lov og pris, lad os ærbødigt ære,
hædre og velsigne dem: og Ham, som udgår fra dem begge,
falde en samme hyldest til del. Amen.

Joh. Seb. Bach (1685-1750)

Motet over Sl. 117: Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)

Jesper Madsen (1957-1999)

Toccata Giocoso & Fanfare
(Hommage à William Walton & William Matthias)

Knut Nystedt (f. 1915)

Thus saith the Lord
Peace I leave with you
I will praise Thee, o Lord

Benjamin Britten (1913-1976)

Te Deum in C

Michael Bojesen (f. 1960)

For bjergene kan rokkes
Jeg er opstandelsen og livet

Niels la Cour (f. 1944)

Fred hviler over land og by

www.tonder.folkekirken.dk → Musik i Tønder Kristkirke
********************************

Hvad der lægges i kirkens bøsser går til sognets menighedsplejer
Die Kollekte geht zugunsten der Gemeindearbeit

