
AVE MARIA – JACOB ARCADELT 

 

Componist: 
 

 
Deze versie van “Ave Maria” wordt toegeschreven aan Jacob Arcadelt, maar 
werd eigenlijk niet door hem gecomponeerd. 
Het werd destijds door een Franse organist gecomponeerd.  
Franz Liszt, die in de mening verkeerde dat het een werk van Arcadelt betrof, 
componeerde, vertrekkend vanuit dit stuk, een orgelfantasie. 
 
Jacob Arcadelt wordt in verschillende schriften ook vermeld als: Jacques 
Arcadelt, Jachet Arkadelt, Archadelt, Hercadelt, Arcadet, Arcadente en Jacobus 
Flandrus . 
Vermoedelijk is hij in Luik geboren, tussen 1504 en 1506 en is hij waarschijnlijk 
gestorven in Parijs ofwel in 1568 of 1575. 
 

Informatie 
met 
betrekking tot 
het lied: 
 

Het Weesgegroet (Latijn: Ave Maria) is een gebed gericht aan de Heilige Maagd 
Maria, de moeder van Jezus Christus. Het neemt een belangrijke plaats in binnen 
het rozenkransgebed 

 

Het Weesgegroet bestaat uit 3 delen: 

Het eerste gedeelte van het gebed komt uit Lukas 1:28 (de begroetingswoorden 
van de aartsengel Gabriël).  
Lukas schreef  zijn deel van het Nieuwe Testament pas na 50 na Chr. aan de hand 
van verhalen van getuigen en overleveringen.  
Lucas zelf heeft Jezus niet gekend. 
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            1ste gedeelte 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
De Heer is met U. 

 
Het tweede gedeelte van het gebed komt uit Lukas 1:42 (de 
bezegeningswoorden van Elisabet, de nicht van Maria). 

 

               2de gedeelte 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus. 
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, 
En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. 

 
De toevoeging van de titel moeder van God (Mater Dei) is door het Concilie van 
Efeze (431 na Chr.) goedgekeurd. Efeze was een belangrijke handelsplaats aan de 
westkust van Klein-Azië in het tegenwoordige Turkije. Op dit concilie werd beslist 
dat Jezus niet uit 2 verschillende personen bestond: de natuurlijke en de 
goddelijke. Om deze reden werd aan Maria, de moeder van Jezus, de titel 
“moeder van God” toegekend. 
 
Het 3de deel van het gebed komt niet uit het evangelie en is dus later ontstaan. 
Rond de 16de eeuw (Concilie van Trente) is dit 3de en laatste deel officieel aan het 
gebed toegevoegd. Met de toevoeging van het 3de gedeelte werd de stelling van 
het Concilie van Efeze officieel opgenomen in het gebed. 

 

              3de gedeelte 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
Bid voor ons, arme zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 

 

 


