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GLORIA – ANTONIO VIVALDI 

 

Componist: 
 

Antonio Lucio Vivaldi  (Venetië, 4 maart 1678 
– Wenen, 28 juli 1741) was een Italiaans violist, 
priester en componist.  
Hij is vooral bekend van Le Quattro Stagioni 
(De vier jaargetijden), een cyclus van vier 
vioolconcerten, maar heeft meer dan 700 
composities op zijn naam staan, in vele 
instrumentale en vocale genres. 
 

Antonio Lucio Vivaldi werd geboren in Venetië, 
mogelijk tijdens een aardbeving. Zijn vader, die 
kapper en violist was, hielp hem met zijn 
carrière in de muziek en meldde hem aan bij 
de Cappella di San Marco, waar vader Vivaldi 
zelf een vooraanstaand violist was. 
 

In 1703 werd Vivaldi priester. Hij kreeg al snel 
de bijnaam Il Prete Rosso ("de rode priester"), 
vermoedelijk vanwege zijn rode haar. Vanaf 
1704 hoefde hij niet meer deel te nemen aan 
de heilige mis in verband met zijn slechte gezondheid: hij leed aan astma.  
Maar volgens sommigen mocht hij de mis niet meer opdragen omdat, als hij inspiratie kreeg 
voor een nieuw muziekstuk, hij dat gewoon ging opschrijven tijdens de mis.  
 

Vivaldi werd violist in een meisjesweeshuis in Venetië, het Pio Ospedale della Pietà. De 
musicerende wezen stegen snel in aanzien, ook in het buitenland. Omdat meisjes eigenlijk geen 
muziek mochten spelen, gaven zij concerten van achter een doek. Voor hen schreef Vivaldi de 
meeste van zijn concerten, cantates en gewijde muziek. 
 

In 1705 werd de eerste verzameling (raccolta) van zijn werk gepubliceerd en er zouden er nog 
vele volgen. Als hij niet op een van zijn vele reizen was, vervulde Vivaldi verschillende taken in 
het weeshuis. In 1713 kreeg hij de verantwoordelijkheid voor alle muzikale activiteiten in het 
instituut. Hij overleed in 1741 op 63-jarige leeftijd. 
 

Achtergrond-
informatie: 
 

Het Gloria in de katholieke liturgie is de naam van het tweede gezang van het ordinarium in het 
rituaal van de Heilige Mis. 
 

Het eerste gedeelte van het Gloria bestaat uit de Latijnse vertaling van de lofprijzing op de H. 
Drie-eenheid die de engelen volgens de evangelist Lucas 2:14 gesproken hebben nadat een van 
hen de geboorte van Jezus Christus had aangekondigd aan de herders die zich op dat moment 
met hun kudden ophielden in de omgeving van Bethlehem.  
Een andere naam is de grote doxologie. 

“Een doxologie is een liturgische formule ter afsluiting van een gebed of een voorlezing. 
Een doxologie bezingt de heerlijkheid van God. Dit gebruik is ontleend aan de 
doxologieën in gebeden van zowel het jodendom als het christendom en worden 
veelvuldig gebruikt in de liturgie. Doxologieën worden zelf besloten door een acclamatie 
(Amen).” 

De afsluitende acclamatie in de vespers heet ook wel kleine doxologie. 
 

Volgens het Liber Pontificalis was het paus Telesphorus in de 2e eeuw die het Gloria als eerste 
een vaste plaats gaf in de kerkelijke traditie door het op te nemen in de liturgie voor de mis die 
sindsdien gehouden werd in de nacht, voorafgaande aan het kerstfeest.  
Werd het Gloria aanvankelijk alleen tijdens het Kerstfeest gezongen, geleidelijk aan 
ontwikkelde het zich tot een steeds populairder en niet meer weg te denken onderdeel van de 
eucharistieviering. 
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Nadat op het Tweede Vaticaans Concilie middels het document Sacrosanctum Concilium: 
Constitutie over de heilige Liturgie (4 december 1963) was besloten toestemming te geven de 
Mis naast het Latijn ook in de volkstaal te vieren, zijn er voor de Nederlandse en Belgische 
kerkprovincie vele moderne gezangen gecomponeerd, waarin de celebrant of een voorzanger 
of een koor in wisselzang met de gelovige gemeenschap de Lofzang Eer aan God in den Hoge 
zingen.  
In de Eucharistieviering komt hierbij geen doxologie voor. 
 

Vertaling lied: 
 

GLORIA  van Antonio Vivaldi 
17* - Gloria, gloria, gloria, gloria 
21 - In excelsis Deo, in excelsis Deo 
28 - Gloria, gloria, gloria, gloria in excelsis Deo 
38 - Gloria, gloria in excelsis Deo 
50 - Gloria in excelsis, gloria in excelsis Deo 
56 - Gloria in excelsis Deo. 
60 - In excelis 
68 - Gloria in excelsis Deo. 
*: dit zijn de maatnummers 
 
VOLLEDIGE GLORIA 
 

Grote doxologie 
 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax  
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te.  
Adoramus Te. Glorificamus Te.  
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam 
tuam.  
 

Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens.  
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
 

Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis. 
 

Quoniam Tu solus Sanctus.  
Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus: Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu  
in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 

Kleine doxologie 
 

Gloria Patri et Filio 
et  Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. 
Amen 

GLORIA  van Antonio Vivaldi 
Eer, eer, eer, eer 
Aan God in den hoge, aan God in den hoge 
Eer, eer, eer, eer aan God in den hoge 
Eer, eer aan God in den hoge 
Eer in den hoge, eer aan God in den hoge 
Eer aan God in den hoge 
In den hoge 
Eer aan God in den hoge 
 
 
VOLLEDIGE GLORIA 
 

Grote doxologie 
 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde 
aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen . 
Wij aanbidden U. Wij  verheerlijken U.  
Wij zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. 
 

Heer God, hemelse Koning, God almachtige 
Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons. 
 

Want Gij alleen zijt de Heilige.  
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest  
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 

Kleine doxologie 
 

Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

 

 


