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Rorate Caeli….
In menig kerk klinken deze woorden ter voorbereiding op kerstmis. Het Rorate is één van de
bekendste gezangen uit de liturgie van de advent. De tekst is ontleend aan de profeet Jesaja
(45, 8) en drukt de hoop en het verlangen uit naar de komst van de Messias:
Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra et germinet Salvatorem.
Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de Gerechte neerdalen; aarde,
open u om de Verlosser voort te brengen.
We zingen deze woorden als introïtus op de vierde zondag van de advent. Daarnaast wordt
het eerste gedeelte van het Rorate gezongen als refrein bij een uit vier strofen bestaand
adventsgezang. Iedere zondag van de advent bouwt het gezang zich op met een strofe. Op
de vierde zondag wordt het dan in volle omvang gezongen.
Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius biedt u bij gelegenheid van de advent
2021 een nieuwe compositie van het Rorate aan. Het betreft hier de openingszang (introïtus)
van de vierde adventszondag. Gekozen is voor een Nederlandstalige zetting. Het bestuur van
de KISG dankt heel bijzonder Wouter van Belle, componist en hoofdorganist van de
Utrechtse St. Catharinakathedraal, voor zijn bereidheid om op deze tekst van Jesaja een
fraaie compositie te schrijven.
‘Dauwt, hemelen, uit den hoge’. We hopen dat dit gezang dienstbaar is aan de
adventsliturgie in de parochies van ons bisdom.
Graag wens ik u, mede namens het bestuur van de KISG, een goede voorbereiding op
kerstmis toe.
Plebaan Vincent Blom
Bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie
Voorzitter KISG
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Wouter van Belle
Wouter studeerde orgel en piano aan het voormalig Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht.
In mei 1985 wordt hij benoemd tot hoofdorganist van de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Daar
werkt hij samen met het Kathedrale Koor Utrecht in liturgie en concerten. Daarnaast is hij al vele
jaren vaste begeleider van het Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor in Den Haag. Hij
treedt op als concertorganist en koorbegeleider en werkt als piano- en orgeldocent in Utrecht.
Als componist kreeg Wouter de laatste jaren opdrachten van onder andere het Bonhoeffer
Genootschap Nederland, het Toonkunstkoor Utrecht, Vocaal Ensemble The Gents, Kamerkoor Ad
Parnassum en de Stichting Cellosonate Nederland. Naast veel kerkmuziek is inmiddels een aantal
grotere composities gepubliceerd: de 'Hymn to St. John the baptist' (voor koor en orgel), een
liedcyclus voor bariton en pianotrio ('Stationen auf dem Wege zur Freiheit') en de 'Martinus Cantate'
(voor bariton, koor en orgel). Tijdens de lockdown ten gevolge van de Coronapandemie schreef
Wouter veel nieuw werk, waaronder een speciale Missa Corona (uitvoerbaar met weinig zangers),
een grote orgelfantasie over het Te Deum, drie liederen voor koor a capella op Utrechtse gedichten
en de motetcompositie ‘In navolging van Thomas’ op teksten van Thomas a Kempis. In 2020 ontving
Wouter de Willem Vogel Oeuvreprijs voor zijn veelzijdig werken als componist.
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