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LINGUA SANCTA
ZORADA TEMMINGH
Vader, Seun, Heil’ge Gees; Loof die Here, al
wat lewe; Alle volke, klap jul hande; Heer,
met my hele hart (Ps 9:2,3); Kom, almal,
laat jul stem verrys; Jesus, Rots vir my
geslaan & Vaste Rots op wie ek bou; Ek
wat vergifnis, Heer, ontvang het; Gees van
God wat in my woon; Herskep, o Gees,
laat leef, o Gees; Net soos ’n herder (Ps
23); Aan die Vader dank en ere & As Hy
weer kom, as Hy weer kom; Terwyl ons
bid vir elke volk; Grote God, aan U die
eer; Heilig, heilig, heilig
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ingua Sancta (In Heilige Taal) is Zorada Temmingh se derde CD met orrelimprovisasies op
kerkliedere. Haar eerste CD was In Hemelse Taal (Linguis Angelorum) en die tweede
verskyn onder die titel Taal van Genade (Lingua Gratia). In die voorwoord van die meegaande
CD-boekie maak Temmingh melding van haar liefde vir taal wat byna so groot is soos haar
liefde vir musiek en dat woord en musiek onlosmaaklik aan mekaar verbind is in kerkmusiek.
Dit verklaar dus die titels vir haar vrygestelde CD’s, wat almal met taal te doen het. Die titel
van haar jongste CD, Lingua Sancta, wat vir hierdie bespreking van belang is, kom van die laaste
snit, naamlik, Heilig, heilig, heilig. Die ontstaan van die CD skryf Temmingh toe aan die feit dat
“Die improvisasies op hierdie CD ... almal spontaan tydens eredienste ontstaan (het), hoewel
hulle later uitgebrei en verfyn is.”
Die CD bied ’n wye verskeidenheid van kerkliedere wat kunstig saamgeweef is tot aangename luistergenot. Hierin vertoon Temmingh op meesterlike wyse haar besondere gawe van
kreatiwiteit. Sy beskik oor die vermoë om die woorde deur middel van klanke weer te gee. Die
improvisasies gee die karakter en aard van elke snit op ’n uiters kunstige wyse weer. Dit kan
ook nie nagelaat word om melding te maak van die hoë tegniese vaardigheid waarmee die snitte
deurgaans uitgevoer word nie. Haar benadering tot die orrel-improvisasies handel eerstens oor
woordinkleding, waar die betekenis van die woorde, of die atmosfeer rondom die woorde,
musikale gestalte kry. Vir Temmingh is erediensmusiek funksioneel, eerder as dekoratief. Sy
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meen die voorspel dra by tot ’n bepaalde atmosfeer wat die gemeente se harte ontvanklik maak
vir ’n belewing van die erediens. Die tussenspel sluit aan by die inhoud van die preek en wys
vooruit na die slotsang wat die erediens afsluit. “Die naspel wil altyd die hoop van die Evangelie
bevestig”, aldus die woorde van Temmingh in die voorwoord van die handleiding by die CD.
’n Verskeidenheid genres word aangebied: die CD begin met 5 lofliedere, gevolg deur ’n snit
wat van vertroue op God spreek (Jesus, Rots vir my geslaan gekombineer met Vaste Rots op wie
ek bou), ’n verlossingslied, 2 gebede, ’n lied wat vertroue op God uitspreek (Psalm 23), ’n
kombinasie van ’n danklied (Aan die Vader dank en ere) en ’n lied wat die wederkoms van
Christus besing (As Hy weer kom, as Hy weer kom) uit Johannes 14:1-6, ’n gebed vir elke volk,
’n loflied waarin God geëer word en afgesluit met ’n grootse danklied (Heilig, heilig, heilig) op
die alombekende melodie van Franz Schubert.
Hierdie CD, wat getuig van’n besondere vermoë om bekende liedere op ’n nuwe, kunstige
wyse aan te bied, kan met groot vrymoedigheid aanbeveel word.

CHOR UND ORGELMUSIK AUS DEM HOHEN DOM ZU KÖLN
L. Vierne: Messe Solenelle cis-Moll, op. 16;
Naïades,
op. 55/4; C.M. Widor: Messe fis-Moll;
L. Vierne: Adagio aus der 3. Orgelsimfonie fisMoll, op. 28;
J. Langlais: Messe Solenelle, op. 36;
N. Hakim: 2. Satz aus The Embrace of Fire
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Vokalenensemble Kölner Dom &
Männerstimmen des Kölner Domchores
Eberhard Metternich (koorleier)
Winfried Bönig & Ulrich Brüggemann
(orrels)
MOTETTE 50814 (CD 78:12)
Duitse, Engelse en Franse
kommentaar ingesluit
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