
Missen voor Vierstemmig Koor 

“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links  

Dit document bevat 21 pagina’s, waarvan  19 pagina’s voorbeeldbladen. 

This document contains 21 pages of which 19 example sheets. 

 

106.147 Requiem – 5 delen. 

Een volledige uitvaartmis in een vierstemmige zetting met orgelbegeleiding bestaande uit: 

Requiem (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 1   

Kyrie (2voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 1 

Sanctus (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 2 

Agnus Dei (2voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 2 

   

In Paradisum(2voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 3 

 

10.331 Nederlandse mis in F (4 voorbeelden) – Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 4 

10.632 Missa Brevis in D – Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Kyrie (1 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 5  

Gloria (2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 5   

Sanctus (2voorbeelden)  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 6   

Agnus Dei (2voorbeelden)  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 6 

 

108.006 Nederlandse mis in Es – Vierstemmige zetting met orgelbegeleiding. 

Schuldbelijdenis 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 7 

Eer aan God 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 7 

Heilig, heilig 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 7 

Vredewens 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 7 
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110.093 Missa Brevis in honour of “All Saints Day” (4 voorbeelden)  

Vierstemmige zetting – a capella.  

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Missen voor vierstemmig koor – voorbeeldblad 8 

 

118069 Missa Regina Pacis 

Deze mis gecomponeerd door (†) Eerw. Pater R. Fr. Keymolen, heb ik bewerkt voor vierstemmig 

gemengd koor, orgel en instrumentaal ensemble dat als volgt werd samengesteld: 

 Houtblazers:  Fluit – Hobo – Klarinet Si b en Basklarinet; 

 Strijkers: 1ste Viool – 2de Viool – Altviool – Cello  

 

Deze compositie is geschikt  voor de Kerstvieringen en ook voor elke feestelijke viering doorheen 

het Kerkelijk jaar. 

Het arrangement voor “mixed ensemble” heb ik vrij eenvoudig gehouden zodat de muzikanten 

de compositie zo goed als “op zicht” kunnen spelen. 

Dat houdt in dat je de muzikanten die deel uitmaken van het gezin van vrienden en/of familie 

kan vragen om mee met het koor uit te voeren. Ze zullen daar zeker met fierheid op ingaan. 

Maar je kan ook de directeur en de leerkrachten van de plaatselijke muziekschool om toelating 

vragen om studenten te laten mee uitvoeren met het koor en orgel. Het is een mooie vorm van 

samenspel wat zeker aan de muziekopleiding ten goede komt. 

Voor elk instrument kan er meer dan 1 uitvoerder ingezet worden, als je maar een goed 

klankevenwicht nastreeft. 

Studenten vanaf “lagere 4” en “middelbare 1” komen daarvoor zeker in aanmerking. 

Twee repetities samen met het orgel en het koor volstaan om een goede uitvoering te realiseren. 

Je moet wel tijdig de partituren aan de mede uitvoerders bezorgen zodat ze reeds geruime tijd 

op voorhand de parturen kunnen inkijken en inoefenen. 

Deze Mis werd uitgegeven bij DMP Antwerpen. De titel, het uitgiftenummer van de compositie 

“118069” evenals mijn naam (Julien Keymolen)vermelden volstaat om te bestellen. 

Ik wens u mooie feestelijke eucharistievieringen toe. 

De mis bestaat uit de volgende delen: 

1. Kyrie    voorbeeldblad 9 – 10 – 11  
2. Gloria    voorbeeldblad 12 – 13  
3. Sanctus – Benedictus voorbeeldblad 14 – 15 - 16 
4. Agnus Dei   voorbeeldblad 17 – 18 – 19  

 

 

Voorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 1 

 

  

    nr. uitgifte 106.147 – 1                       nr. uitgifte 106.147 – 2 

 

    

       nr. uitgifte 106.147 – 3                       nr. uitgifte 106.147 – 4 

 

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 2 

 

    

       nr. uitgifte 106.147 – 5                      nr. uitgifte 106.147 – 6 

 

 

   

       nr. uitgifte 106.147 – 7                      nr. uitgifte 106.147 – 8 

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 3 

 

    

       nr. uitgifte 106.147 – 9                     nr. uitgifte 106.147 – 10 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 4 

 

          

       nr. uitgifte   10.331 – 1                                             nr. uitgifte   10.331 – 2 

 

         

          nr. uitgifte   10.331 – 3                                         nr. uitgifte   10.331 – 4 

 

 

 



 

Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 5 

        

       nr. uitgifte   10.632 – 1                                     nr. uitgifte   10.632 – 2 

 

                                      

                                          nr. uitgifte   10.632 – 3                                      

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 6 

 

 

  

       nr. uitgifte   10.632 – 4                                     nr. uitgifte   10.632 – 5 

 

 

   

       nr. uitgifte   10.632 – 6                                     nr. uitgifte   10.632 – 7 

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 7 

 

  

       nr. uitgifte   108.006 – 1                                nr. uitgifte   108.006 – 2  

 

                                      

       nr. uitgifte   108.006 – 3                                  nr. uitgifte   108.006 – 4 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 8 

   

nr. uitgifte   110.093 – 1                                        nr. uitgifte   110.093 – 2 

                                 

nr. uitgifte   110.093 – 3                                      nr. uitgifte   110.093 – 4 



 

Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 9 

 

 

 

              nr. uitgifte   118.069 – 1                                   

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 10 

 

 

 

            nr. uitgifte   118.069 – 2              



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 11 

                      

 

              nr. uitgifte   118.069 – 3                                



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 12 

 

 

 

               nr. uitgifte   118.069 – 4                               

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 13 

 

        nr. uitgifte   118.069 – 5                               

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 14 

 

 

 

 

 

        nr. uitgifte   118.069 – 6                             

 



 

Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 15 

 

 

        nr. uitgifte   118.069 – 7                             



 

Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 16 

 

        nr. uitgifte   118.069 – 8                             

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 17 

 

 

        nr. uitgifte   118.069 – 9 

 

 

     



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 18 

 

              nr. uitgifte   118.069 – 10 

 

 



Muziekvoorbeelden Missen voor Vierstemmig Koor        voorbeeldblad 19 

 

              nr. uitgifte   118.069 – 11 

 


