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Ditt is een studie naar de relatie tussen muziek en religie 
inn het werk van de Franse componist Olivier Messiaen 
(1908-1992).. Het werk van Messiaen wordt bovendien 
alss uitgangspunt genomen voor een meer algemene, 
filosofischee reflectie over muziek en religie. 
Dee studie draait om de vraag wat musica sacra maakt 
tott datgene wat de term belooft: 
religieuzereligieuze muziek die evenzeer religieuze muziek is. 
Zijj balanceert op de grens van het seculiere en het 
religieuze,, tussen het muziekwetenschappelijke en 
hett theologisch-esthetische. 

Hoee verhoudt Messiaens figuur van een glorieuze 
"doorbraakk naar gene zijde" zich tot de discoursen van 
dee hedendaagse seculariteit, en hoe valt deze figuur 
tee denken binnen de grenzen van een orthodoxe theologie? 
Dezee studie laat zien op welke manier de muziek 
enn het denken van Messiaen aanleiding geven om 
hett concept van musica sacra opnieuw te doordenken. 
Eenn boek over kunstreligie en muzikale idolatrie, 
overr het geloof in muziek en de besnijdenis van het oor, 
overr verzadiging en repetitie, over de muzikale 
mogelijkhedenn van de hedendaagse Franse filosofie. 
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