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Programma 
7, 9 en 10 juni 2018

- SWV  anh. 11   Es erhub sich ein Streit (vierkorig Geistliches Konzert voor 
tien koorstemmen, zeven instrumenten en orgel)
 
- SWV 478  Die Sieben Worte Jesu am Kreuz  (Passiemuziek voor vijf 
Favorit-Sänger en Capell-Chor, vijf instrumenten en basso continuo)

- SWV 308 O Jesu, nomen dulce (altsolist)

Drie motetten:  
- SWV 386  Die Himmel erzählen (a 6)  
- SWV 383  Ich bin eine rufende Stimme (a 6) 
- SWV 390  Unser Wandel ist im Himmel (a 6)

PAUZE

Uit de Symphoniae sacrae III, Dresden 1650, Op. 12, no. 9 en 10: 
- SWV 406 O Jesu süss, wer dein gedenkt (voor Favorit-Chor SSTT, 
instrumenten en basso continuo)
- SWV 407 Lasset uns doch den Herren, unsern Gott, loben (Geistliches Konzert 
voor Favorit-Chor, obligate instrumenten, Complement-Chor, en basso continuo)

- SWV 464  Ich bin die Auferstehung (dubbelkorig a 8)

- SWV 324  Ich bin die Auferstehung (tenorsolisten & bassolist)

Drie Psalmen Davids, Dresden 1619, Op. 2, no. 3, 5 en 25: 
- SWV 24  Ach Herr, straf mich nicht in deinem Zorn (Psalm 6,) 
(Psalmkonzert voor dubbelkoor a 16)
- SWV 26  Ich freu mich des, das mir geredt ist (Ps. 122) (vierkorig a 16)
- SWV 46  Zion spricht, der Herr hat mich verlassen (Konzert a 20 voor twee 
zesstemmige Favorit-Chöre, twee vierstemmige Capell-Chöre en basso continuo)



Onbekende kunstenaar, Portret Heinrich Schütz
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Voorwoord

Deze keer geen Bach, maar alleen composities van Heinrich Schütz. De kenners van de oude muziek 
zullen dat niet erg vinden, want Schütz is eigenlijk de Bach van de zeventiende eeuw. Opgegroeid in 
dezelfde streken als later Bach, maar eigenlijk al vroeg wereldwijzer dan de laatste ooit zou worden, door 
zijn bezoeken aan de Italiaanse componisten Gabrieli en Monteverdi in Venetië. 
Deze muziek is het kleinkoor van het LBE op het lijf geschreven. Alle kwaliteiten van de zangers worden 
benut bij het uitvoeren van deze wonderschone muziek. Michiel de Vries, een van de koorleden, hee� het 
programma van deze uitvoering voorgesteld. Dank!  En met de begeleiding van de blazers van Copper 
& Zink op de oude blaasinstrumenten in de ambiance van de oude kerken waarin de uitvoering plaatsvindt, 
waant u zich gemakkelijk in zeventiende-eeuwse sferen. 

De concerten van het Luthers Bach Ensemble zijn ondenkbaar zonder de ondersteuning van subsidiegevers, 
sponsors en donateurs. Ook een woord van dank aan de gastgezinnen voor de geboden gastvrijheid aan 
musici en solisten en aan de vrijwilligers voor hun grote inzet bij de voorbereiding en organisatie van de 
concerten.
Indien u bereid bent ons te steunen als donateur/vriend, dan verwijs ik u naar de informatie daarover 
achter in dit programmaboekje. Datzelfde geldt voor geoefende amateurzangers die wel eens willen 
meedoen aan een concert van het projectkoor van de Lutherse Bach Academie. Daar vindt u een overzicht 
van andere uitvoeringen en activiteiten van het LBE, maar u kunt ook terecht op onze website: 
www.luthersbachensemble.nl. 

Graag zien we u terug bij een volgend concert.

Ton Kee
Voorzitter Luthers Bach Ensemble
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Weihnachts-Oratorium II

Rezitativ T

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf 
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 
ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu 
ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um 
sie, und sie furchten sich sehr.

Choral  Chor

Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
Daß dieses schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
Und letztlich Friede bringen!

Rezitativ T S

Evangelist: Und der Engel sprach zu ihnen:
Engel: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volke widerfahren 
wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.

Rezitativ B

Was Gott dem Abraham verheißen,
Das läßt er nun dem Hirtenchor
Erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
Von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
Was er damals versprochen hat,
Zuerst erfüllet wissen.

Arie T

Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Eh ihr euch zu lang verweilet,
Eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Geht und labet Herz und Sinnen!

Cantate BWV 248/II

Recitatief tenor 

En er waren herders in diezelfde landstreek, in 
het veld bij de kudden; zij hoedden des nachts 
hun kudde. En zie, des Heren engel kwam tot 
hen, en de klaarheid des Heren schitterde 
rondom hen, en zij vreesden zeer.

Koraal  koor

Breek aan, gij schone dageraad,
en laat de hemel stralen.
Schrikt, herders, van geen enkel kwaad,
want hoort de engelen verhalen:
dit kwetsbaar knaapje maakt ons tot
geruste mensen, blij om God.
Hij komt ook Satan knechten,
de eeuw’ge krijg beslechten.

Recitatief  tenor en sopraan

Evangelist: En de engel sprak tot hen: 
Engel: Vreest niet zo zeer! Zie, ik verkondig u 
grote vreugde, die heel den volke wedervaren 
zal. Want u is heden de Heiland geboren, 
welke is Christus, de Heer, in de stad Davids.

Recitatief  bas

laat God nu herders – welk een eer! –
als feiten horen. 
Gelijk die herdersvorst weleer

zijn nu ook herders ingewijd
als eersten in dit grootse feit:
beloofd – en thans gekomen!

Aria  tenor

Herders, haast u op uw wegen.
Draalt niet meer; wat houdt u tegen?
Spoedt u naar dat lief ’lijk kind.
Rept u derwaarts, blij gezind.
Smaakt de vreugde van ’t aanschouwen!
Sterkt uw harten in vertrouwen.



in een feeststemming te raken, zo jubelt de muziek. Bach kan dat als geen ander.
Het Weihnachts Oratorium bestaat uit zes cantates, die in de periode tussen kerst en Driekoningen 
1734-1735 op de feestdagen zelf en de zondagen daartussen werden uitgevoerd. Dit jaar zingen en 
spelen de zangers van de Lutherse Bach Academie en de musici van het Luthers Bach Ensemble de 
delen 1, 2, 5 en 6. De zes delen zijn indertijd nooit op een dag achter elkaar uitgevoerd, zoals nu de 
gewoonte is. Maar ook al werden de zes cantates in de tijd van Bach los van elkaar uitgevoerd, ze 
zijn wel degelijk bedoeld als een geheel. 
Regelmatig gaf Bach programmaboekjes uit met de teksten van de cantates in de komende weken, 

boekjes werden gedrukt op kosten van Bach. Ze werden door zijn zonen en leerlingen afgeleverd bij 
de burgers die hierop geabonneerd waren en verder los verkocht. Uit de inkomsten werden de 
drukkosten bestreden, maar de verkoop leverde ook inkomsten op om extra musici in te huren. Het 
boekje met de teksten van het Weihnachts Oratorium past in deze reeks. 
Niet alle muziek van het Weihnachts Oratorium is nieuw. Bach had de gewoonte om zijn beste 
composities opnieuw te gebruiken voor andere gelegenheden. Bach besteedde veel aandacht aan 
prestigieuze wereldse stukken die hij schreef, zoals de muziek voor koninklijke verjaardagen. Die 
worden maar één keer gevierd, maar Bach kon de verjaarsmuziek opnieuw gebruiken voor religieu-
ze toepassingen door die te voorzien van een andere tekst, een andere toonsoort, een andere 
volgorde en uitbreiding met nieuwe stukken muziek. Dat hergebruik gaf Bach bovendien de kans 
om zijn oude stukken nog eens goed onderhanden te nemen en daar waar nodig te verbeteren. 

stukken zo vormgaf dat hij ze later opnieuw in de kerk kon gebruiken. 
Bach werd gedreven door een permanente drang om zijn eigen werk te verbeteren. Dat is goed te 
zien aan de koralen. De koralen werden in de loop van de tijd steeds polyfoner, kregen een elegante 
stemvoering en meer expressie. De koralen bij Bach – oorspronkelijk eenvoudige composities van 
anderen – groeiden bij hem uit tot veelomvattende bouwsels, met nieuwe dimensies en steeds 

afgespeeld tussen Kerstmis en Driekoningen. Het koor en de solisten reageren op deze gebeurtenis-
sen. Een cantate is de muzikale variant van de dienst: Bijbeltekst, uitleg (preek) en gebeden met 
adviezen en aansporingen voor de gelovigen. Het eerste deel opent met donderende pauken en is de 
kerkelijke bewerking van de wereldse feestmuziek die Bach had geschreven voor de verjaardag van 
de koningin van Saksen, Maria Josepha, 8 december 1733. Het kerstfeest is ook een verjaardagsfeest, 
vandaar de levendigheid (‘Jauchzet, frohlocket’) en het dansante ritme van sommige koren en aria’s 
(‘Bereite dich Zion’). 

heilsboodschap aan de herders. Als herdersinstrumenten gebruikt Bach de hobo en de oboe da 
caccia, een door Bach in samenwerking met de Leipziger instrumentenbouwer Johann Heinrich 
Eichentopf ontwikkelde variant van de hobo, met een gewelfde houten buis die eindigt in een 
klokvormige beker.

 

Heinrich Schütz (1585-1672) wordt over het algemeen beschouwd als de belangrijkste lutherse 
componist voor Bach en als een van de meest vooraanstaande componisten van de 17de eeuw. 
Naast religieuze muziek schreef hij ook andere soorten muziek, zoals een opera en veel instrumen-
tale muziek, maar daarvan is helaas weinig tot niets overgeleverd. 
In 1609 verleende landgraaf Maurits van Hessen-Kassel hem een beurs om twee jaar lang in Venetië 
in de leer te gaan bij Giovanni Gabrieli, componist en kapelmeester van de San Marco. Van hem 
leerde hij de nieuwste muzikale ontwikkelingen van dat moment, het omzetten van teksten in 
expressieve muziek, waarbij Gabrieli gebruik maakte van de ‘cori spezzati’-techniek: twee of meer 
tegenover elkaar opgestelde ensembles van zangers en instrumentalisten. 
Hij sloot zijn opleiding in Venetië af met het componeren van een verzameling van wereldlijke 
zangstukken die in 1611 als Primo libro di Madrigali in Venetië werden uitgegeven. In 1612 keerde 
Schütz naar Duitsland terug vanwege het overlijden van zijn Italiaanse leermeester.
In Duitsland teruggekeerd werkte Schütz korte tijd als tweede organist aan het hof van Maurits van 
Hessen-Kassel. In 1617 verhuisde hij naar Dresden om daar te werken als ho�apelmeester bij de 
keurvorst van Saksen. Hij bekleedde daarmee de hoogste positie in het muzikale centrum van 
protestants Duitsland. 
Schütz schreef in die tijd veel meerkorige vocale concerti gebaseerd op psalmteksten. In 1619 
verscheen van hem het eerste deel van de bundel met de Psalmen Davids (gevolgd door een tweede 
deel in 1628) waaruit op het concert van het LBE enkele stukken worden uitgevoerd, zoals ‘Ach 
Herr, straf mich nicht’, ‘Ich freue mich’ en ‘Zion spricht’. 
In 1628 ging hij naar Venetië om er Claudio Monteverdi te ontmoeten. Net als eerder met Gabrieli 
verwerkte Schütz de muziek van Monteverdi in zijn werk: nog meer emotionele lading, ritmische 
punctatie en een rijke instrumentatie die de inhoud van de tekst onderstreept. In 1629 verscheen in 
Venetië het eerste deel van de Symphoniae Sacrae waarin de invloed van Monteverdi doorklinkt. Na 
enkele aanstellingen aan andere hoven keerde Schütz in 1644 terug naar Dresden. In 1648 
verscheen de bundel Geistliche Chormusik, die wel als de belangrijkste verzameling motetten van de 
17de eeuw wordt beschouwd. De werken komen uit verschillende periodes van Schütz leven, de 
vroegste dateren uit de periode tussen 1615 en 1630. Het motet ‘Die Himmel erzählen’ dateert uit 
het midden van de jaren dertig en wordt tijdens dit concert door het LBE gezongen. Andere 
eveneens door het LBE gezongen motetten uit deze bundel zijn ‘Unser Wandel’ en ‘Ich bin eine 
rufende Stimme’. 
Na korte verblijven aan de hoven van Kopenhagen en Hannover na 1633 is hij vanaf 1644 weer in 
dienst van Johann Georg I in Dresden, maar gezien de matige werkomstandigheden daar vanwege 
de Dertigjarige Oorlog, de nasleep daarvan en zijn lee�ijd, kreeg Schütz eerst meer vrije tijd om te 
componeren en na 1656 werd hij geheel vrijgesteld met behoud van een jaargeld. In de jaren voor 
zijn overlijden componeerde hij veel, al waren de bezettingen niet meer zo uitgebreid en werd zijn 
stijl soberder. 
Belangrijke werken uit zijn late periode zijn twee nieuwe bundels met Symphoniae Sacrae (1647 en 
1650), ‘Die sieben Worte Jesus Christi Am Kreuz’ (1645), naast de ‘Lukas- Passion’ (1653), de 
‘Johannes-Passion’ en de ‘Matthäus-Passion’ (beide uit 1666). Deze passies en de ‘Sieben Worte’ 
horen tot het genre van de historia, de muzikale zetting van lezingen voor de belangrijkste 
kerkelijke feestdagen. ‘Die sieben Worte’ wordt door het LBE uitgevoerd. Uit de derde bundel van 
de Symphoniae Sacrae worden gezongen ‘O Jesus süss’ en ‘Lasset uns doch’. 

Toelichting
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Schütz werd in zijn eigen tijd hogelijk bewonderd en had ook veel leerlingen, maar echt populair zoals 
Bach is hij in onze tijd niet geworden. Dat hee� deels te maken met vroegere pogingen van musicolo-
gen om Schütz vooral te interpreteren als echte lutherse muziek of als Duitse componist bij uiitstek. 
Aan het einde van de 20ste eeuw kozen sommige musicologen voor een retorische interpretatie van 
zijn werk en ontdekten daarmee een diepere laag. 
Maar Schütz past niet goed in deze schema’s. Hij was een hofcomponist wiens werk  de 
kosmopolitische muzieksmaak en religieuze praktijken weerspiegelt van de toenmalige 
vooraanstaande lutherse vorstenhoven.  Hij componeerde maar weinig koralen en gezangen, en zette 
religieuze teksten – soms in het Latijn – op muziek als Venetiaanse concerti, zeer geschikt voor de elite 
in de slotkapel maar minder voor de burgers in de lutherse stadskerken.   Hij schreef geen typisch 
Duitse muziek, maar Italiaanse, Venetiaanse muziek, zelfs zo goed dat Gabrieli hem beschouwde als 
zijn beste leerling. 
In de zeventiende en de achttiende eeuw was de antieke retorica voor veel kunsttheoretici de leidraad 
voor het nadenken over de kunsten waaronder de muziek, maar of Schütz zich bediende van 
retorische principes (de leer van expressie en structuur van teksten) is nog maar de vraag. De huidige 
luisteraar kan daar maar weinig mee, ook omdat de teksten de moderne lezer vaak niet aanspreken, als 
hij die al kan verstaan. Je kunt je trouwens afvragen of muziek – net als de beeldende kunst - pas echt 
kwaliteit hebben als er een diepere, niet hoorbare of zichtbare laag van structuren en betekenissen 
aanwezig is. De kwaliteit van de muziek zit in de eerste plaats in de muziek zelf, die de tekst tot leven 
wekt, niet andersom. 
De Amerikaanse musicologe Bettina Varwig citeert aan het slot van haar boek Histories of Heinrich 
Schütz met instemming de Japanse dirigent Masaaki Suzuki: ‘Schütz legde wel de nadruk op de 
verantwoordelijkheid van de componist om de betekenis van de teksten over te brengen, maar zijn 
muziek weet dat tegelijk te overstijgen en drukt de schoonheid en het eigen karakter van muziek uit. 
De muziek is zo mooi dat die ook het hart van mensen weet te veroveren wier moedertaal niet Duits 
is.’   
Varwig wijst er op dat volgens Luther de sterveling zich geen voorstelling kan maken van de hemel en 
Gods almacht - met uitzondering van de muziek. Die is als enige van de kunsten in staat om de mens 
een voorproe�e te geven van wat hem in de hemel te wachten staat. Alle kunsten, hoe prachtig ook, 
sterven met ons, maar de kunst van het zingen en spelen zal in het eeuwige leven voortleven, zo 
schreef pastor Georg Albrecht in een lutherse prekenbundel  uit 1631. De muziek op deze aarde is dan 
wel niet identiek met die in de hemel, maar laat laat ons wel een glimp van die hemel zien, als een 
hemelse echo. 

Marlite Halbertsma 

  

  John Walter Hill (2005). Baroque Music. Music in Western Europe 1580-1750. New York en Londen: 
W.W. Norton & Company, p. 150
  Bettina Varwig (2011). Histories of Heinrich Schütz. Musical Performance and Reception. Cambridge: 
Cambridge University Press, p. 221
  Idem, pp. 122-123
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Teksten & vertalingen
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Es erhub sich ein Streit im Himmel:
Michael und seine Engel stritten mit dem 
Drachen; und der Drache stritt und seine 
Engel, und siegeten nicht; auch ward ihre
Stätte nicht mehr funden im Himmel.          
Und es ward ausgeworfen der große Drach, 
die alte Schlang, die da heißt der Teufel und 
Satanas, der die ganze Welt verführet, und 
ward geworfen auf die Erde, und seine Engel 
wurden auch dahin geworfen. Und ich höret 
eine große Stimm, die sprach im Himmel: 
"Nun ist das Heil und die Kra� und das Reich 
und die Macht unsers Gottes seines Christi 
worden, weil der verworfen ist, der sie 
verklaget Tag und Nacht vor Gott. Und sie 
haben ihn überwunden durch des Lammes 
Blut und durch das Wort ihres Zeugnis. Und 
haben ihr Leben nicht geliebet bis an den Tod." 
Darum freuet euch, ihr Himmel, und die 
darinnen wohnen.
                (O�enbarung Johannis XII, 7-12)

Daar ontbrandde een krijg in de hemel:
Michael en zijn engelen streden met de 
draak; ook de draak streed en zijn 
engelen, en zegevierden niet. En hun plaats werd 
niet meer gevonden in de hemel. 
En daar werd buitengeworpen de grote draak, 
de oude slang, die genaamd is de duivel, en: 
Satanas, die de ganse wereld verleidt; die werd 
geworpen op de aarde, en zijn engelen 
werden ook daarheen geworpen. En ik hoorde 
een grote stem, die sprak in de hemel: 
“Nu zijn het heil en de kracht, het bewind 
en de macht onzes Gods geworden van zijn 
Christus, daar diegene verworpen is die hen 
aanklaagt dag en nacht voor God. En zij 
hebben hem overwonnen door het bloed des 
Lams, en het woord hunner getuigenis. Zij 
hebben hun leven niet liefgehad tot aan de dood.”
Deswege verheugt, gij hemelen, en die daarin 
wonen.
  (Openbaring aan Johannes XII : 7-12)
 

SWV Anhang 11 Es erhub sich ein Streit

SWV 478   Die sieben Worte Jesu am Kreuz

1 Introitus
Da Jesus an dem Kreuze stund 
und ihm sein Leichnam war verwund’t 
sogar mit bitterm Schmerzen, 
die sieben Wort, die Jesus sprach, 
betracht in deinem Herzen.
2 Symphonia
3 Evangelist
Und es war um die dritte Stunde, da sie Jesum 
kreuzigten. Er aber sprach:
4 Jesus
Vater, vergieb ihnen; denn sie wissen nicht, 
was sie tun!
5 Evangelist
Es stand aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter 
und seiner Mutter Schwester, Maria, Cleophas 
Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine 
Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den 
er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter:

Introitus
Sinds Jezus bij de kruisbalk stond, 
zijn lichaam deerlijk reeds gewond,
in zware, bitt’re smarten,
sprak hij nog zevenmaal, als volgt:
bepeinst dit in uw harte.
Symphonia
Evangelist
En het was om de derde ure, toen zij Jezus 
kruisigden. Hij dan sprak:
Jesus
Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen.
Evangelist
Nu stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder, 
zijner moeder zuster, Cleopas’ vrouw Maria, 
en Maria Magdalena. Als nu Jezus zijn 
moeder zag, en bij haar staande de leerling 
die hij lief had, sprak hij tot zijn moeder:

JEZUS CHRISTUS’ ZEVEN WOORDEN VANAF HET KRUIS
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6 Jesus
Weib, siehe, das ist dein Sohn!
7 Evangelist
Darnach spricht er zu dem Jünger:
8 Jesus
Johannes, siehe, das ist deine Mutter!
9 Evangelist
Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich.
10 Evangelist
Aber der Übeltäter einer, die da gehenkt waren, 
lästert’ ihn und sprach:
11 Schächer zur Linken
Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns!
12 Evangelist
Da antwortete der ander, stra�e ihn 
und sprach:
13 Schächer zur Rechten
Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, 
der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und 
zwar wir sind billig darinnen, denn wir 
empfangen, was unsre Taten wert sind; dieser 
aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt.
14 Evangelist
Und sprach zu Jesu:
15 Schächer zur Rechten
Herr gedenke an mich, wenn du in dein Reich 
kommst!
16 Evangelist
Und Jesus sprach:
17 Jesus
Wahrlich ich sage dir: Heute wirst du mit 
mir im Paradies sein.
18 Evangelist
Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut 
und sprach:
19 Jesus
Eli, Eli, lama asabthani?
20 Evangelist
Das ist verdolmetschet:
21 Jesus
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?
22 Evangelist
Darnach als Jesus wußte, daß schon alles 
vollbracht war, daß die Schri� erfüllet 
würde, sprach er:
23 Jesus
Mich dürstet!

Jezus
Moeder, zie: dat is uw zoon.
Evangelist
Daarna zegt hij tot de leerling:
Jezus
Johannes, zie: dat is uw moeder.
Evangelist
En van stonde aan nam haar de leerling thuis op.
Evangelist
Maar van beide booswichten, daar gehangen, 
lasterde hem een, die sprak:
Schurk ter linkerzijde
Zijt gij Christus, help dan uzelve; uzelf en ons.
Evangelist
Daar antwoordde hem de ander, bestra�end, 
en sprak:
Schurk ter rechterzijde
En gij? Vreest gij dan niet God, gij die immers 
hetzelfde oordeel ondergaat - maar wij dan 
met billijkheid, want wij ontvangen wat onze 
daden waard zijn -, deze echter hee� niets 
onbetamelijks gedaan.
Evangelist
En tot Jezus sprak hij:
Schurk ter rechterzijde
Heer, gedenk mijner wanneer gij in uw rijk 
komt.
Evangelist
En Jezus sprak:
Jezus
Voorwaar, ik zeg u: heden zult ge met 
mij in het paradijs zijn.
Evangelist
En om de negende ure riep Jezus luid 
uit, zeggende:
Jezus
Eli, Eli, lama sabachthani?
Evangelist
Dat is vertaald:
Jezus
Mijn God! Mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten?
Evangelist
Daarna, toen Jezus wist dat nu alles 
volbracht was opdat de schri� vervuld zou 
worden, sprak hij:
Jezus
Mij dorst!



24 Evangelist
Und einer von den Kriegesknechten lief bald hin, 
nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig 
und Ysopen und steckte ihn auf ein Rohr und 
hielt ihn dar zum Munde und tränkte ihn. Da 
nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er:
25 Jesus
Es ist vollbracht!
26 Evangelist
Und abermal rief Jesus laut und sprach:
27 Jesus
Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände!
28 Evangelist
Und als er das gesagt hatte, neiget er das 
Haupt und gab seinen Geist auf.
29 Symphonia
30 Conclusio
Wer Gottes Marter in Ehren hat
und o� gedenkt der sieben Wort, 
des will Gott gar eben p�egen, 
wohl hie auf Erd mit seiner Gnad, 
und dort in dem ewigen Leben.

Evangelist
En een van de krijgsknechten liep snel nader, 
nam een spons en vulde die met edik en hysop, 
stak die op een riet en bood hem aan, voor de 
mond, en drenkte hem. Toen nu Jezus de 
edik genomen had, sprak hij:
Jezus
Het is volbracht!
Evangelist
En andermaal riep Jezus luid, en sprak:
Jezus
Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Evangelist
En nadat hij dat gezegd had, neeg hij het 
hoofd en gaf zijn geest.
Symphonia
Conclusio
Wie voor Gods folter eer bewaart 
en der zeven woorden vaak gedenkt,
hem zal God zorgzaam omgeven 
met zijn genade, hier op aard’
en ginds in het eeuwige leven.

SWV 308 O Jesu, nomen dulce

O Jesu, nomen dulce,
nomen admirabile, 
nomen confortans!
Quid enim canitur suavius
quid auditur iucundius
quid cogitatur dulcius
quam Jesus Dei �lius?

O nomen Jesu, verus animae cibus,
in ore mel, in aure melos,
in corde laetitia mea
tuum itaque nomen, dulcissime Jesu, 
in aeternum in ore meo portabo.

O Jezus, naam vol zoetheid,
naam die eerbied afdwingt,
naam die troost bereidt!
Wat toch zingt zoeter antifoon,
wat hoort men ooit op blijder toon,
wat overpeinst men ooit zó schoon
als Jezus, Godes zoon?     

O naam van Jezus, ware zielespijze,
der lippen honing, lied in ‘t oor,
in ‘t hart mijn diepste blijdschap,
uw naam kortom, dierbaarste Jezus,
zal ‘k eeuwig op mijn lippen dragen.
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Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände 
Werk.
Ein Tag sagts dem andern,
und eine Nacht tuts kund der andern.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.
Ihre Schnur gehet aus in alle Lande
und ihre Rede an der Welt Ende.
Er hat der Sonnen eine Hütten in 
derselbigen gemacht,
und dieselbige gehet heraus
wie ein Bräutigam aus seiner Kammer
und freuet sich wie ein Held zu laufen 
den Weg.
Sie gehet auf an einem Ende des Himmels
und läu� um bis wieder an dasselbige 
Ende und bleibt nichts für ihrer Hitz 
verborgen.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
und die Feste verkündiget seiner Hände 
Werk.     (Psalm XIX, 2-7)
     Ehre sei dem Vater und dem Sohn
     und auch dem Heiligen Geiste,
     wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
     und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

SWV 386 Die Himmel erzählen

De hemelen vertellen de ere Gods,
en het �rmament doet kond van zijner handen 
werk.
Elke dag zegt het de andere
en elke nacht meldt het de andere.
Er is geen taal en geen spreken
waar men hun stem niet kan horen.
Hun mare gaat uit naar alle landen
en hun spreken tot ’s aardrijks einde.
Daarin hee� God de zon een 
schuilplaats gemaakt,
en deze treedt uitwaarts
als een bruidegom gaat uit zijn kamer,
en verheugt zich als een held om de baan 
te lopen.
Zij stijgt op aan ’t ene einde des hemels
en loopt om, terug tot hetzelfde einde, 
en niets blij� verborgen voor haar 
hitte.
De hemelen vertellen de ere Gods,
en het �rmament vermeldt zijner handen 
werk.  (Psalm XIX : 2-7)
     Ere aan de Vader en de Zoon
     en ook de Heilige Geest,
     zoals ’t was in het begin, thans en t’allen tijd, 
     en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

SWV 383 Ich bin eine rufende Stimme

Ich bin eine rufende Stimme in der Wüsten:
Richtet den Weg des Herren.
Ich taufe mit Wasser;
aber er ist mitten unter euch getreten,
den ihr nicht kennet,
der ist's der nach mir kommen wird,
welcher vor mir gewesen ist,
des ich nicht wert bin,
daß ich seine Schuhriemen au�öse.  
(Ev. Johannis I, 23 & 26-27)

Ik ben een roepende stem in de woestenij:
Slecht nu de weg des Heren!
Ik doop wel met water;
maar in uw midden is hij opgetreden 
die gij niet kent,
en hij is ’t die na mij komen zal
maar die voor mij geweest is;
voor wie ik onwaardig ben
om zijn schoenriemen te ontknopen.  
(Ev. Johannis I, 23 & 26-27)
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Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des Heilands, 
Jesu Christi, des Herren, welcher unsern 
nichtigen Leib verklären wird,
daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe,
nach der Wirkung, damit er kann auch 
alle Ding ihm untertänig machen.
(Philipper III, 20-21)

SWV 390 Unser Wandel ist im Himmel

Wij verkeren in de hemel,
vanwaar wij ook verbeiden de Heiland, 
Jezus Christus, de Heer, die ons schamele 
lichaam verheerlijken zal,
opdat het zijn verheerlijkt lichaam gelijk zij,
krachtens ’t vermogen waarmede hij alle ding
hem ook onderworpen kan maken.
(Philippenzen III, 20-21)

SWV 406 O Jesu süss, wer dein gedenkt

O Jesu süß, wer dein gedenkt,
sein Herz mit Freude wird überschwenkt.

Kein Süßigkeit zu �nden ist,
als wo du, Jesu, selber bist,
Jesu, des Herzens Freud und Wonne,
du Licht der Welt und Gnadensonne,
dir gleichet nichts auf dieser Erden,
in dir ist, was man kann begehren.

Jesu, du Quell der Gütigkeit,
der einig Weg zur Seeligkeit,
du süßer Fluß und Gnadenbrunn,
des Vaters eingeborner Sohn.
Jesu, du engelische Zier,
all Himmelsheer lobsingen dir. 

(anon.; übersetzt v. Jubilus Bernhardi)

O Jezus dierbaar, wie gedenkt
aan u, diens hart is van blijdschap doordrenkt.   

Ja, nergens vindt men zaligheid 
dan waar gij, Jezus, zelve zijt.
Jezus, ons hart jubel bescherend, 
zon der genade, licht der wereld,
niets evenaart u, aard noch mensen,
in u is wat men maar kan wensen. 

Jezus, uw goedertierenheid 
schept ons de weg ter zaligheid,
gij zoete stroom, genadebron,
des Vaders eengeboren zoon. 
Jezus, der eng’len sier, u prijst
’t hemelheir dat uw troon omlijst.     

(anon.; Duits door Jubilus Bernhardi)
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Lasset uns doch den Herren, unsern Gott 
loben und erzählen alle seine Wunder,
der uns von Mutterleibe an
lebendig erhält und tut uns alles Guts.

Lasset uns doch dem Herren
ein gut neues Lied singen,
loben ihn in allen seinen Taten,
der allem Fleische Speise gibt,
der dem Vieh sein Futter gibt,
den jungen Raben, die ihn anrufen.
Lasset uns doch den Herren, unsern Gott 
preisen und miteinander seinen Namen 
erhöhen.

Kommet herzu, lasset uns dem Herren 
frohlocken und jauchzen dem Hort unsers Heils.

Der uns früh Regen und spat Regen
zu rechter Zeit gibet,
und das Jahr krönet mit seinen Gütern,
und lässet seine Fußstapfen von Fett triefen.

Lasset uns mit Danken vor sein Angesicht 
kommen, und mit Psalmen ihm jauchzen.
Der den Frieden scha�et inwendig unsern 
Mauern und Glück in unsern Palästen.
Preise nun, Jerusalem, den Herren,
lobe, Zion, deinen Gott.

Denn er machet feste die Riegel unsrer Tor,
und sättiget unsere Kinder,
die drinnen, mit dem besten Weizen.

Singet umeinander, singet dem Herrn,
alle Welt soll jauchzen, rühmen, loben,
der den Kriegen steuert,
der Bogen zerbricht und Spieße zerschlägt.
Nehmet, gebet her den Psalter und Harfen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.

Denn der Herre Zebaoth ist mit uns,
der Gott Jakob ist unser Schutz.
Danket alle Gott, dem Herren Zebaoth,
daß er so gnädig ist,
und uns immerdar Guts tut.  

(Elemente aus Psalm CXLVII) 

Laat ons toch de Heer, onze God, loven
en vertellen zijn wonderen alle:
die ons van de moederschoot aan
het leven schenkt en doet ons alle goeds.

Laat ons toch de Heer
een goed nieuw gezang zingen,
en loven hem om ieder van zijn daden:
die ieg’lijk schepsel spijze gee�,
die ‘t gedierte voedsel gee�, 
de jonge raven, die tot hem roepen. 
Laat ons toch de Heer, onze God, prijzen
en met elkander zijn naam 
verhogen.

Komt herwaarts nu, laat ons voor de Heer 
jubelen en juichen om de schat van ons heil.

Die ons de vroeg’ en spade regen
te rechter tijd toeschikt,
en kroont de jaaroogst met zijn goederen,
en hij laat zijn schreden van overvloed druipen.

Laat ons dan met danken voor zijn aangezicht 
treden, met psalmen hem toejuichen. 
Hem die vrede schept binnen onze muren
en heil in onze paleizen.
Prijs dan, Jeruzalem, de Heer, 
loof, o Sion, dan uw God!

Want hij maakt stevig de grendel onzer poorten,
en verzadigt onze kinderen
daarbinnen, met de beste tarwe.

Zingt dan om strijd tezamen de Heer,
laat heel de wereld juichen, roemen, loven
hem die oorlogen breidelt,
die krijgsbogen breekt en lansen vernielt.
Grijpt naar de cither, en gee� me harpen, 
loo� hem allen met snaren en �uiten. 

Want de Heer der heirscharen is met ons,
ja, onze schuts’ is Jacobs God.
Dankt dan allen God, der leger Heer,
die zo genadig is
en ons ’t allen tijd goeds doet.  

(elementen uit Psalm CXLVII)

SWV 407 Lasset uns doch den Herren, unsern Gott, loben
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Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich gläubet, der wird leben,
ob er gleich stürbe,
und wer da lebet und gläubet an mich,
der wird nimmermehr sterben. 
(Ev. Johannis XI, 25-26)

Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij geloo�, die zal leven,
ja, ook al stierf hij.
En al wie lee� en geloo� in mij,
die zal geenszins sterven.   
(Johannes XI : 25-26)

Ach Herr, straf mich nicht in deinem Zorn
und züchtige mich nicht in deinem Grimme.
Herr, sei mir gnädig, 
denn ich bin schwach;
heile mich, Herr, 
denn meine Gebeine sind erschrocken
und meine Seele ist sehr erschrocken.
Ach du, Herr, wie lang!
Wende dich, Herr, und errette meine Seele,
hilf mir um deiner Güte willen!
Denn im Tode gedenket man dein nicht;
wer will dir in der Hölle danken?
Ich bin so müde von Seufzen;
ich schwemme mein Bett die ganze Nacht.
und netze mit meinen Tränen mein Lager.
Meine Gestalt ist verfallen vor Trauern 
und ist alt worden,
denn ich allenthalben geängstet werde.

Weichet von mir, alle Übeltäter;
denn der Herr hört mein Weinen,
der Herr hört mein Flehen,
mein Gebet nimmt der Herr an.
Es müssen alle meine Feinde
zuschanden werden
und sehr erschrecken;
sich zurückekehren
und zu Schanden werden plötzlich.  
(Psalm VI, 2-11)

     Ehre sein dem Vater und dem Sohn
     und auch dem Heilgen Geiste,
     wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
     und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Ach, Heer, straf mij toch niet in uw toorn
en tuchtig mij niet in uw grimmigheid.
Heer, wees mij genadig,
want ik ben zwak;
heel mij toch, Heer,
want, ach, mijn gestel is verbijsterd
en mijn ziel is hevig geschrokken.
Ach, Heer, gij – hoe lang!
Wend u toch, Heer, en bied mijn ziel redding,
help mij, om uwer goedheid wille.
Want in het dodenrijk gedenkt men u niet; 
wie zal in de hel u dankzeggen?
Ik ben zo moede van ’t zuchten,
ik drijf op mijn sponde, de ganse nacht,
bevochtig mijn legerstede met tranen.
Mijn gedaante is vervallen door droe�eid,
is oud geworden,
want allerwege wordt mij angst aangejaagd. 

Wijkt van mij verre, alle daders des kwaads! 
Want de Heer hoort mijn weeklacht,
de Heer hoort mijn smeking, 
mijn gebed neemt de Heer aan.
Eens zullen mijn vijanden allen
beschaamd zijn geworden,
hevig verschrikt staan,
zich ruggelings keren
en te schande worden eensklaps.  
(Psalm VI : 2-11)

     Ere aan de Vader en de Zoon
     en ook de Heilige Geest,
     zoals ’t was in het begin, thans en t’ allen tijd, 
     en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

SWV 464 / SWV 324 Ich bin die Auferstehung

SWV 24 Ach Herr, straf mich nicht in deinem Zorn
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Ich freu mich des, das mir geredt ist,
daß wir werden ins Haus des Herren gehen
und daß unsre Füße werden stehen
in deinen Toren, Jerusalem.
Jerusalem ist gebauet, daß eine Stadt sei,
da man zusammenkommen soll.
Da die Stämme hinaufgehen sollen,
nämlich die Stämme des Herren,
zu predigen dem Volke Israel,
zu danken dem Namen des Herren.
Denn daselbst sitzen die Stühle zum Gerichte,
Stühle des Hauses Davids.
Wünschet Jerusalem Glück,
es müsse wohl gehen denen, die dich lieben.
Es müsse Frieden sein inwendig deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen.
Um meiner Brüder und Freunde willen
will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses willen des Herren, unsers Gottes,
will ich dein Bestes suchen.             (Psalm CXXII)
   Ehre sei dem Vater und dem Sohn
   und auch dem Heilgen Geiste,
   wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
   und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Verblijd ben ik om dat wat mij gezegd werd:
dat wij zullen naar ’t huis des Heren gaan
en dat onze voeten zullen staan
binnen uw poorten, Jeruzalem.
Jeruzalem is gebouwd opdat er een stad zij
waar men tezamen komen zal,
waarheen de stammen opgaan zullen,
jawel: de stammen des Heren, 
ter aansporing van het volk Israël
om te danken de naam des Heren.
Want aldaar zitten de zetels ten gerichte
van Davidischen huize.
Wenst toch Jeruzalem heil!
Wenst, dat het hun die u minnen wèl ga.
En dat vrede heerse binnen uw muren
en geluk in uw paleizen.
Om mijner broeders en vrienden wille
zal ik u vrede wensen.
Om des Heren, onzes Gods huizes wille 
zal ik uw welzijn nastreven. (Psalm CXXII)
   Ere aan de Vader en de Zoon
   en ook de Heilige Geest,
   zoals ’t was in het begin, thans en t’ allen tijd, 
   en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

Zion spricht:
Der Herr hat mich verlassen,
der Herr hat mein vergessen.
Kann auch ein leiblich Mutter
ihres Kindleins vergessen,
daß sie sich nicht erbarme
über den Sohn ihres Leibes?
Und ob sie schon desselben
ihres Kindleins vergesse,
will ich doch dein nicht vergessen.
Siehe, in meine Hände hab ich dich gezeichnet.     
(Jesaja XLIX, 14-16)

Sion spreekt:
de Heer hee� mij verlaten,
de Heer hee� mij vergeten.
Kan dan een bloedeigen moeder
vergeten haar kindeke,
dat zij zich niet zou erbarmen
over het kind van haar schoot?
Zelfs al ware zij hem, haar 
kindeke, niet indachtig -,
ik daarentegen zal u niet vergeten. 
Zie toch: gegri� heb ik u in mijn handpalm. 
(Jesaja XLIX : 14-16)

SWV 26 Ich freu mich des, das mir geredt ist 

SWV 46 Zion spricht, der Herr hat mich verlassen
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Antje van der Tak
sopraan

De sopraan Antje van der Tak werd in Göttingen geboren. Haar eerste ervaringen met zingen deed ze 
op in de Göttinger Stadtkantorei, waarin ze ook haar eerste solo-optredens had. Ze kreeg haar eerste 
zanglessen bij Maria Sterzenbach en  studeerde daarna bij Barbara Schlick in Bonn waar zij zich 
specialiseerde in barokmuziek. Samen met Walter L. Mik van de Universiteit Bonn richtte zij het 
ensemble Capella Academica op waarmee ze op concertreis naar Brazilië, Zweden, Polen, Spanje en 
Cyprus ging. Sinds 2009 is ze vast verbonden aan het Luthers Bach Ensemble, waarmee ze ook 
regelmatig solo zingt. Ze hee� zich gespecialiseerd in werken van Bach en werkt naast uitvoeringen 
met het LBE mee bij cantatediensten in Duitsland. Onder anderen hee� ze met de dirigenten Herman 
Amlung, Eric Eriksson, Walter L. Mik, Wolfgang Unger, Paulien Kostense, Ton Koopman, Jos van 
Veldhoven en Tymen Jan Bronda samengewerkt.
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Joske van der Hoeven
sopraan

Joske van der Hoeven studeerde blok�uit aan de conservatoria van Groningen en Zwolle. Ze had zangles 
van verschillende zangpedagogen onder wie Lucia Meeuwsen. Naast het lesgeven treedt ze regelmatig op 
als blok�uitiste en zingt ze in kleine vocale ensembles. 
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David van Laar
altus

Tijdens zijn studie orgel bij �eo Jellema 
ontdekte de jonge David van Laar zijn 
altstem en zijn liefde voor zingen. Kort 
daarop startte hij in 2013 zijn studie zang 
bij Hanneke de Wit aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen, waar hij 
in 2017 zijn studie zal afronden. Tijdens 
zijn studie volgde David ook lessen bij 
Maarten Engeltjes en bij Michael Chance 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
den Haag, waarvoor hem door het Prins 
Claus Conservatorium een beurs werd 
toegekend. Masterclasses ontving hij van 
onder anderen Nico van der Meel, 
Marcel Boone, Paul Triepels en Elsina 
Jansen. Afgelopen december was David 
altsolist bij het live uitgezonden NPO 
Radio 4 Kerstconcert onder leiding van 
Klaas Stok, met het Radio Filharmonisch 
Orkest en Consensus Vocalis.
Als vocaal solist hee� David opgetreden 
met ensembles en orkesten als het Radio 
Filharmonisch Orkest, het Orkest van 
het Oosten, Eik en Linde, �e Northern 
Consort en het Luthers Bach Ensemble. 
Zo was hij onder meer te horen in de 
Matthäus- en Johannes-Passion, het 
Weihnachtsoratorium, het Magni�cat en 
vele cantates van Bach en Vivaldi’s Stabat 
Mater, Gloria, Dixit Dominus en 
Magni�cat. Als organist is hij verbonden 
aan de Sint Joze�athedraal in Groningen 
en speelt hij regelmatig continuo in 
orkesten zoals Concerto d’Amsterdam.
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Iason Marmaras
tenor

Iason Marmaras is klavecinist, zanger en 
dirigent. Naast zijn activiteiten met het 
Leids Cantate Consort leidt hij zingend 
en spelend het Os Orphicum dat door 
hem is opgericht en wordt geleid. Hij  
improviseert met het Scroll Ensemble 
barokke improvisaties en begeleidt hij in 
Lieder-Abende van Schumann en 
Brahms zichzelf op de fortepiano.
Heel trots is hij op zijn rol al zingend en 
dansend als Sorceress in Henry Purcells 
Dido and Aeneas. Hij speelde daarin met 
een fantastische cast van solisten, 
begeleid door La Risonanza onder 
leiding van Fabio Bonizzoni. Ook is hij 
trots op zijn deelname aan projecten van 
het renaissance-ensemble Cappella 
Pratensis, waarmee hij vocale polyfonie 
uit de oorspronkelijke 15de- en 
16de-eeuwse notatie zingt.
In 2006 kwam Iason uit Athene naar Den 
Haag gekomen om klavecimbel en zang 
te studeren bij Ton Koopman, Michael 
Chance en Peter Kooij. Het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag  was rijk 
aan inspirerende docenten en collega's. 
Dit was een unieke ervaring die zijn 
muzikale expressie diepgaand hee� 
beïnvloed. Hij is ook een veelgevraagde 
stemcoach en regelmatige begeleider van 
de sopraan Sephanie True en 
counter-tenor Jan Kullmann. 
Iason is gefascineerd door de wisselw-
erking tussen muziek en taal, zowel in de 
compositie als de uitvoering, Dat was 
voor hem de reden om zich blijvend 
diepgaand bezig te houden met de ‘stile 
recitativo’ van de 17de eeuw. Ook 
opvattingen over improvisatie, directie, 
theater, polyfonie, en dansende of 
spelende zangers (ofwel zingende 
dansers of musici) blijven hem boeien.



 

20

Niels Berentsen
tenor

Niels Berentsen is zanger, onderzoeker en muziekdocent. Niels treedt regelmatig op als tenor-solist in 
cantates en oratoria en als lid van vocale ensembles, waaronder het Ascoli Ensemble (Den Haag) en 
Capella Sancta Maria (Amsterdam). Hij is de oprichter van het Ensemble Diskantores, dat zich richt op 
middeleeuwse polyfonie. Zijn opera debuut maakte hij in 2015 als Grimoaldo in een  voorstelling van  G.F. 
Händels Rodelinda regina de’ Longobardi.
Niels gee� sinds 2011 les in theorie en uitvoering van middeleeuwse en renaissance-muziek aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Onlangs hee� hij het Renaissance Ensemble van dit instituut 
geleid bij een uitvoering van het Requiem van Antoine de Févin.
Als wetenschappelijk onderzoeker is Niels geïntereseerd in de technieken van polyfonische improvisatie in 
de periode van 1300 tot 1500. Dit was het onderwerp van zijn proefschri� waarop hij in 2017 promoveerde 
aan de Universiteit Leiden. Hij gaf gastcolleges en workshops aan de Gnessin Staatsacademie voor Muziek 
in Moskou, het Israel Conservatory of Music (Tel-Aviv), het Conservatorium van Amsterdam, het Kodály 
Institute (Kecskemét), en het Huis van de Polyfonie in Leuven.  
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Michiel de Vries
bas

Michiel De Vries studeerde gitaar en gaf les aan het Gronings Conservatorium.
Hij zingt en zong in verscheidene koren en ensembles waaronder Noordelijk Vocaal 
Ensemble, Dualis, Capella Frisiae, Luthers Bach Ensemble, Diletto Musicale en 
Ensemble Josquin Desprez. Als bas/bariton is hij regelmatig solistisch te horen. Hij 
speelt luit en begeleidt zichzelf en anderen in liederen en instrumentale muziek uit de 
renaissance en de barok. Bij de gitaar zingt hij Zuid-Amerikaanse liederen en begeleidt 
op de piano klassieke en moderne werken.



Copper & Zink 

Copper & Zink is een Nederlands gezelschap van bespelers van historische blaasinstrumenten. Het 
gezelschap varieert in aantal maar er doen altijd historische instrumenten mee: zinken, trompetten, 
trombones, dulciaan en dergelijke. Zij treden projectsgewijs op in verschillende samenstellingen, 
samen met andere vocale en instrumentale ensembles, waarbij elk waardevolle ervaringen en a�niteit 
met oude muziekstijlen inbrengt. 
De individuele musici hebben verschillende achtergronden en hebben met vooraanstaande oude 
muziek ensembles samengewerkt zoals het Freiburg Barock Orchestra, Musica Amphion, Concerto 
Palatino, Gabrieli Consort, Vox Luminis en �e Sixteen. 
De instrumenten zijn zeer gespecialiseerd maar en hoewel vaak niet zo bekend, toch zeer geschikt voor 
het oude muziek repertoire, vooral in combinatie met zang. Aan dit optreden met het kleinkoor van 
het LBE doen mee: aanvoerder Nicholas Emmerson (zink), Jedediah Allen (zink), Conor Hastings 
(zink), Alexandra Mikheyeva (trombone en trompet), Kate Rockett (trombone), Klaas van Slageren 
(trombone), Fabio De Cataldo (bastrombone), Ester van der Veen (dulciaan). 
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Tymen Jan Bronda
dirigent 

Tymen Jan Bronda kreeg zijn eerste orgelles 
toen hij zeven jaar was. Na een aantal jaren
les te hebben gehad van Piet Wiersma ging hij 
studeren aan het conservatorium Groningen bij 
Johan Bee�ink en �eo Jellema. Aan het 
conservatorium van Zwolle behaalde hij zijn 
diploma kerkmuziek. In 2009 werd zijn 
orgelstudie bij Reitze Smits, aan de Hogeschool 
voor de kunsten Utrecht, voltooid met de titel 
Master of Music na recitals in de Joriskerk te 
Amersfoort en in de O.L.V.-basiliek te Zwolle. 
Tymen Jan was in september 2011 tien jaar 
cantor-organist van de Lutherse Gemeente te 
Groningen. Het afgelopen decennium nam hij 
in deze kerk het initiatief voor de serie ‘Orgel 
Anders’. Als docent kerkmuziek is hij verbonden 
aan de opleiding kerkmuziek Noord-Nederland 
die onder auspiciën van het Bureau Kerkmuziek 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 
plaatsvindt. 
In 2006 richtte Tymen Jan het Luthers Bach 
Ensemble op, dat gespecialiseerd is in de 
barokke uitvoeringspraktijk. Met het LBE 
voerde hij naast diverse Bachcantates alle 
Lutherse Missen van Bach uit en in november 
2011 en december 2016 dirigeerde hij de Hohe 
Messe van Bach. Als dirigent is hij verder 
verbonden aan kamerkoor Tiraña uit 
Groningen. 
In 2012 nam Tymen Jan het initiatief tot 
reconstructie van het voormalige Schnitgerorgel 
(1699/1717) van de Lutherse Kerk in 
Groningen. Op 31 oktober 2017 – 500 jaar 
Reformatie -  werd dit instrument ingewijd. 
Door aan te sluiten bij de recent herleefde 
interesse in het gebruik van het kerkorgel als 
centraal continuo-instrument speelt de stad 
Groningen hierin een toonaangevende rol.
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   Luthers Bach Ensemble

Musici
  

Nicholas Emmerson  zink
Jedediah Allen   zink
Conor Hastings   zink
Alexandra Mikheyeva  trombone
Kate Rockett   trombone
Klaas van Slageren   trombone
Fabio De Cataldo   bastrombone 
Ester van Veen   dulciaan
Arjen Verhage   luit/theorbe

Koor
Sopraan:

Antje van der Tak
Nellie Bolhuis
Joske van der Hoeven
Sanne Brederoo
Eline Jongsma
Marije van der Kooij

Tymen Jan Bronda   dirigent
Antje van der Tak   sopraan
Joske van der Hoeven  sopraan
David van Laar    altus
Iason Marmaras   tenor
Niels Berentsen   tenor
Luuk Dijkhuis    bas
Michiel de Vries    bas

Fenny de Boer
Eleanor Hyde
Floor Pots
David van Laar

Alt:

Tenor:
Klaas Lyklema
Joost Hurkmans 
Gerben Bos

Bas:
Luuk Dijkhuis
Michiel de Vries
David Molenaar
Inne Hoekstra
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Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 opgericht vanuit de wens meer Bachcantates ten gehore te 
brengen op basis van de authentieke uitvoeringspraktijk. Het LBE is het enige Oude Muziekensemble 
in Noord-Nederland met een orkest en twee koren, een kleinkoor en een projectkoor. Het projectkoor 

van buitengewoon goede instrumentalisten aan te trekken. Het LBE stelt zich ten doel het publiek te 
betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door 
scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie 

ontwikkeld tot een belangrijk podium voor kleinere ensembles en kamermuziek.
Daarnaast speelt het LBE op verschillende podia in Noord-Nederland, in de rest van Nederland
en in Duitsland. De komst van het nieuwe Schnitgerorgel in 2017 is een belangrijke impuls voor
muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie. 

  Het LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Over het Luthers Bach Ensemble 
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Komende uitvoeringen van het LBE  
Alexander's Feast
vrijdag 21 september  20:15 uur Grote Kerk Leeuwarden
zaterdag 22 september  19.30 uur Grote of Martinikerk Doesburg
zondag 23 september  15:00 uur Der Aa-kerk Groningen

programma: 
Georg Frideric Handel, Alexander's Feast HWV 75
Lucie Chartin(sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor) | Jan-Willem Schaafsma (tenor) | David Greco (bas)

uitvoerenden:
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. gastdirigent Peter Dijkstra   

Pergolesi's Stabat Mater 
vrijdag 5 oktober   20.00 uur Dorpskerk Sebaldeburen
zaterdag 6 oktober   20:00 uur Andreaskerk Westeremden 
   de opbrengst van het concert gaat naar www.schnitgerorgel2017.nl

zondag 7 oktober   15:00 uur Martinikerk Doesburg (o.v.)

programma: 
Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater
Judith Pranger (sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor)

uitvoerenden: 
Luthers Bach Ensemble (solisten & barokorkest) 
Tymen Jan Bronda (artistieke leiding)

Kerst met Vivaldi, Bach en 17de-eeuwse kerstliederen
vrijdag 14 december  19.30 uur Kruiskerk Burgum
zaterdag 15 december  20:00 uur Nicolaikerk Appingedam
zondag 16 december  15:00 uur Der Aa-kerk Groningen
dinsdag 25 december  10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen (alleen BWV 63)

programma: 
J.S. Bach, cantate Christen, ätzet diesen Tag BWV 63
Antonio Vivaldi, Gloria in D RV 589 
Weihnachtsliederen van Praetorius, Buxtehude, Hassler en meer

uitvoerenden: 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
Sara Jäggi (sopraan) | Robert Kuizenga (altus) | Johannes Weiss (tenor) | Harry van der Kamp (bas)



Johannes-Passion 
donderdag 4 april 2019   20:00 uur Waalse Kerk Amsterdam LBE semi-scenisch 
vrijdag 5 april 2019   19:30 uur Grote Kerk Doesburg LBE semi-scenisch
zaterdag 6 april 2019    14:30 uur Der Aa-kerk Groningen LBE semi-scenisch
zaterdag 6 april 2019    20:00 uur Der Aa-kerk Groningen LBA klassieke concertante uitvoering
zondag 7 april 2019     15:00 uur Petrus & Pauluskerk Loppersum LBA klassieke concertante 
   uitvoering

programma: 
Johann Sebastian Bach, Johannes-Passion BWV 245

uitvoerenden: 
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barokorkest) | Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten 
& barokorkest) | Marc Pantus (regie semi-scenische uitvoeringen) | Tymen Jan Bronda (artistieke leiding) |
Anna Kellnhofer (sopraan) | Robert Kuizenga (altus) | Johannes Weiss (tenor) | Joris van Baar (bas) | 
William Knight (Evangelist) 

Beroemde motetten

zaterdag 15 juni 2019  20:00 uur Nicolaikerk Appingedam 
zondag 16 juni 2019  15:00 uur Lutherse kerk Groningen 

programma: 
motetten van Bassano, Hassler, Di Lasso, Praetorius en meer
Motetten-Kolorierungen  voor orgel van Heinrich Scheidemann

uitvoerenden: 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor) o.l.v. Tymen Jan Bronda
ensemble Copper & Zink 
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Najaarsproject 2018 (uiterlijke aanmelding 1 augustus)

 zondag 23 september   10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen

programma: 
J.S. Bach, Bringet dem Herrn Ehre seines Namens BWV 148
J.S. Bach, Wir glauben all an einen Gott

uitvoerenden: 
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

gewenste aantallen zangers:    projectbijdrage: 
8 sopranen 8 alten 7 tenoren 7 bassen   25 euro 

repetities: (dinsdagen) 4 september, 11 september, 18 september

zaterdagmiddag 22 september 13-15 uur (generale Lutherse kerk)

informatie en aanmelding:  Opgave uiterlijk 1 augustus 2018  bij Betty Knigge, choirmanager, 
via baknigge@gmail.com.  
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concert data beschikbaar zijn. 
Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

Johannes-Passion 2019 (uiterlijke aanmelding 1 september)

zaterdag 6 april 20:00 uur Der Aa-kerk Groningen
zondag 7 april 15:00 uur Petrus & Pauluskerk Loppersum

programma:
J.S. Bach, Johannes-Passion BWV 245

uitvoerenden:
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest), Tymen Jan Bronda (dir.)

repetities: (dinsdagen) 

13 nov           27 nov            11 dec            8 jan            22 jan            5 feb            26 feb      
12 maart       26 maart          2 april          3 april (generale)

Informatie en aanmelding: Voor de cantatedienst uiterlijk 1 augustus 2018, voor de 
Johannes-Passion uiterlijk 1 september bij Betty Knigge, choirmanager, via baknigge@gmail.com
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetities en concerten beschikbaar zijn. 
Nieuwe projectkoorzangers worden uitgenodigd voor een auditie. 
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Meezingen in het Najaarsproject 2018 
en de Johannes-Passion 2019



De kritieken waren zeer lovend en de eerste 
oplage is intussen uitverkocht. Vanwege de aan-

tweede persing, identiek aan de eerste, dus met 
doosje en tekstboekje. 
Wij kunnen U de cd aanbieden voor  € 10.
Te koop tijdens onze concerten. 

Op deze cd staan van Johann Sebastian Bach het 

Concerto d-Moll BWV1059R en de altsolocan-
tate Gott soll allein mein Herze haben BWV169. 
Solisten op deze cd zijn Stefanie True (sopraan); 
Robert Kuizenga (altus); Richard Resch (tenor) 
en Michiel Meijer (bas). Een en ander wordt ge-
completeerd door het kleinkoor en barokorkest 
van het LBE.

Deze cd verscheen in 2013. Tymen Jan Bronda
speelde op het Schnitgerorgel van de Der Aa-kerk
in Groningen.                         Het programma bevat werken uit 
de vroeg- en laatbarok die op het lijf van het 
instrument zijn geschreven.

Trouw (Christo Lelie):
‘In een veelheid aan registraties laat Bronda 
het onvolprezen Schnitger-orgel verrukkelijk 
klinken, helder, zangerig, veelkleurig. (…) Een 
belangrijke reden om deze orgel-cd aan te 

Jan Bronda.’

Orgelnieuws (Joost van Beek):
‘Naast speelplezier zijn souplesse en trans-
parantie hier toepasselijke trefwoorden, en als de 

een aanstekelijk drive (“In dir ist Freude”)’. 

De cd kan besteld worden voor € 10 (excl. 2 
euro verzendkosten). Bij een bestelling graag dit 
bedrag vooraf overmaken op NL45 INGB 0004 
8696 77 t.n.v. T. Bronda te Groningen onder 
vermelding van ‘In dulci jubilo’.  Vergeet niet 
een email met uw adresgegevens te sturen naar 
info@tymenjanbronda.nl. De cd is ook tijdens 
dit concert verkrijgbaar. 

In Dulci Jubilo, Tymen Jan Bronda

Magnifieke aanbieding!

Magnificat, Luthers Bach Ensemble
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RENAISSANCE

De recente cd van Tymen Jan Bronda op het nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk Groningen. 
Nu verkrijgbaar bij onze concerten voor maar €15.

Op deze orgel-cd, waarop het Schnitgerorgel in vele kleuren is te horen, werken van Frescobaldi 
(Toccata VI), Scheidemann (Motetkolorierungen), Weckmann, Böhm (Vater unser, Herr Jesu Christ dich 
zu uns wend), Buxtehude (Toccata in d ), en natuurlijk de grote J.S. Bach (Toccata in F en diverse
koraalbewerkingen). 

De cd kost €15 excl. verzendkosten. 

Bestellen kan ook via cd_bestellen@kpnmail.nl 



Onbekende kunstenaar, Portret Heinrich Schütz

Colofon

 Het LBE is ook op Facebook te vinden, met een kleine 5000 Vind-ik-leuks.
 Word daar ook vriend van het LBE!  

 Ook op Twitter!

Stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE te Groningen
Postadres p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN 
e-mailadres  info@luthersbachensemble.nl
IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A 
t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel 02096248 ANBI nr. 65004

Wilt u zich aanmelden voor de LBE-mailinglist, stuur dan een mailtje naar 
bovenstaand e-mailadres. 

 

 

Management
Artist Management Agency (impresariaat) 
Jurjen Toepoel 
info@toepoel-artists.com 
+31(0)6 45080741

Artistic Director (artistiek leider) 
Tymen Jan Bronda info@tymenjanbronda.nl +31 
(0)6 27035682

Managing Director (zakelijk leider) 
Titia Siekmans titiasiekmans@gmail.com +31 (0)6 
12964199

Inspiciënt: Ite-Harm Meerveld, 
Oege Mollema (podium)
Floor Manager: Titia Patberg
Choir Manager kleinkoor: Eleanor Hyde

Bestuur
Ton Kee (voorzitter)
Broer Miedema (penningmeester)
Rolf Wierenga (secretaris)
Daan Nijman (bestuurslid)
Marlite Halbertsma (bestuurslid)
Bernard van Reemst (fondsenwerving)

Raad van toezicht
Jan Willem van Willigen
Johan Boiten
Karel Knoll
Jeroen Knot
Jan Hendrik Kuiper

Erwin de Vries (penningmeester beheer)

Het LBE heeft sinds kort een nieuwe website! 

Floormanagers: Titia Patberg, Ite Harm Meerveld, Janneke Lutje, Erwin Poppen
Coördinatie kassa: Hanna de Jong
Fotogra�e: Titia Patberg en Aart Nieuwkoop
Filmopnames: Richard Bos
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Marlite Halbertsma, Tymen Jan Bronda
Vertalingen: Bram Wierenga
Eindredactie: Marlite Halbertsma
Ontwerp en opmaak programmaboekje: Guus van Nunen - gemakpc.nl

Voor meer informatie en het laatste nieuws: kijk op www.luthersbachensemble.nl
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