
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.



Dit programma is mede
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Voorwoord
De Johannes Passion wordt vaak behandeld als het kleine broertje van de Matthäus, ook al is de Johannes 
een paar jaar eerder gecomponeerd en uitgevoerd. Muzikaal is de Johannes zeker niet de mindere en in 
dramatisch opzicht zelfs sterker. Daarom kijk ik uit naar de eerste geënsceneerde uitvoering van deze 
passie door het Luthers Bach Ensemble. 
Regisseur Marc Pantus zag direct voor zich hoe de enscenering gestalte moest krijgen: ‘… de Johannes 
is een grote lofzang op de overwinning van de dood en het leven na de dood. Deze passie is veel 
dramatischer en theatraler dan de Matthäus. De gang van de dood naar de wederopstanding maakt dat 
ik in deze semi-scenische versie zoveel mogelijk duisternis zoek in het begin en vervolgens meer en 
meer het licht. Met hulp van simpele rekwisieten als kaarsen, zaklampen, lange winterjassen en twee 
lange en smetteloos witte doeken doen we een poging het stuk zo dicht bij ons als mogelijk te krijgen 
door zo normaal als het maar kan om te springen met de universele thema’s in het werk. Het ontroerende 
en schitterende slotkoraal uit de Johannes is het startsein voor de nieuwe tijd waarin de dood de�nitief 
overwonnen is.’ 
Het lijkt mij heel waarschijnlijk dat deze enscenering net zo indrukwekkend wordt als die van de 
Matthäus vorig jaar en dat velen met een brok in de keel de kerk zullen verlaten.

Naast de scenische uitvoeringen zijn er dit jaar ook twee ‘klassieke’ concerten met het koor van de 
Lutherse Bach Academie. Bijzonderheid daarbij is dat de solisten net als bij de scenische uitvoering 
uit hoofd zingen, wat de verbinding met het publiek versterkt.

Mocht u ons willen steunen als donateur/vriend van het LBE, of als baroklie�ebber en geoefende 
amateurzanger ook eens willen meedoen aan een volgende uitvoering van het projectkoor van de 
Lutherse Bach Academie? Ik verwijs u graag naar de informatie achter in dit programmaboekje. 
Daar vindt u ook 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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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 
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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.

 

Niet lang geleden was er op de Nederlandse televisie een programma te zien over het zogenaamde 
zelfgekozen levenseinde. Een van de mensen die daarin aan het woord kwamen benoemde haar 
aanstaande en zelfgekozen dood steevast met het woord ‘huppekee’.
Nog een paar weken en dan was het huppekee, om in haar geval de alzheimer te slim af te zijn en de 
geestelijke en lichamelijke a�akeling die zij vreesde, de pas af te snijden. Het was hartverscheurend 
om haar zuster, die bij de voltrekking aanwezig was, te zien snikken, en velen zullen met haar hebben 
kunnen meevoelen. Hoe ongerijmd is het een op het oog gezond persoon gade te moeten slaan die 
besluit de stekker eruit te trekken en naar de andere wereld te gaan. Of in ieder geval uit de onze, 
want wat weten wij er nu helemaal van?
De keuze van deze vrouw was, neem ik aan, ingegeven door de overtuiging dat zij er geen trek had 
om langzaam van zelfstandig wezen in kasplantje te veranderen. Haar stelligheid en de gekke 
lichtvoetigheid van haar woordkeuze maakte dat het me op een bepaalde manier deed denken aan de 
Christus�guur in de Johannes Passion. Geheel in tegenstelling tot de Christus�guur in de Matthäus 
Passion, die tot drie keer toe vraagt of deze beker niet aan hem voorbij kan gaan, zoekt deze Christus 
de confrontatie op en lijkt hij te willen zeggen ‘Huppekee! Hier met dat kruis!’. En niet grienen! Want 
dat is misschien wel het grootste verschil met de Matthäus Passion: er wordt weinig getreurd.

Behalve de formele zaken (er is één koor en één orkest in plaats van twee, het is korter en de pauze na 
het eerste deel zit onhandig vroeg in het stuk) valt één ding het meest op: er wordt in de Johannes 
Passion niet gedraald. Deze passie begint als het verhaal al �ink op gang is en valt direct met de deur 
in huis. Verder komt het stuk als geheel veel dramatischer en theatraler over dan de Matthäus 
Passion, waarin de momenten van bezinning over het gebodene de handeling om de haverklap stil 
leggen, een aspect waarover ik overigens niet wil klagen. 
De scenes met Christus, Pilatus en het volk in de Johannes Passion zijn zeer dynamisch en volgen 
elkaar in hoog tempo op. De dialogen tussen Christus en Pilatus en die tussen Pilatus en het volk zijn 
bij uitstek theatraal te noemen. Er zijn dus veel aanknopingspunten om een scenische versie van de 
Johannes te rechtvaardigen.
Die expliciet theatrale aspecten van het stuk maken dat in mijn scenische versie van de
Johannes Passion er, in tegenstelling tot mijn sobere scenische interpretatie van de Matthäus Passion, 
veel meer theatrale e�ecten hun intrede doen.
We maken in de Johannes Passion gebruik van licht, maar meer nog van duisternis. Alle zangers zijn 
bewapend met een zaklantaarn waarmee zij de solisten in hun aria’s en recitatieven beschijnen. 
Verder laten we het licht zolang mogelijk uit.
Die duisternis gebruiken we alleen maar om een ander (en veel belangrijker) in het oog springend 
aspect van de Johannes Passion aan het licht te brengen, namelijk: Er wordt niet (of nauwelijks) 
getreurd.
Behalve de twee hobo’s in het openingskoor en de gamba in de altaria ‘Es ist volbracht’ put iedereen 
zich uit in positieve mededelingen. Iedereen, inclusief een Jezus die nogal kortaf en niet zeer 
communicatief is, is overtuigd en doordrongen van de wederopstanding en lijkt de 
passiegeschiedenis alleen te zien als een noodzakelijk kwaad waarna de heilstaat onherroepelijk 
bereikt zal worden.
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Huppekee, en niet getreurd!
Huppekee
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Niet getreurd 

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 



De attributen die we nodig hebben bij dit doorgangsritueel zijn behalve de reeds genoemde 
zaklantaarns, lange winterjassen voor alle zangers, twee lange witte doeken, en een paar krukjes.
Er is een U-vormig podium waarin het orkest als in een bak plaats neemt. Geheel in het zwart 
gekleed, als was het een operaorkest.
De witte doeken nemen een hele zwik aan inhoudelijke en prozaïsche rollen op zich. Eerst vormen ze 
de palmtakken waarover Christus op palmzondag Jeruzalem binnenreed, vervolgens vormen ze de 
wanden van het paleis van Pilatus, en de andere ruimtes die in het verhaal voorbijkomen. Later 
vormen ze een (Andreas-)kruis en nog later worden ze opgerold om met zijn tweeën een in doeken 
gewikkeld lijk op te roepen.
En dan, in het slotkoor ontdoet iedereen zich van zijn lange winterjas. Een voor een legt men zijn jas 
over het lijk van Christus, een grote berg jassen vormend over de cocon van witte doeken. Onder de 
zware jassen blijkt iedereen op zijn paasbest in en de lichtste en meest lenteachtige kleuren gekleed te 
gaan.
Het ontroerende en schitterende slotkoraal uit de Johannes is het startsein voor de nieuwe tijd waarin 
de dood de�nitief overwonnen is. Alle lampen worden ontstoken en we laten de kerken waarin we 
spelen baden in een verlossend licht.
Einde.
Nieuw begin.

Marc Pantus, regisseur

7Fra Angelico, Gra�egging (1438-1440)

Bach was technisch heel handig en steeds bezig met het bedenken van nieuwe en het verbeteren van 
bestaande muziekinstrumenten. Hij hielp de orgelbouwer Gottfried Silbermann met het ontwikke-
len van een betere techniek van de hamertjes in de toen net uitgevonden piano forte en hij was 
voortdurend in de weer met het verzinnen van varianten van bestaande strijkinstrumenten. Bach 
verving bij voorkeur zelf pennetjes in zijn klavecimbel en de overlevering wil dat hij binnen een 
kwartier een klavecimbel kon stemmen.
In de aria van de tweede cantate, ‘Schlafe mein Liebster, geniesse der Ruh’, zingt de alt een wiegelied 
voor het Christuskind. Dit is een in twee betekenissen eindeloos durend slaapliedje (bijna tien 
minuten!) en volgens een commentaar op YouTube het mooiste wiegelied ooit geschreven. 
In het vijfde deel, bedoeld voor de zondag na Nieuwjaar (in 1735 was er een zondag tussen 
Nieuwjaar en Driekoningen) wordt verteld over de ster die de wijzen uit het Oosten hebben gezien. 
De wijzen gaan voordat ze in Bethlehem aankomen, langs bij koning Herodes, die danig schrikt van 
dit bericht. In het terzet (sopraan, alt, tenor, omspeeld door de viool) wordt verheugd uitgekeken 
naar het moment van Jezus’ geboorte. De sopraan en de tenor vragen wanneer Jezus komt, maar de 
alt antwoordt: ‘Schweigt, er ist schon wirklich da’, waarop sopraan en tenor verheugd zingen ‘Jesu, 
ach, so komm zu mir’. 
In het zesde deel bezoeken de drie wijzen, die ook wel koningen worden genoemd, Jezus in 
Bethlehem. Bij deze vorstelijke kraamvisite keren de trompetten en pauken uit het eerste deel terug 
en in het openings- en slotkoor horen we een virtuoze bewerking van de koraalmelodie ‘Herzlich tut 
mich verlangen’, die we ook kennen als de melodie van ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. 

Marlite Halbertsma 
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Teksten & vertalingen
Johannes Passion BWV 245

 

Koor Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm 
  In allen Landen herrlich ist!  
    Zeig uns durch deine Passion, 
    Daß du, der wahre Gottessohn, 
    Zu aller Zeit, 
    Auch in der größten Niedrigkeit, 
    Verherrlicht worden bist! 
 

 Heer, gij Gebieder, die uw roem 
in alle landen stralen doet! 
    Toon ons toch door uw lijden heen 
    dat gij, die zijt Gods zoon alleen, 
    te allen tijd’, 
    in uiterste verworpenheid 
    u zegepralend kennen doet! 

Evangelist Jesus ging mit seinen Jüngern über den 
Bach Kidron, da war ein Garten, darein ging Jesus 
und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wußte 
den Ort auch, denn Jesus versammlete sich o� 
daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich 
hatte genommen die Schar und der Hohenpriester 
und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit 
Fackeln, Lampen und mit Wa�en. Als nun Jesus 
wußte alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus 
und sprach zu ihnen:  
Jezus Wen suchet ihr?  
Ev. Sie antworteten ihm:  
Koor Jesum von Nazareth.  
Ev.Jesus spricht zu ihnen:  
Jezus Ich bin's.  
Ev. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei 
ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, 
wichen sie zurücke und �elen zu Boden. Da fragete 
er sie abermal:  
Jezus Wen suchet ihr?  
Ev. Sie aber sprachen:  
Koor Jesum von Nazareth.  
Ev. Jesus antwortete:  
Jezus Ich hab's euch gesagt, daß ich's sei, suchet ihr 
denn mich, so lasset diese gehen! 
 

 Jezus ging met zijn leerlingen over de beek 
Kidron, waar een gaarde was; daarin trad Jezus 
en zijn leerlingen. Judas echter, die hem 
verried, kende die plaats ook, want Jezus kwam 
dikwijls aldaar met zijn leerlingen samen. Toen 
dan Judas bij zich had genomen de troep, en 
der hogepriesters en der Farizeeën dienaren, 
komt hij eraan met fakkels, lampen en met 
wapens. Toen nu Jezus alles wist wat hem 
wedervaren zou, trad hij voorwaarts en sprak 
tot hen: Wie zoekt gij? Zij antwoordden hem: 
Jezus van Nazareth. Hij spreekt tot hen: ik ben 
het. Judas nu, die hem verried, stond ook bij 
hen. Toen dan Jezus tot hen sprak: Ik ben het, 
weken zij rugwaarts en vielen ter aarde. Toen 
vroeg hij hen andermaal: Wie zoekt gij? Zij dan 
spraken: Jezus van Nazareth. Jezus antwoordde: 
Ik heb het u gezegd dat ik het ben. Zoekt gij dus 
mij, zo laat dezen gaan. 

Koor O große Lieb, o Lieb ohn alle Maße, 
Die dich gebracht auf diese Marterstraße! 
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, 
Und du mußt leiden. 
 

 O grote liefde, liefde buiten mate, 
die u bewoog dit lijden toe te laten! 
Ik kon in ’s werelds vreugden mij verblijden 
- maar gij moet lijden. 

Eerste deel  



 

Ev. Auf daß das Wort erfüllet würde, welches er 
sagte: Ich habe der keine verloren, die du mir 
gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert 
und zog es aus und schlug nach des Ho-
henpriesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr 
ab; und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus 
zu Petro:  
Jezus Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich 
den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater 
gegeben hat? 
 

 Opdat het woord vervuld wierd, dat hij sprak: 
ik heb dergenen niemand verloren die gij mij 
gegeven hebt. Nu had Simon Petrus had een 
zwaard, en trok het uit, en sloeg naar des 
hogepriesters knecht en hieuw hem het 
rechteroor af; de knecht nu heette Malchus. 
Jezus dan sprak tot Petrus: Steek uw zwaard in 
de schede; zou ik de kelk niet drinken die mij 
mijn Vader gegeven hee�? 

Koor Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich 
Auf Erden wie im Himmelreich. 
Gib uns Geduld in Leidenszeit, 
Gehorsam sein in Lieb und Leid; 
Wehr und steur allem Fleisch und Blut, 
Das wider deinen Willen tut! 
 

 Uw wil geschied’, o God, op aard’, 
die zo de hemel evenaart. 
Geef ons geduld in lijdenstijd, 
gehoorzaamheid in lief en leed. 
Weersta, stuit alle vlees en bloed 
dat tegen uw geboden doet. 

Ev. Die Schar aber und der Oberhauptmann und 
die Diener der Jüden nahmen Jesum und bunden 
ihn und führeten ihn aufs erste zu Hannas, der war 
Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres 
Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den 
Jüden riet, es wäre gut, daß ein Mensch würde 
umbracht für das Volk. 
 

 De troep dan en de opperhoofdman en de 
dienaars der Joden grepen Jezus, bonden 
hem, en voerden hem vooreerst tot Annas, die 
was Kajafas’ schoonvader, welke hogepriester 
des jaars was. Nu was het Kajafas die de Joden 
aanried dat het goed was dat één mens werd 
omgebracht voor het volk. 

Aria (alt) Von den Stricken meiner Sünden 
Mich zu entbinden 
Wird mein Heil gebunden. 
    Mich von allen Lasterbeulen 
    Völlig zu heilen, 
    Läßt er sich verwunden. 
 

 Om van zonden die m’ omwinden 
mij te ontbinden 
wordt mijn Heil gebonden. 
    Om van zonden mij - zo vele- 
    totaal te helen 
    laat hij zich verwonden. 

Ev. Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein 
ander Jünger. 
 

 Simon Petrus nu volgde Jezus na en een andere 
leerling. 

Aria (sopraan) Ich folge dir gleichfalls mit 
freudigen Schritten 
Und lasse dich nicht, 
Mein Leben, mein Licht. 
    Befördre den Lauf 
    Und höre nicht auf,  
    Selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten. 
 

 Ik volg u gestadig, met vrolijke schreden, 
en houd u in ’t zicht, 
mijn leven, mijn licht. 
     Bevorder mijn gang, 
     bestendig mijn drang; 
     ja, blijf aan mij trekken, mij duwen en 

smeken. 
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Ev. Derselbige Jünger war dem Hohenpriester 
bekannt und ging mit Jesu hinein in des 
Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen 
für der Tür. Da ging der andere Jünger, der dem 
Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit 
der Türhüterin und führete Petrum hinein. Da 
sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro:  
Dienares Bist du nicht dieses Menschen Jünger 
einer?  
Ev. Er sprach:  
Petrus Ich bin's nicht.  
Ev. Es stunden aber die Knechte und Diener und 
hatten ein Kohlfeu'r gemacht (denn es war kalt) 
und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen 
und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte 
Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus 
antwortete ihm:  
Jezus Ich habe frei, ö�entlich geredet für der Welt. 
Ich habe allezeit gelehret in der Schule und in dem 
Tempel, da alle Jüden zusammen kommen, und 
habe nichts im Verborgnen geredt. Was fragest du 
mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, 
was ich zu ihnen geredet habe! Siehe, dieselbigen 
wissen, was ich gesaget habe. 
Ev. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, 
die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und 
sprach:  
Dienaar Solltest du dem Hohenpriester also 
antworten?  
Ev. Jesus aber antwortete:  
Jezus Hab ich übel geredt, so beweise es, daß es 
böse sei, hab ich aber recht geredt, was schlägest du 
mich? 
 

 Diezelfde leerling was de hogepriester bekend, 
en ging met Jezus in des hogepriesters 
paleis, Petrus echter stond buiten aan de poort. 
Toen ging de andere leerling, die de 
hogepriester bekend was, naar buiten en sprak 
met de poorthoedster en bracht Petrus naar 
binnen. Die dienares dan, de portierster, sprak 
tot Petrus: Zijt gij niet een der leerlingen van 
deze mens? Hij sprak: Ik ben dat niet! Nu 
stonden de knechten en dienaars en hadden 
een kolenvuur gemaakt (want het was koud) en 
warmden zich. Petrus dan stond bij hen en 
warmde zich. De hogepriester dan vroeg Jezus 
naar zijn leerlingen en naar zijn leer. Jezus 
antwoordde hem: Ik heb vrijuit, openlijk 
gesproken voor de wereld. Ik heb altijd 
onderwezen in de synagoge en in de tempel, 
waar alle Joden samenkomen, en heb niets in 
het verborgene gesproken. Wat vraagt gij mij 
daarnaar? Vraag hen ernaar die gehoord 
hebben wat ik tot hen gesproken heb! Zie, 
diezelfden weten wat ik gezegd heb. Toen hij 
echter zulks zeide, gaf een der dienaars die 
daarbij stonden Jezus een wangslag en sprak: 
Zoudt gij de hogepriester alzó 
antwoorden? Jezus echter antwoordde hem: 
Heb ik euvel gesproken, zo bewijs dat het 
kwalijk was; heb ik echter juist gesproken, wat 
slaat gij mij? 

Koor Wer hat dich so geschlagen, 
Mein Heil, und dich mit Plagen 
So übel zugericht'? 
Du bist ja nicht ein Sünder 
Wie wir und unsre Kinder, 
Von Missetaten weißt du nicht. 
  * 
Ich, ich und meine Sünden, 
Die sich wie Körnlein �nden 
Des Sandes an dem Meer, 
Die haben dir erreget 
Das Elend, das dich schläget, 
Und das betrübte Marterheer. 
 

 Wie hee� u zo geslagen, 
mijn Heil? Moet gij verdragen 
dat men u teistert wreed? 
Neen, gij zijt geenzins onrein,  
zoals ons kroost en wij zijn: 
van wandaad hebt gij zelfs geen weet. 
  * 

Ik! ik met al mij zonden,  
miljoenenvoud gevonden 
als strandzand aan de zee - 
die hebben ’t leed veroorzaakt 
dat u tot Lam van God maakt, 
ja, al uw vrees’lijk folterwee. 
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Ev. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem 
Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus stund und 
wärmete sich, da sprachen sie zu ihm:  
Koor Bist du nicht seiner Jünger einer?  
Ev. Er leugnete aber und sprach:  
Petrus Ich bin's nicht.  
Ev. Spricht des Hohenpriesters Knecht' einer, ein 
Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen 
hatte:  
Malchus Sahe ich dich nicht im Garten bei ihm? 
Ev. Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald 
krähete der Hahn. Da gedachte Petrus an die 
Worte Jesu und ging hinaus und weinete bitterlich. 
 

 En Annas zond hem gebonden tot de 
hogepriester Kajafas. Simon Petrus stond en 
warmde zich, daar spraken zij tot hem: Zijt gij 
niet een zijner leerlingen?  Hij loochende 
echter en sprak: Ik ben het niet. Zegt een der 
dienaren des hogepriesters, een verwant van 
hem wien Petrus het oor afgehouwen had: Zag 
ik u niet in de gaarde bij hem? Toen 
verloochende Petrus andermaal, en terstond 
kraaide de haan. Toen gedacht Petrus aan 
Jezus’ woorden en ging uit en weende 
bitterlijk.  

Aria (tenor) Ach, mein Sinn, 
Wo willt du endlich hin, 
Wo soll ich mich erquicken? 
Bleib ich hier, 
Oder wünsch ich mir 
Berg und Hügel auf den Rücken? 
Bei der Welt ist gar kein Rat, 
Und im Herzen 
Stehn die Schmerzen 
Meiner Missetat, 
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat. 
 

 Arm gemoed, 
waar moet ik heen, voorgoed? 
Hoe kan ik leven hierbij? 
Leef ik voort, 
of wens ik dit woord: 
“Bergen, heuvelen, bedekt mij!” 
Buiten vind ik nergens raad, 
en in ’t harte 
gloeit de smarte 
van mijn euveldaad, 
nu de knecht zijn God en heer verraadt. 

Koor Petrus, der nicht denkt zurück, 
Seinen Gott verneinet, 
Der doch auf ein' ernsten Blick 
Bitterlichen weinet. 
Jesu, blicke mich auch an, 
Wenn ich nicht will büßen; 
Wenn ich Böses hab getan, 
Rühre mein Gewissen! 

 Petrus, die vergeet van schrik, 
hee� zijn God verraden. 
Ernstig tre� hem Jezus’ blik, 
bitter zijn zijn tranen. 
Jezus, zie ook mij zo aan 
als ik rein wil heten, 
looch’nend wat ik heb misdaan. 
Wek dan mijn geweten! 
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Tweede deel

Koor Christus, der uns selig macht, 
Kein Bös' hat begangen, 
Der ward für uns in der Nacht 
Als ein Dieb gefangen, 
Geführt für gottlose Leut 
Und fälschlich verklaget, 
Verlacht, verhöhnt und verspeit, 
Wie denn die Schri� saget. 
 

 Christus, Zaligmaker, rein, 
kent geen kwaad verlangen. 
Zie hem ’s nachts gegrepen zijn, 
als een dief gevangen. 
Geraakt in der heid’nen hand, 
aangeklaagd met leugenis, 
spottend, spugend aangerand 
naar der schri� getuigenis. 

Ev. Da führeten sie Jesum von Kaiphas vor das 
Richthaus, und es war frühe. Und sie gingen nicht 
in das Richthaus, auf daß sie nicht unrein würden, 
sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu 
ihnen heraus und sprach:  
Pilatus Was bringet ihr für Klage wider diesen 
Menschen?  
Ev. Sie antworteten und sprachen zu ihm:  
Koor Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten 
dir ihn nicht überantwortet.  
Ev. Da sprach Pilatus zu ihnen:  
Pilatus So nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach 
eurem Gesetze!   
Ev. Da sprachen die Jüden zu ihm:  
Koor Wir dürfen niemand töten.  
Ev. Auf daß erfüllet würde das Wort Jesu, welches 
er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben 
würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das 
Richthaus und rief Jesum und sprach zu ihm:  
Pilatus Bist du der Jüden König?  
Ev. Jesus antwortete:  
Jezus Redest du das von dir selbst, oder haben's dir 
andere von mir gesagt.  
Ev. Pilatus antwortete:  
Pilatus Bin ich ein Jüde? Dein Volk und die 
Hohenpriester haben dich mir überantwortet; was 
hast du getan?  
Ev. Jesus antwortete:  
Jezus Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre 
mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden 
darob kämpfen, daß ich den Jüden nicht 
überantwortet würde; aber nun ist mein Reich 
nicht von dannen. 
 

 Toen voerden zij Jezus van Kajafas naar 
rechthuis, en het was vroeg. En zij gingen niet 
in het rechthuis, opdat zij niet onrein werden 
maar Pascha eten konden. Pilatus dan ging tot 
hen naar buiten en sprak: Wat brengt gij voor 
klacht in tegen deze mens? Zij antwoordden en 
spraken tot hem: Ware hij niet een boosdoener, 
wij hadden hem u niet uitgeleverd. Toen sprak 
Pilatus tot hen: Neemt dan gij hem en berecht 
hem naar uw wet. Toen spraken de Joden tot 
hem: Wij mogen niemand doden. Opdat 
vervuld wierd Jezus’ woord dat Hij zeide toen 
hij aanduidde welke dood hij sterven zou. 
Pilatus dan ging weer het rechthuis in en riep 
Jezus en sprak tot hem: Zijt gij de Koning der 
Joden? Jezus antwoordde: Zegt gij dit uit uzelf 
of hebben anderen het u over mij 
gezegd? Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? 
Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij 
uitgeleverd; wat hebt gij gedaan? Jezus 
antwoordde: Mijn rijk is niet van deze wereld; 
ware mijn rijk van deze wereld, mijn dienaars 
zouden ervoor strijden dat ik de Joden niet 
uitgeleverd zou worden; nu echter is mijn 
Koninkrijk niet van hier. 
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Koor Ach großer König, groß zu allen Zeiten, 
Wie kann ich gnugsam diese Treu ausbreiten? 
Keins Menschen Herze mag indes ausdenken, 
Was dir zu schenken. 
  * 

Ich kann's mit meinen Sinnen nicht erreichen, 
Womit doch dein Erbarmen zu vergleichen. 
Wie kann ich dir denn deine Liebestaten 
Im Werk erstatten? 
 

 Koning der wereld, groot in alle eeuwen, 
ik moet uw trouw wel van de daken 
schreeuwen. Haar te vergelden door u iets te 
schenken, valt niet te denken. 
  * 

Het antwoord laat zich peinzend niet bereiken: 
hoe uw ontferming toch te vergelijken? 
Uw grote liefde, waarvoor gij moet bloeden, 
in daad vergoeden? 

Ev. Da sprach Pilatus zu ihm:  
Pilatus So bist du dennoch ein König?  
Ev. Jesus antwortete:  
Jezus Du sagst's, ich bin ein König. Ich bin dazu 
geboren und in die Welt kommen, daß ich die 
Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, 
der höret meine Stimme.  
Ev. Spricht Pilatus zu ihm:  
Pilatus Was ist Wahrheit?  
Ev. Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus 
zu den Jüden und spricht zu ihnen:  
Pilatus Ich �nde keine Schuld an ihm. Ihr habt 
aber eine Gewohnheit, daß ich euch einen losgebe; 
wollt ihr nun, daß ich euch der Jüden König 
losgebe? Ev. Da schrieen sie wieder allesamt und 
sprachen: Koor Nicht diesen, sondern Barrabam!   
Ev. Barrabas aber war ein Mörder. Da nahm 
Pilatus Jesum und geißelte ihn. 
 

 Pilatus dan sprak tot hem: Zo zijt gij niettemin 
een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt het, ik 
ben een koning. Ik ben hiertoe geboren en in de 
wereld gekomen, dat ik de waarheid betuigen 
zal. Wie uit de waarheid is, die hoort mijn 
stem. Zegt Pilatus tot hem: Wat is waarheid? 
En toen hij dit gezegd had, ging hij weder 
uitwaarts tot de Joden en spreekt tot hen: Ik 
vind geen schuld in hem. Gij hebt echter de 
gewoonte dat ik u iemand vrijlaat; wilt gij nu 
dat ik u der Joden koning vrijlaat? Toen 
schreeuwden zij weder tesamen en spraken: 
Niet deze, maar Barabbas! Barabbas echter was 
een moordenaar. Toen nam Pilatus Jezus 
geselde hem. 

Arioso (bas) Betrachte, meine Seel, mit 
ängstlichem Vergnügen, 
Mit bittrer Lust und halb beklemmtem Herzen 
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen, 
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen, 
Die Himmelsschlüsselblumen blühn! 
Du kannst viel süße Frucht von seiner Wermut 
brechen. 
Drum sieh ohn Unterlaß auf ihn! 
 

 Aanschouw nu, o mijn ziel, in deernisvolle 
blijdschap, 
met wrange vreugd, ontsteltenis des harten, 
uw hoogste goed in Jezus’ smarten. 
Zie hemelsleutelbloem u bloeien, 
maar om zijn hoofd der doornen klem. 
Pluk zoete vruchten veel, die uit zijn alsem 
groeien. 
Zie dus volhardend op naar hem. 

Aria (tenor) Erwäge, wie sein blutgefärbter 
Rücken In allen Stücken 
Dem Himmel gleiche geht, 
    Daran, nachdem die Wasserwogen 
    Von unsrer Sünd�ut sich verzogen, 
    Der allerschönste Regenbogen 
    Als Gottes Gnadenzeichen steht! 
 

 Aanzie zijn rug, zo bloedrood, vol afgrijzen, 
die wil verwijzen 
naar ’s hemels kleurenpracht: 
   want weet, dat als de woeste baren 
   van onze zondvloed gaan bedaren, 
   de regenboog zal openbaren 
   hoe Gods genade ons dan wacht. 
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Ev. Und die Kriegsknechte �ochten eine Krone von 
Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten 
ihm ein Purpurkleid an und sprachen:  
Koor Sei gegrüßet, lieber Jüdenkönig!  
Ev. Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging 
Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen:  
Pilatus Sehet, ich führe ihn heraus zu euch, daß 
ihr erkennet, daß ich keine Schuld an ihm �nde.  
Ev. Also ging Jesus heraus und trug eine 
Dornenkrone und Purpurkleid. Und er sprach zu 
ihnen:  
Pilatus Sehet, welch ein Mensch!  
Ev. Da ihn die Hohenpriester und die Diener 
sahen, schrieen sie und sprachen:  
Koor Kreuzige, kreuzige!  
Ev. Pilatus sprach zu ihnen:  
Pilatus Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn; 
denn ich �nde keine Schuld an ihm!  
Ev. Die Jüden antworteten ihm:  
Koor Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz 
soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes 
Sohn gemacht.  
Ev. Da Pilatus das Wort hörete, fürchtet er sich 
noch mehr und ging wieder hinein in das 
Richthaus und spricht zu Jesu:  
Pilatus Von wannen bist du?  
Ev. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach 
Pilatus zu ihm:  
Pilatus Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, 
daß ich Macht habe dich zu kreuzigen, und Macht 
habe dich loszugeben? 
Ev. Jesus antwortete:  
Jezus Du hättest keine Macht über mich, wenn sie 
dir nicht wäre von oben herab gegeben; darum, der 
mich dir überantwortet hat, der hat größ're Sünde. 
Ev. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn 
losließe. 
 

 En de soldaten vlochten een kroon van 
doornen en zetten die op zijn hoofd en legden 
hem een purper kleed aan, en spraken: Wees 
gegroet, beminde Jodenkoning! En sloegen 
hem in het gelaat. Pilatus trad wederom uit en 
sprak tot hen: Ziet, ik voer hem uitwaarts tot u, 
dat gij inziet dat ik geen schuld aan hem 
vind. Alzo ging Jezus naar buiten, en droeg een 
doornenkroon en purper kleed. En hij sprak tot 
hen: Zie, welk een mens! Toen hem de 
overpriesters en de dienaars hem zagen, 
schreeuwden zij en spraken: Kruisig, kruisig! 
Pilatus sprak tot hen: Neemt hem en kruisigt 
hem, want ik vind geen schuld aan hem. De 
Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, 
en naar die wet moet Hij sterven, want hij hee� 
zichzelf tot Gods Zoon gemaakt. Toen Pilatus 
dit woord hoorde, vreesde hij nog meer, en 
ging wederom in het rechthuis en spreekt tot 
Jezus: Vanwaar zijt gij? Doch Jezus gaf hem 
geen antwoord. Toen sprak Pilatus tot hem: 
Spreekt Gij niet met mij? Weet Gij niet, dat ik 
macht heb om u te kruisigen en macht heb om 
u vrij te laten? Jezus antwoordde: Gij hadt geen 
macht over mij, indien zij u niet ware van 
boven af gegeven. Daarom: die mij u hee� 
overgeleverd, die hee� groter zonde. Van toen 
af trachtte Pilatus, hoe hij hem zou vrijlaten. 

Koor Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, 
Muß uns die Freiheit kommen; 
Dein Kerker ist der Gnadenthron, 
Die Freistatt aller Frommen; 
Denn gingst du nicht die Knechtscha� ein, 
Müßt’ unsre Knechtscha� ewig sein. 
 

 Door uw gevangenschap, Gods zoon, 
zal vrijheid tot ons komen. 
Uw kerker is der mildheid troon, 
De toevlucht aller vromen. 
Aanvaarddet gij niet slavernij, 
- voor eeuwig slaven waren wij. 
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  Ev. Die Jüden aber schrieen und sprachen:  
Koor Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers 
Freund nicht; denn wer sich zum Könige machet, 
der ist wider den Kaiser.  
Ev. Da Pilatus das Wort hörete, führete er Jesum 
heraus und satzte sich auf den Richtstuhl, an der 
Stätte die da heißet: Hochp�aster, auf Ebräisch 
aber: Gabbatha. Es war aber der Rüsttag in Ostern 
um die sechste Stunde, und er spricht zu den 
Jüden: Pilatus Sehet, das ist euer König!  
Ev. Sie schrieen aber:  
Koor Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!  
Ev. Spricht Pilatus zu ihnen:  
Pilatus Soll ich euren König kreuzigen?  
Ev. Die Hohenpriester antworteten:  
Koor Wir haben keinen König denn der Kaiser. 
Ev. Da überantwortete er ihn, daß er gekreuziget 
würde. Sie nahmen aber Jesum und führeten ihn 
hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf 
Ebräisch: Golgatha. 
 

 De Joden echter schreeuwden en spraken: Laat 
gij deze vrij, dan zijt gij des keizers vriend niet; 
want wie zich tot koning maakt, die is tegen de 
keizer. Toen Pilatus dat woord hoorde, voerde 
hij Jezus uitwaarts en zette zich op de 
rechterstoel, op de plaats die heet Hoogterras, 
in het Hebreeuws echter Gabbata. Nu was het 
de Voorbereidingsdag voor Pascha, omstreeks 
de zesde ure, en hij spreekt tot de Joden: Ziet, 
dat is uw koning! Zij schreeuwden echter: Weg, 
weg met deze, kruisig hem! Pilatus spreekt tot 
hen: Moet ik uw koning kruisigen? De 
overpriesters antwoordden: Wij hebben geen 
koning dan de keizer! Toen leverde hij hem uit, 
dat hij gekruisigd zou worden. Zij dan namen 
Jezus, en voerden hem weg. En hij droeg zijn 
kruis en ging uitwaarts naar de plaats die heet 
Schedelplaats, welke heet in het Hebreeuws 
Golgotha. 

Aria (bas) met koor Eilt, ihr angefochtnen Seelen, 
Geht aus euren Marterhöhlen, 
Eilt - Wohin? - nach Golgatha! 
    Nehmet an des Glaubens Flügel, 
    Flieht - Wohin? - zum Kreuzeshügel, 
    Eure Wohlfahrt blüht allda! 
 

 Zielen, hevig aangevochten, 
vlucht! Verlaat die folterkrochten. 
Snel! - Waarheen? - Naar Golgotha. 
   Uw geloof zij u tot vleugel. 
   Vlucht! - Waarheen? - Des kruizes heuvel! 
   Zoekt g’ uw heil, - gij vindt het daar. 

Ev. Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween 
andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. 
Pilatus aber schrieb eine Überschri� und satzte sie 
auf das Kreuz, und war geschrieben: "Jesus von 
Nazareth, der Jüden König". Diese Überschri� 
lasen viel Jüden, denn die Stätte war nahe bei der 
Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Und es war 
geschrieben auf ebräische, griechische und 
lateinische Sprache. Da sprachen die 
Hohenpriester der Jüden zu Pilato:  
Koor Schreibe nicht: der Jüden König, sondern daß 
er gesaget habe: Ich bin der Jüden König.  
Ev. Pilatus antwortet:  
Pilatus Was ich geschrieben habe, das habe ich 
geschrieben. 
 

 Aldaar kruisigden zij hem, en met hem twee 
anderen, aan beide zijden, en Jezus 
middenin. Pilatus nu schreef een opschri� en 
plaatste het op het kruis; er was geschreven: 
Jezus van Nazareth, der Joden koning. Dit 
opschri� lazen veel Joden, want dicht bij de 
stad was de plaats waar Jezus gekruisigd is. En 
het was geschreven in de Hebreeuwse, Griekse 
en Latijnse taal. De overpriesters der Joden dan 
spraken tot Pilatus: Schrijf niet: Der Joden 
koning, maar dat Hij gezegd hee�: ik ben der 
Joden koning. Pilatus antwoordde: Wat ik 
geschreven heb, dat heb ik geschreven. 
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Koor In meines Herzens Grunde 
Dein Nam und Kreuz allein 
Funkelt all Zeit und Stunde, 
Drauf kann ich fröhlich sein. 
Erschein mir in dem Bilde 
Zu Trost in meiner Not, 
Wie du, Herr Christ, so milde 
Dich hast geblut' zu Tod! 
 

 De diepste grond mijns harten, 
daar straalt in gouden schrijn 
uw naam. Gij, man van smarten, 
zijt mijner vreugd fontein. 
Uw mild gelaat, mijn Heiland, 
verleen’ mij kracht in nood, 
’t gelaat van u, dien Gods hand 
deed bloeden tot de dood. 

Ev. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum 
gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und 
machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte 
sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war 
ungenähet, von oben an gewürket durch und 
durch. Da sprachen sie untereinander:  
Koor Lasset uns den nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wes er sein soll.  
Ev. Auf daß erfüllet würde die Schri�, die da saget: 
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet und 
haben über meinen Rock das Los geworfen, Solches 
taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem 
Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter 
Schwester, Maria, Kleophas Weib, und Maria 
Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe und 
den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht 
er zu seiner Mutter: Jezus Weib, siehe, das ist dein 
Sohn!  
Ev. Darnach spricht er zu dem Jünger:  
Jezus Siehe, das ist deine Mutter! 
 

 De soldaten dan, toen zij Jezus gekruisigd 
hadden, namen zijn klederen en maakten vier 
delen, voor een iegelijk zijn deel, en tevens zijn 
onderkleed. Dit nu was zonder naad, van boven 
af geweven aan één stuk. Toen spraken zij 
onder elkander: Laten wij dit niet verdelen, 
maar erom loten, wiens het zijn zal. Opdat 
vervuld zou worden de schri�, die immers zegt: 
Zij hebben mijn klederen onder elkander 
verdeeld en hebben over mijn onderkleed het 
lot geworpen. Zulks nu deden de soldaten. 
Daar stond echter bij het kruis van Jezus zijn 
moeder en zijner moeder zuster, Kleophas’ 
vrouw Maria, en Maria Magdalena. Toen dan 
Jezus zijn moeder zag en de leerling dichtbij 
staan die Hij lie�ad, spreekt hij tot zijn 
moeder: Vrouw, zie, dat is uw zoon. Daarna 
spreekt hij tot de leerling: Zie, dat is uw 
moeder. 

Koor Er nahm alles wohl in acht 
In der letzten Stunde, 
Seine Mutter noch bedacht, 
Setzt ihr ein' Vormunde. 
O Mensch, mache Richtigkeit, 
Gott und Menschen liebe, 
Stirb darauf ohn alles Leid, 
Und dich nicht betrübe! 
 

 Stervend nam hij zorg in acht 
voor zijn droeve moeder: 
hem aan wie hij zo graag dacht 
gaf hij haar als hoeder. 
Maak, o mens, uw leven rein: 
heb God lief en mensen. 
Dan zal ’t sterven blijdschap zijn, 
’t antwoord op uw wensen. 
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Ev. Und von Stund an nahm sie der Jünger zu sich. 
Darnach, als Jesus wußte, daß schon alles 
vollbracht war, daß die Schri� erfüllet würde, 
spricht er:  
Jezus Mich dürstet!  
Ev. Da stund ein Gefäße voll Essigs. Sie fülleten 
aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um 
einen Isopen, und hielten es ihm dar zum Munde. 
Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach 
er: Jezus Es ist vollbracht! 
 

 En van stonde aan nam haar de leerling bij 
zich. Daarna, toen Jezus wist dat alles reeds 
volbracht was, opdat de Schri� vervuld zou 
worden, spreekt hij: Mij dorst! Daar stond een 
vat vol edik; zij vulden dan een spons met edik 
en legden die om een hysopstaf en hielden hem 
die voor, aan de mond. Toen nu Jezus de edik 
genomen had, sprak hij: Het is volbracht! 

Aria (alt) Es ist vollbracht! 
O Trost vor die gekränkten Seelen! 
Die Trauernacht 
Läßt nun die letzte Stunde zählen. 
    Der Held aus Juda siegt mit Macht 
    Und schließt den Kampf. 
Es ist vollbracht! 
 

 Het is volbracht! 
Dat zal de wank’le zielen schragen. 
De lijdensnacht 
ziet nu der droe�eid einde dagen. 
    Zie, Juda’s Leeuw, met overmacht, 
    beslecht de strijd. 
Het is volbracht. 

Ev. Und neiget das Haupt und verschied. 
 

 En neeg het hoofd en verscheidde. 

Aria ((bas) met koor Mein teurer Heiland, laß 
dich fragen, 
          -Jesu, der du warest tot, 
Da du nunmehr ans Kreuz geschlagen 
Und selbst gesagt: Es ist vollbracht, 
         -Lebest nun ohn Ende, 
Bin ich vom Sterben frei gemacht? 
         -In der letzten Todesnot 
          -Nirgend mich hinwende 
Kann ich durch deine Pein und Sterben 
Das Himmelreich ererben? 
Ist aller Welt Erlösung da? 
        -Als zu dir, der mich versühnt, 
       -O du lieber Herre! 
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen; 
        -Gib mir nur, was du verdient, 
Doch neigest du das Haupt 
Und sprichst stillschweigend: ja. 
       -Mehr ich nicht begehre! 
 

 Laat, dierb’re Heiland, u  
dit vragen: 
       -Jezus, gij die waart eens dood 
Nu gij zijt aan het kruis geslagen 
en hebt gezegd: het is volbracht, 
       -maar nimmer zult enden, 
ben ik bevrijd van Stervens macht? 
       -eens zal ik in stervensnood  
       -nergens mij heenwenden 
Kan ik door uw tortuur, uw sterven 
de zaligheid beërven? 
Is ’t mensdom vrij door uw genâ? 
       -dan tot u, mijn Middelaar,  
       -Heer God, zoon des mensen! 
Uw lijden deed uw stem versagen, 
       -Gij zijt rijk, ik bedelaar. 
maar zie, gij buigt het hoofd 
en antwoordt zwijgend: ja. 
       -Wat kan ik meer wensen? 

Ev. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß 
in zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die 
Erde erbebete, und die Felsen zerrissen, und die 
Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber 
der Heiligen. 
 

 En ziedaar, het voorhangsel in de tempel 
scheurde in twee, van boven tot beneden toe, 
en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en 
de graven gingen open, en er stonden op vele 
lichamen der heiligen.  
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Arioso (tenor) Mein Herz, in dem die ganze Welt 
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet, 
Die Sonne sich in Trauer kleidet, 
Der Vorhang reißt, der Fels zerfällt, 
Die Erde bebt, die Gräber spalten, 
Weil sie den Schöpfer sehn erkalten, 
Was willst du deines Ortes tun? 
 

 Mijn hart, nu heel de wereld smaakt 
van ’t leed dat Jezus koos te dragen: 
de zon, in rouwkleed, is verslagen, 
de voorhang scheurt, de steenrots kraakt,  
de aarde bee�, de graven splijten, 
daar zij de Schepper zien verscheiden;  
- mijn hart, wat staat uzelf te doen?  

Aria (sopraan) Zer�ieße, mein Herze, in Fluten 
der Zähren 
Dem Höchsten zu Ehren! 
    Erzähle der Welt und dem Himmel die Not: 
    Dein Jesus ist tot! 
 

 Smelt weg, o mijn hart, in een eindeloos wenen, 
    om eer te verlenen aan God,  
    en klaag wereld en hemel uw nood: 
    uw Jezus is dood! 

Ev. Die Jüden aber, dieweil es der Rüsttag war, 
daß nicht die Leichname am Kreuze blieben den 
Sabbat über (denn desselbigen Sabbats Tag war 
sehr groß), baten sie Pilatum, daß ihre Beine 
gebrochen und sie abgenommen würden. Da 
kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten 
die Beine und dem andern, der mit ihm 
gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie 
sahen, daß er schon gestorben war, brachen sie 
ihm die Beine nicht; sondern der Kriegsknechte 
einer erö�nete seine Seite mit einem Speer, und 
alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der 
das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein 
Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, daß er die 
Wahrheit saget, auf daß ihr gläubet. Denn solches 
ist geschehen, auf daß die Schri� erfüllet würde: 
"Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen". Und 
abermal spricht eine andere Schri�: "Sie werden 
sehen, in welchen sie gestochen haben". 
 

 De Joden dan, dewijl het de voorbereidingsdag 
was, opdat niet de lichamen aan het kruis 
zouden blijven de sabbat lang - want de dag van 
die sabbat was groot - vroegen zij Pilatus, dat 
hun benen gebroken en zij afgenomen 
werden. Toen kwamen de soldaten en braken 
de eerste de benen en de andere die met hem 
gekruisigd was. Toen zij echter tot Jezus 
kwamen, daar zij zagen dat hij reeds gestorven 
was, braken zij hem de benen niet, maar een 
der soldaten opende zijn zijde met een speer, en 
terstond kwam bloed en water uit. En die dat 
gezien hee�, die hee� het betuigd, en zijn 
getuigenis is waar, en die man weet dat hij de 
waarheid zegt, opdat gij geloo�. Want zulks is 
geschied opdat de schri� vervuld worden zou: 
Gij zult hem geen been verbreken. En elders 
zegt een andere schri�: Zij zullen hem zien in 
wie zij gestoken hebben. 

Koor O hilf, Christe, Gottes Sohn, 
Durch dein bitter Leiden, 
Daß wir dir stets untertan 
All Untugend meiden, 
Deinen Tod und sein Ursach 
Fruchtbarlich bedenken, 
Dafür, wiewohl arm und schwach, 
Dir Dankopfer schenken! 
 

 Help ons, Christus, zoon van God, 
door uw bitter lijden, 
opdat wij naar uw gebod 
’t kwaad in ons bestrijden, 
aan uw dood en zijn Waarom 
- goede vrucht voortbrengend - denken, 
en, al zijn wij zwak en krom, 
dank als gaav’ u schenken. 
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Ev. Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia, 
der ein Jünger Jesu war (doch heimlich aus Furcht 
vor den Jüden), daß er möchte abnehmen den 
Leichnam Jesu. Und Pilatus erlaubete es. 
Derowegen kam er und nahm den Leichnam Jesu 
herab. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals 
bei der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte 
Myrrhen und Aloen untereinander, bei hundert 
Pfunden. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und 
bunden ihn in leinen Tücher mit Spezereien, wie 
die Jüden p�egen zu begraben. Es war aber an der 
Stätte, da er gekreuziget ward, ein Garten, und im 
Garten ein neu Grab, in welches niemand je 
geleget war. Daselbst hin legten sie Jesum, um des 
Rüsttags willen der Jüden, dieweil das Grab nahe 
war. 
 

 Daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een 
leerling van Jezus was (doch heimelijk, uit vrees 
voor de Joden) aan Pilatus, dat hij kon afnemen 
het lichaam van Jezus. En Pilatus veroorloofde 
het. Derhalve kwam hij en nam Jezus’ lichaam 
af. Er kwam nu ook Nicodemus, die destijds bij 
nacht tot Jezus gekomen was, en bracht myrrhe 
en aloë doorelkander, tegen honderd pond. Zij 
namen dan Jezus’ lichaam en bonden het in 
linnen doeken met specerijen, gelijk de Joden 
plegen te begraven. Nu was echter ter plaatse 
waar Hij gekruisigd werd een gaarde, en in de 
gaarde een nieuw graf, waarin nog niemand 
ooit gelegd was. Aldaar legden zij Jezus neder, 
omwille van de voorbereidingsdag der Joden, 
dewijl het graf nabij was. 

Koor Ruhet wohl, ihr heiligen Gebeine, 
Die ich nun weiter nicht beweine, 
Ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh! 
    Das Grab, so euch bestimmet ist 
    Und ferner keine Not umschließt, 
    Macht mir den Himmel auf und schließt die 
Hölle zu. 
 

 Rust nu zacht, gij allerheiligst gebeente, 
dat ik nu lang genoeg beweende.  
Rust zacht, en sticht ook rust in mij. 
    Het graf dat voor u is bestemd 
    - maar u geenszins voorgoed beklemt -, 
    ontsluit de hemel, maakt van hellevaart      
mij vrij. 

Koor Ach Herr, laß dein lieb Engelein 
Am letzten End die Seele mein 
In Abrahams Schoß tragen, 
Den Leib in seim Schla�ämmerlein 
Gar san� ohn einge Qual und Pein 
Ruhn bis am jüngsten Tage! 
Alsdenn vom Tod erwecke mich, 
Daß meine Augen sehen dich 
In aller Freud, o Gottes Sohn, 
Mein Heiland und Genadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
Ich will dich preisen ewiglich! 
 

 Ach Heer, laat toch uw eng'lenschaar 
in 't stervensuur mijn ziel vandaar 
naar Abrahams schoot dragen. 
Laat uit zijn ondergronds verblijf 
pijnvrij en uitgerust mijn lijf 
opstaan ten jongsten dage. 
Roep mij terug dan uit de dood, 
opdat ik u zie, liefst kleinood, 
in grootste blijdschap, zoon van God, 
mijn Heiland, mijn genadig lot! 
Verhoor mij, die mijn leven zijt! 
Ik prijs u in der eeuwigheid! 
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Bach was technisch heel handig en steeds bezig met het bedenken van nieuwe en het verbeteren van 
bestaande muziekinstrumenten. Hij hielp de orgelbouwer Gottfried Silbermann met het ontwikke-
len van een betere techniek van de hamertjes in de toen net uitgevonden piano forte en hij was 
voortdurend in de weer met het verzinnen van varianten van bestaande strijkinstrumenten. Bach 
verving bij voorkeur zelf pennetjes in zijn klavecimbel en de overlevering wil dat hij binnen een 

In de aria van de tweede cantate, ‘Schlafe mein Liebster, geniesse der Ruh’, zingt de alt een wiegelied 
voor het Christuskind. Dit is een in twee betekenissen eindeloos durend slaapliedje (bijna tien 
minuten!) en volgens een commentaar op YouTube het mooiste wiegelied ooit geschreven. 
In het vijfde deel, bedoeld voor de zondag na Nieuwjaar (in 1735 was er een zondag tussen 
Nieuwjaar en Driekoningen) wordt verteld over de ster die de wijzen uit het Oosten hebben gezien. 
De wijzen gaan voordat ze in Bethlehem aankomen, langs bij koning Herodes, die danig schrikt van 
dit bericht. In het terzet (sopraan, alt, tenor, omspeeld door de viool) wordt verheugd uitgekeken 
naar het moment van Jezus’ geboorte. De sopraan en de tenor vragen wanneer Jezus komt, maar de 
alt antwoordt: ‘Schweigt, er ist schon wirklich da’, waarop sopraan en tenor verheugd zingen ‘Jesu, 

In het zesde deel bezoeken de drie wijzen, die ook wel koningen worden genoemd, Jezus in 
Bethlehem. Bij deze vorstelijke kraamvisite keren de trompetten en pauken uit het eerste deel terug 
en in het openings- en slotkoor horen we een virtuoze bewerking van de koraalmelodie ‘Herzlich tut 
mich verlangen’, die we ook kennen als de melodie van ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. 
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Anonieme kunstenaar uit Breslau, Man van Smarten (1443)
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William Knight
Evangelist

William Knight begon zijn carrière als koorknaap van Saint Paul’s Cathedral in Londen. Hij studeerde muziek 
aan de University of York, waar hij tenorzanger was bij de kathedraal van York. Op dit moment is hij free lance 
zanger in Europa. William werd kernlid van het Nederlands Kamerkoor in 2015. Ook zingt hij regelmatig met 
andere ensembles zoals het Collegium Vocale Gent, Cappella Amsterdam, het Nederlands Radio Koor, Egidius, 
de BBC Singers en �e Sixteen. In deze groepen treedt hij zowel als solo- en als koorlid op. Ook is hij zeer actief 
als solozanger in andere ensembles in Nederland. In de operawereld hee� William gezongen bij de Nationale 
Opera, het koor van Glyndebourg, het koor van Opera Holland Park en Grange Park Opera. William hee� veel 
plezier in componeren en zijn werk is uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor en verschillende andere 
Nederlandse koren en ensembles. Op stapel staan verbintenissen als solotenor voor het Nederlands Kamerkoor 
in Händels opera Israel in Egypt en een opname van een nieuwe opera van Michel van der Aa. 
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Henk Timmerman 
Christus

De bas-bariton Henk Timmerman is al vanaf zijn kinderjaren actief in de zangwereld. In het Sallands Bachkoor 
onder leiding van Klaziene van der Vinne kwam hij in aanraking met de wereld van de klassieke koormuziek. 
Na een aantal jaren ontstond de behoe�e om zijn stem te scholen, waarna hij begon met het volgen van 
privé-zanglessen. Sinds 2001 volgt hij lessen bij Luuk Tuinder. Hij treedt regelmatig op als solist en op zijn 
repertoire staan inmiddels verschillende grote werken, waaronder oratoria van Handel, cantates en passies van 
Bach, de Petit Messe Solenelle van Rossini, Ein Deutsches Requiem van Brahms en de Requiems van Fauré en 
Mozart. Ook nam hij deel aan diverse koorprojecten met onder andere het Roder Jongenskoor en �e Gents, 
Capella Frisiae, het Holland Boys Choir en Musa. Momenteel is hij vast verbonden aan kamerkoor Dualis en 
het Kleinkoor van het Luthers Bach Ensemble. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij het Universitair 
Medisch Centrum te Groningen. 



Anna Kellnhofer 
sopraan

Als musicus is Anna Kellnhofer vooral actief op het terrein van de muziek van de middeleeuwen, de renaissance 
en de barok. Met ensembles als amarcord, Cantus �uringia & Capella, de Capella Reial de Catalunya, Il Gene 
Barocco, het  Ensemble all'improvviso,  het Luscinia Quartet en de Lautten Compagney Berlin trad zij in heel 
Europa op, bijvoorbeeld op het Wittenberger Renaissance Musikfestival, de MDR-Musiksommer en op de 
festivals Musica Sacra Maastricht en Oude Muziek in Utrecht.
Sinds 2008 houdt de sopraan zich bezig met toneel en de historische aspecten van de bewegingsleer, toen zij 
haar operadebuut maakte in Dido en Aeneas van Purcell onder de regie van Margit Legler bij de Händelfestspielen 
in Halle. Daarna volgden producties met Sigrid T’Hoo� en Nils Niemann. Sinds 2012 was zij te zien in het 
Liebhabertheater Schloss Kochberg in de titelrol van het Singspiel Erwin und Elmire van Amalia van Brunswijk-
Wol�enbüttel, net als in 2014-2015 als Vespetta in Telemanns Pimpinone en in 2016-2017 in Molières toneelstuk 
De Mensenhater. 
Anna Kellnhofer was aanvankelijk lid van de Bayerische Singakademie, waar ze werd begeleid door Tanja 
d’Althann en begon vervolgens haar opleiding voor zang en muziektheater bij Siegfried Gohritz aan de 
Hochschule für Musik in Weimar. Bovendien studeerde zij aan het Conservatorio in Verona barokzang bij 
Cristina Miatello. Cursussen en verdere studie volgden bij de King’s Singers. Christopher Hogwood, Bernhard 
Klapprott, Myrian Eichberger, Maurice van Lieshout en Rebecca Stewart vervolmaakten haar zangopleiding, 
die op dit moment door Gudrun Bär wordt voortgezet. 
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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.

 

Robert Kuizenga 
altus

Robert Kuizenga (1984) is begonnen als jongenssopraan bij het Roder Jongens Koor onder leiding van Bouwe 
Dijkstra. Als hoofdsolist van het Roderjongenskoor mocht hij onder andere de partij van de Angel uit het 
oratorium Jephta (Händel) voor zijn rekening nemen onder leiding van Paul Mc Creesh. Na zijn stembreuk 
hee� Robert als countertenor les gehad van Jan Zwerver en van Eugenie Ditewig op het conservatorium van 
Utrecht. De afgelopen jaren hee� Robert lessen gevolgd bij Pierre Mak en Michael Chance. Op dit moment 
wordt hij gecoacht door Maarten Engeltjes.
Als solist trad hij veelvuldig op in uitvoeringen van oratoria, passies en cantates. Hierbij hee� hij mogen zingen 
onder leiding van onder anderen Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra. Onlangs won Robert 
de jury- en publieksprijs bij het concours ‘In de ban van de Hohe Messe’, waardoor hij onder andere 
masterclasses volgde bij Johannette Zomer. Verder was hij als solist te zien in de rol van de Generaal in het 
programma Machtige Muziek in het Concertgebouw in Amsterdam met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest. Hiernaast is hij nog regelmatig actief als koorzanger. Robert maakte 15 jaar deel uit van de 
kernbezetting van Vocaal Ensemble �e Gents en zong daarnaast bij verschillende andere professionele 
ensembles.  
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vandaar de levendigheid (‘Jauchzet, frohlocket’) en het dansante ritme van sommige koren en aria’s 

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 Johannes Weiss

tenor

De Duitse tenor Johannes Weiss speelde viola da gamba en klavecimbel, voordat hij overstapte 
op zingen. Als instrumentalist nam hij tussen 2001 en 2005 met veel succes deel aan 
kamermuziekconcoursen. Van 2002 tot 2006 studeerde hij klassieke zang bij Hedwig Fassbender 
aan de Hochschule für Musik in Frankfurt Am Main. Daar volgde hij ook master classes met 
Emma Kirkby, Christoph Prégardien, Ernst Hae�iger en anderen. Ook won hij in deze periode 
een beurs van de Yehudi Menuhin Foundation. 
Tussen 2002 en 2004 was hij verbonden aan het Freies Landestheater Bayern, in 2002-2007 
speelde hij met het Atelier Lyrique in de Nationale Opera van Parijs. Sinds 2008 gee� hij les in 
de historische uitvoeringspraktijk aan de Hochschule für Musik in Mannheim.
Als concertzanger is Johannes Weiss gespecialiseerd in de muziek voor Bach en in het 
oratoriumrepertoire van de 18de eeuw. 
Johannes Weiss hee� ook opera gezongen, van Les Fêtes d’Hébé van Rameau in het Markgrä�iches 
Opernhaus in Bayreuth en Don Giovanni van Mozart in Wetzlar, tot Salomé van Richard Straus 
in de opera van Monte Carlo en de Rape of Lucretia van Benjamin Britten in het Athénée �eâtre 
Louis-Jouvet in Parijs en de opera van Gdansk, en nog veel, veel meer. 
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Joris van Baar
bas-bariton

Joris van Baar begon al jong met zingen en speelde viool en piano. Op twaal�arige lee�ijd zong hij als een van 
de kinderen Von Trapp in �e Sound of Music in het E�eling �eater, waar hij uit negen groepen kinderen werd 
gekozen om de première en de cd-opname te verzorgen. Slechts een paar jaar later werd hij aangenomen op 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten in de richtingen muziektheater (Conservatorium) en musicaltheater 
(Dansacademie). Daar groeide naast de intensieve dans- en dramalessen zijn belangstelling voor klassieke 
muziek. Uiteindelijk stapte hij na de zanglessen van Katrien Verheijden over naar de klassieke muziek en nam 
les bij Harry Ruijl. Sinds 2013 studeert hij aan het Conservatorium van Amsterdam bij Sasja Hunnego en Don 
Marrazzo. In 2017 werd hij laureaat van Classic Young Masters, een stichting in Rotterdam die zich inzet voor 
veelbelovende jonge musici. In hetzelfde jaar verleende hij zijn medewerking aan de wereldpremière van Fortress 
Europe van C. Tsoupaki, met het  Asko|Schönberg ensemble. 
Bij de Dutch National Opera Academy zong hij al eerder in het operakoor van Le Nozze di Figaro met het 
Residentie Orkest en kleine solo’s in Alcina (G.F. Händel) onder leiding van Kenneth Montgomery. In 2016 
zong hij de baritonsolo in Die sieben Todsünden van K. Weill in Paradiso, Amsterdam. Concertante uitvoeringen 
waren onder andere het Requiem van G. Fauré, de Johannes Passion (Christus, Pilatus) en verschillende cantates 
van J.S. Bach, Cruci�xion van J. Stainer, Mass of the Children van J. Rutter, Via Crucis van F. Liszt en de 
Markus-Passion van R. Keiser. Met pianiste Mirsa Adami en sopraan Bepke Keersmaekers verzorgde hij een 
recital met liederen en duetten van R. Schumann en W.A. Mozart. Als koor- en ensemblezanger hee� hij ervaring 
opgedaan in een repertoire dat reikt van oude muziek tot eigentijdse componisten.
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Joanna Huszcza
aanvoerder

Joanna Huszcza is een hartstochtelijke speler van kamermuziek, naast haar activiteiten als aanvoerder en solist. 
Ze speelt vaak op belangrijke podia en festivals. 
Zij werd geboren in Warschau en woont nu in Brussel. Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag onder leiding van Enrico Gatti. Na haar afstuderen werd zij door de Muziekacademie van Lodz (Polen) 
uitgenodigd om het bespelen van de historische viool te introduceren in het lesprogramma. Als docent belee� zij 
ook veel plezier aan de intense samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Brussel en de afdeling Oude 
Muziek daarvan. Zij gee� er regelmatig les vanaf 2015. 
Dankbaar denkt zij terug aan de samenwerking met enkele van de meest intelligente en inspirerende 
persoonlijkheden in de muziekwereld. Deze ervaring stelde haar in staat om zelf naar antwoorden te zoeken en 
haar eigen muzikale context te vinden. Het idee dat muziek een taal is hee� haar nooit verlaten en vandaar dat 
zij een speciale belangstelling hee� voor het vocale aspect van het vioolspel.
Jo is net zo gek op ko�e als op een open en vruchtbare muzikale dialoog met haar collega’s. 
Haar trouwe metgezel, de viool, is in 1689 gemaakt door Hendrik Jacobs in Amsterdam. 
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Robert Koolstra 
continuo 

Robert Koolstra studeerde orgel en klavecimbel aan het Noord Nederlands Conservatorium en kreeg daarna 
een studiebeurs voor zijn postgraduate degree aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. 
Hij speelde continuo in diverse ensembles en maakte concertreizen naar Europa, Azië en Amerika.
Als solist is hij regelmatig te horen op orgel en klavecimbel. Hij verleende medewerking aan verschillende 
tv- en radio-opnames.
Als artistiek adviseur en continuospeler is hij verbonden aan het koor en barokorkest van het Luthers Bach 
Ensemble. Onlangs soleerde hij onder de leiding van Ton Koopman met het Luthers Bach Ensemble in 
het klavecimbelconcert F-dur van J.S. Bach.
In 2008-2009 was hij hoofdvakdocent en hoofd van de afdeling klassiek aan het conservatorium in 
Chennai (India) op uitnodiging van dubbele Oscarwinnaar A.R.Rahman. Daarna werkte hij als 
kamermusicus en docent in Montreal (Canada).
Hij organiseerde klavecimbelfestivals in Groningen waar hij de afgelopen jaren integraal alle Partita's, 
de Engelse Suites en het Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach uitvoerde. In het voorjaar van 2017 
voerde het Luthers Bach Ensemble een nieuwe reconstructie uit van de Markus Passion van Bach (1744) 
uit, samengesteld door Robert Koolstra op basis van bestaande cantates van Bach en voorzien van nieuwe, 
door  Koolstra geschreven recitatieven.
Als organist is hij verbonden aan de Remonstrantse gemeente in Groningen. 



Marc Pantus 
regisseur 
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Bas-bariton Marc Pantus is een vocale en theatrale topcast voor de rol van Jezus in de Matthäus Passion. 
Zijn prestaties in alle grote Bachoratoria krijgen lovende recensies. Daarnaast voelt Marc zich zeer thuis 
in de wereld van opera en muziektheater. Hij studeerde aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag 
bij Udo Reinemann en Meinard Kraak, en aan het Steans Institute for Young Artists in Chicago, waar 
hij les had van onder andere �omas Allen, Christa Ludwig, Barbara Bonney, Elisabeth Söderström en 
Roger Vignoles. Margreet Honig staat hem tegenwoordig bij in zijn vocale ontwikkeling.
Hij trad op met onder andere het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest, Het 
Nederlands Kamerorkest, het Asko|Schönberg ensemble, het Noord-Nederlands Orkest, de Nederlandse 
Bachvereniging, �e Royal Philharmonic Orchestra en de Bochumer Symphoniker, onder leiding van 
dirigenten als Edo de Waart, Kenneth Montgomery, Reinbert de Leeuw, Paul McCreesh en Jos van 
Veldhoven. Als operazanger was Marc actief in uiteenlopende rollen, van Telemanns Pimpinone bij het 
Combattimento Consort tot de familie-opera Reimsreisje bij De Nationale Opera. Marc werkte mee aan 
verschillende CD-opnamen, waaronder die van de populaire Nederlandse hertaling van de Matthäus 
Passion door Jan Rot. In 2013 verscheen zijn eerste solo-CD, gewijd aan werk van Nederlandse 
componisten op teksten van Heinrich Heine.
Ook als regisseur en vormgever is Marc actief. Voor Stichting de Dorpsbruilo� en Cappella Amsterdam 
maakte hij Svadebka! met op het programma Les Noces en Histoire du Soldat van Strawinsky. Met zijn 
eigen operagezelschap i piccoli holandesi bracht Marc een serie zeer succesvolle komische barokopera’s 
ten gehore, zoals Terremoto, Farfalletta e Lirone van Francesco Conti, en maakte hij twee opera’s rond 
de �guur van Don Quichot. Voor de Magische Muziekfabriek met de Radio Kamer Philharmonie zong 
en regisseerde hij de opera El Retablo de Maese Pedro van Manuel de Falla. Voor het herenensemble 
Frommermann maakte hij de in de pers geroemde ode aan Schubert, FrommerFranz. Marc Pantus 
werkte als regisseur samen met het Luthers Bach Ensemble in een enscenering van de wereldlijke 
cantaten van Johann Sebastian Bach en was in 2016 zowel de regisseur als de vertolker van de 
Christuspartij van de scenische opvoering van de Matthäus Passion bij dit ensemble. 
Dit jaar regisseert hij bij hetzelfde ensemble de Johannes Passion. 
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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 een actie voor reconstructie van het voormalige Schnitgerorgel 
(1699/1717) van de Lutherse kerk in Groningen. Het klinkende resultaat van deze succesvolle actie, het 
door Bernhardt Edskes gebouwde barok-orgel, kon in het reformatiejaar 2017 in gebruik worden genomen.  
Zo herlee� in de Lutherse kerk in Groningen een historische praktijk waarin bij de uitvoering van 
Bachcantates het orgel als continuo-instrument wordt ingezet.  Het is een interessante ontwikkeling die in 
de barokke uitvoeringspraktijk landelijk de aandacht trekt.



Luthers Bach Ensemble
Solisten

William Knight       Evangelist
 
Henk Timmerman        Christus 

Anna Kellnhofer        sopraan

Robert Kuizenga        altus

Johannes Weiss        tenor 

Joris van Baar        bas

Musici

Joanna Huszcza   aanvoerder / d'amore 

Francesco Bergamini  viool I

Rebecca Huber   viool II

Louella Alatiit    viool II / d'amore

Zdenka Prochazkova  altviool

Roberto Alonso Álvarez  cello 

Takeshi Sudo  viola da gamba 

Silvia Jiménez Soriano violone

Hugo Rodríguez Arteaga fagot

Yongcheon Shin   oboe I 

Simon Böckenho�  oboe II 

Israel Golani   luit

Robert Koolstra  continuo 

Sopranen:

Elsbeth Mulder
Eline Jongsma
Sanne Brederoo (dienares)
Joske van der Hoeven
Anna Kellnhofer (solist)

Alten: 

Wilko Koekoek
Marieke Bouma
Eleanor Hyde
Robert Kuizenga (solist) 

Tenoren:

Gerard Boukes
Joost Hurkmans
Gerben Bos (dienaar)
Johannes Weiss (solist)

Bassen:

Luuk Dijkhuis
Henk Timmerman (Christus)
Michiel de Vries (Petrus)
Joris van Baar (solist)

Kleinkoor LBE
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Projectkoor Lutherse Bach Academie 

Sopranen:

Aa�e Kuiper
Annelies Tichelaar
Annemarieke Berends
Annemiek Moeken
Gera Nijhof
Jikke Barwegen
Margreet Ebels
Pauline R. van der Willik
Susan Scheeren
Fabiola Franzky

Alten: 

Annie Evie Beukema
Brigitte Sijm
Ellis Dijkema
Gera Stuurwold
Gerda Elsinga
Hermine de Knij�
Olga Schoonheim
Wieke Leemhuis
Wietske Koopmans
Rika Bos

Tenoren:

Frank van Es
Gonard Wagenaar
Harald Schneider
Haye bij de Weg
Ite Meerveld
Richard Bos
Sybren Bouwer
Wolter Karsijns
Date Jan Jongsma

Bassen:

Casper Jongsma 
Harry Zuur
Lambert de Bont
Marten Wierenga
Peter Duijst
Sytze Verbeek
Willem de Haas
Oege Mollema
Arjan Roorda 
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 Het LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

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. 

 

Over het Luthers Bach Ensemble 
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Over de Lutherse Bach Academie

De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble met het doel geoefende 
amateurs in de gelegenheid te stellen om met orkest en vocale solisten van het Luthers Bach Ensemble 
koorwerken te zingen op basis van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.
Ieder half jaar worden geïnteresseerden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de projecten. 
De omvang van het koor ligt rond de 30-35 zangers. Er zijn minimaal twee projecten per jaar.
Voor opgave voor de Messiah 2019 zie de website www.luthersbachensemble.nl onder LBA.
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Wij zoeken Vrienden en Gulle Gevers

Het LBE zoekt sinds kort Gulle Gevers. Uw steun voor langere tijd is onmisbaar. 
Willen wij op langere termijn de bewezen kwaliteit behouden en daarnaast die prachtige programma’s 
laten uitvoeren, dan kunnen wij dat niet alleen.
Is dit wat voor u? Stuur dan een berichtje naar info@luthersbachensemble.nl  (mw. Titia Siekmans) en 
wij handelen graag de zakelijke kant voor u af. 
Wordt  u Gulle Gever voor vijf  jaar dan is uw bijdrage middels de ANBI regeling volledig in vijf jaar 

downloaden: een notaris is overbodig.

Vrienden/donateurs voor €50 per jaar, u krijgt daarvoor €5,00 korting voor maximaal 2 kaarten per 
concert, gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuws-
brief, een programma boekje en 1 pauzedrankje.

Sponsors/gulle gevers voor €250,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor voor 1 concert per jaar 
2 vrijkaarten en voor de andere concerten € 10,00 korting voor max 2 kaarten, 2e rang , gereserveerde 
2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuwsbrief, een programma 
boekje en 1 pauzedrankje.

Sponsors/gulle gevers voor €500,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor voor 3 concert per jaar 
2 vrijkaarten en voor de andere concerten € 10,00 korting voor max 2 kaarten, 2e rang , gereserveerde 
2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuwsbrief, een programma 
boekje en 1 pauzedrankje.

Sponsors/gulle gevers voor €1000,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor 2 vrijkaarten voor alle 

per jaar een nieuwsbrief, een programma boekje en 1 pauzedrankje.
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Komende concerten van het Luthers Bach 
Ensemble en de Lutherse Bach Academie

Beroemde motetten

zaterdag 15 juni  19:30 uur Jacobuskerk Zeerijp
zondag 16 juni  15:00 uur Lutherse kerk Groningen

programma
motetten van Giovanni Bassano, H.L. Hassler, Orlando di Lasso, M. Praetorius en meer..
motetkolorierungen voor orgel van Heinrich Scheidemann

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor)
Robert Koolstra & Tymen Jan Bronda (orgel soli)

CD-presentatie bas-solocantates

vrijdag 6 september 20:15 uur Lutherse kerk Leeuwarden
zondag 8 september 15:00 uur Lutherse kerk Groningen

programma 
J.S. Bach, bas-solo cantate Der Friede sei mit dir BWV 158
J.S. Bach, cantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen  BWV 56
J.S. Bach, bas-solo cantate Ich habe Genung BWV 82

De Australische bas-bariton David Greco is het middelpunt van deze nieuwste Bach-cd. Zijn stem, 
wereldwijd geroemd door grootheden als Emma Kirkby en Ton Koopman, was al vele malen in Europa 
en met name Nederland te horen. De cd-opnames vonden plaats bij het nieuwe barok-orgel van de 
Lutherse Kerk Groningen.

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (solist & barok-orkest)
David Greco (bariton)

Vier Jaargetijden

woensdag 9 oktober  Walburgiskerk Zutphen (o.v.)
donderdag 10 oktober  Nieuwe kerk Den Haag
zaterdag 12 oktober  De Oosterpoort Groningen
zondag 13 oktober   Parkstad Limburg �eaters

programma
Le quattro stagioni, Antonio Lucio Vivaldi
Concerto grosso in d Op. 3 nº11, Vivaldi
Nisi Dominus RV 608 in g, Vivaldi

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (solist & barok-orkest) o.l.v. Rachel Podger
Robert Kuizenga (countertenor)
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Ich habe meine Zuversicht
zondag 6 oktober  19:00 uur Grote Kerk Leeuwarden
zondag 20 oktober  10:00 uur Martinikerk Groningen

programma
J.S. Bach, cantate Ich habe meine Zuversicht BWV 188 (reconstr. Pieter Dirksen)
J.S. Bach, Lutherse Mis in g BWV 235

Pieter Dirksen: ‘Mijn editie van Bachs cantate “Ich habe meine Zuversicht” (BWV 188) werd gepubliceerd als 
deel van de Stuttgarter Bach-Ausgaben (Carus-Verlag). De bronnen van deze cantate zijn zeer onvolledig 
overgeleverd, van de Sinfonia resteren slechts de laatste 34 maten. Ik heb een nieuwe reconstructie gemaakt 
van deze Sinfonia met behulp van  het laatste deel van het clavecimbelconcert in d, BWV 1052/1052a, en de 
rest van de cantate samengesteld op basis van het gefragmenteerd overgeleverde bronnenmateriaal.’ 

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (solist & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
�eo Jellema (orgel)
Antje van der Tak (sopraan)
David van Laar (altus)
nnb (tenor)
Henk Timmerman (bas)

Ein deutsches Requiem
vrijdag 1 november  20:00 uur Grote kerk Leeuwarden
zaterdag 2 november  20:00 uur Der Aa-kerk Groningen
zondag 3 november  10:00 uur Lutherse kerk (cantatedienst)

programma
Ein deutsches Requiem nach Worten der heiligen Schri�, op. 45, Johannes Brahms

uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & solisten) o.l.v. Tymen Jan Bronda
quatre-mains vleugel

Handel’s Messiah
zaterdag 14 december  19:30 uur Nicolaikerk Appingedam
zondag 15 december  15:00 uur Der Aa-kerk Groningen
woensdag 25 december  10:00 uur Lutherse kerk Groningen (cantatedienst)

programma 
George Frideric Handel, Messiah (HWV 56)

uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v.  Tymen Jan Bronda
Lucie Chartin (sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor) | Benedict Hymas (tenor) | David Greco (bas)

voorverkoop:
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53 | Boekhandel Daan Nijman Roden, 
Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG | Wereldwinkel, Loppersum 

En via de ticketshop op onze website www.luthersbachensemble.nl 37



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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Drie solocantates van Bach op cd
Het LBE hee� onlangs een nieuwe cd opgenomen. Goed nieuws is dat het internationale label 
Brilliant Classics de uitgave zal verzorgen, inclusief de distributie op Spotify en iTunes . 

Op deze cd staan Bachs mooiste solocantates voor bas-bariton:

- Der Friede sei mit dir BWV 158
- Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56
- Ich habe genung BWV 82

De Australische bas-bariton David Greco is stersolist. De opnames vonden plaats in de Lutherse 
Kerk in Groningen bij de Schnitgerkopie van Bernhardt Edskes. 

Prijs: € 15 

U kunt alvast intekenen op deze nieuwe cd door op de website www.luthersbachensemble.nl een 
bestelling te plaatsen. Bij de release (1 augustus 2019) zullen wij U deze cd snel toesturen.

Van harte aanbevolen door het LBE-cdteam! 
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Lucas Cranach de jongere, Dessauer Avondmaal (1565) - Van links naar rechts een reeks Lutheraanse voormannen, 
vierde van links is Luther, dan komt links van Christus vorst Georg III van Dessau- Anhalt.  Rechts naast Christus zitten 
Melanchton en andere vooraanstaande Lutheranen. De  schenker is waarschijnlijk een zelfportret van de schilder 
Lucas Cranach de jongere. De knielende man links is Joachim, vorst van Dessau. Het paneel hangt tegenwoordig  
in de Johanniskirche in Dessau maar bevond zich oorspronkelijk bij diens graf in  de ho�erk Sankt Marien. 



42
Gerrit van Honthorst, De loochening van Petrus  (1610)



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!   Volg ons ook op Instagram!

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
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)612964199

Inspiciënt: Ite-Harm Meerveld, 
Oege Mollema (podium)
Floor Manager: Titia Patberg
Choir Manager LBE: Henk Timmerman

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

Floormanagement: Titia Patberg, Ite Harm Meerveld, Janneke Luttje, Roelie Karsijns, Erwin Poppen,  
Hester de Ruiter, Harriette Gunnink
Coördinatie kassa: Nanne Jan de Jong
Fotogra�e: Titia Patberg
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Marc Pantus
Vertaling: Bram Wierenga 
Redactie: Marlite Halbertsma 
Ontwerp en opmaak programmaboekje: Guus van Nunen - gemakpc.nl

Voor meer informatie en het laatste nieuws, kijk op onze nieuwe website  www.luthersbachensemble.nl

Erwin de Vries (penningmeester beheer) 

43

Adviseur: Carel Alons 

Choir Manager LBA: Betty Knigge
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