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ZA 21 JAN - 20 UUR CONCERT LUTHERSE KERK GRONINGEN   

ZO 22 JAN - 10 UUR CANTATEDIENST  LUTHERSE KERK GRONINGEN  

ZO 5 FEB - 19 UUR CANTATEDIENST GROTE KERK LEEUWARDEN



LIEBSTER JESU, 
MEIN VERLANGEN

Programma
J.S. Bach - Liebster Jesu, mein Verlangen (Cantate BWV 32)
A. Marcello - Hoboconcerto in d  
G.P. Telemann - Sonata voor viola da gamba & basso continuo in e  
H. Purcell - Devotional Songs

Entree: (vriend & student alleen via ticketshop, niet in de boekhandels verkrijgbaar) Groningen €20 
| vriend €15 | student €10 Voorverkoop: Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbinge-
straat 53 | Boekhandel Daan Nijman Roden, Heerestraat 87. U kunt op www.luthersbachensemble.nl  
uw kaarten reserveren of via 06 149 22 638 (wo en do tussen 18-21 u).

2017 belooft een bijzonder barokjaar te worden. 
In maart zal Robert Koolstra zijn versie van de 
Markus-Passion laten klinken. Mozart (Requiem) 
en Zelenka (Miserere) worden in mei door het 
projectkoor van de Lutherse Bach Academie 
ten gehore gebracht. En we kijken vooruit naar 
oktober 2017, waarin een nieuw barokorgel 
op de oosttribune van de Lutherse kerk aan de 
Haddingestraat in Groningen zal herrijzen. 
In de kille wintermaand januari kiest het LBE voor 
een bijzonder warme en frêle Bachcantate ‘Lieb-
ster Jesu mein Verlangen’ (BWV 32), passend bij 
het feest van Epifanie. Het feest van Epifanie of 
Openbaring (van de goddelijke aard van Chris-
tus) herdenkt drie belangrijke momenten uit het 
leven van Jezus: de aanbidding der Wijzen uit 
het Oosten; de doop in de Jordaan en de bruiloft 
in Kana, toen Jezus water in wijn veranderde. Dit 
feest wordt op 6 januari gevierd. 
De evangelietekst die bij deze cantate hoort, gaat 
over de twaalfjarige Jezus die met zijn ouders na 
de viering van het Pesachfeest in Jeruzalem op 
de terugweg Nazareth ineens was verdwenen en 
pas na enkele dagen door zijn ouders in de tem-

pel in Jeruzalem werd teruggevonden in discussie 
met joodse leraren. Jezus zei tegen zijn 
bezorgde ouders: ‘Wist u niet dat ik in het huis 
van mijn Vader moest zijn?’ In deze cantate gaat 
de ziel in dialoog met Jezus. Nadat de ziel en 
Jezus elkaar gevonden hebben, klinkt een 
opgelucht ‘Nun verschwinden alle Plagen’. 
In de cantate zingen twee solisten, de Parijse 
sopraan Myriam Arbouz en de Canadese bas 
Jonathon Adams. Beiden studeerden in Amster-
dam aan het conservatorium, specialisatie Oude 
Muziek. Naast de twee vocale solisten krijgen de 
musici van het barokorkest ook de moge-
lijkheid te soleren. In het concert van 21 januari 
hoort u diverse solistische bijdragen van onder 
meer hoboïst Robert de Bree en gambiste Nika 
Zlataric. 
De cantatedienst van 22 januari – waarin BWV 
32 centraal staat - zal worden geleid door 
Ds. Hans Mudde. Hans Mudde is bekend als 
zoon van de bekende Lutherse kerkmusicus 
Willem Mudde en vanwege zijn muzikale 
bijdragen aan de kerkmuziek.
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