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Programma 
 

Messiah, an Oratorio
 
Georg Frideric Handel, op. HWV 56

     1. First Part *

     2. Second Part

     Pauze na ‘Li� up your heads’ (no. 30)

     3. �ird Part 

* Ter gelegenheid van de inzet van het nieuwe barokke continuo-orgel van Bernhardt Edskes speelt Robert 
Koolstra in Appingedam na de eerste akte twee delen uit Handels Concerto II in Bes grote terts.

  

 

  

 

 

* Ter gelegenheid van de inzet van het nieuwe barokke continuo-orgel van Bernhardt Edskes speelt Robert 
Koolstra in Appingedam na de eerste akte twee delen uit Handels Concerto II in Bes grote terts.



4 Edward Edwards, Interior View of Westminster Abbey on the Commemoration of Handel (1784)4



Voorwoord
Handels Messiah is in Engeland veruit de populairste barokcompositie, zeker in de periode voor de kerst. En 
dat is heel begrijpelijk. Het is een fascinerend werk, waarin zowel het koor als de solisten muziek mogen zingen, 
dat niet alleen heel mooi is maar ook de aan de teksten verbonden emoties weet op te roepen. De vreugde over 
de geboorte van het kind belee� de toehoorder mee evenals de verlatenheid van de man van smarten of de 
woede van de volkeren tegen ‘the Lord’. Handel toonde zich in �e Messiah een grootmeester; en dat alles in 
drie weken tijd. 
De Lutherse Bach Academie zal ongetwijfeld zorgen voor een heerlijke uitvoering, mede natuurlijk ook 
dankzij vier uitstekende solisten. Drie daarvan kennen we inmiddels heel goed; Robert Kuizenga, Lucie 
Chartin en David Greco hebben al vaker aan concerten van de Lutherse Bach Academie bijgedragen. Dat 
geldt niet voor tenor Benedict Hymas. Wel hee� hij drie jaar geleden meegewerkt aan de uitvoering van de 
Mariavespers van Monteverdi als ‘hault contre’ en hij zong  toen wonderschoon. Ik verheug me zeer hem 
het feest van de Messiah te zien en horen openen met het ‘comfort ye my people’. 
Naast de drie uitvoeringen van de volledige Messiah worden delen ervan ook ten gehore gebracht in de 
Lutherse Kerk in Groningen tijdens de dienst op kerstmorgen. Een waar kerstfeest zal dat zijn. 
Vermeldenswaard is ook dat bij het concert in Appingedam gebruik wordt gemaakt van een nieuw, 
transporteerbaar continuo-orgel, gebouwd door orgelbouwer Bernhardt Edskes. Het is veel groter dan 
het gewone ‘kistorgel’ en zal dan ook bijdragen aan een vollere en meer historische klank. De vele 
orgelkenners onder de bezoekers vinden op pagina 23 een uitgebreide beschrijving van deze nieuwe loot 
aan de Edskes-stam.

De concerten van het Luthers Bach Ensemble en de Academie zijn ondenkbaar zonder de ondersteuning 
van vrijwilligers, subsidiegevers, sponsors en donateurs. 
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, 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

55



6

Handels Messiah
Wat de Matthäus-Passion van Bach voor Pasen is, is de Messiah van Handel voor Kerstmis. Anders dan de 
Matthäus die na de dood van Bach heel lang niet werd opgevoerd, hee� de Messiah altijd op het 
programma gestaan.  
Na een verblijf in Italië aan verschillende vorstenhoven (1704-1710) en een periode aan het hof van 
Hannover, nam Handels carrière een beslissende wending toen hij zich in 1712 de�nitief in Londen 
vestigde. In Londen bestond een groot publiek voor Italiaanse opera’s, een genre waar Handel  zich in had 
bekwaamd. Anders dan op het Continent waren er tal van theaters en concertzalen waar het publiek tegen 
betaling welkom was, los van hof of kerk. 
Handel ontwikkelde zich in Londen tot een succesvol muzikale ondernemer, die zijn inkomsten vergrootte 
door beleggingen op de beurs. Hij organiseerde zijn eigen producties, eerst Italiaanse opera’s (met 
Italiaanse zangers) en toen dat uit de mode raakte, componeerde hij oratoria. Oratoria en opera’s zijn 
muziekvorm die dicht bij elkaar liggen. Een oratorium is een opera op basis van bijbelse, mythologische of 
historische verhalen. Een oratorium kent echter geen actie op het toneel en geen balletscènes. Omdat er bij 
het oratorium geen kostuums en decors aan te pas komen, is de productie veel goedkoper dan die van een 
opera. 
Handel was in Engeland zo populair dat in 1737 voor hem een standbeeld opgericht werd in Vauxhall, een 
attractiepark waar zijn composities in de open lucht werden uitgevoerd, ook die voor orgel (onder een 
afdak in een apart paviljoen). Dat standbeeld (van François Roubilliac) is het eerste standbeeld dat ooit 
voor een componist werd opgericht. Anders dan Johann Sebastian Bach werd Handel vaak geportretteerd.  
Rond 1740 werd Handels succes minder en hij overwoog terug te gaan naar Duitsland of voorlopig te 
stoppen met componeren. Maar Charles Jennens, de schrijver van zijn libretti, nam daar geen genoegen 
mee. In de zomer van 1741 presenteerde Jennens het libretto voor de Messiah aan Handel. Handel kreeg 
meteen inspiratie en schreef binnen drie weken de muziek voor de Messiah. De première van de Messiah 
vond onder zijn leiding plaats op 13 april 1742 in een theater in Dublin. Een deel van de opbrengst was 
bestemd voor liefdadige doelen, een strategie die hij ook later in Londen toepaste om de kritiek te pareren 
dat religie niet thuishoorde in een theater. 
De Messiah uit 1742 is een oratorium, maar verschilt van zijn eerdere oratoria. De Messiah kent een 
tamelijk gelijk opgaande afwisseling tussen solo- en koorgedeeltes: de verhouding is ongeveer drie tegen 
twee, anders dan in zijn opera’s en oratoria waar de koren minder talrijk zijn en ook veel korter. De koren 
uit de Messiah sluiten aan bij de vorm van Duitse oratoria zoals die van Telemann, met imposante 
koorpartijen met alle stemmen in hetzelfde strakke ritme. 
In de Messiah wordt aan de hand van diverse teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament de komst van 
Christus aangekondigd, diens lijden en sterven en ten slotte de verrijzenis. Er zijn drie delen, net als in een 
opera. De teksten zijn van Bijbelse origine – met lichte aanpassingen – maar de rangschikking en keuze 
verraadt hun oorsprong uit het gebedenboek van de Anglicaanse Kerk, het Book of Common Prayer. 
Daarin worden voor de verschillende dagen van het kerkelijk jaar, in samenhang met de Anglicaanse 
liturgie, allerlei bijbelteksten naast- en door elkaar geplaatst voor dagelijks gebruik van de gelovige en de 
gemeente. 
De Messiah is een religieus werk, maar van meet af aan bedoeld voor de concertzaal en niet voor de kerk. 
Dit voorbeeld zal later navolging vinden, zoals in de Missa solemnis van Beethoven en Ein Deutsches 
Requiem van Brahms. 
Het publiek in Dublin was meteen enthousiast en dat enthousiasme nam in de decennia daarna alleen 
maar toe, eerst in Engeland en daarna in Europa. Mozart dirigeerde in 1789 een bewerking van Handels 
Messiah in Wenen. Dat was geen verbeterde versie, want, zo zei hij, ‘niemand weet beter dan Handel welke 
muzikale e�ecten werken. Elk van zijn keuzes slaat in als een bliksemschicht.’

Marlite Halbertsma

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.
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Tussen 26 mei en 5 juni 1784 werd in Westminster Abbey het Handel Commemoration Festival 
gehouden, om de vijfentwintigste verjaring van Handels sterfdag te herdenken. Het werd een 
legendarische uitvoering van de Messiah, met 4500 bezoekers en 435 zangers en musici. Vanaf dit 
moment werd de uitvoering van de Messiah een politieke traditie en markeerde tevens de overgang 
naar een nieuwe muziekpraktijk van steeds grotere bezettingen. 
Het nieuwe Samuel Green orgel voor de kathedraal van Canterbury werd tijdelijk opgebouwd in de 
Westminster Abbey, met een speeltafel / continuoklavier op afstand van het orgel om de bespeler 
daarvan dichter bij de dirigent te brengen. Men kon met deze toetsen ook het klavecimbel bespelen. 
De afstand tussen de klavieren en het orgel was maarliefst 5,8 meter! Volgens Charles Burney (Engelse 
doctor in de musicologie 1726-1814) waren deze aparte speeltafels door Handel geïntroduceerd voor 
gebruik in zijn oratoria. In de negentiende eeuw leidde deze  grootschaligheid er toe dat de technische 
eisen die aan het orgel werden gesteld, tot het uiterste werden aangescherpt en uitgebreid.

Westminster Abbey in Londen tijdens het Handel Commemoration Festival in 1784 

Het Handel Commemoration Festival in 1784
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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 
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 



Messiah - Georg Frideric Handel

First part            Eerste deel

Teksten & vertalingen

1.Symphony 
Grave - allegro moderato 
 
2. Recitative - tenor 
Comfort ye, comfort ye My people, saith 
your God. Speak ye comfortably to 
Jerusalem, and cry unto her, that her warfare 
is accomplished, that her iniquity is 
pardoned. �e voice of him that crieth in the 
wilderness: 'Prepare ye the way of the Lord, 
make straight in the desert a highway for our 
God.' 

Symphony 
Grave - allegro moderato 
 
Recitatief - tenor (Jes. 40:1-3) 
Weest getroost, weest getroost Mijn volk: zo 
spreekt uw God. Spreekt vanuit uw hart tot 
Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd is 
volbracht, dat haar ongerechtigheid is 
vergeven. De stem van een roepende in de 
woestijn: 'Bereidt de weg des Heren, e�ent in 
de woestijn een baan voor onze God.' 

 
3. Air - tenor 
Every valley shall be exalted, and every 
mountain and hill made low, the crooked 
straight, and the rough places plain. 

Aria - tenor (Jes. 40:4) 
Elk dal zal verhoogd worden en elke berg en 
heuvel geslecht. Wat krom is zal recht en wat 
ruw is zal vlak gemaakt worden. 

 
4. Chorus 
And the glory, the glory of the Lord shall be 
revealed, and all �esh shall see it together, for 
the mouth of the Lord hath spoken it. 

Koor (Jes. 40:5) 
En de heerlijkheid des Heren zal zich 
openbaren en door alle volken aanschouwd 
worden, want God hee� het gezegd. 

 
5. Recitative - bass 
�us saith the Lord of Hosts:  
yet once, a little while, and I will shake the 
heavens, and the earth, the sea, and the dry 
land; and I will shake all nations; and the 
desire of all nations shall come. �e Lord 
whom ye seek, shall suddenly come to His 
temple, even the messenger of the covenant, 
whom ye delight in. Behold, He shall come, 
saith the Lord of Hosts. 
 

Recitatief - bas (Hag. 2:7-8; Mal. 3:1) 
Zo spreekt de Heer der heerscharen: nog 
even, een ogenblik nog en Ik zal de hemelen, 
de aarde, de zee en het droge land doen 
schudden; en Ik zal alle naties doen beven en 
aller verlangen zal vervuld worden. Weldra 
zal Hij naar Zijn tempel komen, de Heer die 
gij zoekt, namelijk de engel des verbonds, 
wiens komst u met vreugde tegemoet ziet. 
Zie, Hij zal komen, zo spreekt de Heer der 
heerscharen. 

 
6. Air - alto 
But who may abide the day of His coming? 
And who shall stand when He appeareth? 
For He is like a re�ner's �re. 
 

Aria - alt (Mal. 3:2) 
Maar wie zal de dag van Zijn komst 
verdragen? Wie zal stand houden als Hij 
verschijnt? Want Hij is als het vuur van een 
smelter.
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7. Chorus 
And He shall purify the sons of Levi, that 
they may o�er unto the Lord an o�ering in 
righteousness. 

Koor (Mal. 3:3) 
Hij zal de zonen van Levi zuiveren, opdat zij 
in gerechtigheid de Heer een o�er kunnen 
brengen. 

 
Recitative - alto 
Behold, a virgin shall conceive,  
and bear a son, and shall call His name: 
Emmanuel, 'God with us.' 

Recitatief - alt (Jes. 7:14) 
Zie, een maagd zal zwanger worden en een 
zoon baren, en Zijn naam zal luiden: 
Emmanuel, 'God met ons.' 

 
8. Air - alto 
O thou that tellest good tidings to Zion, get 
thee up into the high mountain. O thou that 
tellest good tidings to Jerusalem, li� up thy 
voice with strength, li� it up, be not afraid, 
say unto the cities of Judah: 'Behold your 
God!' Arise, shine, for thy light is come, and 
the glory of the Lord is risen upon thee. 

Aria - alt (Jes. 40:9; 60:1) 
O, gij die Sion goede tijding brengt, klim op 
de hoge berg. O, gij die Jeruzalem goede 
tijding brengt, verhef uw stem met kracht, 
vrees niet, zeg tegen de steden van Juda: 
'Ziedaar, uw God!' Sta op, word verlicht, 
want uw Licht komt en de heerlijkheid des 
Heren gaat over u op. 

 
Chorus 
O thou that tellest good tidings to Zion, good 
tidings to Jerusalem, arise, say unto the cities 
of Judah: 'Behold your God!' �e glory of the 
Lord is risen upon thee. 

Koor (Jes. 40:9) 
O, gij die Sion goede tijding brengt, goede 
tijding aan Jeruzalem, verhef u, zeg tot de 
steden van Juda: 'Ziedaar, uw God!' De 
heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. 

 
9. Recitative - bass 
For behold, darkness shall cover the earth, 
and gross darkness the people. But the Lord 
shall arise upon thee, and His glory shall be 
seen upon thee. And the gentiles shall come 
to thy light, and kings to the brightness of thy 
rising. 

Recitatief - bas (Jes. 60:2,3) 
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en 
diepe duisternis de volkeren. Maar over u zal 
de Heer opgaan en Zijn heerlijkheid zal over 
u schijnen. En de ongelovigen zullen opgaan 
naar uw licht en koningen naar de glans van 
uw opkomst.

 
10. Air - bass 
�e people that walked in darkness have seen 
a great light; and they that dwell in the land 
of the shadow of death, upon them hath the 
light shined. 

 
Aria - bas (Jes. 9:1) 
Het volk dat in duisternis wandelt hee� een 
groot licht gezien; zij die wonen in het land 
van schaduw en dood, over hen hee� het 
licht geschenen. 

 
11. Chorus           Koor (Jes. 9:5)
For unto us a Child is born, unto us a Son is 
given, and the government shall be upon His 
shoulder; and His name shall be called: 
Wonderful, Counsellor, �e Mighty God, 
�e Everlasting Father, �e Prince of Peace.  
 

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn 
schouders; en Zijn naam zal luiden: 
Wonderbare Raadsman, Machtige God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. 
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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.



16. Air - soprano 
Rejoice greatly, o daughter of Zion! Shout, o 
daughter of Jerusalem! Behold thy King 
cometh unto thee! He is the righteous 
Saviour, and He shall speak peace unto the 
heathen. 

Aria - sopraan (Zach. 9:9,10) 
Verheug u zeer, o dochter van Sion! Juich, o 
dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt 
tot u! Hij is de Red der vol rechtvaardigheid. 
Hij zal de volkeren vrede verkondigen. 

 
Recitative – alto  
�en shall the eyes of the blind be opened, 
and the ears of the deaf unstopped. �en 
shall the lame man leap as an hart, and the 
tongue of the dumb shall sing. 

Recitatief - alt (Jes. 35:5,6) 
Dan zullen de ogen der blinden geopend 
worden en de oren der doven ontsloten. Dan 
zal de lamme springen als een hert, en de 
tong van de stomme zal zingen. 

 

12. Pastoral Symphony (Pifa) Pastorale Symfonie 
 
13. Recitative - soprano 
�ere were shepherds abiding in the �eld, 
keeping watch over their �ock by night.  
And lo, the angel of the Lord came upon 
them, and the glory of the Lord shone round 
about them, and they were sore afraid. 

Recitatief  sopraan (Luc. 8-9) 
Er waren herders in het veld, die des nachts 
de wacht hielden over hun kudde.  
En zie, de engel des Heren stond bij hen en 
de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en 
zij waren zeer bevreesd

Recitative - soprano 
And the angel said unto them: 'Fear not, for 
behold, I bring you good tidings of great joy, 
which shall be to all people. For unto you is 
born this day, in the city of David, a Saviour, 
which is Christ the Lord.' 
 

Recitatief - sopraan (Luc. 2:10,11) 
En de engel sprak tot hen: 'Vreest niet, want 
zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel 
het volk zal ten deel vallen. Want onder u is 
heden geboren, in de stad van David, een 
Redder, Christus de Heer.

14. Recitative - soprano 
And suddenly there was with the angel a 
multitude of the heavenly host, praising God 
and saying: 

Recitatief - sopraan (Luc. 2:13) 
En plotseling was er bij de engel een grote 
hemelse legermacht, die God loofde met de 
woorden:

15. Chorus 
'Glory to God in the highest, and peace on 
earth, goodwill towards men.' 

Koor (Luc. 2:14) 
'Ere zij God in den hoge, vrede op aarde, in 
de mensen een welbehagen.' 
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Second part           Tweede deel

19. Chorus 
Behold the Lamb of God, that taketh away 
the sin of the world. 

Koor (Joh. 1:29) 
Zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld 
wegneemt. 

 
20. Air – alto  
He was despised and rejected of men; a man 
of sorrows and acquainted with grief. He 
gave His back to the smiters, and His cheeks 
to them that plucked o� the hair; He hid not 
His face from shame and spitting. 
 
 

Aria - alt (Jes. 53:3; 50:6) 
Hij werd veracht en verworpen door de 
mensen; een man van smarten, bezocht met 
leed. Hij gaf Zijn rug aan die Hem sloegen, 
Zijn wangen aan die Zijn haar uittrokken; Hij 
verborg Zijn gezicht niet voor spot en 
speeksel. 

21. Chorus 
Surely, He hath borne our griefs, and carried 
our sorrows. He was wounded for our 
transgressions. He was bruised for our 
iniquities. �e chastisement of our peace was 
upon Him. 
 

Koor (Jes. 53:4,5) 
Waarlijk, onze zwakheden hee� Hij op zich 
genomen, onze smarten hee� Hij gedragen. 
Om onze overtredingen werd Hij gewond, 
verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De 
straf, die ons vrede brengt, droeg Hij.

22. Chorus 
And with His stripes we are healed. 

Koor (Jes. 53:5) 
Door Zijn striemen worden wij genezen. 

 
23. Chorus 
All we like sheep have gone astray, we have 
turned every one to his own way. And the 
Lord hath laid on Him the iniquity of us all. 
 
 

Koor (Jes. 53:6) 
Wij allen dwaalden als schapen, wij gingen 
ieder onze eigen weg. En God hee� de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 
neerkomen.

 

17. Duet - soprano and alto  
 
He shall feed His �ock like a shepherd, and 
He shall gather the lambs with His arm, and 
carry them in His bosom and gently lead 
those that are with young. Come unto Him, 
all ye that labour, and are heavy laden, and 
He will give you rest. Take His yoke upon 
you, and learn of Him, for He is meek and 
lowly of heart, and ye shall �nd rest unto 
your souls. 

Duet - sopraan en alt  
 (Jes. 40:11;Matth. 11:28,29) 
Hij zal Zijn kudde weiden als een herder, en 
Hij zal de lammeren bijeen brengen met Zijn 
arm, Hij zal ze aan Zijn hart drukken en zij 
die zogen zal Hij zachtmoedig leiden. Komt 
tot Hem, allen die belast en beladen zijt en 
Hij zal u rust geven. Neemt Zijn juk op en 
leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en 
nederig van hart, en gij zult rust vinden voor 
uw zielen.

18. Chorus 
His yoke is easy and His burthen is light. 

Koor (Matth. 11:30) 
Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.
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Pauze

24. Recitative - tenor 
All they that see Him, laugh Him to scorn; 
they shoot out their lips, and shake their 
heads, saying: 

Recitatief - tenor (Ps. 22:8) 
Allen die Hem zien, bespotten Hem, tuiten 
hun lippen, en schudden hun hoofd, terwijl 
ze zeggen: 

 
25. Chorus 
He trusted in God, that He would deliver 
Him; let Him deliver Him, if He delight in 
Him. 

Koor (Ps. 22:9) 
Hij vertrouwde op God, die Hem verlossen 
zou; laat God Hem bevrijden, als Hij in Hem 
Zijn welbehagen vindt. 

 
26. Recitative - tenor 
�y rebuke hath broken His heart, He is full 
of heaviness. He looked for some to have pity 
on Him, but there was no man, neither found 
He any to comfort Him. 

Recitatief - tenor (Ps. 69:21) 
Uw smaad hee� Zijn hart gebroken, Hij is 
zeer verzwakt. Hij wachtte op een teken van 
mededogen, maar er was niemand, noch 
kwam iemand Hem troosten. 

 
27. Air - tenor 
Behold, and see if there be any sorrow like 
unto His sorrow. 

Aria - tenor (Klaagl. 1:12) 
Aanschouw, en zie of er een smart is, gelijk 
aan Zijn smart. 

 
28. Recitative - tenor 
He was cut o� out of the land of the living; 
for the transgressions of thy people He was 
stricken. 

Recitatief - tenor (Jes. 53:8) 
Hij werd weggerukt uit het land der 
levenden; om de overtredingen van uw volk 
werd Hij geslagen. 

 
29. Air - tenor 
But �ou didst not leave His soul in hell, nor 
didst �ou su�er �y Holy One to see 
corruption. 

Aria - tenor (Ps. 16:10) 
Maar Gij hebt Zijn ziel niet achtergelaten in 
de hel, noch liet Gij Uw Heilige 
Eniggeborene het verderf kennen. 

 
30. Chorus 
Li� up your heads, o ye gates, and be ye li� 
up, ye everlasting doors, and the King of 
Glory shall come in! Who is this King of 
Glory? �e Lord strong and mighty, the Lord 
mighty in battle. Li� up your heads, o ye 
gates, and be ye li� up, ye everlasting doors, 
and the King of Glory shall come in! Who is 
this King of Glory? �e Lord of Hosts, He is 
the King of Glory. 

Koor (Ps. 24:7-10) 
He� uw hoofden op, gij poorten, en verhe� 
u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der 
ere zal binnengaan! Wie is deze Koning der 
ere? De Heer, sterk en machtig, de Heer, 
geweldig in de strijd. He� uw hoofden op, gij 
poorten, en verlaat he� u gij eeuwige deuren, 
opdat de Koning der ere zal binnengaan! Wie 
is deze Koning der ere De Heer der 
heerscharen, Hij is de Koning der ere. 
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Recitative - tenor 
Unto which of the angels said  
He at any time: '�ou art My Son, this day 
have I begotten �ee?' 

Recitatief - tenor (Hebr. 1:5) 
Tot wie van de engelen hee� Hij ooit gezegd: 
'Gij zijt Mijn Zoon, Ik heb U heden 
voortgebracht?' 

 
31. Chorus 
Let all the angels of God worship Him! 

Koor (Hebr. 1:6) 
Laat Gods engelen Hem aanbidden!

 
32. Air – alto  
�ou art gone up on high, �ou hast led 
captivity captive and received gi�s for men; 
yea even for �ine enemies, that the Lord 
God might dwell among them. 

Aria - alt (Ps. 68:19) 
Hoog zijt Gij opgegaan, gevangenschap hebt 
Ge teniet gedaan. Gij hebt gaven ontvangen, 
ja zelfs voor Uw vijanden, opdat God de Heer 
onder hen zou zijn. 

 
33. Chorus 
�e Lord gave the word; great was the 
company of the preachers. 

Koor (Ps. 68:12) 
De Heer bracht het Woord; groot was de 
menigte der predikers. 

 
34a. Air – soprano  
How beautiful are the feet of them that 
preach the gospel of peace, and bring glad 
tidings of good things. 

Aria - sopraan (Rom. 10:15) 
Hoe lie�ijk zijn de voeten van hen die het 
evangelie van de vrede prediken en de blijde 
boodschap verkondigen. 

 
35a. Chorus  
�eir sound is gone out into all lands, and 
their words unto the ends, of the world. 

Koor (Rom. 10:18) 
Hun roep is uitgegaan naar alle landen, en 
hun woorden tot het einde der wereld. 

 
36. Air - bass 
Why do the nations so furiously rage 
together? Why do the people imagine a vain 
thing? �e kings of the earth rise up, and the 
rulers take counsel together against the Lord, 
and against His anointed. 

Aria - bas (Ps. 2:1,2) 
Waarom razen de volken zo woedend? 
Waarom bedenken de mensen ijdele 
plannen? De koningen der aarde komen 
bijeen en de heersers spannen samen tegen 
de Heer en Zijn gezalfde, de Messias. 

 
37. Chorus 
Let us break their bonds asunder, and cast 
away their yokes from us. 

Koor (Ps. 2:3) 
Laten wij hun banden verbreken en hun juk 
van ons afwerpen. 

 
Recitative - tenor 
He that dwelleth in heaven shall laugh them 
to scorn, the Lord shall have them in 
derision. 

Recitatief - tenor (Ps. 2:4) 
Hij die in de hemel woont zal lachen, de Heer 
zal hen bespotten. 

 
38. Air – tenor  
�ou shalt break them with a rod of iron; 
�ou shalt dash them in pieces like a potter's 
vessel. 

Aria - tenor (Ps. 2:9) 
Gij zult hen breken met een ijzeren stang; Gij 
zult hen in stukken slaan als een 
pottenbakkersvat.
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Third part            Derde deel

40. Air - soprano 
I know that my Redeemer liveth, and that He 
shall stand at the latter day upon the earth. 
And though worms destroy this body, yet in 
my �esh shall I see God. For now is Christ 
risen from the dead, the �rst fruits of them 
that sleep. 

Aria - sopraan (Job 19:25,26) 
Ik weet dat mijn Verlosser lee� en dat Hij zal 
verschijnen op aarde op de dag des oordeels. 
Al doorknagen wormen mijn vlees, toch zal 
mijn lichaam God aanschouwen. Want nu is 
Christus opgestaan uit de dood, als eerste van 
hen die ontslapen zijn. 

 
41. Chorus  
Since by man came death, by man came also 
the resurrection of the dead. For as in Adam 
all die, even so in Christ shall all be made 
alive. 
 

Koor (1 Cor. 15:21,22) 
Sinds de dood kwam door de mens, kwam 
ook door de mens de verrijzenis uit de dood. 
Want zoals in Adam allen sterven, zo zullen 
in Christus allen levend gemaakt worden. 

 42. Recitative - bass 
Behold, I tell you a mystery; we shall not all 
sleep, but we shall all be changed in a 
moment, in the twinkling of an eye, at the 
last trumpet. 

Recitatief - bas (1 Cor. 15:51,52) 
Zie, ik vertel u een geheim. Wij zullen niet 
allen ontslapen, maar in een ogenblik zullen 
wij allen veranderd worden, in een oogwenk, 
bij de laatste bazuin. 

43. Air - bass, trumpet solo 
�e trumpet shall sound, and the dead shall 
be raised incorruptible, and we shall be 
changed. For this corruptible must put on 
incorruption, and this mortal must put on 
immortality.  
 

Aria - bas, (1 Cor. 15:52,53) 
De bazuin zal klinken en de doden zullen 
onvergankelijk worden opgewekt en wij 
zullen veranderd worden. Want dit 
vergankelijke moet zich met het 
onvergankelijke bekleden en het sterfelijke 
met het onsterfelijke.  

 
Recitative - alt 
�en shall be brought to pass the saying that 
is written: Death is swallowed up in victory.  
 
 

Recitatief - alt (1 Cor. 15:54) 
Dan zal het woord dat geschreven is 
werkelijkheid worden: de dood is verslonden 
door de overwinning.  

44. Duet - alto and tenor 
O death, where is thy sting?  
O grave, where is thy victory? �e sting of 
death is sin, and the strength of sin is the law. 

Duet - alt en tenor (1 Cor. 15:55,56) 
Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw 
overwinning? De prikkel van de dood is de 
zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 
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39. Chorus 
Hallelujah! For the Lord God omnipotent 
reigneth. Hallelujah! �e Kingdom of this 
world is become the Kingdom of our Lord 
and of His Christ; and He shall reign for ever 
and ever. King of Kings, and Lord of Lords! 
And He shall reign for ever and ever, 
Hallelujah! 

Koor (Openb. 19:6; 11:15; 19:16) 
Halleluja! Want de Heer, God Almachtig 
regeert! Halleluja! Het koninkrijk van deze 
wereld is het koninkrijk geworden van de 
Heer en Zijn Christus; en Hij zal heersen tot 
in eeuwigheid. Koning der koningen en Heer 
der heren! Hij zal heersen tot in eeuwigheid, 
Halleluja! 
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  45. Chorus 
But thanks be to God, who giveth us the 
victory through our Lord Jesus Christ. 

Koor (1 Cor. 15:57) 
Maar God zij dank, die ons de overwinning 
gee� door onze Heer Jezus Christus. 

 
46. Air - soprano 
If God be for us, who can be against us? Who 
shall lay anything to the charge of God’s 
elect? It is God that justi�eth. Who is He that 
condemneth? It is Christ that died, yea, 
rather that is risen again, Who is at the right 
hand of God, Who makes intercession for us. 
 

Aria - sopraan (Rom. 8:31,33,34) 
Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons 
zijn? Wie zal iets inbrengen tegen de 
uitverkorenen Gods? Het is God die 
rechtvaardigt. Wie is Hij die veroordeelt? Het 
is Jezus Christus die gestorven is, meer nog, 
die verrezen is, die zit aan de rechterhand 
van God en die voor ons pleit.

 
47. Chorus 
Worthy is the Lamb, that was slain, and hath 
redeemed us to God by His blood, to receive 
power, and riches, and wisdom, and strength, 
and honour, and glory, and blessing. Blessing 
and honour, glory and power, be unto Him 
that sitteth upon the throne, and unto the 
Lamb, for ever and ever. 

Koor (Openb. 5:12,13) 
Het Lam dat geslacht is en ons hee� 
vrijgekocht bij God door Zijn bloed, is 
waardig te ontvangen macht en rijkdom, 
wijsheid en kracht, eer en heerlijkheid en lof. 
Lof en eer, heerlijkheid en macht zij Hem 
gegeven die gezeten is op de troon, en aan het 
Lam, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

 
52. Chorus  
Amen. 
 

 
52. Koor 
Amen.
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Lucie Chartin 
sopraan  

Lucy Chartin studeerde cum laude af aan het Amsterdams Conservatorium. Zij is op tal van binnen- en 
buitenlandse podia te vinden. Zo zong ze in 2019 de Matthäus-Passion in het Concertgebouw met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Marc Albrecht met als collega’s Mark Padmore en 
Peter Harvey. 
Ze deed mee aan drie producties van Opera2Day en zong voor het eerst bij de Nationale Opera met de 
sopraanpartij in de dance-opera Before Present van componiste Anat Spiegel. Ze trad  in Nederland op als 
de Koningin van de Nacht onder leiding van Shunske Sato, en later op het muziekfestival Escales Lyriques 
op het Île-d’Yeu in Frankrijk. In Nantes en Tokyo zong ze onder leiding van Daniel Reuss Die Schöpfung 
van Haydn en in Tokio Paulus van Mendelssohn, en in de Sala van Sao Paulo de rol van Isolde in de 
kameropera Le Vin Herbé van Frank Martin. 
Ze maakte deel uit van de Holland Baroque Society, Asko|Schönberg, New European Ensemble en het 
Orkest van de achttiende eeuw. 
Lucie Chartin is te horen op een aantal cd-opnames: Mozarts Requiem met het Gesualso Consort, Le Roi 
David van Honneger met het Orchestre de la Suisse Romande en het Ensemble Vocal de Lausanne onder 
leiding van Daniel Reuss, de life registratie Scala van het  Combattimento Consort en het Scapino Ballet, 
live uitvoeringen van Opera2Day en recent de Ka�ee Kantate in de reeks “All of Bach” met de Nederlandse 
Bachvereniging onder leiding van Shunske Sato. 
In 2019 speelde ze de rol van Katherina in het toneelstuk Amadeus van Peter Scha�er, waarin ze aria’s zong 
van Mozart en Salieri, zoals die van de Koningin van de Nacht uit Die Zauber�öte en van Konstanze uit Die 
Entführung aus dem Serail. Deze productie van 70 voorstellingen werd uitgevoerd door het Nationale 
�eater. Afgelopen maand zong ze  rol van Cleopatra in de opera Giulio Cesare in Egitto van Handel met 
het gezelschap van de Opera North (Leeds). 16
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Robert Kuizenga
altus

Robert Kuizenga is begonnen als jongenssopraan bij het Roder Jongenskoor onder leiding van Bouwe Dijkstra. Als 
hoofdsolist van dit koor mocht hij onder andere de partij van de ‘Angel’ voor zijn rekening nemen uit het oratorium 
Jeptha (Handel) onder leiding van Paul McCreesh.  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, Michael Chance en Maarten Engeltjes. Op dit moment wordt hij gecoacht door Margreet Honig. Robert 
maakte 15 jaar deel uit van de kernbezetting van Vocaal Ensemble �e Gents en zong bij verschillende andere 
professionele ensembles. Ook op dit moment is hij met enige regelmaat actief als ensemblezanger. Als solist trad hij 
veelvuldig op in uitvoeringen van oratoria, passies en cantates. Hierbij hee� hij gezongen onder leiding van onder 
anderen Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra. Robert won de jury- en publieksprijs van het concours 
‘In de ban van de Hohe Messe’ waardoor hij onder meer masterclasses kon volgen bij Johannette Zomer. Verder was 
hij als solist te zien in de rol van de Generaal in het programma Machtige Muziek in het Concertgebouw met het 
Nederlands Philharmonisch orkest. Herfst 2019  maakte Robert een tour door Nederland met het Luthers Bach 
Ensemble onder leiding van Rachel Podger met een Vivaldiprogramma. Hij zong daarin het Nisi Dominus van Vivaldi. 

David van laar
altus

Bij de uitvoering op zondag 15 december in de Der Aa-kerk wordt Robert 
Kuizenga vervangen door David van Laar. 

David van Laar studeerde orgel en later zang aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen, waar hij in 2017 zijn studie afrondde. 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. Als organist is hij verbonden aan de 
Sint Joze�athedraal in Groningen. Ook speelt hij regelmatig continuo in 
orkesten als Concerto d’Amsterdam. 
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Benedict Hymas 
tenor  
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Na een studie muziekwetenschap aan het King’s College in Londen studeerde Benedict Hymas af in 2008 en 
zong met een aantal zeer vooraanstaande ensembles in Groot-Brittannië, zoals Stile Antico, het Gabrieli 
Consort, het Monteverdi Choir, Tenebrae en de Tallis Scholars. Daarna behaalde hij een master aan het Royal 
College of Music. Als concertsolist hee� hij intussen een grote ervaring met de partij van de evangelist in de 
Bach-passies. Hij hee� ook opgetreden als solist met John Eliot Gardener, Paul McCreesh, Stephen Layton en 
Eric Whitacre. Andere recente optredens waren een uitgebreide tour door de Verenigde Staten en Europa met 
Philippe Herreweghe en de solisten van Collegium Vocale Gent, de operarollen in Acis and Galatea van Handel 
en Purcells ‘Dido en Aeneas’ in België en Nederland. 



David Greco 
bas 

De Australische tenor David Greco is een van de baanbrekende �guren binnen de wereld van de Oude Muziek 
in Europa. Hij trad regelmatig op met �e Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egarr en het 
Amsterdam Baroque Orchestra onder Ton Koopman. Hij zong in de meest vooraanstaande concertzalen ter 
wereld, van �éâtre des Champs Élysées tot het Weense Konzerthaus en vervulde solorollen bij de wereldbekende 
festivals zoals het Festival van Aix-en-Provence en het Glyndebourne Opera Festival. 
David zong als ‘lay clark’ (volwassen zanger) in het koor van de Westminster Abbey en was in 2014 de eerste 
Australiër die een aanstelling had in het koor van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan. In 2017 zong hij solo bij 
de tour van het Australian Brandenburg Orchestra met de Messiah, en zong ook de Messiah en de 
Matthäus-Passion met de Sydney Philharmonia Choirs. 
David hee� een indrukwekkende reeks cd’s opgenomen (Naxos, ABC Classics).  Zijn meest recente cd, J.S. 
Bach. Solo Camtates for Bass,  is een opname van Greco met het LBE uit 2019 (Briljant Classics).  Deze cd 
werd in het Dagblad van het Noorden bekroond met vier sterren.   
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Jacek Kurzydło
concertmeester

Jacek Kurzydło kreeg zijn eerste muzikale onderwijs in Krakau. Tijdens zijn studie moderne viool raakte hij 
geïnteresseerd in de oude muziek door orgel te gaan spelen, en na het volgen van vele masterclasses en het 
behalen van een bachelor in barokke viool in Kraskau, schreef hij zich in aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Onder de hoede van Kati Debretzeni, Catherine Mackintosh, Enrico Gatti en Walter Reiter wist 
hij zijn kennis te verbreden door het bespelen van andere instrumenten, vooral de barokke altviool en de viola 
d’amore. Hij was vooral geinteresseerd in dat laatste instrument en het gebruik ervan in de muziek van J.S. Bach. 
In zijn studieperiode werd Jacek bekend door het uitvoeren van onbekend en vergeten repertoire, vaak 
gecombineerd met professioneel redactiewerk. Verdere studie-ervaringen waren zijn deelname aan het 
European Union Baroque Orchestra in 2012 en the Orchestra of the Age of Enlightenment Experience 
Scheme in 2014. 
Jacek wordt steeds meer gevraagd als kamermusicus. Hij treedt vaak op in ensembles met historische 
instrumenten, vaak als aanvoerder in gastoptredens zoals bij Capriccio Stravagante, Vox Luminis et cetera. 
Recente cd-opnames zijn onder meer het Requiem van J.J.Fux (Ricercar) en Bachs cantates BWV 150 & 13,  
opgenomen voor Alpha met het gezelschap Vox Luminis. Hij bespeelt een viool die in 1764 werd vervaardigd 
door N. A. Chappuy in Paris. 



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’. 

Robert Koolstra
continuo & orgel solo 

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 A.R.Rahman. Daarna werkte hij als kamermusicus en docent in Montreal. 
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 speelde het 
Luthers Bach Ensemble een nieuwe reconstructie van de Markus-Passion van Bach (1744), 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. Op dit moment is hij actief 
binnen de stichting MeerBach, die via bene�etconcerten en andere activiteiten geld inzamelt voor een 
nieuw clavecimbel voor het Luthers Bach Ensemble. 
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Tymen Jan Bronda
dirigent 

Tymen Jan Bronda, van origine organist, is initiator, artistiek leider en dirigent van het door hem in 2006 
opgerichte Luthers Bach Ensemble. 
Hij 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. 
Tymen Jan werd in 2001 cantor-organist van de Lutherse Gemeente in Groningen en organiseerde in deze 
kerk de serie ‘Orgel Anders’. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de Bachcantates die er ten gehore 
worden gebracht. Als docent kerkmuziek is hij verbonden aan de opleiding kerkmuziek Noord-Nederland 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 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 barokorgel, 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 internationaal de aandacht trekt.  
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Bij de uitvoering in Appingedam wordt het orkest uitgebreid met een extra, transportabel 
continuo-orgel, gebouwd door Bernhardt Edskes. Hieronder volgt Edskes’ toelichting op dit orgel. 

Het barokke continuo-orgel

Uit uitvoerig historisch onderzoek van onder anderen Philip Swanton is gebleken dat het originele 
gebruik van het orgel in de barokke continuo-praktijk sterk verschilt van het huidige gebruik van de 
kleine kistorgels, die deze opgave niet adequaat kunnen vervullen.
Wanneer de ruimtelijke situatie het toeliet, was het gebruikelijk om het grote hoofdorgel voor deze 
opgave te bespelen. Vele registraties en het gebruik van het pedaal verduidelijken dit, onder andere in 
de originele partituren van Johann Sebastian Bach. Ook hee� Carl Philipp Emmanuel Bach, de zoon 
van Johann Sebastian, ons belangrijks informatie nagelaten. Hij publiceerde de vierstemmige koralen 
van zijn vader en schreef in het voorwoord dat zijn vader er op hee� gewezen dat bij de begeleiding 
van de koralen tenminste het register Subbas 16’ in het pedaal van het orgel wenselijk was. 
Als het niet mogelijk was de uitvoerenden (vocaliter en instrumentaliter) bij het hoofdorgel te 
plaatsen, dan werd gebruik gemaakt van een passend royaal continuo- orgel op basis van het 
hoofdregister Prestant 8’ en pedaal. Dat is te zien op vele originele a�eeldingen, zie de gravure uit de 
tijd van Bach. Al die voorbeelden laten duidelijk zien dat uitvoeringen met een dergelijk instrument 
werden gerealiseerd.
In veel gevallen waren problemen met de toonhoogte en de stemming van het instrument mede een 
reden een volwaardig en passend continuo-instrument in te zetten.
Ook naast grote stadsorgels was oorspronkelijk een extra koororgel voor deze taak aanwezig, zoals in 
de Jacobikerk in Hamburg. Voor deze uitvoeringspraktijk bevond zich daar naast het grote 
Schnitgerorgel een extra koororgel van Arp Schnitger (zie hiervoor onder andere de publicaties van 
Gustav Fock en C.H. Edskes).
Ook vandaag de dag is dit een probleem. Na gesprekken over een dergelijk instrument met onder 
anderen Gustav Leonhardt, Ton Koopman en Masaaki Suzuki, ontstond zo het eerste transportabele
barokke continuo-orgel. 
Het instrument is geheel ambachtelijk vervaardigd op basis van de historische vormgevings- en 
constructieprincipes  van Arp Schnitger.  Aangezien er in de meeste gevallen geen koororgel 
beschikbaar is dat voldoet qua toonhoogte, temperatuur et cetera, en er vaak geen passende 
opstellingsmogelijkheden zijn, is het orgel zo ontworpen dat het instrument transportabel is en binnen 
enkele uren kan worden geplaatst. Een continuo-orgel van deze makelij en vormgeving completeert op 
een passende wijze niet alleen auditief, maar ook visueel het gehele instrumentarium. 

Dispositie:

Manuaal:
Prestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Roer�uit 4’
Octaaf 2’
Quint 2 2/3’ B/D
Terts 1 3/5’ B/D **
Mixtuur II st.  B/D 

Tremulant

Pedaal:
Subbas 16’
Pedaalkoppel
Manuaalomvang: C, D- d’’’
Pedaalomvang: C, D-d’
Toonhoogte:  Kamertoon (415Hz) 
Windvoorziening: Keilbalg
Kast en snijwerk: Massief eiken
Temperatuur: Ongelijkzwevend

** kan uitgewisseld worden met Mixtuur II st.
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Handels Messiah
Wat de Matthäus-Passion van Bach voor Pasen is, is de Messiah van Handel voor Kerstmis. Anders dan de 
Matthäus die na de dood van Bach heel lang niet werd opgevoerd, hee� de Messiah altijd op het 
programma gestaan.  
Na een verblijf in Italië aan verschillende vorstenhoven (1704-1710) en een periode aan het hof van 
Hannover, nam Handels carrière een beslissende wending toen hij zich in 1712 de�nitief in Londen 
vestigde. In Londen bestond een groot publiek voor Italiaanse opera’s, een genre waar Handel  zich in had 
bekwaamd. Anders dan op het Continent waren er tal van theaters en concertzalen waar het publiek tegen 
betaling welkom was, los van hof of kerk. 
Handel ontwikkelde zich in Londen tot een succesvol muzikale ondernemer, die zijn inkomsten vergrootte 
door beleggingen op de beurs. Hij organiseerde zijn eigen producties, eerst Italiaanse opera’s (met 
Italiaanse zangers) en toen dat uit de mode raakte, componeerde hij oratoria. Oratoria en opera’s zijn 
muziekvorm die dicht bij elkaar liggen. Een oratorium is een opera op basis van bijbelse, mythologische of 
historische verhalen. Een oratorium kent echter geen actie op het toneel en geen balletscènes. Omdat er bij 
het oratorium geen kostuums en decors aan te pas komen, is de productie veel goedkoper dan die van een 
opera. 
Handel was in Engeland zo populair dat in 1737 voor hem een standbeeld opgericht werd in Vauxhall, een 
attractiepark waar zijn composities in de open lucht werden uitgevoerd, ook die voor orgel (onder een 
afdak in een apart paviljoen). Dat standbeeld (van François Roubilliac) is het eerste standbeeld dat ooit 
voor een componist werd opgericht. Anders dan Johann Sebastian Bach werd Handel vaak geportretteerd.  
Rond 1740 werd Handels succes minder en hij overwoog terug te gaan naar Duitsland of voorlopig te 
stoppen met componeren. Maar Charles Jennens, de schrijver van zijn libretti, nam daar geen genoegen 
mee. In de zomer van 1741 presenteerde Jennens het libretto voor de Messiah aan Handel. Handel kreeg 
meteen inspiratie en schreef binnen drie weken de muziek voor de Messiah. De première van de Messiah 
vond onder zijn leiding plaats op 13 april 1742 in een theater in Dublin. Een deel van de opbrengst was 
bestemd voor liefdadige doelen, een strategie die hij ook later in Londen toepaste om de kritiek te pareren 
dat religie niet thuishoorde in een theater. 
De Messiah uit 1742 is een oratorium, maar verschilt van zijn eerdere oratoria. De Messiah kent een 
tamelijk gelijk opgaande afwisseling tussen solo- en koorgedeeltes: de verhouding is ongeveer drie tegen 
twee, anders dan in zijn opera’s en oratoria waar de koren minder talrijk zijn en ook veel korter. De koren 
uit de Messiah sluiten aan bij de vorm van Duitse oratoria zoals die van Telemann, met imposante 
koorpartijen met alle stemmen in hetzelfde strakke ritme. 
In de Messiah wordt aan de hand van diverse teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament de komst van 
Christus aangekondigd, diens lijden en sterven en ten slotte de verrijzenis. Er zijn drie delen, net als in een 
opera. De teksten zijn van Bijbelse origine – met lichte aanpassingen – maar de rangschikking en keuze 
verraadt hun oorsprong uit het gebedenboek van de Anglicaanse Kerk, het Book of Common Prayer. 
Daarin worden voor de verschillende dagen van het kerkelijk jaar, in samenhang met de Anglicaanse 
liturgie, allerlei bijbelteksten naast- en door elkaar geplaatst voor dagelijks gebruik van de gelovige en de 
gemeente. 
De Messiah is een religieus werk, maar van meet af aan bedoeld voor de concertzaal en niet voor de kerk. 
Dit voorbeeld zal later navolging vinden, zoals in de Missa solemnis van Beethoven en Ein Deutsches 
Requiem van Brahms. 
Het publiek in Dublin was meteen enthousiast en dat enthousiasme nam in de decennia daarna alleen 
maar toe, eerst in Engeland en daarna in Europa. Mozart dirigeerde in 1789 een bewerking van Handels 
Messiah in Wenen. Dat was geen verbeterde versie, want, zo zei hij, ‘niemand weet beter dan Handel welke 
muzikale e�ecten werken. Elk van zijn keuzes slaat in als een bliksemschicht.’

Marlite Halbertsma

18de-eeuwse a�eelding van een continuo-orgel 
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Tussen 26 mei en 5 juni 1784 werd in Westminster Abbey het Handel Commemoration Festival 
gehouden, om de vijfentwintigste verjaring van Handels sterfdag te herdenken. Het werd een 
legendarische uitvoering van de Messiah, met 4500 bezoekers en 435 zangers en musici. Vanaf dit 
moment werd de uitvoering van de Messiah een politieke traditie en markeerde tevens de overgang 
naar een nieuwe muziekpraktijk van steeds grotere bezettingen. 
Het nieuwe Samuel Green orgel voor de kathedraal van Canterbury werd tijdelijk opgebouwd in de 
Westminster Abbey, met een speeltafel / continuoklavier op afstand van het orgel om de bespeler 
daarvan dichter bij de dirigent te brengen. Men kon met deze toetsen ook het klavecimbel bespelen. 
De afstand tussen de klavieren en het orgel was maarliefst 5,8 meter! Volgens Charles Burney (Engelse 
doctor in de musicologie 1726-1814) waren deze aparte speeltafels door Handel geïntroduceerd voor 
gebruik in zijn oratoria. In de negentiende eeuw leidde deze  grootschaligheid er toe dat de technische 
eisen die aan het orgel werden gesteld, tot het uiterste werden aangescherpt en uitgebreid.

Lutherse Bach Academie
Solisten

Lucie Chartin   sopraan

Robert Kuizenga /
David van Laar   altus

Benedict Hymas   tenor

David Greco   bas

Musici

Jacek Kurzydło   viool I 

Louella Alatiit  viool I 

Matthea de Muynck  viool I

Femke Huizinga  viool II

Francesco Bergamini  viool II

Ryuko Reid  viool II

Annemarie Kosten-Dur altviool 

Isabel Franenberg  altviool

Nika Zlataric  cello

Roberto Alonso Álvarez cello 

Silvia Jiménez Soriano violone

Hanna Lindeijer  hobo I

Mario Topper  hobo II

Peter Mankarious  trompet I 

Tiago Baeza  trompet II

Marianna Soroka  pauken 

Robert Koolstra  klavecimbel/orgel 

Sopranen:
Annemarieke Berends
Annemiek Moeken
Betty Knigge 
Constanze Abusarisca
Gera Nijhof
Harriete Gunnink
Jikke Barwegen
Margreet Ebels
Sjaan Boonstra
Susan Scheeren

Alten: 
Annie Evie Beukema
Bianca Rekker 
Brigitte Sijm
Gerda Elsinga
Janneke ter Harkel
Olga Schoonheim
Rika Bos
Titia Siekmans
Wieke Leemhuis
Simone Harmsen

Tenoren:
Gonard Wagenaar
Harald Schneider
Haye bij de Weg
Ite Meerveld
Karel Eggen
Wolter Karsijns
Frank van Es
Date Jan  Jongsma
Richard Bos

Bassen:
Casper Jongsma 
Harry Zuur
Jan Smid
Lambert de Bont
Marten Wierenga
Oege Mollema
Peter Duijst
Rien van Binnendijk 
Sytze Verbeek
Willem de Haas

Koorleden
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De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble, vanuit het streven 
geoefende amateurs in de gelegenheid te stellen om met het orkest en de vocale solisten van het Luthers 
Bach Ensemble koorwerken te zingen op basis van de 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 informatie over projecten van de Lutherse Bach Academie en opgave: 
zie de website www.luthersbachensemble.nl onder LBA. 

Meld je aan voor ons Voorjaarsproject!
met uitvoeringen van 8-10 mei 2020

programma: G.P. Telemann (1681-1767), 
Die Donnerode en van J.S. Bach cantate BWV 131 Aus der Tiefen.

zie: www.luthersbachensemble.nl onder LBA

Over de Lutherse Bach Academie 
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Robert Kuizenga 
altus

 Het LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het Luthers Bach Ensemble werd 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. In de afgelopen jaren wist 
het LBE een kern 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 inzicht 
verscha� in de essentiële aspecten van het leven.

Het LBE is letterlijk en �guurlijk gegrondvest in de Lutherse Kerk in Groningen. Het gebouw aan de 
Haddingestraat hee� zich de afgelopen jaren 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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Lutherse Mis 

zaterdag 25 januari 2020  20:00 uur Lutherse kerk Groningen 
zondag 26 januari 2020  10:00 uur Lutherse kerk Groningen (cantatedienst alleen BWV 235) 

programma 
J.S. Bach, Lutherse Mis in g BWV 235 
J.S. Bach, cantate Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98 
 
uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, barok-orkest en solisten) o.l.v. Tymen Jan Bronda 

 

Matthäus-Passion 2020 (semi-scenisch) 

woensdag 18 maart 2020  19.30 uur Petrus & Pauluskerk Loppersum 
donderdag 19 maart   19.30 uur Martinikerk Sneek 
vrijdag 20 maart    19.30 uur  Der Aa-kerk Groningen 
zaterdag 21 maart   19.30 uur Joze�erk Assen 
zondag 22 maart   15.00 uur Martinikerk Doesburg 

programma 
Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion BWV 244 

uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, barok-orkest en solisten) 
Roder Jongenskoor 
Marc Pantus (regie) | Tymen Jan Bronda (artistieke leiding) 
William Knight (Evangelist) | Marc Pantus (Christus) 
Agnes van Laar (sopraan) | Anna Kellnhofer (sopraan)  Robert Kuizenga (altus) | David van 
Laar (altus) | Benedict Hymas (tenor) | Johannes Weiss (tenor) | Matthew Baker  (bas) 

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

Komende concerten van het Luthers Bach 
Ensemble en de Lutherse Bach Academie
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Donner-Ode 
 

vrijdag 8 mei   20:00 uur Nicolaikerk Appingedam 
zaterdag 9 mei   20:00 uur Der Aa-kerk Groningen 
zondag 10 mei   10:00 uur Lutherse kerk Groningen(cantatedienst) 
 

programma 
G.P. Telemann (1681-1767), Die Donnerode, TWV3:6 
J.S. Bach (1685-1750), cantate Aus der Tiefen (BWV 131) 
 

uitvoerenden 
Lutherse Bach Academie (koor, barok-orkest en solisten) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
 

voorverkoop 
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53| Boekhandel Daan Nijman Roden, 
Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG | CIGO Appingedam, Overdiep 4 

 
English Old 
 

zaterdag 6 juni 2020 20:00 uur Jacobuskerk Zeerijp 
zondag 7 juni   15.00 uur Lutherse kerk Groningen 
 

programma 
oude Engelse koormuziek (a capella) 
 

uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
 

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

 
Famous cantatas 
 
donderdag 8 oktober 2020  locatie nnb 
vrijdag 9 oktober   locatie nnb  
zaterdag 10 oktober  Mariakerk Uithuizermeeden 
zondag 11 oktober   Dorpskerk Haren / Martinikerk Doesburg (o.v.) 
 

programma 
Johann Sebastian Bach, cantate Wachet auf, ru� uns die Stimme BWV 140 
J.S. Bach, cantate Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 
J.S. Bach, cantate Wachet Betet BWV 70 
 

uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, barok-orkest en solisten) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
 

voorverkoop 
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53 | Boekhandel Daan Nijman Roden, 
Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG 
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Weihnachts-Oratorium 
 

donderdag 17 december 2020   locatie nnb 
vrijdag 18 december  Nicolaikerk Appingedam 
zaterdag 19 december   Der Aa-kerk Groningen 
zondag 20 december   Orgelpark Amsterdam 
 
 

programma 
Johann Sebastian Bach, Weihnachts-Oratorium BWV 248 
 
 

uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten,  barok-orkest en solisten) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
 
 

voorverkoop 
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53 | Boekhandel Daan Nijman Roden, 
Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG en via de website www.luthersbachensemble.nl 

 

Ton Koopman 
 

donderdag 28 januari 2021  Grote kerk Leeuwarden (o.v.) 
vrijdag 29 januari 2021  locatie nnb 
zaterdag 30 januari 2021  Oosterpoort Groningen 
zondag 31 januari 2021  locatie nnb 
 
 

programma 
Johann Sebastian Bach, een van de Lutherse Missen 
J.S. Bach, Ouverture nr. 2  BWV 1067 
J.S. Bach, cantate Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146  
 
 

Uitvoerenden 
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, barok-orkest en solisten) o.l.v. Ton Koopman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zie voor kaartjes ook onze website, www.luthersbachensemble.nl  



In Dulci Jubilo, Tymen Jan Bronda

Renaissance

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.
De cd kan besteld worden voor € 12,50 (inclusief 
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.

De recente cd van Tymen Jan Bronda op het
nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk
Groningen. Nu verkrijgbaar bij onze concerten
voor maar € 10. 
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 € 12,50 
(inclusief verzendkosten). Bestellen kan ook via
cd_bestellen@kpnmail.nl

De Australische bas-bariton David Greco hee� recent een 
cd opgenomen met het LBE. De uitgave en de distributie 
is verzorgd door Brilliant Classics (95942), inclusief de 
distributie op Spotify en iTunes. 

Op deze cd staan Bachs mooiste solocantates voor 
bas-bariton: 
- Ich habe genung (BWV82)
- Der Friede sei mit dir (BWV158)
- Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV56)

De opnames vonden plaats in de Lutherse Kerk in 
Groningen bij de Schnitgerkopie van Bernhardt Edskes. 

Prijs € 10 

Bestellen kan ook via de website van het LBE, € 12,50 
inclusief verzendkosten. www.luthersbachensemble.nl

Drie solocantates van Bach 
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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 in vijf jaar volledig a�rekbaar. Een simpel aanmeldingsformulier van de Belastingdienst is 
gemakkelijk te 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, 1 pauzedrankje, een programma boekje en 
2 x per jaar een nieuwsbrief.

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, 1 pauzedrankje, een programma boekje en 2 x per jaar een 
nieuwsbrief.

Sponsors/gulle gevers voor €500,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor voor 3 concerten 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, 1 pauzedrankje, een programma boekje en 2 x per jaar een 
nieuwsbrief.

Sponsors/gulle gevers voor €1000,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor 2 vrijkaarten voor alle 
concerten, 2e rang plaatsen, gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 
1 pauzedrankje, een programma boekje en 2 x per jaar een nieuwsbrief.

 

 

Maak kennis met MeerBach!
Het klavecimbel dat u vandaag hoort hebben wij in bruikleen van de 
klavecimbelbouwer Huib Bom. Dit is een replica van het klavecimbel dat door 
Michael Mietke voor het hof van Köthen is gebouwd, en waarvoor Bach 
waarschijnlijk het vijfde Brandenburgse concert hee� geschreven en 
uitgevoerd. Op dit moment zijn wij fondsen aan het werven voor de aanschaf 
van dit prachtige instrument. Hiervoor is de stichting MeerBach opgericht.
Het doel van MeerBach is het promoten van het muziekinstrument klavecimbel.

Dit doen wij door het organiseren van allerlei activiteiten op het gebied van oude muziek en met oude instrumenten, 
voor meer informatie zie onze website.

Bene�etconcerten:

Di 31 december 13:00 - Lutherse kerk - Groningen
Tymen Jan Bronda en Robert Koolstra, quatremains

Wilt u dit bijzondere project steunen? 
Kijk dan op onze website:

www.meer-bach.nl
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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:
Choir Manager LBA:

Henk Timmerman
Betty Knigge

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

Floormanagers: Titia Patberg (coördinatie), �ea Plasmans, Hester de Ruiter, Hanna de Jong, 
Hilde Mollema, Gineke Keizer, Janneke Luttje
Coördinatie kassa: Bernard van Reemst
Fotogra�e: Titia Patberg
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Marlite Halbertsma
Redactie: Marlite Halbertsma
Ontwerp: Guus van Nunen - gemakpc.nl

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

Carel Alons (advies)




