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Lutherse Bach Academie

Projectkoor, solisten & barokorkest o.l.v. Tymen Jan Bronda/Myriam Arbouz (sopraan) |
Robert Kuizenga (alt) | Johannes Weiss (tenor) | Harry van der Kamp (bas)

De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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 



Dit programma is mede
mogelijk gemaakt door:

De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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 



3Gentile da Fabriano
Aanbidding der koningen

Programma 
De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Deel I 
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Zaterdag 16 december 2017  19.30 Aa-kerk Groningen

Zondag 17 december 2017  15.00 Appingedam

Weihnachts Oratorium (BWV 248)
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De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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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Voorwoord
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Kerk in Groningen, is het nu weer tijd voor Bachs mooiste muziek ter ere van het kerstkind, het 
Weihnachts Oratorium. De Lutherse Bach Academie zal daar samen met een kwartet solisten van 
uitzonderlijk niveau weer een prachtig concert van weten te maken. Vier van de zes delen worden 
uitgevoerd met daarbij gelukkig ook mijn favoriete deel, het vijfde, dat opent met het bijna tot dansen 
uitnodigende koor ‘Ehre sei dir, Gott, gesungen’. 
Ook in 2018 staat er weer veel moois op het programma, in het bijzonder een semi-scenische uitvoe-
ring van de Matthäus Passion in maart en in september een uitvoering van het prachtige oratorium 
Alexander’s Feast van Händel onder leiding van Peter Dijkstra, de veel geroemde dirigent van het 
Nederlands Kamerkoor.
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 de Lutherse Bach Acade-
mie? Ik verwijs u graag naar de informatie achter in dit programmaboekje.
Daar vindt u een overzicht van de komende 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 LBE

De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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’. 
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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 

Weihnachts-Oratorium I

Chor  Chor

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

Rezitativ T Evangelist

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von 
dem Kaiser Augusto ausging, daß alle Welt 
geschätzet würde. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da 
machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 
David, die da heißet Bethlehem; darum, daß er 
von dem Hause und Geschlechte David war: auf 
daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie 
daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte. 

Rezitativ A

Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, zum Heil der Erden
Einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor!

Aria A

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen.
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

Cantate BWV 248/I

Koor koor

Juicht en verheugt U, prijs deze dagen,
Roemt wat God heden voor ons hee� gedaan!
Staakt nu uw treuren, verbant al uw klagen.
He� nu een lo�ied al juichende aan!
Wilt d’ Allerhoogste behagen met koorzang.
God zij verheerlijkt in eeuwige voortgang!

Recitatief tenor Evangelist

En het geschiedde in die tijd, dat een gebod 
van Keizer Augustus uitging, dat heel het rijk 
beschreven zou worden. En iedereen ging om 
zich te laten inschrijven, een iegelijk naar de 
eigen stad. Toen maakte zich gereed ook Jozef 
uit Galilea, uit de stad Nazareth, naar het 
Judese land, naar de stad Davids, die heet 
Bethlehem, omdat hij van het huis en geslacht 
Davids was; opdat hij zich inschrijven liet met 
Maria, zijn verloofde vrouw, die zwanger was. 
En toen zij aldaar waren, kwam de dag, dat zij 
baren zoude. 

Recitatief alt

Nu gaat mijn dierb’re bruidegom,
de held uit Davids oude tronk,
de mensheid redden, helen:
mensengeboorte delen.
Uit Jacobs huis zal ’t licht gaan schijnen;
reeds tre� zijn straal mijn oog.
Sion, verrijs, en wil niet langer kwijnen:
uw heil rijst hemelhoog.

Aria Alt

Bereid u, o Sion, om weldra uw schone,
uw teerbeminde, nabij u te zien!
Laat uw wangen
stralen nu van schoon verlangen.
Ga u de bruidegom hunk’rend vertonen.

Teksten & vertalingen
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De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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 

Choral  Chor

Wie soll ich dich empfangen
Und wie begegn' ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
Mir selbst die Fackel bei,
Damit, was dich ergötze,
Mir kund und wissend sei!

Rezitativ T Evangelist

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn 
sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

Choral S und Rezitativ B

Er ist auf Erden kommen arm,
Wer will die Liebe recht erhöhn,
Die unser Heiland vor uns hegt?
Daß er unser sich erbarm,
Ja, wer vermag es einzusehen,
Wie ihn der Menschen Leid bewegt?
Und in dem Himmel mache reich,
Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt,
Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
Und seinen lieben Engeln gleich.
So will er selbst als Mensch geboren werden.
Kyrieleis!

Aria B

Großer Herr, o starker König,
Liebster Heiland, o wie wenig
Achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt erhält,
 Ihre Pracht und Zier erscha�en,
 Muß in harten Krippen schlafen.

Choral  Chor

Ach mein herzliebes Jesulein,
Mach dir ein rein san� Bettelein,
Zu ruhn in meines Herzens Schrein,
Daß ich nimmer vergesse dein!

Koraal  koor

Hoe zal ik u ontvangen,
u treden tegemoet?
Der mensheid hoogst verlangen,
voor mijn ziel ’t hoogste goed!
O Jezus uit den hoge,
verlicht mij overal, 
opdat ik weten moge
wat u behagen zal.

Recitatief tenor Evangelist

En zij baarde haar eerste zoon, en wond hem 
in luiers, en legde Hem in een kribbe, want zij 
hadden daarnaast geen plaats in de herberg.

Koraal sopraan en Recitatief bas

Hij is op aard’ gekomen, arm,
Wie doet de liefde prijzend recht
waarmee de Heiland ons bezoekt? 
dat hij onzer zich erbarm’,
Of hoe kan worden uitgezegd
des Heilands leed om onze vloek? 
en in de hemel maak’ ons rijk
De Zone Gods komt hier op aard’,
daar hem ons heil ter harte gaat.
en aan zijn engelen gelijk. 
Dies wil hij zelf als mens geboren worden.
Erbarm u, Heer!

Aria bas

Hoogste Heer, gij sterke Koning,
dierb’re Heiland, uw woning
ruildet gij voor aardse smaad.
Hij die d’ aarde onderhoudt
en zo prachtig hee� geschapen, 
moet nu in een kribbe slapen.

Koraal  koor

O teerbeminde Jezus, klein,
laat mijn hart uw schoon wiegje zijn,
waarin gij rust als in een schrijn.
Woon zo voorgoed in ’t harte mijn.
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Marlite Halbertsma 

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

Belo�en, Abraham gezworen,
laat God nu herders – welk een eer! –
als feiten horen. 
Gelijk die herdersvorst weleer
van Gods Messias hee� vernomen,
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.
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Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

 

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 

Rezitativ T 

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet �nden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen.

Choral  Chor

Schaut hin, dort liegt im �nstern Stall,
Des Herrscha� gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Da ruhet itzt der Jungfrau'n Kind.

Rezitativ B

So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
Daß ihr das Wunder seht:
Und �ndet ihr des Höchsten Sohn
In einer harten Krippe liegen,
So singet ihm bei seiner Wiegen
Aus einem süßen Ton
Und mit gesamtem Chor
Dies Lied zur Ruhe vor!

Arie A

Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
 Labe die Brust,
 Emp�nde die Lust,
 Wo wir unser Herz erfreuen!

Rezitativ T und Chor

Evangelist: Und alsobald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen:
Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

Rezitativ B

So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
Daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
Uns kann es so wie euch erfreun.

Recitatief  tenor

En dit zij uw teken: gij zult vinden het kind in 
doeken gewikkeld en in een kribbe liggend.

Koraal  koor

Aanschouwt! Daar ligt in duist’re stal
de heerser van het gans heelal.
Waar anders ’t vee zijn spijze vindt,
daar vlijde nu de Maagd haar kind.

Recitatief  bas

Gaat tot dat wonder, herders, gaat,
opdat gij ’t spoedig gadeslaat.
Ziet gij des Allerhoogsten Zoon
daar in die ruwe krib in d’ ogen,
zingt dan, over die wieg gebogen,
op zoetgevooisde toon
en met vereende stem
dit kalme lied voor hem.

Aria  alt

Slaap maar, lief kindeke, rust nu nog maar.
Eens zult gij waken, tot heil van ons allen.
Doe u tegoed,
smaak nu het zoet,
tot ons diepe welgevallen.

Recitatief  tenor en koor

Evangelist: En zie, terstond was daar bij de 
engel het leger der hemelse heirscharen, die 
loofden God en spraken:
Engelen: Ere zij God in den hoge, en vrede op 
aarde, en den mensen een welbehagen.

Recitatief  bas

Gij engelen, uw jubelzangen
doen ons naar eigen zang verlangen.
Welaan, wij paren dus ons lied
aan ’t uwe, zoals ’t hart gebiedt.
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De beroemde Engelse dirigent John Gardiner schrij� in zijn boek Bach. Muziek als een wenk uit de 
hemel dat je maar één van de cantates van Bachs Weihnachts Oratorium hoe� te horen om dadelijk 
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, 
die wisselend werden uitgevoerd in �omaskirche en de Nicolaïkirche in Leipzig. Deze programma-
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. 
Bachkenner Christoph Wol� dur� te stellen dat Bach van meet af aan de tijdsgebonden wereldse 
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 
diepere lagen. Het is alsof Bach niet alleen zijn voorgangers wilde overtre�en, maar ook zichzelf. 
In het Weihnachts Oratorium wordt verslag gedaan door de Evangelist van alles wat zich hee� 
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’). 
Het tweede deel begint met herdersmuziek, de strijkers en de �uiten (de engelen) verkondigen de 
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.

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 

Koraal  koor

U zingen wij, uw grote schaar;
men prijst u juichend luid en klaar.
Want gij, eeuw uit eeuw in verbeid,
kwaamt tot ons uit uw eeuwigheid.

Choral  Chor

Wir singen dir in deinem Heer
Aus aller Kra�, Lob, Preis und Ehr,
Daß du, o lang gewünschter Gast,
Dich nunmehr eingestellet hast.

PAUZE 

Weihnachts-Oratorium V

Chor Chor

Ehre sei dir, Gott, gesungen,
dir sei Lob und Dank bereit.
Dich erhebet alle Welt,
weil dir unser Wohl gefällt,
weil anheut
unser aller Wunsch gelungen, 
weil uns dein Segen so herrlich erfreut.

Rezitativ T 

Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen 
Lande, zur Zeit des Königes Herodis, siehe, da 
kamen die Weisen vom Morgenlande gen 
Jerusalem und sprachen:           

Chor und Rezitativ A

Wo ist der neugeborne König der Jüden?
Sucht ihn in meiner Brust,
Hier wohnt er, mir und ihm zur Lust!
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande 
und sind kommen, ihn anzubeten.
Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen,
es ist zu eurem Heil geschehen!
Mein Heiland, du, du bist das Licht,
das auch den Heiden scheinen sollen,
und sie, sie kennen dich noch nicht,
als sie dich schon verehren wollen.
Wie hell, wie klar muß nicht dein Schein,
geliebter Jesu, sein!

Cantate BWV 248/V

Koor koor

God, u worde lofgezongen.
Dank en eer komen u toe.
U verhe� de hele aard',
want ter harte gaan w' u zeer.
Immers nu
wordt ons aller nood gelenigd,
want ons valt heden uw zegen ten deel.

Recitatief  tenor 

Toen Jezus geboren was te Bethlehem in het 
Joodse land, ten tijde van koning Herodes, zie, 
daar kwamen de wijzen uit het Oosten naar 
Jeruzalem en spraken: 

Koor en Recitatief  alt

Waar is de nieuwgeboren Koning der Joden? 
Zoek hem hier, in mijn hart,
waar hij graag woont en welkom is.
Wij hebben zijn ster gezien in het Oosten 
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
Welzalig gij, die 't licht aanschouwdet!
Want tot uw heil geschiedt dit schijnsel.
Gij, heiland, zijt het eeuwig licht
dat ook voor heidenen moest schijnen.
En ook al kennen z' u nog niet,
– reeds eren zij u zoekend, tastend.
Hoe helder moet, o heiland, dan
uw heerlijk schijnsel zijn!
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Choral  Chor

Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Leit uns auf deinen Wegen,
daß dein Gesicht
und herrlichs Licht
wir ewig schauen mögen!

Arie B

Erleucht auch meine �nstre Sinnen,
erleuchte mein Herze
durch der Strahlen klaren Schein!
Dein Wort soll mir die hellste Kerze
in allen meinen Werken sein;
dies lässet die Seele nichts Böses beginnen.

Rezitativ A

Warum wollt ihr erschrecken?
Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht 
O! solltet ihr euch nicht                         erwecken?
Vielmehr darüber freuen,
weil er dadurch verspricht,
der Menschen Wohlfahrt zu verneuen!

Rezitativ T

Und ließ versammeln alle Hohenpriester und 
Schri�gelehrten unter dem Volk und erforschete 
von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. 
Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen 
Lande; denn also stehet geschrieben durch den 
Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen 
Lande, bist mitnichten die kleinest unter den 
Fürsten Juda; denn aus dir soll mir kommen der 
Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei.

Arie S A T

Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen?
- Schweigt, er ist schon würklich hier!
Jesu, ach so komm zu mir!

Koraal  koor

De duisternis wijkt voor uw glans.
De somb're nacht wordt held're dag.
Leid ons op uwe wegen,
tot w' uw gelaat
en godd'lijk licht
eeuwig aanschouwen mogen.

Aria  bas

Doorschijn ook mijn verduisterd denken,
verlicht mij het harte
door 't schijnsel van uw licht!
Uw spreken moog' in doen en laten
mijn enig helder baken zijn.
Mijn hart zal dan nimmer een euvel beramen.

Recitatief  alt

Wat vreest gij, stad en koning?
Waarom zou Jezus' komst u deze blinde angst 
Zoudt gij niet veeleer blij aanjagen?
en hoopvol moeten wezen?
Zijn komst immers beloo�
het heil der mensen te herstellen.

Recitatief  tenor

En hij liet vergaderen de overpriesters en 
schri�-geleerden onder het volk en onder-
vroeg hen, waar Christus zou geboren worden. 
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem in het 
Joodse land, want alzo staat geschreven door 
de profeet: En gij, Bethlehem in het Joodse 
land, zijt geenszins de geringste onder de 
prinsen van Juda, want uit u zal mij spruiten 
de leider die over mijn volk Israël een heer 
moet zijn.

Aria  sopraan alt tenor

Ach, zal ooit die tijd nog komen?
Ach, zal hij ooit zijn volk vertroosten?
 - Stil! Hij is reeds lijf 'lijk hier!
Jezus, kom dan ook tot mij!
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Weihnachts-Oratorium I

Chor  Chor

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers verehren!

Rezitativ T Evangelist

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von 
dem Kaiser Augusto ausging, daß alle Welt 
geschätzet würde. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da 
machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 
David, die da heißet Bethlehem; darum, daß er 
von dem Hause und Geschlechte David war: auf 
daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie 
daselbst waren, kam die Zeit, daß sie gebären 
sollte. 

Rezitativ A

Nun wird mein liebster Bräutigam,
Nun wird der Held aus Davids Stamm
Zum Trost, zum Heil der Erden
Einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
Sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
Dein Wohl steigt hoch empor!

Aria A

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen.
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

Cantate BWV 248/I

Koor koor

Juicht en verheugt U, prijs deze dagen,
Roemt wat God heden voor ons hee� gedaan!
Staakt nu uw treuren, verbant al uw klagen.
He� nu een lo�ied al juichende aan!
Wilt d’ Allerhoogste behagen met koorzang.
God zij verheerlijkt in eeuwige voortgang!

Recitatief tenor Evangelist

En het geschiedde in die tijd, dat een gebod 
van Keizer Augustus uitging, dat heel het rijk 
beschreven zou worden. En iedereen ging om 
zich te laten inschrijven, een iegelijk naar de 
eigen stad. Toen maakte zich gereed ook Jozef 
uit Galilea, uit de stad Nazareth, naar het 
Judese land, naar de stad Davids, die heet 
Bethlehem, omdat hij van het huis en geslacht 
Davids was; opdat hij zich inschrijven liet met 
Maria, zijn verloofde vrouw, die zwanger was. 
En toen zij aldaar waren, kwam de dag, dat zij 
baren zoude. 

Recitatief alt

Nu gaat mijn dierb’re bruidegom,
de held uit Davids oude tronk,
de mensheid redden, helen:
mensengeboorte delen.
Uit Jacobs huis zal ’t licht gaan schijnen;
reeds tre� zijn straal mijn oog.
Sion, verrijs, en wil niet langer kwijnen:
uw heil rijst hemelhoog.

Aria Alt

Bereid u, o Sion, om weldra uw schone,
uw teerbeminde, nabij u te zien!
Laat uw wangen
stralen nu van schoon verlangen.
Ga u de bruidegom hunk’rend vertonen.

Rezitativ A

Mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrscha� liebet
Und sich ihm ganz zu eigen gibet,
ist meines Jesu �ron.

Choral  Chor

Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner 
Fürstensaal, sondern eine �nstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl In denselben nur 
wird blinken, wird es voller Sonnen dünken.

Weihnachts-Oratorium VI

Chor Chor

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn.
Wir wollen dir allein vertrauen;
so können wir den scharfen Klauen
des Feindes unversehrt entgehn.

Rezitativ T B
 
Da berief Herodes die Weisen heimlich und 
erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern 
erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem 
und sprach:
Ziehet hin und forschet �eißig nach dem 
Kindlein, und wenn ihrs �ndet, sagt mirs wieder, 
daß ich auch komme und es anbete.                

Rezitativ S

Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
nimm alle falsche List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kra� kein Mensch ermißt,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon,
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

Recitatief alt

Mijn ziel herbergt die schat
en juicht omdat hij er bewind voert.
Zijn troon is 't hart dat zich aan Jezus
geheel gewonnen gee�.

Koraal  koor

Schamel is die hartekamer: geen paleis of 
statiezaal; eerder nog een donk're groeve.
Doch zodra daarin de straal uwer liefde 
zuiv'rend doordringt, zal mijn hart vol zonnen 
lijken.

Cantate BWV 248/VI

Koor  koor

Als men ons zelfverzekerd aanvalt,
schenk, Heer, ons dan het vast vertrouwen
dat niets uw kind'ren deren kan.
Alleen op u zullen wij hopen,
door u zullen wij 's vijands klauwen
ontkomen, vrij en ongedeerd.

Recitatief  tenor en bas

Toen riep Herodes de wijzen heimelijk en 
ondervroeg hen nauwkeurig, wanneer de ster 
verschenen was, en zond hen naar Bethlehem 
en sprak: Gaat heen en vorst nauwkeurig naar 
dat knaapje; en als gij het vindt, meldt het mij, 
opdat ik ook kome en het aanbidde.

Recitatief  sopraan

Al wilt gij, snoodaard, onze Heer doen sneven,
al tracht gij met bedrog
de Heiland om te brengen,
toch blij� hij, van wiens macht geen mens 
besef hee�, in Gods hand.
Uw hart, bedrieg'lijk als het is,
uw dodelijk venijn, is aan Gods zoon,
wiens val gij vurig wenst, niet onbekend.
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Arie S

Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtger Menschen Macht.
Hier wird alle Kra� verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
o, so müssen sich sofort
Sterblicher Gedanken wenden.

Rezitativ T

Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie 
hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis daß er kam 
und stund oben über, da das Kindlein war.
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet 
und gingen in das Haus und funden das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und �elen nieder und 
beteten es an und täten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. 

Choral Chor

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dirs wohlgefallen.

Rezitativ T

Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie sich 
nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen 
durch einen anderen Weg wieder in ihr Land.
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Aria  sopraan

Reeds een wenk van d'hand des Heren
fnuikt al wat een mens vermag.
Hoor, hoe God zijn plan bespot!
Spreekt de Allerhoogste iets
tegen d' overmoed zijns vijands,
ijd'le waan wordt dan terstond
't snode plan van stervelingen.

Recitatief  evangelist

Toen zij nu de koning gehoord hadden, gingen 
zij heen. En zie, de ster die zij in het Oosten 
gezien hadden, ging voor hen uit, totdat zij 
kwam en stond boven de plaats waar het kind 
was. Toen zij de ster zagen, werden zij zeer 
verheugd, en zij gingen het huis in en vonden 
het kindeke met Maria, zijn moeder, en vielen 
neder en aanbaden het. En deden hun 
schatten open en schonken hem goud, 
wierook en mirre.

Koraal  koor

Hier sta ik bij uw kribbe stil,
o zuigeling en Heiland! 
Ik breng u ten geschenke weer 
wat gij mij hebt gegeven. 
Neem al mijn denken in beslag,
heel mijn gemoed, mijn hart en ziel:
aanvaard die o�erande!

Recitatief  evangelist

En God beval hun in de droom dat zij zich 
niet zouden terug naar Herodes begeven, en 
zij trokken over een andere weg terug naar 
hun land.



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

Belo�en, Abraham gezworen,
laat God nu herders – welk een eer! –
als feiten horen. 
Gelijk die herdersvorst weleer
van Gods Messias hee� vernomen,
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.

Rezitativ T

So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier, 
er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit san�mutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
und werd ich ängstlich zu dir �ehn:
Herr hilf!, so lass mich Hülfe sehn!

Arie T

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.
Ich mögt euch noch so grimmig stellen,
droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
doch seht! mein Heiland wohnet hier.

Rezitativ S A T B

Was will der Höllen Schrecken nun,
Was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

Choral Chor

Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar.
Denn Christus hat zerbrochen
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
Bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

Recitatief  tenor

Genoeg! Zij gaan. Maar mijn kleinood blij� hier,
hij wijkt niet van mijn zij, 
en ik wil nimmer van hem wijken.
Uit liefde zal zijn arm,
zachtmoedig als hij is,
beschuttend, teder mij omvatten.
Met hem zal ik verbonden blijven; 
hem wijd ik hart en ziel voor eeuwig. 
Van zijn genade ben 'k gewis;
ik weet dat ik ook hem bemin 
en altoos hem zal eren.
Welk kwaad of welke vijand zou 
mijn eeuwig heil nog deren?
Gij, Jezus, blij� mijn toeverlaat, 
de vriend die op mijn hulpgeroep
met vaste hand ter redding snelt.

Aria  tenor

Gij zelfverzekerden, 't is uw beurt
om, als mijn vijand, te versagen:
mij staat mijn dierb're held terzij.
Hoe grimmig ook uw woeste aanval,
uw dreiging tegen heel mijn wezen,
wijkt terug! Mijn Heiland woont in mij.

Recitatief  solistenkwartet

Wat kan de schrik der hel nog doen?
Wat rest nog van de macht van 't kwaad,
nu wij in Jezus' handen zijn?

Koraal  koor

Weet, dat op elke vijand
uw smart gewroken is!
Want Christus hee� verbroken
al wat u hee� bedreigd.
Hel, zonde, dood en duivel,
zij kwamen haast tot niets.
Op God rust het vertrouwen
van 't mensdom nu voortaan.
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Myriam Arbouz
sopraan

Myriam Arbouz werd geboren in Rennes en zong al vanaf haar achtste 
in het kinderkoor Maitrise de Bretagne.Daarna studeerde ze musicolo-
gie aan de Universiteit van Rennes en studeerde tegelijk aan het 
Conservatorium van Rennes bij Martine Surais, gevolgd door verdere 
studies bij het Centre de Musique Baroque de Versailles met Olivier 
Schneebell en het Conservatorium van Amsterdam met Valérie 
Guillorit en Sasja Hunnego. Haar Bachelor klassieke zang (2010) en 
haar Master operazang (2013) haalde zij aan dit instituut.  In 
2011-2013 was zij verbonden aan de Nationale Opera Academie.  
Myriam Arbouz beheerst een omvangrijk repertoire, dat reikt van 
barokmuziek, waar zij een bijzondere voorliefde voor koestert, tot 
eigentijdse componisten. Zij trad op met talrijke beroemde Europese 
ensembles zoals het Ensemble Pygmalion (Raphael Pichon), Le 
Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Cappella Amsterdam (Daniel 
Reuss), Kölner Akademie (Michael Alexander Willens) en bij de 
ensembles Aedes, La Rêveuse, Fuoco e Cenere, L’Aura Rilucente en het 
Schönbrunn Ensemble. Recente hoogtepunten vormen haar rol als 
Euridice in Orfeo en Ottavia in L’Incoronazione de Poppea van Monte-
verdi onder leiding van René Jacobs in de Abdij van Royaumont. Zij 
zong de rollen van Cassiope en Mérope in Lully’s Persée tijdens het 
Oude Muziek Festival in Kopenhagen. In de nabije toekomst staan 
programma’s met het notenboekje van Anna-Magdalena Bach op het 
programma, samen met clavecinist Benjamin Alard, in het Hôtel de 
Soubise in Parijs, en uitvoeringen van Trauernacht in Douai en 
Lissabon. Verder zal zij meewerken aan een cd met werk van Schubert, 
Schumann, Wagner en Brahms met het Ensemble Pygmalion voor het 
label Harmonia Mundi. 

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. 

Rezitativ T 

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet �nden das 
Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen.

Choral  Chor

Schaut hin, dort liegt im �nstern Stall,
Des Herrscha� gehet überall!
Da Speise vormals sucht ein Rind,
Da ruhet itzt der Jungfrau'n Kind.

Rezitativ B

So geht denn hin, ihr Hirten, geht,
Daß ihr das Wunder seht:
Und �ndet ihr des Höchsten Sohn
In einer harten Krippe liegen,
So singet ihm bei seiner Wiegen
Aus einem süßen Ton
Und mit gesamtem Chor
Dies Lied zur Ruhe vor!

Arie A

Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
Wache nach diesem vor aller Gedeihen!
 Labe die Brust,
 Emp�nde die Lust,
 Wo wir unser Herz erfreuen!

Rezitativ T und Chor

Evangelist: Und alsobald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten 
Gott und sprachen:
Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.

Rezitativ B

So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
Daß es uns heut so schön gelinget!
Auf denn! wir stimmen mit euch ein,
Uns kann es so wie euch erfreun.

Recitatief  tenor

En dit zij uw teken: gij zult vinden het kind in 
doeken gewikkeld en in een kribbe liggend.

Koraal  koor

Aanschouwt! Daar ligt in duist’re stal
de heerser van het gans heelal.
Waar anders ’t vee zijn spijze vindt,
daar vlijde nu de Maagd haar kind.

Recitatief  bas

Gaat tot dat wonder, herders, gaat,
opdat gij ’t spoedig gadeslaat.
Ziet gij des Allerhoogsten Zoon
daar in die ruwe krib in d’ ogen,
zingt dan, over die wieg gebogen,
op zoetgevooisde toon
en met vereende stem
dit kalme lied voor hem.

Aria  alt

Slaap maar, lief kindeke, rust nu nog maar.
Eens zult gij waken, tot heil van ons allen.
Doe u tegoed,
smaak nu het zoet,
tot ons diepe welgevallen.

Recitatief  tenor en koor

Evangelist: En zie, terstond was daar bij de 
engel het leger der hemelse heirscharen, die 
loofden God en spraken:
Engelen: Ere zij God in den hoge, en vrede op 
aarde, en den mensen een welbehagen.

Recitatief  bas

Gij engelen, uw jubelzangen
doen ons naar eigen zang verlangen.
Welaan, wij paren dus ons lied
aan ’t uwe, zoals ’t hart gebiedt.
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Robert Kuizenga
alt

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 uitvoe-
ringen 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 publieks-
prijs 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 Amster-
dam met het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Hiernaast is hij nog regelmatig actief als koorzan-
ger. Robert maakte 15 jaar deel uit van de kernbe-
zetting van Vocaal Ensemble �e Gents en zong 
daarnaast bij verschillende andere professionele 
ensembles. 18



Choral  Chor

Dein Glanz all Finsternis verzehrt,
die trübe Nacht in Licht verkehrt.
Leit uns auf deinen Wegen,
daß dein Gesicht
und herrlichs Licht
wir ewig schauen mögen!

Arie B

Erleucht auch meine �nstre Sinnen,
erleuchte mein Herze
durch der Strahlen klaren Schein!
Dein Wort soll mir die hellste Kerze
in allen meinen Werken sein;
dies lässet die Seele nichts Böses beginnen.

Rezitativ A

Warum wollt ihr erschrecken?
Kann meines Jesu Gegenwart euch solche Furcht 
O! solltet ihr euch nicht                         erwecken?
Vielmehr darüber freuen,
weil er dadurch verspricht,
der Menschen Wohlfahrt zu verneuen!

Rezitativ T

Und ließ versammeln alle Hohenpriester und 
Schri�gelehrten unter dem Volk und erforschete 
von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. 
Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen 
Lande; denn also stehet geschrieben durch den 
Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen 
Lande, bist mitnichten die kleinest unter den 
Fürsten Juda; denn aus dir soll mir kommen der 
Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei.

Arie S A T

Ach, wenn wird die Zeit erscheinen?
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen?
- Schweigt, er ist schon würklich hier!
Jesu, ach so komm zu mir!

Koraal  koor

De duisternis wijkt voor uw glans.
De somb're nacht wordt held're dag.
Leid ons op uwe wegen,
tot w' uw gelaat
en godd'lijk licht
eeuwig aanschouwen mogen.

Aria  bas

Doorschijn ook mijn verduisterd denken,
verlicht mij het harte
door 't schijnsel van uw licht!
Uw spreken moog' in doen en laten
mijn enig helder baken zijn.
Mijn hart zal dan nimmer een euvel beramen.

Recitatief  alt

Wat vreest gij, stad en koning?
Waarom zou Jezus' komst u deze blinde angst 
Zoudt gij niet veeleer blij aanjagen?
en hoopvol moeten wezen?
Zijn komst immers beloo�
het heil der mensen te herstellen.

Recitatief  tenor

En hij liet vergaderen de overpriesters en 
schri�-geleerden onder het volk en onder-
vroeg hen, waar Christus zou geboren worden. 
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem in het 
Joodse land, want alzo staat geschreven door 
de profeet: En gij, Bethlehem in het Joodse 
land, zijt geenszins de geringste onder de 
prinsen van Juda, want uit u zal mij spruiten 
de leider die over mijn volk Israël een heer 
moet zijn.

Aria  sopraan alt tenor

Ach, zal ooit die tijd nog komen?
Ach, zal hij ooit zijn volk vertroosten?
 - Stil! Hij is reeds lijf 'lijk hier!
Jezus, kom dan ook tot mij!
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Harry van der Kamp studeerde bij Alfred Deller, 
Pierre Bernac, Max van Egmond en Herman 
Woltman, onder andere aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam. Hij behoorde tot de 
founding singers (in 1970) van Cappella Amster-
dam en was vervolgens twintig jaar in dienst van 
het Nederlands Kamerkoor (1974-1994), waarvan 
zeven jaar als artistiek adviseur. Hij is professor 
emeritus van de Hochschule für Künste te Bremen 
(Duitsland). Harry van der Kamp geniet wereldwij-
de bekendheid als bas-bariton in de barokwereld. 
Van New York tot Peking trad hij in zijn veertigjari-
ge carrière op met leidende barokspecialisten als 
Gustav Leonhardt en Nikolaus Harnoncourt en 
vele van hun navolgers. Als operazanger zong hij in 
opera’s van Peri en Monteverdi tot Viviers en 
Knaifel, in Requiems van Pierre de la Rue tot 

Giuseppe Verdi, in Lamentaties van Tallis tot 
Strawinsky. Als solist en ensemblezanger hee� hij 
talloze cd-opnamen op zijn naam staan. Met zijn 
eigen Gesualdo Consort Amsterdam trad hij op in 
Europa en Canada met revolutionaire werken van 
de 16de tot de 20ste eeuw. Diverse cd-opnamen van 
uniek repertoire zijn met belangwekkende prijzen 
bekroond. In 2008 was hij Grammy-genomineerde 
voor zijn rol van Aegée in Lully’s opera �esée. 
Twee Edisons Klassiek werden in de wacht gesleept 
voor de Nederlandstalige boek-cd uitgave van de 
complete vocale werken van Jan Pieterszoon 
Sweelinck Het Sweelinck Monument (23 cd’s 
verdeeld over acht boeken), dat in 2010 werd 
aangeboden aan Koningin Beatrix. Harry van der 
Kamp werd bij deze gelegenheid benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Harry van der Kamp
bas



Rezitativ A

Mein Liebster herrschet schon.
Ein Herz, das seine Herrscha� liebet
Und sich ihm ganz zu eigen gibet,
ist meines Jesu �ron.

Choral  Chor

Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner 
Fürstensaal, sondern eine �nstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl In denselben nur 
wird blinken, wird es voller Sonnen dünken.

Weihnachts-Oratorium VI

Chor Chor

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,
so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn.
Wir wollen dir allein vertrauen;
so können wir den scharfen Klauen
des Feindes unversehrt entgehn.

Rezitativ T B
 
Da berief Herodes die Weisen heimlich und 
erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern 
erschienen wäre. Und weiset sie gen Bethlehem 
und sprach:
Ziehet hin und forschet �eißig nach dem 
Kindlein, und wenn ihrs �ndet, sagt mirs wieder, 
daß ich auch komme und es anbete.                

Rezitativ S

Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen,
nimm alle falsche List,
dem Heiland nachzustellen;
der, dessen Kra� kein Mensch ermißt,
bleibt doch in sichrer Hand.
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon,
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn,
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

Recitatief alt

Mijn ziel herbergt die schat
en juicht omdat hij er bewind voert.
Zijn troon is 't hart dat zich aan Jezus
geheel gewonnen gee�.

Koraal  koor

Schamel is die hartekamer: geen paleis of 
statiezaal; eerder nog een donk're groeve.
Doch zodra daarin de straal uwer liefde 
zuiv'rend doordringt, zal mijn hart vol zonnen 
lijken.

Cantate BWV 248/VI

Koor  koor

Als men ons zelfverzekerd aanvalt,
schenk, Heer, ons dan het vast vertrouwen
dat niets uw kind'ren deren kan.
Alleen op u zullen wij hopen,
door u zullen wij 's vijands klauwen
ontkomen, vrij en ongedeerd.

Recitatief  tenor en bas

Toen riep Herodes de wijzen heimelijk en 
ondervroeg hen nauwkeurig, wanneer de ster 
verschenen was, en zond hen naar Bethlehem 
en sprak: Gaat heen en vorst nauwkeurig naar 
dat knaapje; en als gij het vindt, meldt het mij, 
opdat ik ook kome en het aanbidde.

Recitatief  sopraan

Al wilt gij, snoodaard, onze Heer doen sneven,
al tracht gij met bedrog
de Heiland om te brengen,
toch blij� hij, van wiens macht geen mens 
besef hee�, in Gods hand.
Uw hart, bedrieg'lijk als het is,
uw dodelijk venijn, is aan Gods zoon,
wiens val gij vurig wenst, niet onbekend.

Joanna Huszcza
concertmeesterJoanna Huszcza is een hartstochte-

lijke 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 Conservatori-
um 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 lespro-
gramma. Als docent belee� zij ook 
veel plezier aan de intense samen-
werking 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 insprirerende 
persoonlijkheden in de muziekwe-
reld. 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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Arie S

Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächtger Menschen Macht.
Hier wird alle Kra� verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
o, so müssen sich sofort
Sterblicher Gedanken wenden.

Rezitativ T

Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie 
hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis daß er kam 
und stund oben über, da das Kindlein war.
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet 
und gingen in das Haus und funden das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und �elen nieder und 
beteten es an und täten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen. 

Choral Chor

Ich steh an deiner Krippen hier,
o Jesulein, mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dirs wohlgefallen.

Rezitativ T

Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie sich 
nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen 
durch einen anderen Weg wieder in ihr Land.

Aria  sopraan

Reeds een wenk van d'hand des Heren
fnuikt al wat een mens vermag.
Hoor, hoe God zijn plan bespot!
Spreekt de Allerhoogste iets
tegen d' overmoed zijns vijands,
ijd'le waan wordt dan terstond
't snode plan van stervelingen.

Recitatief  evangelist

Toen zij nu de koning gehoord hadden, gingen 
zij heen. En zie, de ster die zij in het Oosten 
gezien hadden, ging voor hen uit, totdat zij 
kwam en stond boven de plaats waar het kind 
was. Toen zij de ster zagen, werden zij zeer 
verheugd, en zij gingen het huis in en vonden 
het kindeke met Maria, zijn moeder, en vielen 
neder en aanbaden het. En deden hun 
schatten open en schonken hem goud, 
wierook en mirre.

Koraal  koor

Hier sta ik bij uw kribbe stil,
o zuigeling en Heiland! 
Ik breng u ten geschenke weer 
wat gij mij hebt gegeven. 
Neem al mijn denken in beslag,
heel mijn gemoed, mijn hart en ziel:
aanvaard die o�erande!

Recitatief  evangelist

En God beval hun in de droom dat zij zich 
niet zouden terug naar Herodes begeven, en 
zij trokken over een andere weg terug naar 
hun land.

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-opna-
mes. 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 conservatori-
um 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 Gronin-
gen waar hij de afgelopen jaren integraal alle 
Partita's, de Engelse Suites en het Wohltemperier-
tes 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. 

Robert Koolstra
continuo
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Rezitativ T

So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier, 
er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit san�mutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren!
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
und werd ich ängstlich zu dir �ehn:
Herr hilf!, so lass mich Hülfe sehn!

Arie T

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir.
Ich mögt euch noch so grimmig stellen,
droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
doch seht! mein Heiland wohnet hier.

Rezitativ S A T B

Was will der Höllen Schrecken nun,
Was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

Choral Chor

Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar.
Denn Christus hat zerbrochen
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
Bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

Recitatief  tenor

Genoeg! Zij gaan. Maar mijn kleinood blij� hier,
hij wijkt niet van mijn zij, 
en ik wil nimmer van hem wijken.
Uit liefde zal zijn arm,
zachtmoedig als hij is,
beschuttend, teder mij omvatten.
Met hem zal ik verbonden blijven; 
hem wijd ik hart en ziel voor eeuwig. 
Van zijn genade ben 'k gewis;
ik weet dat ik ook hem bemin 
en altoos hem zal eren.
Welk kwaad of welke vijand zou 
mijn eeuwig heil nog deren?
Gij, Jezus, blij� mijn toeverlaat, 
de vriend die op mijn hulpgeroep
met vaste hand ter redding snelt.

Aria  tenor

Gij zelfverzekerden, 't is uw beurt
om, als mijn vijand, te versagen:
mij staat mijn dierb're held terzij.
Hoe grimmig ook uw woeste aanval,
uw dreiging tegen heel mijn wezen,
wijkt terug! Mijn Heiland woont in mij.

Recitatief  solistenkwartet

Wat kan de schrik der hel nog doen?
Wat rest nog van de macht van 't kwaad,
nu wij in Jezus' handen zijn?

Koraal  koor

Weet, dat op elke vijand
uw smart gewroken is!
Want Christus hee� verbroken
al wat u hee� bedreigd.
Hel, zonde, dood en duivel,
zij kwamen haast tot niets.
Op God rust het vertrouwen
van 't mensdom nu voortaan.

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 conser-
vatorium 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 kerkmu-
ziek is hij verbonden aan de opleiding kerkmu-
ziek 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 uitvoeringsprak-
tijk. Met het LBE voerde hij naast diverse 
Bachcantates alle Lutherse Missen van Bach uit 
en in november 2011 en december 2016  dirigeer-
de hij de Hohe Messe van Bach. Als dirigent is hij 
verder verbonden aan kamerkoor Tiraña uit 
Groningen. In 2012 nam Tymen Jan het initiatief 
tot reconstructie van het voormalige Schnitgeror-
gel (1699/1717) van de Lutherse Kerk in Gronin-
gen. Op 31 oktober 2017 werd dit instrument in 
het Luther-/Reformatiejaar ingewijd. Door aan te 
sluiten bij de recent herleefde interesse in het 
gebruik van het kerkorgel als centraal 
continuo-instrument bij (Bach)cantates, gaat de 
stad Groningen opnieuw een toonaangevende rol 
spelen in de oude muziekwereld. 

22



Lutherse Bach Academie

Musici

Joanna Huszcza
Jacek Kurzydlo
Nadine Henrichs
Agnieszka Papierska
Zdenka Prochazkova
Yoshiko Morita
Nika Zlataric
Zaynab Martin 
Hugo Rodriguez Arteaga
Robert Koolstra

viool I
viool I
viool II
viool II
altviool
altviool
cello
violone
fagot
continuo/ klavecimbel

hobo I
hobo II
hobo III
hobo IV
traverso I
traverso II
trompet I
trompet II
trompet III
pauken

Marta Blawat
Lisa Buckland-Kortleitner
Nienke van der Meulen
Rodrigo Lopez Paz 
Roberto Bando
Radka Kubinova
Peter Mankarious
Nigel Paul
Emile Meu�els
Steef Gerritse

Koor
Sopraan
Annemarieke Berends
Annemiek Moeken
Betty Knigge
Constanze Abusaris
Fabiola Franzky
Gera Nijhof
Harriete Gunnink
Margreet Ebels
Susan Scheeren

Alt
Akke Conradi
Annie Beukema
Brigitte Sijm
Co Raatjes
Gerda Elsinga
Hermine de Knij�
Janneke ter Harkel
Olga Schoonheim
Titia Siekmans
Wieke Leemhuis

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

Bas
Bernard van Reemst
Casper Jongsma 
David Molenaar
Harry Zuur
Hilbrand Oldenhuis
Jaap Kiers
Lambert de Bont
Marten Wierenga
Oege Mollema
Sytze Verbeek
Tinus Jeuring

Solisten
Myriam Arbouz (sopraan)
Robert Kuizenga (alt)
Johannes Weiss (tenor)
Harry van der Kamp (bas)
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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 uitvoe-
ringen 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 publieks-
prijs 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 Amster-
dam met het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
Hiernaast is hij nog regelmatig actief als koorzan-
ger. Robert maakte 15 jaar deel uit van de kernbe-
zetting van Vocaal Ensemble �e Gents en zong 
daarnaast bij verschillende andere professionele 
ensembles. 

Dankwoord 

verantwoordelijk voor de smetteloze voorbereiding en organisatie van de concerten. 
Hartelijk dank tenslotte aan onze gastgezinnen voor de geboden gastvrijheid aan musici en solisten. 

Over het Luthers Bach Ensemble 
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 kamer-
muziek. Daarnaast speelt het LBE op verschillende podia in Noord-Nederland, in de rest van Neder-
land 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. 

 

 LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling. L
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Wij zoeken Vrienden en Gulle Gevers
Het LBE zoekt sinds kort Gulle Gevers. 

25

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.

Giorgione, De aanbidding der herders



Komende uitvoeringen 
Matthäus-Passion 

donderdag 8 maart 2018 
vrijdag 9 maart 2018 
zaterdag 10 maart 2018 
zondag 11 maart 2018 
vrijdag 16 maart 2018 
zaterdag 17 maart 2018 
zondag 18 maart 2018 

19.30u Petrus & Pauluskerk Loppersum
19.30u �eater Kerkrade 
15.00u Waalse kerk Amsterdam
17.00u Banter Kirche Wilhelmshaven (DE)
19.30u Mauritiuskerk IJlst
19.00u Martinikerk Doesburg 
15.00 u Der Aa-kerk Groningen  

Programma 
J.S. Bach, Matthäus-Passion BWV244 (semi-scenisch)

Zie voor kaartverkoop en vroegboekkorting onze site www.luthersbachensemble.nl

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Marc Pantus (Christus) | Robert Buckland (Evangelist) | Myriam Arbouz (sopraan) | Agnes van Laar 
(sopraan) | Robert Kuizenga (altus) | David van Laar (altus) | William Knight (tenor) | Satoshi Mizukoshu 
(tenor) | David Greco (bas)

semi-scenisch met Marc Pantus (regie)

Symphoniae sacrae & Psalmen Davids 

donderdag 7 juni 2018 
vrijdag 8 juni 2018
zaterdag 9 juni 2018
zondag 10 juni 2018

Grote Kerk Leeuwarden 
Lutherse kerk Groningen (o.v.)
Hippolytuskerk Middelstum
Lutherse kerk Groningen (o.v.)

Programma 
Heinrich Schütz: Symphoniae sacrae & Psalmen Davids
met Copper & Zink, strijkers, Dulcianen, Pommers et cetera 

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
ensemble Copper & Zink 
 

met Copper & Zink, strijkers, Dulcianen, Pommers et cetera 
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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-opna-
mes. 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 conservatori-
um 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 Gronin-
gen waar hij de afgelopen jaren integraal alle 
Partita's, de Engelse Suites en het Wohltemperier-
tes 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. 

Kerstconcerten met Bach, Vivaldi
en 17de-eeuwse kerstliederen
vrijdag 14 december 2018  
zaterdag 15 december 2018
zondag 16 december 2018

Hervormde kerk Farmsum (o.v.)
Kruiskerk Burgum
Der Aa-kerk Groningen 

Programma 
J.S. Bach, Gloria in excelsis BWV 191
Antonio Vivaldi, Gloria in D  RV 589 
Weihnachtskoralen van Praetorius, Buxtehude, Hassler en meer
Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda 

Beroemde 17de-eeuwse motetten

vrijdag 15 juni 2019 
zaterdag 16 juni 2019
zondag 17 juni 2019

Grote kerk Leeuwarden (o.v.)
Nicolaikerk Appingedam 
Lutherse kerk Groningen 

Programma 
motetten van Bassano, Hassler, Di Lasso, Praetorius en meer
motetkolorierungen voor orgel van Heinrich Scheidemann

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor)  o.l.v. Tymen Jan Bronda 
ensemble Copper & Zink 
 

Alexander's Feast
donderdag 20 september 2018 
vrijdag 21 september 2018
zaterdag 22 september 2018
zondag 23 september 2018

nnb
Grote kerk Leeuwarden
Martinikerk Groningen
Martinikerk Doesburg

Programma 
Georg Frideric Handel, Alexander's Feast (HWV 75)

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. gastdirigent Peter Dijkstra
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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. Voor onder de kerstboom! 
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!
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RENAISSANCE

De nieuwe cd van Tymen Jan Bronda op het nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk Groningen. 
Nu verkrijgbaar bij onze concerten!

Op deze nieuwe orgel-cd, waarop het nieuwe orgel 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, Concerto in C en 
diverse koraalbewerkingen). 

De cd kost €15 excl. verzendkosten. 

Bestellen kan ook via cd_bestellen@kpnmail.nl 
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Voorjaarsproject 2018 

zaterdag 5 mei 2018 
zondag 6 mei 2018 
zondag 20 mei 2018 

20:00 uur concert Nicolaikerk Appingedam
15:00 uur concert Der Aa-kerk Groningen
10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen

Programma 
J.S. Bach, Pinkstercantate BWV 68 Also hat Gott die Welt geliebt 
J. Chr. Graupner, Pinkstercantate (nnb)
en meer

Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (koor, solisten & barokorkest) o.l.v. dirigent Tymen Jan Bronda

Gewenste aantallen zangers: 
10 sopranen 10 alten 8 tenoren 8 bassen 

Projectbijdrage: 
175 euro (75 studenten) 

informatie en aanmelding:  
Opgave uiterlijk 1 december 2017 bij Betty Knigge, choirmanager, via baknigge@gmail.com 
Van koorleden wordt verwacht dat ze alle repetitie- en concertdata beschikbaar zijn. 
Nieuwe projectzangers worden uitgenodigd voor een auditie.

repetities: (o.v.) 
16 januari 2018
30 januari 2018
13 februari 2018
20 februari 2018
13 maart 2018
3 april 2018
10 april 2018
24 april 2018
1 mei 2018
vrijdagavond 4 mei 2018 (generale)

(uiterlijke aanmelding 1 december 2017)
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Colofon
Floormanagers: 

Titia Patberg
Filmopnames: Richard Bos
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Marlite Halbertsma, Bram Wierenga en Tymen Jan Bronda
Eindredactie: Marlite Halbertsma
Ontwerp en opmaak programmaboekje: M2 Advies & Design

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

 Het LBE is ook op Facebook te vinden, met al meer dan 4.000 Vind-ik-leuks.
 Word daar ook vriend van het LBE!  

 Ook op Twitter!

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

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

 

 

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

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

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

Inspiciënt: Ite-Harm Meerveld, 
Oege Mollema (podium)
Assistant Business Leader: Jikke Barwegen 
Floor Manager: Titia Patberg
Choir Manager projectkoor: Betty Knigge

Bestuur
Ton Kee (voorzitter)
Broer Miedema (penningmeester)
Rolf Wierenga (secretaris)
Daan Nijman (bestuurslid)
Marlite Halbertsma (bestuurslid)
Bernard van Reemst (fondsenwerving)
Jan Bouma (bestuurlijk attaché)
Erwin de Vies (penningmeester beheer)

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