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Programma 
J.S. Bach – Weihnachts-Oratorium BWV 248
Luthers Bach Ensemble & Lutherse Bach Academie 
(kleinkoor, projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Cressida Sharp - sopraan | David van Laar - altus | Jasper Dijkstra - tenor | Joris van Baar - bas

Grote Kerk Dalfsen 
donderdag 15 december - 20.00

Koepelkerk Smilde
vrijdag 16 december - 19.30

Kleinkoor Luthers Bach Ensemble

Cantate 1 Am ersten Weihnachtsfesttage 

Cantate 2 Am zweiten Weihnachtsfesttage

      pauze

Cantate 3 Am dritten Weihnachtsfesttage

Cantate 5 Am Sontag nach Neujahr
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Akerk Groningen  
zaterdag 17 december – 15.00

Kleinkoor Luthers Bach Ensemble

Cantate 1 Am ersten Weihnachtsfesttage
 
Cantate 2 Am zweiten Weihnachtsfesttage

      pauze

Cantate 3 Am dritten Weihnachtsfesttage

Akerk Groningen  
zaterdag 17 december – 20.00

Projectkoor Lutherse Bach Academie

Cantate 4 Am Neujahrstage

Cantate 5 Am Sontag nach Neujahr

  pauze

Cantate 6 Am Fest der Erscheinung Christi

Nicolaïkerk Appingedam
zondag 18 december – 14.00 

Lutherse Bach Academie

Cantate 1 Am ersten Weihnachtsfesttage 

Cantate 4 Am Neujahrstage

  pauze 

Cantate 5 Am Sontag nach Neujahr

Cantate 6 Am Fest der Erscheinung Christi  



Voorwoord
Beste concertganger,

Wat ben ik dankbaar u te mogen verwelkomen bij het concert van het Luthers Bach Ensemble, waarbij wij 
eindelijk het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach ten gehore mogen brengen! Vorig jaar was het nog 
spannend of we überhaupt concerten konden geven in de kerstperiode, maar daar is dit jaar gelukkig geen 
sprake van. Wij pakken deze kans dan ook met beide handen aan en vieren op deze manier een verlate 
verjaardag van het Luthers Bach Ensemble (inmiddels al meer dan 15 jaar oud). Geen betere manier om je 
publiek te trakteren dan met dit kerstverhaal op muziek van Bach!

Het Luthers Bach Ensemble kent een kleinkoor en een projectkoor (de Lutherse Bach Academie). Hoewel 
ze niet tegelijkertijd op één podium staan, wil ik toch graag de aandacht vestigen op hoe mooi het is dat we
met dit project beide koren in één concertserie in de spotlights kunnen zetten. Door deze samenwerking 
klinkt op zaterdag 17 december het complete Weihnachts-Oratorium - in onze thuisstad Groningen!
 
Luister naar de trotse paukenslagen en virtuoze trompetten, naar warme strijkersklanken en indrukwekkende 
zangpartijen - aan dit oratorium kan zelfs Mariah Carey’s ‘All I want for Christmas’ niet tippen. Voor ons is er 
geen betere manier om in de kerstsfeer te komen dan met dit oratorium. Met onze solisten, onze koren en orkest 
staat er weer een groot ensemble op het podium om dit geliefde werk van Bach uit te voeren. Wij hopen dat u 
geniet van dit concert, en van het feit dat we weer met elkaar Kerst kunnen vieren!

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

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

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

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

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

 

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 

Toelichting 

De beroemde Engelse dirigent John Eliot Gardiner schrijft 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 worden maar liefst alle delen door de projectzangers van  
de Lutherse Bach Academie en de kleinkoorzangers van het  
Luthers Bach Ensemble ten gehore gebracht. 
 
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 burgers die hierop geabonneerd  
waren en werden verder los verkocht. Uit de inkomsten werden de  
drukkosten betaald, 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 was nieuw. Bach had de gewoonte zijn beste 
composities opnieuw te gebruiken voor andere gelegenheden. Hij besteedde veel aandacht aan 
de prestigieuze wereldse stukken die hij schreef, zoals de muziek voor koninklijke verjaardagen. Die 
werden maar één keer gevierd, maar Bach kon de verjaarsmuziek opnieuw gebruiken voor  
religieuze toepassingen door die te voorzien van een andere tekst, een andere toonsoort te gebruiken,  
de volgorde te wijzigen of het geheel uit te breiden met nieuwe stukken muziek. Dat hergebruik gaf  
Bach bovendien de kans 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 tijdgebonden  
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 elegantere 
stemvoering en meer expressie. De koralen van 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 door de Evangelist verslag gedaan 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). 
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Bach was technisch heel handig en steeds bezig met het bedenken van nieuwe en het verbeteren van 
bestaande muziekinstrumenten. Hij hielp de orgelbouwer Gottfried Silbermann met het ontwikke-
len van een betere techniek van de hamertjes in de toen net uitgevonden piano forte en hij was 
voortdurend in de weer met het verzinnen van varianten van bestaande strijkinstrumenten. Bach 
verving bij voorkeur zelf pennetjes in zijn klavecimbel en de overlevering wil dat hij binnen een 
kwartier een klavecimbel kon stemmen.
In de aria van de tweede cantate, ‘Schlafe mein Liebster, geniesse der Ruh’, zingt de alt een wiegelied 
voor het Christuskind. Dit is een in twee betekenissen eindeloos durend slaapliedje (bijna tien 
minuten!) en volgens een commentaar op YouTube het mooiste wiegelied ooit geschreven. 
In het vijfde deel, bedoeld voor de zondag na Nieuwjaar (in 1735 was er een zondag tussen 
Nieuwjaar en Driekoningen) wordt verteld over de ster die de wijzen uit het Oosten hebben gezien. 
De wijzen gaan voordat ze in Bethlehem aankomen, langs bij koning Herodes, die danig schrikt van 
dit bericht. In het terzet (sopraan, alt, tenor, omspeeld door de viool) wordt verheugd uitgekeken 
naar het moment van Jezus’ geboorte. De sopraan en de tenor vragen wanneer Jezus komt, maar de 
alt antwoordt: ‘Schweigt, er ist schon wirklich da’, waarop sopraan en tenor verheugd zingen ‘Jesu, 
ach, so komm zu mir’. 
In het zesde deel bezoeken de drie wijzen, die ook wel koningen worden genoemd, Jezus in 
Bethlehem. Bij deze vorstelijke kraamvisite keren de trompetten en pauken uit het eerste deel terug 
en in het openings- en slotkoor horen we een virtuoze bewerking van de koraalmelodie ‘Herzlich tut 
mich verlangen’, die we ook kennen als de melodie van ‘O Haupt voll Blut und Wunden’. 

Marlite Halbertsma 

Oboe da caccia

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 instrumenten- 
bouwer Johann Heinrich Eichentopf ontwikkelde  
variant van de hobo, met een gewelfde houten  
buis die eindigt in een klokvormige beker. In de  
aria van deze 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. 
 
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen (deel drie)  
is geschreven voor derde Kerstdag. Hierin wordt het  
bezoek van de herders aan de pasgeboren Jezus  
beschreven. In deze cantate staat vooral de dankbaarheid centraal. Het begint met een door pauken  
en natuurtrompetten begeleid koor, dat de koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor 
 de, in vergelijking met de hemelse koren, stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde  
worden gezongen.  
 
Deel vier, Fallt mit Danken, fallt mit Loben, is geschreven voor nieuwjaarsdag. Dit gehele deel gee�  
uiting aan het volgen van Christus. Het openingskoor roept op tot dank en lof en is in  
3/8-maat geschreven, als een zwierig menuet.  
 
Met het jubelende Ehre sei die Gott gesungen begint het vijfde deel, bedoeld voor de zondag na  
Nieuwjaar (in 1735 was er een zondag tussen Nieuwjaar en Driekoningen). Hier 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 slotdeel Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben 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. 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 
voormalig bestuurslid LBE 



Teksten & vertalingen
J.S. Bach – Weihnachts-Oratorium BWV 248

   

Cantate 1 Am ersten Weihnachtsfesttage
1. Koor 
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, Juich en jubel, prijs de dagen, 
rühmet, was heute der Höchste getan! roem wat de Allerhoogste heden hee� gedaan! 
Lasset das Zagen, verbannet die Klage, Houd op met aarzelen, verban het klagen, 
stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! hef een vrolijk gejuich aan! 
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, Dien de Allerhoogste met prachtige koren, 
laßt uns den Namen des Herrschers verehren! laten wij de naam van de Heerser vereren! 
  
2. Recitatief (Evangelist) 
»Es begab sich aber zu der Zeit, En het geschiedde in die dagen 
daß ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dat er een bevel uitging van keizer Augustus, 
daß alle Welt geschätzet würde. dat iedereen moest worden ingeschreven. 
Und jedermann ging, daß er sich schätzen  
ließe, 

En iedereen ging op reis om zich te laten  
inschrijven, 

ein jeglicher in seine Stadt. ieder naar zijn eigen stad. 
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, Ook ging op weg Jozef uit Galilea, 
aus der Stadt Nazareth, uit de stad Nazareth, 
in das jüdische Land zur Stadt David, naar Judea naar de stad van David 
die da heißet Bethlehem; darum, die Bethlehem heet, omdat 
daß er von dem Hause und Geschlechte David war: hij uit het huis en het geslacht van David was, 
auf daß er sich schätzen ließe om zich te laten inschrijven met Maria, 
mit Maria, seinem vertrauten Weibe, zijn ondertrouwde vrouw, 
die war schwanger. die zwanger was. 
Und als sie daselbst waren, En toen ze daar waren, 
kam die Zeit, daß sie gebären sollte.« kwam het moment dat ze moest bevallen. 
  
3. Recitatief (A) 
Nun wird mein liebster Bräutigam, Nu zal mijn liefste bruidegom, 
nun wird der Held aus Davids Stamm nu zal de held uit de stam van David 
zum Trost, zum Heil der Erden tot troost, tot heil van de aarde 
einmal geboren werden. geboren worden. 
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen, Nu zal de ster uit Jacob schijnen, 
sein Strahl bricht schon hervor. zijn stralen worden al zichtbaar. 
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen, Komaan, Sion, houd nu op met wenen, 
dein Wohl steigt hoch empor! je heil stijgt hoog op! 
  
4. Aria (A) 
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, Bereid je erop voor, Sion, met tedere gevoelens, 
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn! dat je weldra de mooiste, de liefste bij je zult zien! 
Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, Je wangen moeten vandaag nog blozender zijn, 
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! haast je om je bruidegom vurig lief te hebben! 
 

Tekst: Christian Friedrich Henrici (alias Picander), vertaling: Ria van Hengel
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 5. Koraal 
Wie soll ich dich empfangen Hoe moet ik u ontvangen 
und wie begegn’ ich dir? en hoe ontmoet ik u? 
O aller Welt Verlangen, O, ieders verlangen, 
o meiner Seelen Zier! o, sieraad van mijn ziel! 
O Jesu, Jesu, setze O Jezus, Jezus, licht 
mir selbst die Fackel bei, mij zelf bij met de fakkel 
damit, was dich ergötze, opdat ik weet en begrijp 
mir kund und wissend sei! wat u behaagt! 
. 
6. Recitatief (Evangelist) 
»Und sie gebar ihren ersten Sohn En zij bracht haar eerste zoon ter wereld 
und wickelte ihn in Windeln en wikkelde hem in doeken 
und legte ihn in eine Krippen, en legde hem in een kribbe, 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der  
Herberge.« 

want er was voor hen geen plaats in de  
herberg. 

  
7. Recitatief (B) / Koraal (S) 
Er ist auf Erden kommen arm, Hij is arm op aarde gekomen 
       Wer will die Liebe recht erhöhn, Wie kan genoeg de liefde prijzen 
       die unser Heiland vor uns hegt? die onze Heiland voor ons koestert? 
daß er unser sich erbarm om zich over ons te ontfermen, 
       Ja, wer vermag es einzusehen, Ja, wie kan begrijpen 
       wie ihn der Menschen Leid bewegt? hoe het leed van de mensen hem raakt? 
und in dem Himmel mache reich en ons rijk te maken in de hemel 
      Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt, De zoon van de Allerhoogste komt in de wereld 
      weil ihm ihr Heil so wohl gefällt, omdat haar heil hem zo ter harte gaat, 
und seinen lieben Engeln gleich. en gelijk te maken aan zijn lieve engelen. 
     So will er selbst als Mensch geboren werden. daarom wil hij zelf als mens geboren worden. 
Kyrieleis! Kyrie eleis! 
  
8. Aria (B) 
Großer Herr, o starker König, Grote Heer, o sterke Koning. 
liebster Heiland, o wie wenig liefste Heiland, o, hoe weinig 
achtest du der Erden Pracht! hecht u aan de pracht van de aarde! 
Der  die ganze Welt erhält,      Hij die de hele wereld bewaart 
ihre Pracht und Zier erscha�en,     en haar pracht en tooi hee� geschapen, 
muß in harten Krippen schlafen.     moet in een harde kribbe slapen. 

  
9. Koraal 
Ach mein herzliebes Jesulein, Ach, mijn allerliefste Jezuskind, 
mach dir ein rein san� Bettelein, maak een schoon zacht bedje 
zu ruhn in meines Herzens Schrein, om in te rusten in de schrijn van mijn hart, 
daß ich nimmer vergesse dein! opdat ik u nooit vergeet! 
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Cantate 2 Am zweiten Weihnachtsfesttage

10. Sinfonia 

 
  11. Recitatief (Evangelist) 
»Und es waren Hirten in derselben Gegend En er waren herders in die streek 
auf dem Felde bei den Hürden, in het omheinde veld, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. die waakten in de nacht over hun kudde. 
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, En zie, de engel van de Heer kwam naar hen toe, 
und die Klarheit des Herren leuchtet um sie, en het licht van de Heer omstraalde hen, 
und sie furchten sich sehr.« en zij waren doodsbang. 
  
12. Koraal 
Brich an, o schönes Morgenlicht, Breek aan, o prachtig ochtendlicht 
und laß den Himmel tagen! en laat de hemel licht worden! 
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, O herdersvolk, schrik niet, 
weil dir die Engel sagen, want de engelen vertellen je 
daß dieses schwache Knäbelein dat dit zwakke knaapje 
soll unser Trost und Freude sein, onze troost en onze vreugde zal zijn, 
dazu den Satan zwingen dat hij bovendien de satan zal bedwingen 
und letztlich Friede bringen! en ten slotte vrede zal brengen! 
  
13. Recitatief (Evangelist, S) 
»Und der Engel sprach zu ihnen: En de engel sprak tot hen: 
(S) Fürchtet euch nicht, siehe,     Vrees niet, zie, 
ich verkündige euch große Freude,     ik verkondig u een grote vreugde, 
die allem Volke widerfahren wird.    die het hele volk ten deel zal vallen. 
Denn euch ist heute der Heiland geboren,    Want voor jullie is heden de Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt 
David.«    die Christus de Heer is, in de stad van David. 
  
14. Recitatief (B) 
Was Gott dem Abraham verheißen, Van dat wat God aan Abraham had beloofd 
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt erweisen. toont hij nu de vervulling aan het herderskoor. 
Ein Hirt hat alles das zuvor Een herder hee� dat alles destijds 
von Gott erfahren müssen. van God moeten horen, 
Und nun muß auch ein Hirt die Tat, en nu moet ook een herder dat 
was er damals versprochen hat, wat hij toen hee� beloofd 
zuerst erfüllet wissen. als eerste vervuld zien. 
  
15. Aria (T) 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet, Verheugde herders, haast je, ach, haast je, 
eh ihr euch zu lang verweilet, voordat jullie te lang talmen, 
eilt, das holde Kind zu sehn! haast je om naar het lie�ijke kind te gaan kijken. 
Geht, die Freude heißt zu schön, Ga, de vreugde is te mooi, 
sucht die Anmut zu gewinnen, probeer de lie�ijkheid te verkrijgen, 
geht und labet Herz und Sinnen! ga en laaf hart en zinnen! 
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Weihnachts-Oratorium II

Rezitativ T

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

Choral  Chor

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

Rezitativ T S

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

Rezitativ B

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

Arie T

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

Cantate BWV 248/II

Recitatief tenor 

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

Koraal  koor

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

Recitatief  tenor en sopraan

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

Recitatief  bas

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

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

Aria  tenor

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



  

 
16. Recitatief (Evangelist)  
»Und das habt zum Zeichen: En laat dit het teken zijn: 
ihr werdet �nden das Kind jullie zullen het kind vinden in doeken 
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.« gewikkeld en liggend in een kribbe. 
  
17. Koraal 
Schaut hin, dort liegt im �nstern Stall, Kijk, daar ligt in de duistere stal 
deß‘ Herrscha� gehet überall! hij die over alles heerst! 
Da Speise vormals sucht ein Rind, Waar eens een rund zijn voedsel zocht, 
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind. daar rust nu het kind van de maagd. 
  
18. Recitatief (B) 
So geht denn hin, ihr Hirten, geht, Ga dan, herders, ga, 
daß ihr das Wunder seht: zodat jullie het wonder zien. 
Und �ndet ihr des Höchsten Sohn En als jullie de zoon van de Allerhoogste vinden, 
in einer harten Krippe liegen, liggend in een harde kribbe, 
so singet ihm bei seiner Wiegen zing dan voor hem bij zijn wieg 
aus einem süßen Ton op zoete toon 
und mit gesamtem Chor en met het hele koor 
dies Lied zur Ruhe vor! dit slaapliedje! 
  
19. Aria (A) 
Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh, Slaap, mijn liefste, geniet van je rust 
wache nach diesem vor aller Gedeihen! en ontwaak daarna voor het welzijn van allen! 
Labe die Brust,    Verkwik je ziel, 
emp�nde die Lust,    ervaar het genot 
wo wir unser Herz erfreuen!    dat ons hart verblijdt! 

  20. Recitatief (Evangelist) 
»Und alsobald war da bei dem Engel En plotseling was er bij de engel 
die Menge der himmlischen Heerscharen, een groot hemels leger, 
die lobten Gott und sprachen:« dat God loofde en sprak: 
  
21. Koor 
»Ehre sei Gott in der Höhe Ere zij God in den hoge, 
und Friede auf Erden en vrede op aarde 
und den Menschen ein Wohlgefallen.« en in de mensen een welbehagen. 
  
22. Recitatief (B) 
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet, Goed dan, engelen, juich en zing, 
daß es uns heut so schön gelinget! omdat ons heden zoiets goeds overkomt! 
Auf denn! wir stimmen mit euch ein, Komaan, wij zingen met u mee, 
uns kann es so wie euch erfreun. wij zijn even blij als u. 
  

23. Koraal 
Wir singen dir in deinem Heer Wij zingen voor u in uw leger 
aus aller Kra� Lob, Preis und Ehr, uit alle macht uw lof, prijs en eer, 
daß du, o lang gewünschter Gast, omdat u, o gast naar wie wij zo hebben verlangd, 
dich nunmehr eingestellet hast. nu gekomen bent. 
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Cantate 3 Am dritten Weihnachtsfesttage 

24. Koor 
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, Heerser van de hemel, luister naar ons gestamel, 
laß dir die matten Gesänge gefallen, geniet van onze zwakke liederen 
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht! wanneer uw Sion u met psalmen prijst! 
Höre der Herzen frohlockendes Preisen, Hoor de jubelende lofzangen van ons hart 
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen, wanneer wij u nu eerbied betonen 
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht! omdat wij zeker kunnen zijn van ons heil. 
  
25. Recitatief (Evangelist) 
»Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, En toen de engelen weer naar de hemel voeren, 
sprachen die Hirten untereinander:« zeiden de herders tegen elkaar: 
  
26. Koor 
»Lasset uns nun gehen gen Bethlehem Laten wij nu naar Bethlehem gaan 
und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, om te zien wat er is gebeurd 
die uns der Herr kundgetan hat.« en wat de Heer ons hee� verkondigd. 
  
27. Recitatief (B) 
Er hat sein Volk getröst’, Hij hee� zijn volk getroost, 
er hat sein Israel erlöst, hij hee� zijn Israël verlost, 
die Hülf aus Zion hergesendet de hulp vanuit Sion gezonden 
und unser Leid geendet. en een einde gemaakt aan ons lijden. 
Seht, Hirten, dies hat er getan; Zie, herders, dat hee� hij gedaan, 
geht, dieses tre� ihr an! ga, dat tre�en jullie aan. 
  
28. Koraal 
Dies hat er alles uns getan, Dit hee� hij allemaal voor ons gedaan 
sein groß Lieb zu zeigen an; om zijn grote liefde te tonen; 
des freu sich alle Christenheit laat de hele christenheid zich daarover verheugen 
und dank ihm des in Ewigkeit. en hem ervoor bedanken in eeuwigheid. 
Kyrieleis! Kyrie eleis! 
  
29. Duet (S, B) 
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen Heer, uw medelijden, uw ontferming 
tröstet uns und macht uns frei. troost ons en maakt ons vrij. 
Deine holde Gunst und Liebe, Uw lie�ebbende genade en liefde, 
deine wundersamen Triebe uw wonderbaarlijke gevoelens 
machen deine Vatertreu maken uw vadertrouw 
wieder neu. weer nieuw. 
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30. Recitatief (Evangelist) 
»Und sie kamen eilend und funden beide, En zij gingen haastig en vonden hen beiden, 
Mariam und Joseph, Maria en Jozef, 
dazu das Kind in der Krippe liegen. en ook het kind, liggend in de kribbe. 
Da sie es aber gesehen hatten, En toen ze het hadden gezien, 
breiteten sie das Wort aus, vertelden zij overal 
welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. wat er over dat kind tegen hen was gezegd. 
Und alle, vor die es kam, En iedereen die het hoorde 
wunderten sich der Rede, verwonderde zich over het verhaal 
die ihnen die Hirten gesaget hatten. dat de herders hadden verteld 
Maria aber behielt alle diese Worte En Maria bewaarde al die woorden 
und bewegte sie in ihrem Herzen.« en overwoog ze in haar hart. 
  
31. Aria (A) 
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder Mijn hart, berg dit gezegende wonder 
fest in deinem Glauben ein! stevig op in je geloof! 
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke Laat dat wonder, dat werk van God 
immer zur Stärke deines schwachen Glaubens sein! altijd kracht geven aan je zwakke geloof! 
. 
32. Recitatief (A) 
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, Ja, ja, mijn hart zal bewaren 
was es an dieser holden Zeit wat het in deze heerlijke tijd 
zu seiner Seligkeit tot zijn zaligheid 
für sicheren Beweis erfahren. als een betrouwbaar bewijs hee� ervaren. 
  33. Koraal 
Ich will dich mit Fleiß bewahren, Ik wil u ijverig bewaren, 
ich will dir ik wil hier 
leben hier, voor u leven, 
dir will ich abfahren, naar u wil ik heengaan, 
mit dir will ich endlich schweben met u wil ik ten slotte zweven, 
voller Freud vol vreugde, 
ohne Zeit tijdloos, 
dort im andern Leben. daarginds in het andere leven. 
  
34. Recitatief (Evangelist) 
»Und die Hirten kehrten wieder um, En de herders keerden terug, 
preiseten und lobten Gott um alles, prezen en loofden God om alles 
das sie gesehen und gehöret hatten, wat ze hadden gezien en gehoord, 
wie denn zu ihnen gesaget war.« zoals het hun gezegd was. 

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

Marlite Halbertsma 



Cantate 4 Am Neujahrstage

36. Koor 
Fallt mit Danken, fallt mit Loben Val neer met dank, val neer met lof 
vor des Höchsten Gnadenthron! voor de genadetroon van de Allerhoogste! 
Gottes Sohn Will der Erden Gods zoon wil de Heiland 
Heiland und Erlöser werden, en de Verlosser van de aarde worden, 
Gottes Sohn Gods zoon 
dämp� der Feinde Wut und Toben. beteugelt de woede en het geraas van de vijanden. 
  
37. Recitatief (Evangelist) 
Und da acht Tage um waren, En toen er acht dagen waren verstreken 
daß das Kindbeschnitten würde, en het kind besneden zou worden, 
da ward sein Name genennet Jesus, kreeg hij als naam Jezus, 
welcher genennet war von dem Engel, de naam die genoemd was door de engel 
ehe denn er im Mutterleibe empfangen 
 ward. 

voordat hij was ontvangen in de schoot van zijn 
 moeder. 

  
38. Recitatief (B) / Koraal (S) 
Immanuel, o süßes Wort! Immanuel, o dierbaar woord! 
Mein Jesus heißt mein Hort, Mijn Jezus is mijn toeverlaat, 
Mein Jesus heißt mein Leben. mijn Jezus is mijn leven, 
Mein Jesus hat sich mir ergeben, mijn Jezus hee� zich aan mij gegeven, 
Mein Jesus soll mir immerfort mijn Jezus zal mij voortdurend 
Vor meinen Augen schweben. voor ogen zweven. 
Mein Jesus heißet meine Lust, Mijn Jezus is mijn lust, 
Mein Jesus labet Herz und Brust. mijn Jezus laa� hart en ziel. 

Jesu, du mein liebstes Leben, Jezus, o mijn liefste leven, 
Komm! Ich will dich mit Lust umfassen, Kom, ik wil u hartstochtelijk omhelzen, 

Meiner Seelen Bräutigam, bruidegom van mijn ziel, 
mein Herze soll dich nimmer lassen, mijn hart zal u nooit loslaten, 

Der du dich vor mich gegeben die zichzelf voor mij hebt gegeven, 
ach! So nimm mich zu dir! ach, neem mij tot u! 

An des bittern Kreuzes Stamm! aan de stam van het bittere kruis! 
Auch in dem Sterben sollst du mir Ook in het sterven zult u voor mij 
das Allerliebste sein; zijn wat ik het meeste lie�eb; 
in Not, Gefahr und Ungemach in nood, gevaar en tegenspoed 
seh ich dir sehnlichst nach. kijk ik verlangend naar u. 
Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen  
ein? 

Hoe zou de dood mij op het eind angst kunnen  
aanjagen? 

Mein Jesus! Wenn ich sterbe, Mijn Jezus, als ik sterf, 
so weiß ich, daß ich nicht verderbe. dan weet ik dat ik niet verloren ga. 
Dein Name steht in mir geschrieben, Uw naam staat in mij geschreven, 
der hat des Todes Furcht vertrieben. die hee� de angst voor de dood verdreven. 
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Weihnachts-Oratorium II

Rezitativ T

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

Choral  Chor

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

Rezitativ T S

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

Rezitativ B

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

Arie T

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

Cantate BWV 248/II

Recitatief tenor 

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

Koraal  koor

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

Recitatief  tenor en sopraan

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

Recitatief  bas

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

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

Aria  tenor

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



39. Aria (S) 
Flößt, mein Heiland, �ößt dein Namen Uw naam, mijn Heiland, 
auch den allerkleinsten Samen boezemt die ook maar 
jenes strengen Schreckens ein? een greintje angst in? 
Nein, du sagst ja selber nein. (Nein!) Nee, u zegt immers zelf nee.(Nee!) 
Sollt ich nun das Sterben scheuen? Moet ik het sterven nu vrezen? 
Nein, dein süßes Wort ist da! Nee, uw dierbare woord is daar! 
Oder sollt ich mich erfreuen? Of moet ik verheugd zijn? 
Ja, du Heiland sprichst selbst ja. (Ja!) Ja, mijn Heiland, u zegt zelf ja. (Ja!) 
  
40. Recitatief (B) / Koraal (S)  
Wohlan, dein Name soll allein Komaan, alleen uw naam 
    Jesu, meine Freud und Wonne,     Jezus, mijn vreugde en mijn zaligheid, 
    meine Ho�nung, Schatz und Teil,     mijn hoop, mijn schat en mijn deel, 
In meinem Herzen sein! moet in mijn hart zijn! 
    mein Erlösung, Schmuck und Heil,     Mijn verlossing, sieraad en heil, 
    Hirt und König, Licht und Sonne,     herder en koning, licht en zon, 
So will ich dich entzücket nennen, Zo wil ik u noemen in mijn verrukking 
wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen. wanneer hart en ziel branden van liefde voor u. 
Doch, Liebster, sage mir: Maar, liefste Jezus, zeg mij: 
    ach! wie soll ich würdiglich,     ach, hoe moet ik u op een waardige manier prijzen, 
    mein Herr Jesu, preisen dich?     mijn Heer Jezus? 
wie rühm ich dich, wie dank ich dir?  hoe moet ik u roemen, hoe moet ik u danken? 
  
41. Aria (T) 
Ich will nur dir zu Ehren leben, Ik wil alleen tot uw eer leven, 
mein Heiland, gib mir Kra� und Mut, mijn Heiland, geef mij kracht en moed 
daß es mein Herz recht eifrig tut! opdat mijn hart dat heel ijverig doet! 
Stärke mich,  Geef mij de kracht 
deine Gnade würdiglich  om uw genade waardig 
und mit Danken zu erheben!  en dankbaar te prijzen! 
  
42. Koraal 
Jesus richte mein Beginnen, Jezus, moge alles leiden wat ik begin, 
Jesus bleibe stets bei mir, Jezus, moge steeds bij mij blijven, 
Jesus zäume mir die Sinnen, Jezus, moge mijn neigingen beteugelen, 
Jesus sei nur mein Begier, Jezus, moge mijn enige verlangen zijn, 
Jesus sei mir in Gedanken, Jezus, moge in mijn gedachten zijn, 
Jesu, lasse mich nicht wanken! Jezus, laat mij niet wankelen! 
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Cantate 5 Am Sontag nach Neujahr

43. Koor 
Ehre sei dir, Gott, gesungen, Eer zij u, God, toegezongen, 
dir sei Lob und Dank bereit’. Lof en dank zij u bereid. 
Dich erhebet alle Welt, Iedereen loo� u, 
weil dir unser Wohl gefällt, omdat ons heil u ter harte gaat, 
weil anheut omdat heden 
unser aller Wunsch gelungen, de wens van ons allen is uitgekomen, 
weil uns dein Segen so herrlich erfreut. omdat uw zegen ons zo verheugt. 

  
44. Recitatief (Evangelist) 
»Da Jesus geboren war zu Bethlehem Toen Jezus geboren was in Bethlehem 
im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodis, in Judea in de tijd van koning Herodes, 
siehe, da kamen die Weisen zie, toen kwamen de wijzen 
vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen:« uit het Oosten naar Jeruzalem en zij spraken: 
  
45. Koor en A 

»Wo ist der neugeborne König der Jüden?«  »Waar is de pasgeboren koning der Joden?« 
Sucht ihn in meiner Brust, Zoek hem in mijn hart, 
hier wohnt er, mir und ihm zur Lust! hier woont hij, tot vreugde van mij en van hem! 

»Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande »Wij hebben zijn ster gezien in het Oosten 
und sind kommen, ihn anzubeten.« en zijn gekomen om hem te aanbidden.« 

Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, Jullie die dat licht hebben gezien, 
es ist zu eurem Heil geschehen! het is tot jullie heil verschenen! 
Mein Heiland, du, du bist das Licht, Mijn Heiland, u, u bent het licht 
das auch den Heiden scheinen sollen, dat ook voor de heidenen zal schijnen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht, en zij, zij kennen u nog niet 
als sie dich schon verehren wollen. terwijl ze u al willen vereren. 
Wie hell, wie klar muß nicht dein Schein, Hoe licht, hoe helder, geliefde Jezus, 
geliebter Jesu, sein! moet uw schijnsel dan wel niet zijn! 

  
46. Koraal 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, Uw glans slokt alle duisternis op, 
die trübe Nacht in Licht verkehrt. de sombere nacht verandert in licht. 
Leit uns auf deinen Wegen, Leid ons op uw wegen, 
daß dein Gesicht opdat wij uw gezicht 
und herrlichs Licht en uw heerlijke licht 
wir ewig schauen mögen! eeuwig mogen aanschouwen! 
  47. Aria (B) 
Erleucht auch meine �nstre Sinnen, Verlicht ook mijn duistere gedachten, 
erleuchte mein Herze verlicht mijn hart 
durch der Strahlen klaren Schein! met het heldere schijnsel van uw stralen! 
Dein Wort soll mir die hellste Kerze 
 

Uw woord zal voor mij een fel schijnende  
kaars zijn 

in allen meinen Werken sein; in alles wat ik doe; 
dies lässet die Seele nichts Böses beginnen. zodat mijn ziel niets kwaads kan doen. 
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48. Recitatief (Evangelist) 
»Da das der König Herodes hörte, erschrak er Toen koning Herodes dat hoorde, 
und mit ihm das ganze Jerusalem.« werd hij zeer bang, en met hem heel Jeruzalem. 
  
49. Recitatief (A) 
Warum wollt ihr erschrecken? Waarom zijn jullie bang? 
Kann meines Jesu Gegenwart Kan de aanwezigheid van mijn Jezus 
euch solche Furcht erwecken? zoveel angst in jullie wekken? 
O! solltet ihr euch nicht O, zouden jullie er juist niet 
vielmehr darüber freuen, blij mee moeten zijn 
weil er dadurch verspricht, omdat hij daarmee beloo� 
der Menschen Wohlfahrt zu verneuen. het welzijn van de mensen te vernieuwen. 
  
  50. Recitatief (Evangelist) 
»Und ließ versammlen alle Hohepriester En hij liet alle hogepriesters 
und Schri�gelehrten unter dem Volk en schri�geleerden uit het volk bijeenroepen 
und erforschete von ihnen, om hen te vragen 
wo Christus sollte geboren werden. waar de Christus geboren zou worden. 
Und sie sagten ihm: En zij vertelden hem: 
Zu Bethlehem im jüdischen Lande; In Bethlehem in Judea, 
denn also stehet geschrieben durch den Propheten: want dit staat geschreven bij de profeet: 
Und du Bethlehem im jüdischen Lande, En gij Bethlehem in Judea, 

bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda; 
gij zijt zeker niet de minste onder de leiders van 
Juda; 

denn aus dir soll mir kommen der Herzog, want uit u zal voortkomen de hertog 
der über mein Volk Israel ein Herr sei.« die heer zal zijn over mijn volk Israël. 
  
51. Terzet (S, A, T) 
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? Ach, wanneer zal die tijd verschijnen? 
Ach, wenn kömmt der Trost der Seinen? Ach, wanneer komt de troost van de zijnen? 
     Schweigt, er ist schon würklich hier!      Zwijg, hij is werkelijk al hier! 
Jesu, ach so komm zu mir! Jezus, ach, kom dan bij mij! 
  
52. Recitatief (A) 
Mein Liebster herrschet schon. Mijn liefste heerst al. 
Ein Herz, das seine Herrscha� liebet Een hart dat zijn leiderschap lie�ee� 
und sich ihm ganz zu eigen gibet, en zich geheel aan hem overgee�, 
ist meines Jesu �ron. is de troon van mijn Jezus. 
  
53. (11) Koraal 
Zwar ist solche Herzensstube Weliswaar is zo'n hartekamer 
wohl kein schöner Fürstensaal, geen fraaie koningszaal 
sondern eine �nstre Grube; maar eerder een duistere put; 
doch, sobald dein Gnadenstrahl zodra echter de stralen van uw genade 
in denselben nur wird blinken, daar gaan schitteren, 
wird es voller Sonnen dünken. lijkt hij met zonlicht gevuld te zijn. 
 

Weihnachts-Oratorium II

Rezitativ T

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

Choral  Chor

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

Rezitativ T S

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

Rezitativ B

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

Arie T

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

Cantate BWV 248/II

Recitatief tenor 

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

Koraal  koor

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

Recitatief  tenor en sopraan

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

Recitatief  bas

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

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

Aria  tenor

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



Cantate 6 Am Fest der Erscheinung Christi

54. Koor 
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, Heer, als de trotse vijanden briesen, 
so gib, daß wir im festen Glauben geef dan dat wij in een vast geloof 
nach deiner Macht und Hülfe sehn! uitzien naar uw macht en hulp! 
Wir wollen dir allein vertrauen, Wij willen alleen op u vertrouwen, 
so können wir den scharfen Klauen dan kunnen wij aan de scherpe klauwen 
des Feindes unversehrt entgehn. van de vijand ongedeerd ontkomen. 
  
55. Recitatief (Evangelist en Herodes) 
»Da berief Herodes die Weisen heimlich Daarop riep Herodes de wijzen in het geheim 
und erlernet mit Fleiß von ihnen, bij zich en wilde precies van hen weten 
wenn der Stern erschienen wäre? wanneer de ster was verschenen. 
Und weiset sie gen Bethlehem und sprach: En hij stuurde hen naar Bethlehem en sprak: 
 »Ziehet hin und forschet �eißig nach dem Kindlein, Ga en doe nauwkeurig onderzoek naar het kindje, 
und wenn ihrs �ndet, sagt mirs wieder, en als jullie het vinden, kom het mij dan vertellen, 
daß ich auch komme und es anbete.« opdat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. 
  
56. Recitatief (S) 
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen, O valserik, probeer jij maar de Heer te vernietigen, 
nimm alle falsche List, gebruik maar alle valse listen 
dem Heiland nachzustellen; om de Heiland te vervolgen; 
der, dessen Kra� kein Mensch ermißt, hij wiens kracht geen mens kan meten 
bleibt doch in sichrer Hand. blij� toch in veilige handen. 
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, Jouw hart, jouw valse hart met al zijn listen 
nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn, is bij de Zoon van de Allerhoogste, 
den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt. die jij ten val wil brengen, heel goed bekend. 
  
57. Aria (S) 
Nur ein Wink von seinen Händen Slechts een wenk van zijn handen 
stürzt ohnmächtger Menschen Macht. breekt de macht van machteloze mensen. 
Hier wird alle Kra� verlacht! Hier wordt alle kracht uitgelachen! 
Spricht der Höchste nur ein Wort, De Allerhoogste hoe� maar één woord te spreken 

seiner Feinde Stolz zu enden, 
om een eind te maken aan de trots van zijn 
vijanden, 

o, so müssen sich sofort en o, onmiddellijk zullen 
Sterblicher Gedanken wenden. de gedachten van stervelingen veranderen. 
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58. Recitatief (Evangelist) 
»Als sie nun den König gehöret hatten, Toen ze naar de koning hadden geluisterd, 
zogen sie hin. Und siehe, gingen zij op weg. En zie, 
der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, de ster die ze in het oosten hadden gezien, 
ging für ihnen hin, bis daß er kam und stund ging voor hen uit totdat hij stil bleef staan 
oben über, da das Kindlein war. boven de plaats waar het kindje was. 
Da sie den Stern sahen, Toen ze de ster zagen, 
wurden sie hoch erfreuet verheugden zij zich zeer 
und gingen in das Haus en ze gingen naar binnen 
und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, en vonden het kindje met Maria, zijn moeder, 
und �elen nieder und beteten es an en ze vielen neer en aanbaden het 
und täten ihre Schätze auf en ze haalden hun kostbaarheden tevoorschijn 
und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.« en schonken het goud, wierook en mirre. 
  59. Koraal 
Ich steh an deiner Krippen hier, Ik sta hier bij uw kribbe 
o Jesulein, mein Leben; o Jezuskind, mijn leven; 
ich komme, bring und schenke dir, ik kom u brengen en schenken 
was du mir hast gegeben. wat u mij hebt gegeven. 
Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn, Neem het aan, het zijn mijn geest en mijn denken, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, mijn hart, ziel en gemoed, neem het allemaal 
und laß dirs wohlgefallen! en laat het u behagen! 

  60. Recitatief (Evangelist) 
»Und Gott befahl ihnen im Traum, En God droeg hun in hun droom op 
daß sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, niet naar Herodes terug te gaan, 
und zogen durch einen andern Weg en zij reisden via een andere route 
wieder in ihr Land.« weer naar hun land terug. 
  61. Recitatief (T) 
So geht! Genug, Ga dan maar! Het is genoeg, 
mein Schatz geht nicht von hier, mijn schat vertrekt hier niet, 
er bleibet da bei mir, hij blij� bij mij 
ich will ihn auch nicht von mir lassen. en ik wil hem ook niet loslaten. 
Sein Arm wird mich aus Lieb Zijn armen zullen mij uit liefde 
mit san�mutsvollem Trieb en met zachtmoedigheid 
und größter Zärtlichkeit umfassen; en grote tederheid omsluiten; 
er soll mein Bräutigam verbleiben, hij zal mijn bruidegom blijven, 
ich will ihm Brust und Herz verschreiben. aan hem wil ik mijn ziel en mijn hart wijden. 
Ich weiß gewiß, er liebet mich, Ik ben er zeker van dat hij mij lie�ee�, 
mein Herz liebt ihn auch inniglich mijn hart hee� hem ook innig lief 
und wird ihn ewig ehren. en zal hem eeuwig eren. 
Was könnte mich nun für ein Feind Welke vijand zou mij 
bei solchem Glück versehren! in dit grote geluk kwaad kunnen doen! 
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund; U, Jezus, bent en blij� mijn vriend, 
und werd ich ängstlich zu dir �ehn: en als ik angstig smeek: 
Herr, hilf!, so laß mich Hülfe sehn! Heer, help mij!, toon mij dan uw hulp! 
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62. Aria (T) 
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; Probeer mij maar bang te maken, trotse vijanden, 
was könnt ihr mir für Furcht erwecken? hoe zouden jullie angst in mij kunnen wekken? 
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mijn schat, mijn toeverlaat is hier bij mij. 
Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, Hoe woedend jullie ook tekeer gaan, 
droht nur, mich ganz und gar zu fällen, en dreigen mij volkomen te vernietigen, 
doch seht! mein Heiland wohnet hier. kijk toch: mijn Heiland woont hier. 
  
63. Recitatief à 4 (S, A, T, B) 
Was will der Höllen Schrecken nun? Wat kan de verschrikking van de hel nu uitrichten, 
Was will uns Welt und Sünde tun, wat kunnen wereld en zonde ons aandoen 
da wir in Jesu Händen ruhn? nu wij in Jezus' handen rusten? 
  
64. Koraal 
Nun seid ihr wohl gerochen Nu is er wraak genomen 
an eurer Feinde Schar, op de schare van uw vijanden, 
denn Christus hat zerbrochen, want Christus hee� verpletterd 
was euch zuwider war. wat tegen jullie was. 
Tod, Teufel, Sünd und Hölle Dood, duivel, zonde en hel 
sind ganz und gar geschwächt; zijn volkomen verzwakt; 
bei Gott hat seine Stelle het menselijk geslacht 
das menschliche Geschlecht. hee� zijn plaats bij God. 
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Cressida Sharp 
Sopraan 

Geboren in Engeland, studeerde Cressida tijdens haar tienerjaren aan de Junior Royal Academy of Music en 
ging daarna klassieke talen in Cambridge studeren, waar zij ook choral scholar was. Ze begon haar solocarrière 
toen ze nog student was, zong haar eerste Mattheus Passion, Johannes Passion en Messiah en kort na haar 
afstuderen de titelrol van Massenets Manon. Ze ontwikkelde ook een liefde voor eigentijdse klassieke 
componisten die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Als huidig lid van het Monteverdi Choir, Vox Luminis, EXAUDI, Cappella Amsterdam, La Cetra en de  
Zürcher Sing-Akademie, combineert ze ensemblezang-projecten met haar werk als solist. Ze had het grote 
privilege te werken met dirigenten als Sir Andrew Davis, Trevor Pinnock, Paavo Järvi, Ton Koopman, Kent 
Nagano en wijlen Sir David Willcocks en Bernard Haitink.

Ze maakte recent tournees naar Nieuw Zeeland, Israël, Hongarije, Argentinië, Roemenië, Taiwan en Zuid Korea.
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David van Laar 
Altus

Countertenor David van Laar zong als solist bij ensembles als Vox Luminis, het Radio Filharmonisch Orkest, Phion, 
het Orkest van het Oosten, het Luthers Bach Ensemble, Barockorchester Le Chardon, Eik en Linde, Barokopera 
Amsterdam en �e Northern Consort.
Hij was de altsolist bij het live uitgezonden NPO Radio 4 Kerstconcert onder leiding van Klaas Stok, met het Radio 
Filharmonisch Orkest en Consensus Vocalis. Ook soleerde hij met Barokopera Amsterdam in Frankrijk in Purcell 
Gala: William and Mary. Een live-registratie van een concert met Vox Luminis werd uitgezonden op tv-zender 
France 3, waar hij soleerde in het Dixit Dominus van Händel.
Na zijn bachelor orgel studeerde David zang bij Hanneke de Wit aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen 
(bachelor en master, beide cum Laude) en aan het Conservatorium van Amsterdam bij Xenia Meijer (master). 
Tegenwoordig wordt hij gecoacht door Margreet Honig.
David is als zang- en ensembledocent verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en gee� les aan 
de solisten van de Roden Girl Choristers.
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Jasper Dijkstra 
Tenor

Jasper studeerde Oude Muziek Zang aan het Conservatorium van Amsterdam, bij Xenia Meijer. Hij volgde 
diverse masterclasses bij en werd gecoacht door o.a. Charlotte Margiono, Margreet Honig, Nico van der Meel 
en Ed Spanjaard. Ook volgde hij een meerdaagse coaching bij Emma Kirkby via  Stichting Noorderkerkconcerten. 
In 2021 rondde hij zijn opleiding Cum Laude af. Hij wordt op dit moment nog steeds gecoacht door Xenia Meijer.
Hij is actief als Young Bach Fellow bij de Nederlandse Bachvereniging en zingt mee in het reguliere 
concertprogramma. Ook is hij lid van het Hieronymus Ensemble, een jong en fris collectief  gespecialiseerd 
in oude muziek,  waarmee hij onder andere op het Festival Oude Muziek te Utrecht zong. 
Daarnaast verleent hij als solist en ensemblezanger zijn medewerking aan verschillende projecten in het 
gehele land, o.a. bij Vox Luminis, het Luthers Bach Ensemble, Le Nuove Musiche, Camerata Trajectina, 
PRJCT Amsterdam en Barokensemble De Swaen.
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Joris van Baar 
Bas

De jonge bas-bariton Joris van Baar is een van de meest veelzijdige zangers van zijn generatie, actief in repertoire dat 
reikt van oude muziek tot de 21e eeuw. Dit seizoen beleefde hij uiteenlopende roldebuten, van Hobson (Peter Grimes) 
tot Figaro (Le Nozze di Figaro). Eerdere rollen die hij hee� gestudeerd en uitgevoerd zijn Aeneas (Dido & Aeneas), 
Marquis de la Force (Dialogues des Carmélites), Lorenzo (I Capuleti e i Montecchi) en Publio (La Clemenza di Tito). 
Bijzondere projecten waren de dubbelrol Sprecher/Sarastro in de samenwerking van OPERA2DAY en Stadsschouwburg 
Utrecht: A Bite at die Zauber�öte en het openluchtspektakel King Lear bij Holland Opera.
Hij is een veelgevraagd liedzanger, bijvoorbeeld bij het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en het 
ontwikkelingstraject Jonge Grote Zangers. Ook was hij meermaals te horen op radio en televisie, bij Opium en NTR 
Podium op NPO Radio 4 en bij Podium Witteman. Hij verdiept zich verder in het genre door masterclasses bij 
Dr. Bretton Brown, Je� Cohen, Simon Keenlyside, Bejun Mehta, Jard van Nes en bij �omas Quastho� in het 
Concertgebouw, Amsterdam.
Ook in oratorium werkt hij met vooraanstaande namen, zoals een door Dame Emma Kirkby begeleide uitvoering van 
Messiah (G.F. Handel) en een programma met luitliederen van Purcell en tijdgenoten in de Noorderkerk, Amsterdam. 
Andere hoogtepunten zijn een volledig geënsceneerde Johannespassion (J.S. Bach) en de oorspronkelijke 
kamerorkestversie van het Requiem (G. Fauré).
Eerder volgde hij de vooropleiding voor muziektheater aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Daarna
studeerde hij verder aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij in 2021 zijn masterdiploma met 
onderscheiding behaalde.
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Ivan Iliev is geboren in Pernik (Bulgarije) en hee� viool gestudeerd aan de Nationale Academie voor muziek 
in So�a waar hij zijn bachelor en master behaalde. Hij vervolgde zijn studie aan de Hochschule für Musik in 
Trossingen (Duitsland) bij Anton Steck. 
En daarna aan het Conservatorium te Amsterdam, bij Lucy van Dael. Ivan hee� deelgenomen aan masterclasses, 
o.a. door leden van strijkkwartetten als het Amadeus Quartet en het Smetana Quartet. 
Hij is lid van het muziekgezelschap Concerto Antico. Met dit gezelschap hee� hij opgetreden  op het Festival
de Musica Antiga in Barcelona. Ook hee� hij gespeeld op het Festival Oude Muziek in Utrecht. 
Ivan is medeoprichter en lid van Ars Barocca. Dit gezelschap is door de Bulgaarse nationale radio uitgeroepen 
tot muziekgezelschap van het jaar 2007. Met Ars Barocca en Concerto Antico hee� hij opgetreden  op het So�a 
Baroque Arts Festival, Musica Sacra, So�a Music Weeks en March Music Days in Russe (Bulgarije). 
Sinds 2008 werkt hij samen met Erik Bosgraaf en Ensemble Cordevento voor een serie concerten en cd-opnames. 
In 2008 en 2009 maakte hij deel uit van het European Union Baroque Orchestra (EUBO), en werkte samen met 
o. Roy Goodman, Lars Ulrik Mortensen, Petra Müllejans, Chiara Banchini en Edward Higginbottom. 
In juni 2009 hee� Ivan samen met het Britten-Pears Baroque Orchestra Bachs Matthäus Passion uitgevoerd, 
o.l.v. Masaaki Suzuki.

Ivan Iliev 
concertmeester
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Tymen Jan Bronda
artistiek leider

Tymen Jan Bronda is organist, initiator, artistiek leider en dirigent van het door hem in 2006 opgerichte Luthers 
Bach Ensemble. Hij kreeg zijn eerste orgelles toen hij zeven jaar was. Na een aantal jaren les te hebben gehad van 
Piet Wiersma ging hij orgel studeren aan het conservatorium Groningen bij Johan Bee�ink en �eo Jellema. Aan 
het conservatorium van Zwolle behaalde hij zijn diploma kerkmuziek. In 2009 werd zijn orgelstudie bij Reitze 
Smits, aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, voltooid met de titel Master of Music.

Tymen Jan werd in 2001 cantor-organist van de Lutherse Gemeente te Groningen en organiseerde in deze kerk 
de serie ‘Orgel Anders’ (crossover concerten in orgelland). Daarnaast speelt hij een belangrijke rol bij de 
Bachcantates die er ten gehore worden gebracht. Als docent Kerkmuziek is hij verbonden aan de opleiding 
Kerkmuziek Noord-Nederland van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als dirigent is hij verder verbonden 
aan kamerkoor Tiraña uit Groningen.

In 2012 nam Tymen Jan het initiatief tot een actie voor reconstructie van het voormalige Schnitgerorgel 
(1699/1717) van de Lutherse kerk in Groningen. Het klinkende resultaat van deze succesvolle actie, het door 
Bernhardt Edskes gebouwde barokorgel, kon in 2017 in gebruik worden genomen. Zo herlee� in de Lutherse 
kerk in Groningen een historische praktijk waarin bij de uitvoering van Bach-cantates het orgel als 
continuo-instrument wordt ingezet. Het is een interessante ontwikkeling die in de barokke uitvoeringspraktijk 
internationaal de aandacht trekt.  

Tijdens de coronaperiode is de cantatecyclus Membra Jesu Nostri opgenomen. Ook nam Tymen Jan in deze tijd 
een nieuwe cd op bij het nieuwe barokke continuo-orgel van Bernhardt Edskes, samen met Robert Kuizenga en 
Mike Fentross.

www.tymenjanbronda.nl      www.facebook.com/tymen.bronda       https://twitter.com/TymenJan

Foto: Siese Veenstra 



27

    

Robert Koolstra
continuo

Robert Koolstra studeerde orgel en klavecimbel aan het Prins Claus Conservatorium en kreeg daarna een 
studiebeurs voor zijn postgraduate degree aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. Hij speelde 
continuo in diverse ensembles en maakte concertreizen naar Europa, Azië en Amerika. 
Als solist is hij regelmatig te horen op orgel en klavecimbel. Hij verleende medewerking aan verschillende tv- en 
radio-opnames. 
Als artistiek adviseur en continuospeler is hij verbonden aan het koor en barokorkest van het Luthers Bach 
Ensemble. Onlangs soleerde hij onder de leiding van Ton Koopman met het Luthers Bach Ensemble in het
klavecimbelconcert F-dur van J.S. Bach. 
In 2008-2009 was hij hoofdvakdocent en hoofd van de afdeling klassiek aan het conservatorium in Chennai 
(India) op uitnodiging van dubbele Oscarwinnaar A.R.Rahman. Daarna werkte hij als kamermusicus en docent 
in Montreal (Canada). 
Hij organiseerde klavecimbelfestivals in Groningen waar hij de afgelopen jaren integraal alle Partita's, de Engelse 
Suites en het Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach uitvoerde. In het voorjaar van 2017 voerde het Luthers Bach 
Ensemble een nieuwe reconstructie uit van de Markus-Passion van Bach (1744), 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. 
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Instrumentalisten & koren
Ivan  Iliev   viool 1/ aanvoerder
Jacek Kurzydlo  viool 1
Tomoe Badiarova  viool 1
Femke Huizinga  viool 2
Ryuko Reid  viool 2
Isabel Franenberg  altviool
Tom Moonen  altviool
Silvia Jiménez Soriano  violone
Robert Koolstra  continuo orgel
Alessandro Pianu  continuo klavecimbel
Federico Forla  hobo 1
Karolina Szymanik   hobo 2
Eva Harmuthova   oboe da caccia 1
Elise Sluiman  oboe da caccia 2
Pablo Sosa del Rosario traverso 1
Roberto Bando  traverso 2
Hugo Rodriguez Arteaga fagot
Fabio Forgiarini  hoorn 1
Daniele Bolzonella  hoorn 2
Pedro Rosa  trompet 1
Carlos Correia  trompet 2
Hans Nieuwelink  trompet 3
Niels Verbeek  pauken

sopranen
Eline Jongsma
Antje van der Tak
Harriëtte Gunnink
Joske van der Hoeven
Elsbeth Mulder
Trix Hiemstra
Cressida Sharp (solo)

Kleinkoor LBE

alten
Eleanor Hyde
Marieke Bouma
Wilko Koekoek
Gerda Elsinga
Joukje Jurjens
David van Laar (solo)

tenoren
Gerben Bos
Joost Hurkmans
Gerard Boukes
Jasper Dijkstra (solo)

bassen
Henk Timmerman
Michiel de Vries
Luuk Dijkhuis
Joris van Baar (solo)

sopranen
Annelies Tichelaar
Annemarieke Berends
Annemiek Moeken
Betty Knigge
Catrien de Boer 
Gonny de Boer
Hester Wouda
Jikke Barwegen

Koor Lutherse Bach Academie

alten
Agnes de Wit-Scholma
Annie-Evie Beukema
Bianca Rekker
Ellis Dijkema
Hermine de Knij�
Rika Bos
Titia Siekmans
Wieke Leemhuis
Wietske Koopmans

tenoren
Date Jan Jongsma
Frank Es van
Gonard Wagenaar
Harald Schneider
Haye Weg bij de
Ite Meerveld
Sybren Bouwer

bassen
Hilbrand Oldenhuis
Harry Zuur
Jan Smid
Lambert de Bont
Rien van Binnendijk 
Oege Mollema
Sytze Verbeek
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 Het LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 door artistiek leider Tymen Jan Bronda opgericht vanuit de wens meer 
Bach ten gehore te brengen op basis van een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Al snel werd het 
repertoire uitgebreid met werken van Monteverdi tot Mozart.

Het LBE kleinkoor bestaat uit een vaste groep van een vij�iental (semi)professionele zangers die per jaar zo’n 
20 concerten geven in Nederland en daarbuiten. Sinds de oprichting beschikt het LBE over eigen barokorkest, 
geformeerd rond een kern van getalenteerde professionele musici. Dirigenten van naam als Ton Koopman, 
Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra hebben in de afgelopen jaren hun medewerking verleend.

Het LBE stelt zich ten doel het publiek te betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de 
barokmuziek, bijvoorbeeld door (semi-)scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd 
van Bach dat muziek via de emotie inzicht verscha� in de essentiële aspecten van het leven.

Het LBE is letterlijk en �guurlijk gegrondvest in de Lutherse Kerk in Groningen, een belangrijk podium voor 
kleinere ensembles en kamermuziek.  De komst van het nieuwe Schnitger-orgel in 2017 is en was een belangrijke
impuls voor muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie.

    Over het Luthers Bach Ensemble
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De Lutherse Bach Academie is voortgekomen uit het Luthers Bach Ensemble.
Geoefende amateurs krijgen de mogelijkheid koorwerken te zingen op basis van de historisch 
geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Ze worden daarbij begeleid door het orkest van het Luthers Bach 
Ensemble.
Tijdens de voorbereiding van deze concerten zijn de zangers van de LBA gecoacht door een van de 
solisten, David van Laar. Hij hee� heel speci�ek gewerkt aan stemtechnische aspecten als 
klinkervorming en het zingen van versieringen. 

Over de Lutherse Bach Academie 



31

Komende concerten van het Luthers Bach 
Ensemble en de Lutherse Bach Academie

Erik Bosgraaf dirigeert!
vrijdag 6 januari 2023   20:15 Grote Kerk Leeuwarden 
zaterdag 7 januari    20:15  Spot/ Oosterpoort Groningen

Programma
J.S. Bach, Cantate Komm, du süße Todesstunde, BWV 161
Christoph Graupner, Concerto voor twee chalumeaus in F
Georg Philipp Telemann: Concerto in C, TWV 51:C1
J.S. Bach: Cantate Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei, BWV 46

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Erik Bosgraaf
Marine Fribourg (alt)| Nils Giebelhausen (tenor) | Drew Santini (bas)

Markus-Passion 2023
vrijdag 10 maart   19:30 Bonifatiuskerk Vries (o.v.)
zaterdag 11 maart   19:30 Kruiskerk Bergum
zondag 12 maart   15:00 Akerk Groningen

Programma
J.S. Bach – Markus-Passion BWV247r (in de reconstructie van Robert Koolstra)

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barokorkest) o.l.v. Robert Koolstra
Joris van Baar, Christus | Nils Giebelhausen Evangelist | Cressida Sharp, sopraan | Agnes van Laar, 
sopraan | Tobias Segura Peralta, altus | David van Laar, altus | Jasper Dijkstra, tenor | Drew Santini, bas

Matthäus-Passion 2023
donderdag 16 maart  19:30 Sneek
vrijdag 17 maart   19:30 Petrus & Pauluskerk Loppersum
zaterdag 18 maart   19:30 Akerk Groningen
zondag 19 maart   15:00 Martinikerk Doesburg

Programma
J.S. Bach – Matthäus-Passion BWV244
 
Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Roder Jongenskoor | Marc Pantus, regie | Joris van Baar, Christus | Nils Giebelhausen Evangelist
Cressida Sharp, sopraan I | Agnes van Laar, sopraan II | Tobias Segura Peralta, altus I | 
David van Laar, altus II | Twan van der Wolde, tenor | Matthew Baker, bas
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Mozart Requiem
zaterdag 29 april    Koepelkerk Smilde 
zondag 30 april    Nicolaikerk Appingedam
donderdag 4 mei    Akerk Groningen 

Programma
W.A. Mozart – Requiem in d K. 626
W.A. Mozart – Venite populi K.260/248a

Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
m.m.v. diverse solisten

Zing mee met Mozarts Requiem
In het eerstvolgende project van de Lutherse Bach Academie zal Mozart centraal staan met zijn 
prachtige Requiem en zijn minder bekende Venite populi.  
Dit gaan we o.a. op 4 mei a.s. uitvoeren, de dag waarop jaarlijks de dodenherdenking plaatsvindt. 
Alvast van harte uitgenodigd om te komen luisteren of misschien zelfs om mee te zingen?  
Zie website www.luthersbachensemble.nl voor informatie en aanmelding.
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 Wij zoeken Vrienden en Gulle Gevers
Uw steun voor langere tijd is onmisbaar. Willen wij op langere termijn de bewezen kwaliteit behouden 
en daarnaast die prachtige programma’s kunnen uitvoeren, dan kunnen wij dat niet alleen. Is dit wat voor u? 
Stuur dan een email naar secretaris.lbe@gmail.com en wij handelen graag de zakelijke kant voor u af.  

U bent al Vriend van het LBE vanaf €50 per jaar; u krijgt dan korting op twee kaarten per concert, 
gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij de concerten, een gratis pauzedrankje en 
programmaboekje. Daarnaast ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief en bent u als eerste op de hoogte 
van aanstaande concerten en ander nieuws over het LBE.

Wordt u Gulle Gever? Dat kan vanaf €250,00 per jaar voor een periode van minimaal 5 jaar. U ontvangt 
1e rang vrijkaarten (aantal is a�ankelijk van uw jaarlijkse bijdrage), korting op kaarten, gereserveerde 
1e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij de concerten, een gratis pauzedrankje en programmaboekje. 
Daarnaast ontvangt ook u regelmatig een nieuwsbrief en bent u als eerste op de hoogte van aanstaande 
concerten en ander nieuws over het LBE.

 Jaarlijkse bijdrage  Vrijkaarten 
 €250   2 per jaar
 €500   6 per jaar
 €1000    2 per concertreeks

Een periodieke gi� leidt tot een groter belastingvoordeel dan een eenmalige gi�. Als u minimaal vijf 
jaar jaarlijks een periodieke gi� gee�, is de niet-a�rekbare drempel niet van toepassing en geldt zelfs 
geen maximum aan uw a�rekbare gi�. (Deze gelden wel voor een eenmalige gi�.) 
U hebt een simpele overeenkomst nodig om beroep te kunnen doen op de belastingvoordelen van 
een periodieke gi�.

 
 

 

 
 

WORD VRIEND VAN HET LBE EN SCAN DEZE QR CODE! 

OF SCHRIJF U IN VOOR ONZE MAILINGLIST/NIEUWSBRIEF!  
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Robert Kuizenga 
altus

   
 

Robert Kuizenga 
altus

    

Magnificat, Luthers Bach Ensemble

In Dulci Jubilo, Tymen Jan Bronda

Renaissance

Op deze cd staan van Johann Sebastian Bach
het Magni�cat D-Dur BWV243 (met Lauden) en
het Concerto d-Moll BWV1059R en de
altsolocantate 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 gecompleteerd door het kleinkoor 
en barokorkest van het LBE.
Deze cd is verkrijgbaar tijdens de concerten of te 
bestellen via de website: luthersbachensemble.nl 
Prijs: € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

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.
Deze cd is verkrijgbaar tijdens de concerten of te 
bestellen via de website: luthersbachensemble.nl 
Prijs: € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

De in 2017 opgenomen cd van Tymen Jan Bronda op het
nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk
Groningen. 
Op deze orgel-cd, waarop het Schnitgerorgel in
vele kleuren is te horen, werken van Frescobaldi
(Toccata VI), Scheidemann (Motetkolorierungen),
Weckmann, Böhm (Vater unser, Herr Jesu Christ
dich zu uns wend), Buxtehude (Toccata in d ), en
natuurlijk de grote J.S. Bach (Toccata in F en
diverse koraalbewerkingen). 
Deze cd is verkrijgbaar tijdens de concerten of te 
bestellen via de website: luthersbachensemble.nl 
Prijs: € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)
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Drie solocantates van Bach 
De Australische bas-bariton David Greco 
hee� recent een cd opgenomen met het LBE. 

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

Ich habe genung (BWV82)
Der Friede sei mit dir (BWV158)
Ich will den Kreuzstab gerne tragen (BWV56)

Deze cd is verkrijgbaar tijdens de concerten of te
bestellen via de website: luthersbachensemble.nl
Prijs: € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Via de website is het album tevens verkrijgbaar 
in digitaal formaat, als: FLAC 96kHz/24-bit

Eternal Source

Deze cd is verkrijgbaar tijdens de concerten of te
bestellen via de website: luthersbachensemble.nl
Prijs: € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Via de website is het album tevens verkrijgbaar in digitaal 
formaat, als: FLAC 96kHz/24-bit
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Colofon

 Het LBE is ook op Facebook te vinden, met een kleine 7000 Vind-ik-leuks.
 Word daar ook vriend van het LBE!  

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: 
secretaris@luthersbachensemble.nl

 

 

Management
Artistic Director (artistiek leider) 
Tymen Jan B
info@luthersbachensemble.nl

ronda

+31 (0)6 27035682

Managing Director (zakelijk leider) 
Janneke Olthuis 
zakelijkleider@luthersbachensemble.nl
+31 (0)6 43695963 

Bestuur
Leendert Klaassen (voorzitter)
Broer Miedema (penningmeester)
Jikke Barwegen (secretaris)
Titia Siekmans (algemeen bestuurslid)
Heiko Kuipers (algemeen bestuurslid)

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

Floormanagers: Jikke Barwegen (coördinatie), Annelies Berends, Frederik Haan, Hester de Ruiter, Hilde 
Mollema, Ite Harm Meerveld, Janneke Luttje, Rika Bos, Roelie Karsijns 
Coördinatie kassa: Bernard van Reemst
Fotogra�e: Jan Pruim
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Marlite Halbertsma, Janneke Olthuis
Vertalingen: Ria van Hengel
Redactie: Catrien de Boer 
Ontwerp: Guus van Nunen - gemakpc.nl
Voorpagina: Matthias Stom Aanbidding der herders ca. 1640

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

Producer: Titia Patberg
Fondsenwerver: Wilma Seijbel
Choir Manager LBE: Henk Timmerman
Choir Manager LBA: Annie-Evie Beukema 
Inspicient: Ite-Harm Meerveld, 
Oege Mollema (podium) 
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