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Over de cantate 

De term cantate werd bedacht in de 17e eeuw om onderscheid te 

kunnen maken met de sonate (instrumentaal muziekstuk). De cantate 

was het belangrijkste muziekwerk in de kerkelijke eredienst en kwam 

in de plaats van het evangeliemotet dat in de Lutherse traditie sinds 

de Reformatie ter verdieping van de Bijbellezing had gefungeerd.  

De oorsprong van de cantate lag in het oude gebruik om een 

Bijbeltekst op melodie te reciteren. De uiteindelijke vorm ervan is 

typerend voor het Lutheranisme, waarbij Luther grote mogelijkheden 

zag voor de muziek als uitdrukkingsmiddel van het geloof.  

Tot de bekendste cantates behoren die van Johann Sebastian Bach. 

Hij heeft deze muziekvorm totaal vernieuwd en tot grote hoogte 

gebracht. Bach was al op jonge leeftijd (23 jaar) grensverleggend en 

inspirerend voor anderen, binnen een grote traditie bij het 

componeren van cantates. Tijdens zijn leven schreef Bach 

vermoedelijk ca. 295 cantates, waarvan er 202 bewaard zijn 

gebleven. Het overgrote deel van deze cantates kwam tot stand in de 

jaren 1723-25, onmiddellijk na zijn benoeming als cantor in Leipzig. 

Het merendeel van de cantates werd door Bach geschreven voor de 

zondagse kerkdienst. De cantates sloten inhoudelijk aan bij de 

lezingen en de preek van die zondag of kerkelijke feestdag. Het was 

dus thematische functionele gebruiksmuziek, maar van een 

uitzonderlijk muzikaal niveau. Een cantate bestond doorgaans uit 

enkele koorgedeeltes, aria’s en recitatieven en duurde meestal 20 à 

25 minuten. Veel van Bachs cantates beginnen met een uitgebreid 

openingskoor. Deze opening wordt gevolgd door enkele aria’s en 

recitatieven Bijna alle cantates eindigen met een eenvoudig koraal. 

Over cantate 127 Herr Jesu Christ, wahr’ mensch und Gott  

In deze dienst laat het Leids Cantate Consort en solisten o.l.v. 

Johannes Gierl een cantate klinken die Johann Sebastian Bach in 

1725 heeft geschreven voor de laatste zondag vóór de 

veertigdagentijd (ook wel zondag ‘Estomihi’genoemd), namelijk 

Cantate nr. 127 (Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott) . 

Deze cantate klinkt tegen de achtergrond van de klassieke 
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evangelielezing van Zondag Estomihi: Lucas 18: 31 - 43. Hier 

kondigt Jezus zijn gang naar Jeruzalem aan, waar hij zal worden 

bespot, gemarteld en gedood, zonder dat zijn discipelen daar veel 

van begrijpen. Hij ontmoet echter ook de blinde Bartimeüs, die hem 

dadelijk als 'Zoon van David' herkent en wordt genezen op zijn bede 

'Ontferm u over mij'  

Het koraal Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott waarop Bach 

zijn cantate baseert, werd in 1562 geschreven door Paul Eber (een 

vroege volgeling van Luther). De melodie ontleende Eber aan een 

door Louis Bourgeois geschreven melodie voor Psalm 127 (!) uit het 

liedboek van de calvinistische Reformatie, het Geneefse Psalter. 

Ebers lied is een gebed voor stervenden, dat echter door zijn 

verwijzingen naar Christus' lijden en dood ook als passiekoraal 

dienst deed. Het wollst mir gnädig sein in de laatste regel van het 

eerste deel legt een verband met Bartimeüs' verzoek. Van de acht 

coupletten leveren het eerste en laatste - zoals gebruikelijk - de 

letterlijke tekst van het openingskoor en een slotkoraal, terwijl de 

‘binnencoupletten' parafraserend zijn herdicht tot recitatief- en 

ariateksten. 

 

Over de onderdelen van cantate 127 

Deel 1 KORAAL  Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott 

De koraalfantasie waarmee BWV 127 begint, is de meest complexe 

en gelaagde die Bach ooit schreef. Wat haar met alle andere verbindt 

is dat de zes tekstregels in zes vocale passages worden voorgedragen, 

met de koraalmelodie als cantus firmus (hoofdmelodie) in lange 

noten in de sopraan, gesteund door een trompet. Zeer ongebruikelijk 

is dat na de zesde en laatste koraalregel in het instrumentale naspel, 

een zevende vocale passage volgt waarin de laatste tekstregel wordt 

herhaald zonder cantus firmus doch met deelname van de sopraan 

aan de polyfonie. 

Deel 2 RECITATIEF  (tenor) Wenn alles sich zur letzten Zeit 

entsetzet 

Ebers strofen 2 en 3 worden samengevat in het slechts door continuo 
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begeleide recitatief voor de tenor. In een neutraal rapporterende stijl 

(‘syllabische declamatie': één noot per lettergreep) bepaalt hij de 

gedachten bij de doodsangst die een stervende kan bevangen tenzij 

het vertrouwen op Christus hem ‘Ruhe’ kan bieden. 

Deel 3 ARIA (sopraan)  Die Seele ruht in Jesu Händen 

In haar rol van gelovige ‘Seele’ geeft de sopraan in de vredige aria 

uiting aan haar verlangen naar een troostrijk einde. Met melodisch 

verwante, smachtende lijnen ondersteunt haar de hobo. Men is 

geneigd hun regelmatige nootjes en het pizzicato van de 

continuostrijkers te interpreteren als de tikken van de klok, het 

voortschrijden van de tijd, vooral wanneer de hoge strijkers er in het 

middendeel hun snelle pizzicato aan toevoegen wanneer de 

‘Sterbeglocken’ aan de orde komen. 

Deel 4 RECITATIEF  en ARIA (bas)  Wenn einstens die Posaunen 

schallen, 

Scherp contrasterend met de intieme sopraanaria schetst de bas in 

zijn 'recitativo con aria' een luidruchtig en aangrijpend beeld van de 

oordeelsdag aan het einde der tijden. Zielerust en geloofszekerheid 

tegenover angst en beven. Het stuk bestaat uit zeven delen. In het 3e 

deel gaat de 4/4-maat over in een opgewondener 6/8-maat, terwijl in 

het 5e deel tegen het inmiddels bekende onheilspellende 

instrumentale decor Christus ‘mit starker Hand’ de triomfale 

fanfares van de trompet overneemt, en dat met noten die wij kennen 

als thema van de koorfuga ‘Sind Blitze und Donner’ uit de Matthäus-

Passion (die  twee jaar later in première zou gaan).  

Deel 5 KORAAL  Ach, Herr, vergib all unsre Schuld 

Na dit theatrale stuk eindigt de cantate met een verstild en ootmoedig 

slotgebed, op Ebers tekst en melodie. Bachs akkoordopeenvolgingen 

accentueren het ‘wacker’ met een levendig ritme in bas en tenor. 

(Tekst: Eduard van Hengel) 
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Het Leids Cantate Consort bestaat uit een orkest en een koor.  

Het orkest bestaat uit professionals die of in opleiding zijn of recent 

zijn afgestudeerd. Daar is bewust voor gekozen om zodoende jonge 

musici de gelegenheid te geven zich te bekwamen in de 

uitvoeringspraktijk van Cantates.  

Het koor bestaat uit zeer ervaren zangers, voornamelijk amateurs.  

Het Leids Cantate Consort is een gelegenheidsensemble dat steeds 

speciaal voor het uitvoeren van projecten wordt geformeerd. Het 

aantal zangers en het soort instrumenten verschilt per project, 

afhankelijk van de muziek die wordt uitgevoerd. Indien nodig worden 

bij het repertoire professionele solisten aangezocht. 

Het Leids Cantate Consort staat onder leiding van een recent 

afgestudeerde dirigent die voor twee tot drie jaar wordt benoemd. 

Het passieproject 2018 wordt geleid door Johannes Gierl. 

De professionele muzikale opvatting van de dirigent, solisten, orkest- 

en koorleden staat borg voor uitvoeringen op hoog niveau.  

 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Simon Dingemanse 
Organist: Jaco van Leeuwen     

 

M.m.v. Leids Cantate Consort o.l.v. Johannes Gierl 

 

Solisten:  Angeliki Ploka (sopraan) 

    David van Lith (tenor) 

    Hessel Vredeveldt (bas) 
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Kleur: paars, de kleur van soberheid en inkeer 

 

Orgelspel: Variaties over Psalm 43 - Klaas Bolt (1927-1990) 
 

Welkom en mededelingen door de diaken van dienst 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

OP EN OVER DE DREMPEL… 

(gemeente gaat staan) 

Morgenlied en gezongen drempelgebed: De dag gaat open… (lied 217)  

 

 
 

      2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

 voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

 zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

 God onze Vader. 

 

      3. Door U geschapen om uit U te leven; 

 hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

 land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

 oorsprong en toekomst. 
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      4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

 ons doen en laten zuiveren en dragen, 

 dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 

 in onze wereld. 

 

      5.  Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

 dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

 zijn Geest geleide ons en onze aarde 

 naar de voltooiing 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

 

Vg. De Heer zij met u ,    

G.   ook met u zij de Heer. 

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.   die hemel en aarde gemaakt heeft 

Vg. die trouw is tot in eeuwigheid 

A.   en niet loslaat het werk van zijn handen 

 

 (gemeente gaat zitten) 
 

Psalm van de zondag: O God, kom mijn geding beslechten (lied 43:1,3,4) 
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      3.  O Here God, kom mij bevrijden, 

 zend mij uw waarheid en uw licht 

 die naar uw heil'ge berg mij leiden, 

 waar Gij mij woning wilt bereiden. 

 Geef dat ik door U opgericht 

 kom voor uw aangezicht. 

 

      4.  Dan ga ik op tot uw altaren, 

 tot U, o bron van zaligheid. 

 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

 en dankbaar ruisen alle snaren 

 voor U die al mijn vreugde zijt 

 en eindloos mij verblijdt. 
 

 
...MET DE WERELD OM ONS HEEN… 
 

Stilstaan bij de nood van de wereld… 

 

Kyrie uit de Messe in Es (opus 109) - Josef Gabriel Rheinberger 

door het Leids Cantate Consort 
 

…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN… 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Moment met de kinderen…waarna ze naar hun eigen ruimte gaan… 

 

Evangelielezing: Lucas 18:31-43 

 

Zingen: Alles wat over ons geschreven is (lied 536)  
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      2. De schepping die voor ons gesloten was 

 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

 O zoon van David, wees met ons bewogen, 

 het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

      3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

      4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

 Ons is een loflied in de mond gegeven, 

 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

Uitleg en verkondiging        

 

Zingen: Niet als een storm, als een vloed (lied 321)   

     beurtzang: 1,2-allen, 3-vr, 4-m, 5-vr, 6-m, 7-allen 
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      2. Maar als een glimp van de zon, 

 een groene twijg in de winter, 

 dorstig en hard deze grond – 

 zo is het koninkrijk Gods. 

 

Vr. 3. Stem die de stilte niet breekt, 

 woord als een knecht in de wereld, 

 naam zonder klank zonder macht, 

 vreemdeling zonder geslacht. 

 

M.  4. Kinderen, armen van geest, 

 mensen gelouterd tot vrede, 

 horen de naam in hun hart, 

 dragen het woord in hun vlees. 

 

Vr. 5. Blinden herkennen de hand, 

 dovemansoren verstaan Hem. 

 Zalig de man die gelooft, 

 zalig de vrouw aan de bron. 
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M.  6. Niet in het graf van voorbij, 

 niet in een tempel van dromen, 

 hier in ons midden is Hij, 

 hier in de schaduw der hoop. 

 

Allen 7. Hier in dit stervend bestaan 

 wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

 worden wij mensen van God, 

 liefde op leven en dood. 

 

 

…CANTATE Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott –  

     (BWV 127) Johann Sebastian Bach (1685-1750)   

 

1. Koraal 

Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott,   

der du littst Marter, Angst und Spott,         

für mich am Kreuz auch endlich starbst  

und mir deins Vaters Huld erwarbst,  

ich bitt durchs bittre Leiden dein: 

du wollst mir Sünder gnädig sein. 

Vertaling:   

Jezus Christus, waarachtig mens en God, 

Gij die doorstond marteling, angst en spot,  

die ten slotte voor mij aan het kruishout stierf 

en voor mij de genade van uw vader verwierf, 

ik bid u, wil door uw bitter lijden 

mij, zondaar, genadig zijn. 

 

2. Recitatief (tenor) 

Wenn einstens die Posaunen schallen, 

und wenn der Bau der Welt 

nebst denen Himmelsfesten 

zerschmettert wird zerfallen, 

sSo denke mein, mein Gott, im besten; 

  Jezus 

Christus, 

waarachtig 

mens en 

God, 

  Jezus 

Christus, 

waarachtig 

mens en 

God, 

  Jezus 

Christus, 

waarachtig 

mens en 

God, 

Gij die 

doorstond 

marteling, 

angst en 

spot,  

die ten 

slotte voor 

mij aan het 

kruishout 

stierf 

en voor mij 

de genade 

van uw 

vader 

verwierf, 

ik bid u, wil 
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wenn sich dein Knecht einst vors Gerichte stellt, 

da die Gedanken sich verklagen, 

so wollest du allein, 

o Jesu, mein Fürsprecher sein 

und meiner Seele tröstlich sagen: 

Vertaling: 

Als eens de bazuinen klinken 

en het hele bouwwerk van deze wereld 

samen met de muren van de hemel 

compleet vernietigd zal instorten, 

denk dan gunstig over mij, mijn God; 

als uw knecht eens voor de rechter zal verschijnen 

en zijn gedachten hem aanklagen 

wilt gij dan, gij alleen  

o Jezus, mijn voorspraak zijn 

en tot mijn ziel dit troostwoord richten. 

 

3. Aria (sopraan) 

Die Seele ruht in Jesu Händen, 

wenn Erde diesen Leib bedeckt. 

Ach ruft mich bald, ihr Sterbeglocken, 

ich bin zum Sterben unerschrocken, 

weil mich mein Jesus wieder weckt. 

Vertaling:   

De ziel rust in Jezus’ handen 

wanneer aarde dit lichaam bedekt; 

ach, roep mij snel, gij doodsklokken 

ik ben niet bang voor het sterven 

omdat mijn Jezus mij weer opwekt. 

 

4. Recitatief / Aria (bas) 

    

Fürwahr, fürwahr, euch sage ich: 

wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen,  

so soll doch ein Gläubiger ewig bestehen. 

Gij die 

doorstond 

marteling, 

angst en 

spot,  

die ten 

slotte voor 

mij aan 

het 

kruishout 

stierf 

en voor 

mij de 

genade 

van uw 

vader 

verwierf, 

ik bid u, 

wil door 

uw bitter 

lijden 

mij, 

zondaar, 

genadig 

zijn. 

Gij die 

doorstond 

marteling, 

angst en 

spot,  

die ten 

slotte voor 

mij aan 

het 

kruishout 

stierf 

en voor 

mij de 

genade 

van uw 

vader 

verwierf, 

ik bid u, 

wil door 

uw bitter 

lijden 

mij, 

zondaar, 

genadig 

zijn. 

door uw 

bitter lijden 

mij, 

zondaar, 

genadig 

zijn. 



 13 

Er wird nicht kommen ins Gericht 

und den Tod ewig schmecken nicht. 

Nur halte dich, 

mein Kind, an mich: 

Ich breche mit starker und helfender Hand 

des Todes gewaltig geschlossenes Band. 

Vertaling: 

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: 

als hemel en aarde in vuur vergaan, 

blijft een gelovige toch eeuwig bestaan. 

Hij zal niet in het gericht komen 

en de dood voor eeuwig niet smaken. 

Houd u alleen maar, 

mijn kind, aan mij vast, 

Ik verbreek met sterke en helpende hand 

de boeien van de dood, die u met geweld gevangen 

houden. 

 

5. Koraal 

Ach, Herr, vergib all unsre Schuld,  

hilf, dass wir warten mit Geduld, 

bis unser Stündlein kömmt herbei,  

auch unser Glaub stets wacker sei, 

dein'm Wort zu trauen festiglich, 

bis wir einschlafen seliglich. 

Vertaling:   

O Heer, vergeef al onze schuld, 

help ons, dat wij wachten met geduld, 

tot ons uur heeft geslagen, 

en moge ons geloof steeds zo waakzaam zijn, 

dat het vast vertrouwt op uw woord, 

totdat wij zalig inslapen. 
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…DANKEND EN DELEND… 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

 

Inzameling van de gaven   de kinderen komen terug… 

 

...OP WEG MET DE ZEGEN. 

 

Slotlied: Nu laat ons God de Here  (lied 863:1,2,5,6) 

 

 
 

      2. Want lijf en ziel en leven 

 heeft ons de Heer gegeven. 

 Hij zal ze ook bewaren 

 in allerlei gevaren. 

 

      5. Wij bidden U, Algoede: 

 wil altijd ons behoeden; 

 de kleinen en de groten, 

 houd ze in uw hart besloten. 
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      6. Bewaar ons in uw waarheid, 

 geef ons op aarde vrijheid, 

 met alle mensen samen 

 uw rijk, Heer, te beamen. 
 

 

Wegzending en zegen. G. zingt AMEN 

 

De kaarsen worden gedoofd 

 

Orgelspel: Praeludium in c-moll (BWV 546) - Johann Sebastian Bach  

                       (1685-1750) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade 

in het koor van de kerk. 

 

Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over de 

protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden tot 

de ouderling of de predikant of de website  www.pkn-noordwijk.nl 

raadplegen.  

 

Deze dienst is terug te luisteren op kerkomroep.nl 

http://www.pkn-noordwijk.nl/

