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Cappella di San Nicolai 
 
Instrumentalisten 

▪ Mariëtte Holtrop, viool 1 
▪ Noortje Zanen, viool 2 
▪ Blanca Sánchez, altviool 
▪ Elianne Ardts, cello 
▪ Chun-Yuan Yang, contrabas 
▪ Marit Darlang, fagot en blokfluit 
▪ Mario Topper, hobo 1 
▪ Eva Harmuthová, hobo 2 en blokfluit  
▪ Ada Pérez, traverso 
▪ Bruno Fernandes, trompet 1 
▪ Nicholas Emmerson, trompet 2 
▪ Graham Nicholson, trompet 3  
▪ Arjan Jongsma, pauken 

 
Vocale solisten 

▪ Marjon Strijk, sopraan 
▪ Anne-Marieke Evers, altus 
▪ Sebastian Brouwer, tenor 
▪ Mitchell Sandler, bas 

 
Vespercantorij Nicolaikerk  

▪ o.l.v. Ko Zwanenburg 
 
Organist 

▪ Berry van Berkum 
 

Beiaardier 
▪ Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier van Utrecht 

 
 
 
 
Beiaardbespeling voorafgaand aan de vesper, 16.30u tot 16.55u 
 
Beiaardbewerkingen van composities van Johann Sebastian Bach 

1. Sinfonia uit ‘Kommt eilet und laufet’, BWV 249, Oster-Oratorium 

2. Uit Suite IV voor Cello solo BWV 1010 
a) Prélude; b) Allemande; c) Courante; d) Sarabande; e) Bourrée 

3. Uit cantate ‘Christ lag in Todesbanden’, BWV 4, Am Osterfest 
a) Sinfonia; b) Versus III – Jesus Christus, Gottes Sohn  
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Toelichting BWV 249 

Het Oster-Oratorium is een bewerking van de wereldlijke cantate ‘Entfliehet, 
verschwindet, entweichet, ihr Sorgen’. Deze cantate schreef Bach naar aanleiding van de 
verjaardag op 23 februari 1725 van Prins Christian von Saxen von Weissenfels. Bach 
was drager van de eretitel ´Kapellmeister von Weissenfels´. In Bachs tijd was het 
gebruikelijk om eerder geschreven composities te bewerken. Opvallend is dat enkele 
weken na de uitvoering van de wereldlijke cantate in Weissenfels, de eerste uitvoering 
van het Oster-Oratorium al plaatsvond: Eerste Paasdag, 1 april (!) 1725. Meerdere malen 
heeft Bach het Oster-Oratorium nog uitgevoerd. Ook heeft hij de partituur een aantal keer 
herzien. Vandaag kunt u luisteren naar de laatste herziene versie. In 1738 kreeg de 
partituur pas de titel ´Oratorium´. 

 
De tekst van de cantate is van Picander, alias Christian Friedrich Henrici, de tekstdichter 
van onder andere de Mattheus Passion. Wat opvalt bij de tekst is dat het 
opstandingsverhaal, zoals het wordt verteld in de evangeliën ontbreekt. Vier personen uit 
de evangeliën worden ten tonele gevoerd: Maria Jacobi (sopraan), Maria Magdalena (alt), 
Petrus (tenor) en Johannes (bas). Er is niet één verteller, zoals bij de andere oratoria die 
Bach schreef. Verschillende ervaringen, gedachten en reacties op het lege graf en de 
opstanding van Christus worden ten gehore gebracht. 
 
Het oratorium vindt zijn oorsprong in de Paasspelen uit de Middeleeuwen. 

Net zoals bij andere cantates voor de grote feesten gebruikt Bach een omvangrijk 
instrumentarium. De koperblazers en de paukenist laten, na een lange tijd (zij speelden 
niet in de Passietijd), weer van zich horen. Zowel het openingskoor als het slotkoor zijn 
daardoor bijzonder feestelijk en uitbundig. 
 
Korte inhoud  
Na de twee instrumentale inleidingen (delen 1 en 2) spoeden Petrus en Johannes zich 
naar het graf van Christus (deel 3). Daar zijn de beide Maria's al aanwezig. Zij hebben 
moeten vaststellen dat hun plan om Christus' lichaam te zalven niet meer mogelijk is 
(deel 4) en dat in plaats van de kruiden slechts de laurierkrans rest (deel 5). Petrus en 
Johannes horen van Maria Magdalena dat een engel hen de verkondiging van de 

Opstanding heeft gebracht (deel 6). Petrus vindt de zweetdoek van Christus en leidt 
hieruit af dat ook zijn eigen dood slechts een sluimering zal zijn, omdat hij met die 
zweetdoek het bewijs in handen heeft van de Opstanding van Christus (deel 7).  
Ook de twee vrouwen willen Christus weer zien (deel 8), want zonder hem voelen zij zich, 
zoals Maria Magdalena in deel 9 zegt, volledig verweesd en bedroefd. Johannes roept op 
tot vreugde over Christus' Opstanding (deel 10). Gezamenlijk zingen zij een danklied 
(deel 11). 
 
 
 
Bron: Bach, Muziek als een wenk uit de hemel van John Eliot Gardiner, 
www.eduardvh.home.xs4all.nl, Bach Handbuch Konrad Küster (red.)  

 
  

http://www.eduardvh.home.xs4all.nl/
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Stilte 
 
 
 
Aansteken kaarsen 
 
 
 
Inleidende muziek 
 

Koraal Christ lag in Todesbanden  
J.S. Bach (1685-1750) 

 
Christ lag in Todesbanden  
Für unsre Sünd gegeben,, 
Er ist wieder erstanden  
Und hat uns bracht das Leben;  
Des wir sollen fröhlich sein,, 
Gott loben und ihm dankbar sein  
Und singen halleluja, 
Halleluja! 
 
Die in de dood gebonden lag  
om ons en onze zonden,  
is opgestaan met groot gezag:  
Christus heeft overwonnen!  
Hij bracht ons het leven weer,  
laat ons nu loven God de Heer  
en zingen: halleluja!  
Halleluja!  

 
Vert. gezang 203 Liedboek voor de Kerken 1973  
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Openingsvers en lofprijzing 
 
Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

t. Psalm 124,8 / m. IWVL 
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Hymne  De Heer is waarlijk opgestaan • LB 617 
Verzen 1, 2, 3, 18 en 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allen)  2. Wanneer Hij niet was opgestaan, 

halleluja, halleluja, 
dan zou de wereld zijn vergaan.  
Halleluja, halleluja, 

 
(vrouwen)  3. Maar nu Hij overwonnen heeft, 

halleluja, halleluja, 
nu loven wij de Heer die leeft. 
Halleluja, halleluja! 

 
(mannen)  18. Nu klinkt alom de roep voortaan: 

halleluja, halleluja, 
de Heer is waarlijk opgestaan!' 
Halleluja, halleluja! 
 

(allen)  19. Verblijd u met ons alles saam, 
halleluja, halleluja, 
lofzing de Heer en prijs zijn naam! 
Halleluja, halleluja! 

 
  

v. Hans Hugo Rapparlié 
m. 14e eeuw/Melchior Vulpius 
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Cantorij  Alleluia 
   Andreas Hammerschmidt (1611/1612-1675) 
 
 
De Psalm  Psalm 150, Lobt Gott in seinem Heiligtum, SWV 255  
   Heinrich Schütz (1585-1672) 
 

1. Lobt Gott in seinem Heiligtum, 
gebet dem Herren Ehr und Ruhm, 
und preiset seine große Pracht 
wohl in der Feste seiner Macht. 
 
2. Lobt ihn in seinen Taten all, 
groß sind seine Werk allzumal, 
lasset euch finden stets bereit, 
zu loben seine Herrlichkeit. 
 
3. Lobet den Herrn mit frohem Mut 
und blaset die Posaunen gut, 
mit Psalter und mit Harfenspiel 
lobt ihn und macht der Freuden viel. 
 
4. Lobet den Herren mit Gesang 
und laßt hergehn der Pauken Klang, 
die Saiten lieblich klingen drein 
mit Pfeifen fröhlich in den Reihn. 
 
5. Lobt Gott mit hellen Cymbeln fein, 
laßt uns im Herren fröhlich sein, 
alles, was lebt und Odem hat, 
lobe den Herren früh und spat. 

   Alleluia 
 
1. Looft God in zijn heiligdom, 
geeft eer en glorie aan de Heer, 
en prijst zijn grote pracht 
op het feest van zijn macht. 
 
2. Looft hem in al zijn daden, 
Groot zijn al zijn werken, 
Weest steeds bereid om  
zijn heerlijkheid te prijzen.  



 

- 8 - 

   3. Looft de HEER met een vrolijk gemoed 
en blaast goed op de trompetten, 
looft hem met psalter en harpspel 
en maak veel plezier. 
 
4. Looft de HEER met zang 
en laat de pauken klinken, 
De snaren klinken lieflijk  
samen met de fluiten in de reidans. 
 
5. Looft God met heldere cimbalen, 
laat ons vrolijk zijn in de Heer, 
alles wat leeft en adem heeft, 
looft de heer vroeg en laat. 
Alleluia   

 
Korte inleiding op de lezing 
 
Lezing  Lucas 24: 1-12  
 
Muziek Oster-Oratorium, BWV 249 - ‘Kommet, eilet und laufet’ 

J.S. Bach (1685-1750) 
 
Maria Jacobi (sopraan), Maria Magdalena (alt), Petrus (tenor), Johannes (bas) 

1. Sinfonia 

 

2. Adagio 

Dit deel vormt door haar ingetogen karakter een contrast met het eerste deel. 
Je ziet als het ware de bedroefde discipelen en de treurende Maria’s door de 
tuin gaan, op zoek naar Jezus. 

3. Koor en duet bas en tenor 

Thema’s en motieven uit deel I worden herhaald. De snelle toonladderfiguren 

verbeelden de vluchtige voeten op weg naar het graf van Jezus. 

Koor 
Kommt, eilet und laufet,  
ihr flüchtigen Füße, 
Erreichet die Höhle,  
die Jesum bedeckt! 

 
Komt, loopt in ijltempo,  
gij vliegensvlugge voeten 
op weg naar de spelonk,  
die Jezus bedekt! 
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Duet 
Lachen und Scherzen 
Begleitet die Herzen, 
Denn unser Heil ist auferweckt. 
 

 
Lach en scherts 
vergezel onze harten, 
want ons heil is opgewekt. 

4. Recitatief (alt, sopraan, tenor en bas) 

Maria Magdalena 
O kalter Männer Sinn! 
Wo ist die Liebe hin, 
Die ihr dem Heiland schuldig seid? 

 
Gij, mannen, koud van hart! 
Waar is de liefde gebleven 
die gij de Heiland schuldig zijt? 

Maria Jacobi 
Ein schwaches Weib muss euch 
beschämen! 

 
Zij gij niet beschaamd! Dat een 
zwakke vrouw u dat moet zeggen! 

Petrus 
Ach, ein betrübtes Grämen 

 
Ach, droeve bitterheid 

Johannes 
Und banges Herzeleid 

 
en bange hartepijn. 

Maria Jacobi, Maria Magdalena 
Die ihr, wie wir,  
umsonst gemacht. 
 

 
wat gij, net als wij,  
voor niets hebben gedaan. 

5. Aria (sopraan) 

Maria Jacobi 
Seele, deine Spezereien 
Sollen nicht mehr Myrrhen sein. 
Denn allein 
Mit dem Lorbeerkranze prangen, 
Stillt dein ängstliches Verlangen. 
 

 
Ziel, uw specerijen 
moeten geen myrrhe meer zijn. 
Want enkel 
het pronken met een lauwerkrans 
stilt uw angstige verlangen. 

6. Recitatief (tenor, bas en alt) 

Petrus 
Hier ist die Gruft 

 
Hier is het graf 

Johannes 
Und hier der Stein, 
Der solche zugedeckt. 
Wo aber wird mein Heiland sein? 

 
En hier de steen, 
die het graf bedekte; 
Maar waar is mijn Heiland dan? 
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Maria Magdalena 
Er ist vom Tode auferweckt! 
Wir trafen einen Engel an, 
Der hat uns solches kundgetan. 

 
Hij is uit de dood opgewekt! 
Wij troffen een engel aan, 
die het ons heeft kond gedaan. 

Petrus 
Hier seh ich mit Vergnügen 
Das Schweißtuch abgewickelt liegen. 
 

 
Hier zie ik vol vreugde 
de zweetdoek afgewikkeld liggen. 

7. Aria (tenor) 

Het sluimeren wordt hier door Bach op een prachtige wijze uitgedrukt. De 
blokfluitisten spelen dezelfde partij als de violisten, alleen een octaaf hoger en 
de violisten gebruiken hun sordino (demper). 

Petrus 
Sanfte soll mein Todeskummer, 
Nur ein Schlummer, 
Jesu, durch dein Schweißtuch sein. 
Ja, das wird mich dort erfrischen 
Und die Zähren meiner Pein 
Von den Wangen tröstlich wischen. 
 

 
Mijn doodsstrijd zal zacht zijn, 
slechts een sluimeren, 
Jezus, vanwege uw zweetdoek. 
Ja, die zal mij dan verfrissen 
en de tranen van mijn pijn 
troostrijk van mijn wangen wissen. 

8. Recitatief (sopraan en alt) 

Maria Jacobi, Maria Magdalena 
Indessen seufzen wir 
Mit brennender Begier: 
Ach, könnt es doch nur bald 
geschehen, 
Den Heiland selbst zu sehen! 
 

 
Ondertussen zuchten wij 
met brandende begeerte: 
Ach, kon het toch maar snel 
gebeuren 
dat wij de Heiland zelf zouden zien. 

9. Aria (alt) 

Maria Magdalena 
Saget, saget mir geschwinde, 
Saget, wo ich Jesum finde, 
Welchen meine Seele liebt! 
Komm doch, komm, umfasse mich; 
Denn mein Herz ist ohne dich 
Ganz verwaiset und betrübt. 
 

 
Zeg mij, zeg mij snel, 
zeg mij, waar ik Jezus vind, 
Jezus die mijn ziel bemint. 

Kom toch, kom, omhels mij 
want mijn hart is zonder u 
geheel verweesd en zeer bedroefd. 
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10. Recitatief 

Johannes 
Wir sind erfreut, 
Dass unser Jesus wieder lebt, 
Und unser Herz, 
So erst in Traurigkeit zerflossen  
und geschwebt 
Vergisst den Schmerz 
Und sinnt auf Freudenlieder; 
Denn unser Heiland lebet wieder. 
 

 
Wij zijn verheugd, 
dat onze Jezus weer leeft, 
en ons hart, 
zopas nog in droefenis wegsmeltend  
en onrustig 
vergeet de smart 
en zint op vreugdezangen 
want onze Heiland leeft weer. 

11. Koor 

Het ‘Sanctus’ uit de Hohe Messe diende vermoedelijk als voorbeeld voor 
Bach. Dat is net als dit deel opgebouwd uit twee delen: het eerste deel is 
homofoon met een statig karakter, het tweede deel is fugatisch en heeft de 
vrolijke 3/8 maat van het openingskoor. 

Preis und Dank 
Bleibe, Herr, dein Lobgesang. 
Höll und Teufel sind bezwungen, 
Ihre Pforten sind zerstört. 
Jauchzet, ihr erlösten Zungen, 
Dass man es im Himmel hört. 
Eröffnet, ihr Himmel,  
die prächtigen Bogen, 
Der Löwe von Juda  
kommt siegend gezogen! 

Prijs en dank 
blijve, Heer, uw lofgezang! 
Hel en duivel zijn bedwongen, 
hun poorten zijn verwoest; 
Juicht, gij verloste tongen, 
dat men het in de hemel hoort! 
Opent, gij heem’len,  
de prachtige bogen, 
de leeuw van Juda  
komt zegevierend getogen! 
 
Vert. Dick Wursten 

 
 
 
Moment van bezinning 
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Canticum Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God 
Magnificat - Lofzang van Maria 

 
(cantorij) 1. Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God, 

Verrukt om wat Hij aan mij heeft gedaan. 
Hij bracht een keer in mijn geringe lot. 
Mijn faam zal door de generaties gaan. 

 
 
(allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cantorij) 3. Met hart en ziel prijs ik zijn sterke hand. 

Hij heeft vernederden voorgoed bevrijd, 
Maar schuift de machtigen voorgoed aan kant. 
Met hart en ziel bezing ik zijn beleid. 

 
(allen)  4. Met hart en ziel zing ik: zijn naam is groot! 

De pracht en praal zal Hij in stukken slaan. 
Wie honger had vindt dagelijks zijn brood. 
Wie rijk was blijft met lege handen staan. 

 
(allen)  5. Met hart en ziel zing ik: zijn Woord is waar! 

Wat Abraham beloofd is blijft van kracht: 
Aan ons wordt zijn ontferming openbaar. 
Wij zegenen zijn grootheid dag aan dag. 

 
 
 
  

Sytze de Vries (‘Het liefste lied van overzee’, 42) 

Vrij naar Timothy Dudley-Smith / m. Walter Greatorex 
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Gebeden 
 
 
 
Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 
 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantorij Heer, God wij bidden,  
 bescherm de bevolking van de Oekraïne, 

geef hun kracht, Heer, hoop en redding.  
Hoor ons gebed. Amen    
 
John Rutter 

 
 
 
Avondgebed 
 
 
 
Stil gebed  
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Gezongen ‘Onze Vader’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondlied  Alles wat over ons geschreven is • NLB 556 
 
 
 
 
 
 
  

Rimsky- Korsakov 
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Avondlied  Vriendelijk licht, dat heel de dag • LB 254 
 
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (allen)  Vriendelijk licht, dat leven schenkt 

en het duister hebt verdreven, 
geef mij warmte om te leven 
als de koude dood mij wenkt. 

 
3. (cantorij) Vriendelijk licht, blijf in mijn hart, 

dat uw gloed niet kan ontberen, 
nu de nacht gaat wederkeren 
en nu al wat leeft verstart. 

 
4. (allen) Vriendelijk licht van ’t paradijs, 

wijs mij waar Gods morgen is en 
weer van mij de duisternissen, 
als ik uit de nacht herrijs. 

 
5. (allen) Vriendelijk licht dat eeuwig brandt, 

wil de dood in mij verteren, 
licht der zondaars, licht des Heren, 
licht van ’t eeuwig vaderland. 

 
  

t. Mattheus Verdaasdonk / m. Albert de Klerk 
b. Jeroen ‘t Hart 
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Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
 

 
 
 
Uitleidende muziek 
 

   
 

Collectedoel 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Muziekfonds  

 
U kunt de kerkmuziek ondersteunen door een gift over te maken naar het 
Muziekfonds van de Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. 
Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds of door de QR-code te scannen met de QR-
reader, de Tikkie-app of de camera. Wij hopen op een royale gift. Dank u 
wel voor uw bijdrage! 

 
 

   
 

 
Agenda vespers Nicolaïkerk  
 

▪ Zondag 1 mei, 17.00 uur 
Voorganger: drs. Hendrie van Maanen | Organist: Berry van Berkum 
M.m.v. de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg 

Opmaak liturgie: Margriet van Dijk-Meijer 
Jaargang 6, nummer 6 


