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Geachte bezoekers, 

De Advent is een prachtige tijd 
van hopen, verwachten, bezinnen, 
voorbereiden, waakzaam zijn … Zowel 
blijdschap als inkeer vormen een 
belangrijke kerngedachte. We leven 
in de donkere dagen voor Kerst en 
zien uit naar het Feest van Licht en 
het weer langer worden van de dagen. 
Het programma van dit concert is een 
exposé vanuit die gedachte, aan de 
hand van wat een bloemlezing zou 
kunnen zijn uit de keur aan cantates 
uit de Barok (ca. 1600 – 1750) die 
kunnen klinken in de Advent. 

Een cantate bestaat uit verschillende 
delen, waarbij meerstemmige 
koorzang wordt afgewisseld met 
solistische passages (al of niet 
meerstemmig) en/of instrumentale 
gedeeltes; het zogenaamde soli – 
tutti-effect. Als een brug naar het 
publiek wordt soms een koraalmelodie 
toegevoegd: een melodie die al bekend 
was bij de toehoorders en die u vast 
ook bekend in de oren klinkt. 

Wat dit Barokprogramma tot een 
feest maakt is de rijkdom aan emoties 
die er spreekt uit de verschillende 
stukken. En hóe leuk is dát om dat 
uit te vergroten en daardoor intenser 
te beleven? Vaak is er sprake van 
contrastwerking om het effect te 

vergroten. Dit is te danken aan de 
techniek van de affectenleer uit 
de Barok: elke componist kende 
de compositie-formules voor het 
uitdrukken van bijvoorbeeld smart, 
pijn, licht en duisternis, het op-weg-
gaan-naar, thuiskomen enzovoort. 

Het is haast niet voor te stellen dat 
in Leipzig iedere week een nieuwe 
cantate klonk, wat een rijkdom! Voor 
ons misschien ook onvoorstelbaar: In 
zijn eigen tijd is Bach een gewaardeerd 
musicus, maar zijn tijdgenoten zien 
hem niet als de grootste componist 
aller tijden. Juist daarom tijdens 
ons programma een (hernieuwde) 
kennismaking met verschillende 
componisten die Kantor zijn geweest 
in de Thomaskirche. 

Geniet, terwijl het buiten langzaam 
donker wordt, en laat de muziek bij u 
binnenkomen. Dan kunnen we straks 
onder de borrel napraten of u kon 
kiezen in welke cantate het licht van 
Kerstmis het meeste doorklinkt. 

Yvonne van 
Bommel
voorzitter 
Concertkoor 
Baarn
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Programma 

Uns ist ein Kind geboren Johann Kuhnau (1660-1722)

Nun komm, der Heiden Heiland Michael Praetorius (1571-1621)

Tut Busse und lasse sich ein Jeglicher taufen, Christoph Graupner (1683-1760) 
GWV 1104/34

Daran ist erschienen die Liebe Gottes,  Georg Telemann (1681-1767) 
TWV 1:165

Christum wir sollen loben schon Lucas Osiander (1534-1604)

Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 180) Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Uitvoerenden

Solisten zie addendum

Barokorkest
Voor dit concert stelde Anthony Scheffer een orkest samen met professionele musici 
uit!verschillende landen. 

Barbara Erdner viool I
Aleksandra Kwiatkowska  viool II
Isidro Albareal Delgado viola
Gied van Oorschot cello
Ebony Lim contrabas
Esther Nuijten blokfluit I
Karin Burgerhout blokfluit II
Marjolein Koning hobo I
Maria Jesus Moreno Ciudad hobo II
Galit Zadok fagot
Wybe Kooijmans orgel
Henk Bahlman kamerorgel

Concertkoor Baarn

Anthony Scheffer dirigent
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Toelichting op het programma  
‘Kantors van de Thomaskirche in Leipzig’

Het programma is een verzameling van 
adventscantates. De componisten die ik heb 
uitgekozen hebben allemaal een connectie 
met Johann Sebastian Bach, en specifiek 
rondom het Thomaskantoraat in Leipzig. 
Johann Kuhnau was de voorganger van Bach 
als cantor in de Thomaskirche van Leipzig. 
Toen Kuhnau overleed, moest er een nieuwe 
cantor benoemd worden. Het stadsbestuur 
had een aantal kandidaten in gedachten.
De eerste kandidaat was Georg Philipp 
Telemann, een kennis van Bach. Daarna viel 
de keus op Christoph Graupner uit Darmstadt. 
Beide heren kregen een verhoging van hun 
salaris om bij hun aanstelling te blijven. De 
derde keuze was Bach, die na aanbeveling van 
Telemann en Graupner uiteindelijk de nieuwe 
Thomas-cantor werd. Na een moeizame start 
en veel problemen met het stadsbestuur, 
bleek Bach uiteindelijk de meest succesvolle 
en beroemdste cantor van Leipzig. In dit 
programma maken we kennis met de muziek 
van componisten waarmee we de context van 
Bach nog beter leren begrijpen. Telemann en 
Graupner hadden immers een grotere staat 
van dienst dan Bach zelf in die tijd.

Het programma begint met de cantate ‘Uns 
ist ein Kind geboren’ van Johann Kuhnau. 
Jarenlang werd het stuk onder de naam van 
Bach uitgevoerd, echter blijkt het virtuoze 
stuk van zijn voorganger te zijn geweest.
‘Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen’, 
GWV 1104/34 van Christoph Graupner is 
een intieme cantate voor de Adventtijd. 

Graupner werkte aan het hof in Darmstadt 
waar de operacultuur floreerde. Kenmerkend 
van zijn muziek is de bijzondere bezetting 
aan instrumentalisten en de bijzondere, 
doch treffende sfeer in zijn cantates die ook 
te horen zullen zijn in de uitvoering van 
Concertkoor Baarn.
Georg Philipp Telemann’s cantate ‘Daran 
ist erschienen die Liebe Gottes’ (1717) is 
een typische cantate van Telemann. 
Oorspronkelijk voor een andere tijd in het 
liturgische jaar treft het stuk mooi de komst 
van Christus en is het dus geschikt voor deze 
tijd van het jaar.
We sluiten af met een cantate van Bach. Het 
is voor de hand liggend om een advents- of 
kerstcantate te kiezen (of beter nog de 
cantate die Bach schreef voor zijn sollicitatie 
in Leipzig) maar het Concertkoor voert een 
andere cantate uit. ‘Schmücke dich, o liebe 
Seele’ is één van de mooiste cantates die 
toepasbaar is voor het hele jaar. Dit stuk 
willen we het publiek niet onthouden.

Anthony Scheffer
dirigent Concertkoor 
Baarn
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Componisten

Johann Kuhnau (1660-1722)

Kuhnau studeerde in Dresden. Hij was cantor 
in Geising en later in Zittau. Vanaf 1682 
studeerde hij rechten in Leipzig. In 1684 werd 
hij tevens organist van de Thomaskerk. In 
1688 haalde hij zijn rechtendiploma en werd 
naast zijn baan als organist praktiserend 
advocaat. In 1701 werd hij cantor van de 
Thomasschool. Hij onderwees onder anderen 
Christoph Graupner. Bach volgde hem op.

Michael Praetorius (1571-1621)

Praetorius werd geboren als Michael 
Schultze, de jongste zoon van een Lutherse 
predikant. Hij studeerde theologie en 
filosofie. Na zijn muzikale opleiding werd 
hij in 1587 organist in Frankfurt (Oder). 
In 1592 werd hij organist aan het hof in 
Wolfenbüttel en in 1604 dirigent. In 1602 
ging hij componeren. Vanaf 1613 werkte hij 
ook in Dresden. Hier onderging hij Italiaanse 
invloeden.

Christoph Graupner (1683-1760)

Graupner werd geboren in Kirchberg (Saksen). 
Hij ontving zijn muzikale opleiding van 
een oom die organist was, en van Kuhnau. 
Hij studeerde rechten in Leipzig. In 1705 
werd hij klavecimbelspeler in Hamburg, 
waar jij  Händel leerde kennen. In 1712 
werd hij kapelmeester in Darmstadt. Hier 
componeerde hij gedurende vele jaren bijna 
wekelijks een kerkcantate. 1418 exemplaren 
zijn bewaard gebleven.

Georg Telemann (1681-1767)

Telemann was zoon van een diaken in 
Maagdenburg. Hij kreeg zijn muzikale 
opleiding van organist en cantor Benedikt 
Christiani. In het gymnasium van Hildesheim 
verving hij de organist en cantor regelmatig 
en nam deel aan opera-uitvoeringen. In 
Leipzig studeerde hij rechten. Hij werd goed 
bevriend met Händel. In 1702 werd hij er 
directeur van de Opera. Hij schreef cantates 
en componeerde opera’s. Hij leerde Bach 
kennen. Van 1712 tot 1721 was hij productief 
in Frankfurt am Main. In 1721 vertrok hij naar 
Hamburg. 

Lucas Osiander (1534-1604)

Osiander groeide op in Neurenberg. Hij 
studeerde in Königsberg in Oost-Pruisen. 
In 1563 werd hij predikant in Stuttgart. Hij 
was nauw betrokken bij het opstellen van 
de Lutherse geloofsbelijdenis. Osiander 
initieerde in 1583 het eerste Württembergse 
liedboek. In 1586 componeerde hij een 
zetting van de liederen. Hierdoor konden de 
kerkgangers meerstemmig meezingen.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bach werd geboren in een oude muzikaal 
geslacht. Zijn oudste broer onderwees 
hem op orgel en klavier. Hij begon jong met 
componeren. Hij studeerde in Lüneburg 
in Noord-Duitsland. Bach was musicus in 
Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Anhalt-
Köthen en vanaf 1723 in Leipzig.
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BIOGRAFIE

Anthony Scheffer  (1991) begint zijn muzikale carrière als 
organist en cantor in zijn geboortestad Amersfoort. Naast de viool 
ontdekt hij al snel zijn passie voor het dirigeren. Tijdens zijn studies 
Liberal Arts and Science en Muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht steekt hij zijn licht op bij diverse dirigenten en leidt hij 
verschillende vocale en instrumentale ensembles.

Zijn liefde voor oude muziek brengt hem tot het onderzoeken van de 
historische context om muziek op een eloquente en evocatieve manier 
uit te voeren. Als artistiek leider weet hij het publiek te verrassen met 

bijzondere concerten, waaronder Renaissancemuziek voor de Nieuwe Wereld, expressieve 
muziek van de Venetiaanse school, muziek uit de Duitse Barok, Franse muziek uit de Verlichting  
en muziek uit het Romantische repertoire.

In 2015 wordt Anthony artistiek leider van Capella Amersfoort en dirigent van de Bach 
Cantorij Baarn. In 2018 richt hij het Faelix Baroque Ensemble op en wordt hij dirigent van het 
Concertkoor Baarn. In 2018/19 is hij assistent van de muzikale staf bij de Nationale Opera en 
Ballet in Amsterdam. Als gastdirigent staat hij voor verschillende gezelschappen waaronder bij 
Cantate op de Brink in Hilversum, de cantates in de Westerkerk te Amsterdam, Vocaal Ensemble 
Coqu in Utrecht, het Vocaal Ensemble Quintessens en het Dudok Ensemble.

Voor Anthony staat onderzoek naar de muziekstukken centraal. Hij wil educatief te werk gaan 
om een compleet concert te creëren dat harmonisch, maar ook vanuit een musicologisch 
perspectief één geheel is.

Wybe Kooijmans  ontving zijn muzikale opleiding aan de 
Verenigde Muzieklycea te Hilversum en het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam. Hij volgde masterclasses voor interpretatie. Talloze 
raadgevingen van een oud-registrant van de organist Feike Asma sloeg 
hij niet in de wind.

Wybe is hoofdorganist van de Grote Kerk in Naarden. Op het 
monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij meerdere 
cd-opnamen. Als organist geeft hij in Nederland geregeld concerten, 
internationaal speelde hij in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, 

Zwitserland en Rusland.

In de serie 'Musica selecta' publiceerde hij een twaalftal bundels met onuitgegeven (versies 
van) koraalbewerkingen van Feike Asma. In 2014 en 2015 verleende hij zijn medewerking aan de 
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TV-programma's ‘Messiah masterclass’, ‘Verborgen verleden’ en ‘Push the red button’.

Wybe Kooijmans is als repetitor al vele jaren verbonden aan de Nederlandse Händelvereniging 
en Concertkoor Baarn. Van 2000-2004 was hij lid van de werkgroep ‘Zingend geloven’. Hij 
publiceerde een aantal koraalbewerkingen voor orgel. Wybe Kooijmans was lid van een van de 
werkgroepen die het Liedboek samenstelde. Hij componeerde lied 692 Wij wachten op de Geest 
beloofd.

Concertkoor Baarn  

Sopranen
Attie van Amerongen, Marian Ellens, Mariska Friele, Paula Gille, Tineke Goekoop,  
Hanneke Kiel-de Raadt, Margriet Klapwijk, Annette Klein, Anneke Kole, Ria Kramer, Ineke Lups, 
Tineke Matthee, Lillian Mulder, Inge van Oort, Annelies Ribbens, Svanhild van Rossum, Elsa Rots, 
Inge Schreuder, Erna Tulp, Katja Wijburg, Gerda Wilms, Albertine van der Zee, José Zwanink.
Alten
Yvonne van Bommel, Maria van Dongen, Liesbeth van Dongen, Ellen van Doorne, Hetty Hartog, 
Joke van Heel, Anna Loos, Annelies van Mansfeld, Lidy Otto, Winnifred van Rossum,  
Betty Roubos, Lona Verstraeten, Margreet van de Water, Willemien Witte, Mieke Wolters.
Tenoren
Ineke van Gink, Bart van Hasselt, Mirjam Jaarsveld, Jos Meijer, Jan van Wegen.
Bassen
Servaas Buijs, Tim Buijse, Herman Docter, Henk Drost, Nico Filon, Willem van Keulen, Jef Neijs, 
Marten de Nood, Klaas Stulp, Ronald Szende.
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1. Sinfonia

2. Koor

Uns ist ein Kind geboren, Ons is een kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben. een zoon is ons gegeven.
                        

3. Aria (B)

Dein Geburtstag ist erschienen, De dag van uw geboorte is aangebroken,
so erfordert meine Pflicht, het is dus mijn plicht
dich, mein Jesu zu bedienen. u, Jezus, een geschenk te brengen.
Doch, ich Armer weiß gar nicht, Maar ik, stakker, weet gewoon niet
was ich suche, was ich finde, wat ik moet zoeken, wat ik moet vinden,
welches dir zum Angebinde welk cadeau voor u
als ein heilig Opfer tügt, als een heilig offer kan dienen
dich, o großer Gott, vergnügt. en u plezier kan doen.
 

4. Koor

Ich will den Namen Gottes loben  Ik wil de naam van God loven 
mit einem Liede, met een lied
und will ihn hoch ehren mit Dank. en ik wil hem grote eer bewijzen met dank.
                     

5. Aria (T)

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, lof zij u toegezongen,
Jesu, dir sei Ehr' und Ruhm! Jezus, u zij eer en roem!
Denn das Los ist mir in allen Want het lot is mij in alles
auf das Lieblichste gefallen, zeer gunstig gezind geweest,
du, du bist mein Eigentum. u, u bent mijn eigendom.
                           

Uns ist ein Kind geboren   Johann Kuhnau
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6. Recitatief (A)

Immanuel! Du wollest dir gefallen lassen, Immanuël! Het heeft u behaagd
daß dich mein Geist und Glaube kann  dat mijn geest en geloof u kan omvatten;
umlassen;
kann ich die Freude gleich so herzlich nicht  hoewel ik mijn vreugde over uw geboortedag
entdecken,  niet zo hartelijk kan tonen,
die dein Geburtstag will erwecken, zal mijn zwakke gestamel
wird doch mein schwaches Lallen u toch welkom zijn omdat het lof en prijs
dir durch Lob und Preis gefallen.  uitdrukt.
                         

7. Aria (A)

Jesu, dir sei Preis gesungen, Jezus, u zij lof toegezongen,
denn ich bin durch dich erlöst, want ik ben door u verlost,
nichts betrübet das Gemüte, niets maakt mijn gemoed bedroefd,
da mein Herz durch deine Güte want mijn hart wordt door uw goedheid
überschwenglich wird getröst't. uitbundig getroost.
                      

8. Koraal

Alleluja, Alleluia, gelobet sei Gott, Halleluja, halleluja, geloofd zij God,
singen wir aus unsres Herzen Grunde, laten wij dat van harte zingen,
denn Gott hat heut' want God heeft vandaag
gemacht solch Freud' een vreugde geschonken
der wir vergessen soll'n die wij nooit
zu keiner Stunde. mogen vergeten.

Nun komm, der Heiden Heiland, Kom nu, Heiland van de volken,
der Jungfrauen Kind erkannt, als kind van de maagd bekend,
des sich wundert alle Welt: over wie heel de wereld zich verwondert,
Gott solch Geburt ihm bestellt. dat God hem zo geboren laat worden.
 

KANTORS VAN DE THOMASKIRCHE IN LEIPZIG

Nun komm, der Heiden Heiland   Michael Praetorius
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Lob sei Gott, dem Vater ton, Geloofd zij God de Vader,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn, Geloofd zij zijn enige Zoon,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, Geloofd zij God de Heilige Geest,
Immer und in Ewigkeit. voor altijd tot in eeuwigheid.

1. Koor

Tut Buße und lasse sich ein Jeglicher taufen  Toon berouw en laat iedereen zich dopen
auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung  in de naam van Jezus Christus tot vergeving 
der Sünde,   van de zonden,
so werdet ihr empfangen die Gabe des zo zal hun de Heilige Geest geschonken 
Heiligen Geistes.  worden.

2. Recitatief (S)

Dies ist die Stimme, die dir schallt, Dit is de stem die tot jou klinkt,
o Mensch, dich zu erretten. o mens, om je te redden.
Das Herz des Vaters wallt Het hart van de Vader klopt
in Liebe gegen dich; vol liefde voor jou;
du liegst in Sünden Ketten, Je bent geketend door de zonde
ach! drum erbarmt er sich. Och! Daarom heeft hij medelijden.
Nimm seinen Rat als eine Wohltat an, Aanvaard zijn advies als een zegen,
sonst ist kein Mittel nicht, anders is er geen middel,
das dich erretten kann. dat je redden kan.

3. Duet (S,T)

O teurer Rat, mein Herz erkennt den Segen, O kostbare raad, mijn hart aanvaardt de zegen,
den mich Gott Selbst einfältig hoffen heißt. waarop God zelf mij alleen maar laat hopen.
Mein Glaube ehrt das edle Wasser, Mijn geloof eert het edele water
das mir der gütige Verfasser dat de vriendelijke schepper
des neuen Bundes selbsten preist. van het nieuwe verbond zelf aanbiedt.

Tut Buße   Christoph Graupner
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4. Recitatief (B)

Ja wohl, es ist ganz ungemein, Jawel, het is heel bijzonder
was Gott im Bad der Taufe tut. wat God met het doopwater doet.
Wankt ein Naëman gleich im Glauben, Als een Naäman, wankel in het geloof,
er denkt: wie kann ein solches Gut, denkt hij: hoe kan zoiets goeds,
in Jordans Flut, in de rivier de Jordaan,
in schlechtem Wasser sein? in slecht water zijn?
Jedoch Vernunft halt ein! Maar verstand: Stop!
Gott lässt sich seinen Ruhm nicht rauben. God laat zich Zijn glorie niet ontnemen.
Die Kraft ist Sein und nicht im Element. De kracht is van Hem en niet in het element.
Wer Gottes Macht und Güte kennt, Wie Gods macht en goedheid kent,
der weiß, Er kann aus schlechten Sachen die weet: Hij kan uit slechte dingen,
trutz der Vernunft ganz große Dinge machen. tegen beter weten in, grote dingen scheppen.

5. Aria (B)

Gott ist groß in seinen Werken, God is groot in zijn daden,
wohl dem, der sie gläubig ehrt. gezegend wie ze gelovig eert.
Scheint die Taufe gleich geringe, Al lijkt de doop nog zo klein.
ei! es sind ja große Dinge, Ai! Het is groots
die uns Gott dadurch beschert. wat God ons hierin geeft.

6. Recitatief (T)

Das große Element, das Wasser der Natur, Het grote element, het water van de natuur
zeigt uns die Spur, wijst ons de weg,
wie manchen Schatz des Höchsten Gütigkeit. zoals menig schat van de hoogste goedheid.
Kein Mund kann solches sattsam preisen. Geen mond houdt het vol zoiets te prijzen.
O Mensch, siehst du das Wasser an, O mens, kijk naar het water,
so schicke dich beizeit, ga op tijd 
dich Gott recht dankbar zu erweisen, God je dankbaarheid tonen.
ja, nimm den Bund, Ja, aanvaard het verbond
den Er mit dir im Wasser macht, dat Hij met jou door het water smeedt.
in Glaubens Treue wohl in Acht. Wees trouw aan het geloof.
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7. Koraal

Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar Loof de Heer die je zichtbaar heeft gezegend,
gesegnet,
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe Die je vanuit de hemel vol liefde ontmoet.
begegnet.
Denke daran, was der Allmächtige kann, Aanvaard wat de almachtige kan,
der dir mit Liebe begegnet. die je liefdevol ontmoet.

Koor

Daran ist erschienen die Liebe Gottes Hierin openbaarde zich de liefde van God 
gegen uns,  voor ons,
daß Gott seinen eingebornen Sohn, dat God zijn eniggeboren zoon in de wereld 
gesandt hat in die Welt  heeft gezonden,
daß wir durch ihn leben sollen. opdat we door Hem zullen leven.

Aria (T)

O, wer kann die Liebe sagen, O, wie kan de liefde benoemen
welche Gott an uns gewandt? die God aan ons heeft betoond?
Er hat seinen Sohn gesandt,  Hij heeft zijn zoon gezonden,
der hat unsre Schuld getragen deze heeft onze schuld gedragen
und den Tod hinweggenommen, en de dood weggenomen,
daß wir zu dem Leben kommen. opdat wij tot leven komen.

Daran ist erschienen die Liebe Gottes  
Georg Telemann
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Arioso en Recitatief (B)

Also hat Gott die Welt geliebet, Let op, God heeft de wereld zo liefgehad,
wo Teufels Kinder sind,  waar kinderen van de duivel zijn,
daß er sein eingebornes Kind dat hij zijn eniggeboren kind
ihr gab und annoch gibet  aan haar gaf en nog steeds geeft.

Er gab den Sohn, und dieser mußte sterben, Hij gaf zijn zoon en deze moest sterven
das Leben zu erwerben. om het leven te verwerven.
Er gibt ihn noch, nicht daß er wieder stürbe Hij geeft hem nog steeds, niet dat hij weer sterft
und etwas mehr erwürbe; en wat extra verdient:
das ist vollkommen ausgericht’ dat is perfect geregeld
und braucht kein Wiederholen nicht. en vereist geen herhaling.
Er gibet ihn zum Trost und Heile Hij geeft hem tot troost en genezing
und zum gewünschten Herzensteile. en voor het zoekende hart.
Ach ja, bei allen, die da gläuben,  Och ja, bij allen die hierin geloven
will Christus in der Seelen bleiben, wil Christus in de ziel wonen
damit sie nicht verloren werden. opdat ze niet verloren gaan.
Nach hier vollbrachtem Lauf auf Erden Na de voltooide levensloop op aarde
führt er sie dort zum Leben ein, laat hij ze daar tot leven komen,
da soll ihr ewig Erbgut sein. daar zal hun eeuwige erfenis zijn.

Aria (S)

Jesu ist und bleibet mein, Jezus is en blijft van mij,
Satan rede mir nicht drein. satan praat mij er niet in.
Als ob Gott mich hassen sollte, Alsof God me zou haten,
noch mich selig haben wollte. of mij niet zalig zou willen verklaren.
Siehe doch die Proben an, Bekijk toch de voorbeelden
was er hat an mir getan! die hij mij getoond heeft!
Jesum hat er mir gegeben, Jezus heeft hij mij gegeven,
also muß ich durch ihn leben. daarom moet ik vanuit hem leven.

Recitatief (A)

Daß ich an Jesum Christum gläube Dat ik in Jezus Christus mag geloven
und weiß, daß ich ein Auserwählter bleibe, en weet dat ik een uitverkorene blijf,
daß hab ich nicht von mir. dat heb ik niet zelf bedacht.
Denn Fleisch un Blut kann mir’s nicht Want vlees en bloed kunnen het mij 
offenbaren:  niet openbaren:
Es ist ein Licht von dir, Er is licht van jou,
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Gott Heilger Geist, du höchstes Gut! God, Heilige Geest, jij hoogste Goed!
Sei ewiglich dafür gepreist! Zij hiervoor eeuwig lof gebracht!
Du wollst in mir den Glauben nur bewahren, Je wilde mijn geloof alleen maar bewaren,
damit ich Jesum frei bekenne opdat ik Jezus vrijelijk kan belijden
und kein Not, kein Leben und kein Tod en geen nood, geen leven en geen dood
mich von ihm trenne. mij van hem zou scheiden.

Duet (A, T)

Heilger Geist in’s Himmels Throne Heilige Geest op ’s hemels troon
mit dem Vater und dem Sohne, met de Vader en de zoon
wahrer Gott von Ewigkeit, ware God van eeuwigheid
stärke mich zu aller Zeit! versterk mij te allen tijde!
Wirst du mich im Glauben führen Zul je mij tot geloof leiden
und dich nicht aus mir verlieren, en mij niet verlaten,
ei, so kann ich, weil ich dein, o, dan kan ik, omdat ik van jou ben,
nimmermehr verloren sein nooit verloren gaan.

Koraal

Du heiliges Licht, edler Hort, Jij heilig licht, nobele schat
laß uns leuchten des Lebens Wort verlicht ons met het woord des levens
und lehr uns Gott recht erkennen, en leer ons God goed te belijden.
von Herzen Vater ihn nennen. hem vanuit ons hart vader noemen.
O Herr, behüt für fremder Lehr, O Heer, bescherm ons voor verkeerde leer,
daß wit nicht Meister suchen mehr dat we niet langer meesters zoeken
denn Jesum Christ mit rechtem Glauben maar Jezus Christus uit oprecht geloof
und ihm aus ganzer Macht vertrauen. volledig vertrouwen.
Alleluja. Halleluja.
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A solis ortus cardine Van ’t vroege licht van de dageraad
ad usque terrae limitem tot waar de zon weer ondergaat
christum canamus principem, zingt elk de koning Christus eer,
natum maria virgine. het kind der maagd is onze Heer.

Christum wir sollen loben schon, Wij moeten Christus loven,
der reinen Magd Marien Sohn, de zoon van de zuivere maagd Maria,
soweit die liebe Sonne leucht zo ver als de lieve zon straalt
und an aller Welt Ende reicht. en tot het einde van de hele wereld reikt.

Beatus auctor saeculi Gezegende schepper van de wereld,
servile corpus induit, die het leven van een dienaar aannam,
ut carne carnem liberans ons lichaam bevrijdde door zijn dood.
non perderet quod condidit. Wat hij schiep zal niet verloren gaan.

Die göttlich' Gnad' vom Himmel groß De goddelijke genade uit de hoge hemel,
sich in die keusche Mutter goß; ontvangen in de kuise moeder;
ein Magdlein trug ein heimlich Pfand, een maagd droeg een geheime belofte, 
das der Natur war unbekannt. Die de natuur niet kent.

Jesu, tibi sit gloria, Jezus, U zij de glorie,
qui natus er de Virgine, die werd geboren uit de Maagd,
cum Patre et almo Spiritu, met de Vader en de Heilige Geest
in sempiterna saecula. van nu af tot in eeuwigheid.

Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt, Lof, eer en dank zij u gebracht,
Christ, gebor’n von der reinen Magd, Christus, geboren uit de zuivere maagd,
mit Vater und dem Heil’gen Geist met de Vader en de Heilige Geest
von nun an bis in Ewigkeit! van nu af tot in eeuwigheid.

Christum wir sollen loben schon   Lucas Osiander
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1. Koor 

Schmücke dich, o liebe Seele, Tooi je feestelijk, o dierbare ziel,
laß die dunkle Sündenhöhle, laat de duistere poel van zonden achter je,
komm ans helle Licht gegangen, kom naar het heldere licht
fange herrlich an zu prangen; en begin te stralen;
denn der Herr voll Heil und Gnaden want de Heer, vol van heil en genade
läßt dich itzt zu Gaste laden. nodigt je heden uit als zijn gast.
Der den Himmel kann verwalten, Hij die de hemel kan besturen,
will selbst Herberg in dir halten. wil zelf in jou wonen.

2. Aria (T) 

Ermuntre dich, dein Heiland klopft, Wees opgewekt: je Heiland klopt aan,
ach, öffne bald die Herzenspforte! ach, open vlug de deur van je hart!
Ob du gleich in entzückter Lust Al kun je ook in opperste vervoering
nur halbgebrochne Freudenworte slechts stamelende woorden van vreugde
zu deinem Jesu sagen musst. tegen je Jezus zeggen.

3. Recitatief en Koraal (S) 

Wie teuer sind des heilgen Mahles Gaben! Hoe kostbaar zijn de gaven van het heilig 
Sie finden ihresgleichen nicht. Avondmaal? Ze zijn zonder weerga.
Was sonst die Welt vor kostbar hält, Wat de wereld verder als waardevol beschouwt
sind Tand und Eitelkeiten; zijn waardeloze en ijdele zaken;
ein Gotteskind wünscht diesen Schatz zu haben een kind van God wil deze schat bezitten
und spricht: en spreekt:
Ach, wie hungert mein Gemüte, Ach, hoe hunkert mijn gemoed,
Menschenfreund, nach deiner Güte! o Mensenvriend, naar Uw goedheid!
Ach, wie pfleg ich oft mit Tränen Ach, hoe dikwijls verlang ik onder tranen
mich nach dieser Kost zu sehnen! naar deze spijze!
Ach, wie pfleget mich zu dürsten Ach, hoezeer snak ik altijd
nach dem Trank des Lebensfürsten! naar de drank van de Vorst des levens!
Wünsche stets, dass mein Gebeine Ik wens steeds dat mijn sterfelijke lichaam
sich durch Gott mit Gott vereine. zich door God met God verenigt.

Schmücke dich, o liebe Seele   Johann Sebastian Bach
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4. Recitatief (A) 

Mein Herz fühlt in sich Furcht und Freude; Ik voel angst en vreugde in mijn hart;
es wird die Furcht erregt, de angst komt in mij op
wenn es die Hoheit überlegt, wanneer ik nadenk over Uw verhevenheid,
wenn es sich nicht in das Geheimnis findet, wanneer ik niet de weg weet naar dit geheim
noch durch Vernunft en niet met mijn verstand
dies hohe Werk ergründet. dit grootse werk kan doorgronden.
Nur Gottes Geist kann durch sein Wort Slechts Gods Geest kan door Zijn woord 
uns lehren,  ons leren
wie sich allhier die Seelen nähren, hoe zich hier de zielen voeden,
die sich im Glauben zugeschickt. die zich in geloof hierop hebben voorbereid.
Die Freude aber wird gestärket, De vreugde echter wordt versterkt,
wenn sie des Heilands Herz erblickt wanneer ze het hart van de Heiland ontwaart
und seiner Liebe Größe merket. en de grootheid van Zijn liefde bemerkt.

5. Aria (S) 

Lebenssonne, Licht der Sinnen, Zon des levens, licht van mijn gemoed,
Herr, der du mein alles bist. Heer, die alles voor mij betekent!
Du wirst meine Treue sehen U zult mijn trouw opmerken
und den Glauben nicht verschmähen, en mijn geloof niet afwijzen
der noch schwach und furchtsam ist. dat nog zwak en angstig is.

6. Recitatief (B) 

Herr, lass an mir dein treues Lieben, Heer, laat voor mij Uw trouwe liefde,
so dich vom Himmel abgetrieben, die U uit de hemel heeft laten neerdalen,
ja nicht vergeblich sein. toch niet vergeefs zijn!
Entzünde du in Liebe meinen Geist, Doe mijn geest in liefde ontbranden,
dass er sich nur nach dem, opdat hij zich in het geloof
was himmlisch heißt, im Glauben lenke slechts richt op wat hemels is,
und deiner Liebe stets gedenke. en steeds aan Uw liefde denkt.

7. Koraal 

Jesu, wahres Brot des Lebens, Jezus, waarachtig brood des levens,
hilf, dass ich doch nicht vergebens help mij dat ik niet vergeefs,
oder mir vielleicht zum Schaden of misschien tot mijn schade
sei zu deinem Tisch geladen. tot Uw tafel genodigd ben.
Laß mich durch dies Seelenessen Laat mij door deze zielespijs
deine Liebe recht ermessen, Uw liefde goed beseffen,
dass ich auch, wie jetzt auf Erden, opdat ik ook, zoals nu op aarde,
mög ein Gast im Himmel werden. een gast in de hemel mag worden.
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Agenda 2023
Jubileumjaar Concertkoor Baarn

ZATERDAG !! APRIL !#!&, !#.## UUR  /  DOMKERK, UTRECHT
ZONDAG !& APRIL !#!&, $".## UUR  /  NICOLAASKERK, BAARN
DUO-JUBILEUMCONCERT

Concertkoor Baarn (CKB) en Koninklijke Oratorium Vereniging (KOV) Utrecht gaan 
samen een duo-jubileumconcert geven. Beide koren vieren hun jubileumjaren: 
KOV Utrecht bestaat 170 jaar en CKB 125 jaar. De koren worden geleid door dirigent 
Anthony Scheffer.

Programma
Mis in c-klein, KV 427 – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Te Deum – Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Delen uit Symfonieën nr. 2 en 5 – Ludwig van Beethoven (1770-1827)

DONDERDAG ' MEI !#!&, !$.## UUR  /  PAASKERK, BAARN
HERDENKINGSCONCERT

Na de stille tocht en de herdenking op het Stationsplein verzorgt Concertkoor Baarn  
voor het eerst het herdenkingsconcert.

Programma
Requiem in d-klein en Locus Iste – Anton Bruckner (1824-1896)
Kyrie uit Mis in c-klein, KV 427 en Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

ZATERDAG $$ NOVEMBER !#!&
JUBILEUMCONCERT  /  CONCERTKOOR BAARN ( $!) JAAR
‘CECILIAFEEST’

Programma
Ode for St. Cecilia’s Day – Georg Friedrich Händel  (1685-1759)
Ode on St. Cecilia’s Day – Henry Purcell (1659-1695)
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Over Concertkoor 
Baarn
Concertkoor Baarn beoefent vanaf 1898 de 
‘edele zangkunst’ in Baarn en nabije om-
geving. Aanvankelijk droeg de vereniging de 
naam ‘Halleluja’. In 1936 werd deze gewijzigd 
in ‘Christelijke Oratorium Vereeniging’ te 
Baarn en in 1995 in ‘Concertkoor Baarn’.

Het doel van het koor is om grote klassieke 
koorwerken van Bach, Mozart, Bruckner en 
anderen ten gehore te brengen. Ook voert 
het koor bijpassende werken uit die minder 
bekend zijn, zoals Emmanuele d’Astorga’s 
‘Stabat Mater’, Johann Kuhnau’s ‘Magnificat’, 
Baldassare Galuppi’s  Dixit Dominus, De 
Profundis ZWV 50 van Jan Dismas Zelenka.

Concertkoor Baarn verwelkomt iedereen die 
met ons mee wil zingen, als koor- of projectlid.

Samenwerking / Medewerkenden
Bij concerten werkt Concertkoor Baarn samen 
met onze eigen repetitor Wybe Kooijmans, 
(amateur)orkesten en professionele solisten. 
Dirigent Anthony Scheffer stelt voor iedere 
uitvoering een barokorkest samen. Het 
bestaat uit professionele jonge musici uit heel 
Europa. Opnames van onze concerten werden 
gemaakt door RTV Baarn en zijn terug te 
vinden op website www.concertkoorbaarn.nl

Over KOV Utrecht
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht, 
opgericht in 1853, is een van de oudste koren 
van Utrecht. Begonnen als Utrechtsche 
Vereeniging voor Kerkgezang was het 
voornaamste doel van het koor om het 
zingen van psalmen en gezangen in de 
kerken te verbeteren. Na een paar jaar werd 
het repertoire uitgebreid met ‘Feestgezang 
of andere muziek’ en werd er jaarlijks een 
‘Feestelijke Bijeenkomst’ georganiseerd.

Inmiddels bestaat het koor uit ruim 
50!zangers en worden er ieder jaar twee 
concerten gegeven. Af en toe is er deelname 
aan een korenfestival in de stad of een 
liefdadigheidsconcert in bijvoorbeeld een 
zorginstelling. Er wordt een breed repertoire 
gezongen, zowel wereldlijke als religieuze 
muziek.

Grootste troef is de dirigent: Anthony 
Scheffer. Hij weet met zijn energie en 
duidelijke muzikale visie, samen met vaste 
repetitor David de Best, het beste uit het koor 
te halen. Iedere donderdagavond wordt er 
gerepeteerd in het Muziekhuis in Lombok, 
Utrecht.
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Steun ons 
Concertkoor Baarn is voor de uitvoering van 
concerten afhankelijk van onder meer de 
bijdragen van sponsors, adverteerders en 
donateurs. De contributie van koorleden is niet toereikend om de jaarlijkse projecten te 
kunnen uitvoeren.

2023 staat in het teken staan van ons 125-jarig jubileum. Concertkoor Baarn hoopt drie 
bijzondere concerten te geven. In het voor- en najaar en tijdens de herdenking op 4 mei. 
Hierbij is uw steun van harte welkom! Bij voorbaat heel hartelijk dank!

U kunt ons op verschillende manier steunen, als sponsor, als adverteerder en als donateur.

Onze penningmeester Jef Neijs informeert u graag. 
E-mail: penningmeester@concertkoorbaarn.nl / Telefoon: 06 - 197 680 16

www.concertkoorbaarn.nl
www.facebook.com/concertkoorbaarn

Uit het archief van Concertkoor Baarn:

“In het jaar 1897 was er op de Christelijke Jongelings Vereeniging ‘Boaz’ een gevoel van 
onvoldaanheid over het zingen op hare vergaderingen in de kleine Zaal van ‘Het Gebouw.’ 
Hierin werd zoo goed mogelijk verandering gebracht door het aanleeren van tweestemmige 
liederen uit haren liederenbundel en met het leeren van Ps. 42 van Do Greiss en andere 
liederen, geleid door het orgeltje van Zr.!Boissevain, hetwelk belangeloos hiervoor aan ons ten 
gebruike was gegeven. Nogmaals hartelijk dank hiervoor gebracht! Geheel tevreden was men 
echter nog niet.”

“In het voorjaar van het Kroningsjaar onzer geëerbiedigde, geliefde Koningin, 1898, werd er 
gesproken van de oprichting eener Christelijke Zangvereeniging (gemengd koor) als eene 
afdeeling  van den Bond van Chr. Zangvereenigingen in Nederland.
‘Boaz’ besloot in Juli tot de oprichting hiervan en op 16 Augs 1898 werd door de daartoe per 
courant opgeroepene belangstellenden een vergadering gehouden in het Gebouw, waar 
besloten werd op te richten en te vormen: de Christelijke Zangvereeniging ‘Halleluja’, Afdeeling 
van de Bond van C.Z.V. in Nederland.”

In 1936 werd de naam gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereeniging’ te Baarn. In 1995 
werd de naam veranderd in ‘Concertkoor Baarn’.
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Met een voedselpakket 
bezorgt u hen een 

onvergetelijke kerst!

Honger

En er is zoveel honger
in deze wereld…
Laten we ons voedsel 
delen en help mee aan 
onze kerstactie om 
2.000 voedselpakketten 
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Wilt u komen? 
Graag eerst even een afspraak maken

Telefoon 035 62 48 488
Ben ik er niet, spreek in en 

u wordt teruggebeld

Voor al uw 
       bladmuziek 

demuziekerije
blad

muziek 
online

.com

Steun ons
Heeft u interesse om sponsor of adverteerder  

te worden of wilt u vriend worden van 
Concertkoor Baarn?

Neem dan contact op met Jef Neijs,
e-mail: penningmeester@concertkoorbaarn.nl

of tel: 06 - 1976 80 16. Bijvoorbaat dank!
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Relaties bouwen, 
waarde creëren.

Al ruim 70 jaar ondersteunen wij met trots de ondernemer en stimuleren we de ondernemersgeest. 
Met ruim 450 medewerkers vanuit 13 vestigingen is het onze missie om bij te dragen aan persoonlijk 
geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.
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Houd je van  
muziek maken?

Kom een keer kijken wat  
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Sparrenlaan 6 Baarn
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Afscheidshuis Koningshof - Koningsweg 20, Soest 
Afscheidshuis Maatkamphof - Maatkampweg 16A, Baarn 

Koningshof Uitvaartzorg is uw uitvaart  onderneming 

voor Soest, Baarn en omstreken.  

Persoonlijke begeleiding met oog voor detail.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 

www.uitvaartzorgkoningshof.nl

Voorheen Van Haren Uitvaartzorg

Gevoelens • Herinneringen • Troost 
Muziek maakt het tastbaar


