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Voorwoord van de voorzitters 
 
Voor ieder koor en orkest moet het wel-
haast een droom zijn om gezamenlijk zo’n 
prachtig oratorium als the Messiah van 
Händel te kunnen uitvoeren. Voor het Chris-
telijk Oratoriumkoor Woerden en het Orkest 
van het Groene Hart komt deze droom van-
avond uit. 
 
Al bijna twee jaar geleden is er door het 
koor contact gezocht met het orkest met de 
vraag of het een idee zou zijn om the Mes-
siah samen uit te gaan voeren. Al eerder 
hebben koor en orkest samen o.a. de Mes-
sa di gloria van Puccini uitgevoerd en dat is 
aan beide kanten, zowel van koor als or-
kest, zeer positief geweest. Dus het orkest 
besloot onmiddellijk deze uitdaging met 
beide handen aan te nemen, niet alleen 
voor de plezierige samenwerking met het 
Christelijk Oratoriumkoor maar ook omdat 
the Messiah voor veel musici een muzikaal 
hoogtepunt is. 
 
Maanden is er gerepeteerd, extra repetitie-
dagen zijn ingelast en van iedereen werd 
verwacht dat er thuis ook flink geoefend zou 
worden. Beide dirigenten Chris Pouw en 
Jim Roodnat hebben alles uit hun koor en 

orkest gehaald wat er in zat en de toch ze-
ker niet gemakkelijke noten werden onder 
hun vakkundige leiding tot muziek gemaakt. 
Wij als voorzitters zijn trots op onze mensen 
die met hart en ziel veel van hun vrije tijd 
aan dit oratorium hebben gegeven. 
 
Vanavond kunt u het resultaat van al dat 
harde werken beluisteren en bekijken. Het 
heeft iedereen, zangers en musici, heel wat 
zweetdruppeltjes gekost, maar dat hebben 
we allemaal met heel veel liefde voor de 
prachtige muziek van the Messiah over ge-
had. We denken dat we namens iedere 
medewerkende kunnen zeggen dat we het 
een grote eer vinden om dit meest bekende 
oratorium van Händel voor u uit te mogen 
voeren. 
 
Wij wensen u allen een muzikale en fijne 
avond toe. 
 
Pieter Hagendijk 
Voorzitter Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
 
Mieke Schilder 
Voorzitter Orkest van het Groene Hart 
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George Frideric Händel (1685-1759)
George Frideric Händel 
was een Engelse barok-
componist van Duitse af-
komst. Händel kwam niet 
uit een muzikale familie. 
Toch openbaarde er zich 
al vroeg talent en belang-
stelling voor muziek. Zijn 
vader verzette zich hier 
aanvankelijk tegen, maar 

Händel oefende stiekem door. 
Een bezoek aan Weißenfels was doorslagge-
vend, toen hertog Johan Adolf hem, als kind van 
amper acht, hoorde spelen. Door zijn toedoen 
kreeg Händel een muziekopleiding bij een orga-
nist in Halle. 
Händel componeerde in totaal meer dan 610 
werken waaronder 42 opera's, 29 oratoria, meer 
dan 120 cantates, trio's en duetten. Dat komt 
overeen met ongeveer 2.000 aria's. Verder En-
gelse, Duitse, Italiaanse en Latijnse kerkmuziek, 
serenades en odes. Onder zijn instrumentale 

werken vallen de orgelconcerten, concerti grossi, 
ouvertures en kamermuziek zoals hobo- en viool-
sonates en werken voor klavecimbel en orgel. 
Händel werd als een van de grootste componis-
ten van zijn tijd gezien. In 1751, tijdens het schrij-
ven van zijn laatste oratorium Jephta werd hij 
blind aan zijn linkeroog, waarop hij stopte met 
componeren. In 1752 lag hij onder het mes van 
een aantal chirurgen vanwege staar. In 1753 was 
Händel volkomen blind, ondanks dit gebrek bleef 
hij orgel spelen en dirigeren. 
Op 6 april 1759 woonde de oude Händel in het 
Covent Garden Theatre in Londen de laatste uit-
voering van dat seizoen van zijn Messiah bij. 
Daarna werd hij plotseling zwaar ziek. Volgens 
getuigen hoopte hij op Goede Vrijdag te sterven. 
De bijzonder sterke Händel leefde ondanks de 
zeer hoge koorts nog een dag langer en stierf op 
Stille Zaterdag. Hij werd op 20 april 1759 onder 
grote publieke belangstelling begraven in West-
minster Abbey. Händel is 74 jaar geworden. 

Messiah (1742) Toelichting gedeeltelijk ontleend aan Michel Khalifa (www.vocoza.nl) 
Oratoria 
 Rond 1738 gaf Händel een nieuwe wending 
aan zijn muzikale loopbaan. Hij begon afstand 
te nemen van het genre waarin hij twintig jaar 
lang had uitgeblonken, de Italiaanse opera, en 
legde zich steeds meer toe op het oratorium in 
de Engelse taal. De beslissing om de opera-
wereld vaarwel te zeggen werd hem ingege-
ven door de moordende concurrentie die toen 
in Londen heerste. Als zelfstandige operacom-
ponist moest Händel veel te vaak financiële 
tegenslagen incasseren, intriganten op afstand 
houden en grillige sterzangers tot bedaren 
brengen. Hij zocht naar nieuwe mogelijkheden 
om een breder publiek te bereiken zonder te 
grote risico’s te lopen. Met de oratoria Saul en 
Israel in Egypt wist hij in 1739 veel muzieklief-
hebbers naar de concertzaal te lokken. Bijbel-
se onderwerpen in de volkstaal spraken de 
burgerij nu eenmaal veel meer aan dan de 
duistere mythologische onderwerpen van de 
Italiaanse opera’s. Een bijkomend voordeel 
was dat oratoria (geestelijke drama’s in con-
certvorm) ook tijdens de vastentijd mochten 
worden uitgevoerd. Zonder het te weten legde 
Händel met zulke werken de basis voor zijn la-
tere roem. Tot op heden staat hij zowel binnen 
als buiten Engeland voornamelijk bekend als 
oratoriumcomponist. 

Tekst 
De tekst van Saul was afkomstig van een goe-
de kennis en bewonderaar van Händel, Char-
les Jennens. Deze welvarende en veelzijdige 
geleerde hield er strenge religieuze opvattin-
gen op na. Hij had vooral een hekel aan de 
protestantse vrijdenkers, ook Deïsten ge-
noemd, die God slechts als Schepper en niet 
als Verlosser beschouwden. Na het succes 
van Saul besefte Jennens dat hij in de persoon 
van Händel een ideale spreekbuis had gevon-
den om zijn religieuze overtuigingen aan de 
man te brengen. Jennens besloot de strijd met 
de Deïsten aan te binden over een wezenlijke 
kwestie binnen de christelijke leer, het geloof 
in de Messias. Doelbewust voegde hij een 
tachtigtal bijbelse fragmenten rondom dit on-
derwerp samen en legde hij het resultaat aan 
Händel voor. Händel zag er wel wat in en 
componeerde Messiah in slechts drie weken, 
tussen 22 augustus en 12 september 1741, 
hetgeen voor hem trouwens geen uitzonderlij-
ke prestatie was. Hij nam de partituur vervol-
gens mee naar Dublin, waar hij op uitnodiging 
van de autoriteiten een concertenreeks zou 
organiseren. Daar vond de eerste uitvoering 
van Messiah plaats op 13 april 1742. Het suc-
ces was overweldigend. Uitvoeringen in Lon-
den volgden het jaar daarna. 
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Messias 
Met Messiah tracht Jennens te ‘bewijzen’ dat 
de Messias zich op aarde in de persoon van 
Jezus Christus heeft geopenbaard (Christus is 
een vertaling van het Hebreeuwse woord Mes-
sias, ‘de Gezalfde’). De schrijver veronderstelt 
het evangelie als bekend en stelt zich geens-
zins ten doel om het leven van Jezus uitge-
breid te vertellen. Voor de episodes van de 
geboorte en de kruisiging, volstaat hij met zin-
spelingen op respectievelijk de herders (pasto-
raal intermezzo en recitatief) en de wonden 
(koor ‘And with His stripes’). Er is in Messiah 
dus geen sprake van een kerstoratorium of 
van een passieverhaal, maar van een door-
dachte exegese. Jennens gebruikt voorname-
lijk oudtestamentische profetieën, die hij in een 
nieuwtestamentisch licht plaatst. Hierbij deinst 
hij er niet voor terug om bepaalde citaten aan 
te passen als het hem uitkomt. Zo vervangt hij 
soms de directe rede door de indirecte om het 
betoog op Christus te betrekken. De tekst van 
het derde deel is grotendeels aan de Brieven 
van Paulus ontleend. Toch selecteert Jennens 
ook hier enkele fragmenten waarin de apostel 
de profeten citeert. Door de overeenkomsten 
tussen het Oude en Nieuwe Testament te be-
nadrukken, hoopt Jennens nog meer kracht 
aan zijn religieuze manifest te verlenen. 
 
Muziek 
De muziek is veel directer en dramatischer dan 
de tekst. Händel begrijpt de bedoelingen van 
zijn tekstschrijver haarfijn, maar spreekt recht-
streeks tot het hart. Bovendien kan hij als 
kosmopolitische componist uit verschillende 
bronnen putten. Hij past de kennis van het 
contrapunt toe die hij tijdens zijn opleiding als 
kerkmusicus in het Duitse Halle heeft opge-
daan. Hij streelt het oor met welluidende melo-
dieën, erfenis van zijn verblijf in Italië als jonge 
man en van een jarenlange ervaring als ope-
racomponist. Hij demonstreert tenslotte zijn af-
finiteit met de Engelse koortraditie die een hal-
ve eeuw eerder met Purcell een eerste hoog-
tepunt had bereikt. Al met al biedt Messiah een 
aaneenschakeling van weergaloze recitatie-
ven, aria’s en koren. De criticasters vonden 
deze muziek veel te onderhoudend voor zo’n 
diepzinnig onderwerp, waarop Händel ant-
woordde: ‘Ik zou het betreuren als ik de luis-
teraars slechts heb weten te onderhouden. Het 
is mijn wens om ze te verbeteren.’ 

 
Messiah-versie 
De nu uitgevoerde Messiah-versie is een be-
werking door Mozart uit 1789 met nieuwe or-
kestraties. Het ‘basso continuo’ was inmiddels 
in onbruik geraakt en Händels instrumentatie 
werd als schraal en onbevredigend ervaren. 
Mozart voegde meer blazers toe aan de or-
kestbezetting: 2 fluiten, 2 klarinetten, 2 hoorns 
en 3 trombones en de trompetpartij werd her-
zien. De blazers ondersteunen of versterken 
de strijkers, maar krijgen ook soms een meer 
onafhankelijke melodische rol. Zijn instrumen-
tatie kwam ook weer terecht in de partituren 
die tot het begin van de 20e eeuw in Britse uit-
voeringen werden gebruikt. 
 
Coupures 
Zoals dat in de tijd van Händel gebruikelijk was 
werd, indien mogelijk en nodig, per gelegen-
heid gekozen welke delen al dan niet uitge-
voerd werden. Omdat Messiah geen doorlo-
pend verhaal is van het leven van Christus en 
de muziek niet is geschreven als doorlopende 
structuur met allerlei dwarsverbanden en 
symmetrie, is het eenvoudig om de keuze te 
maken om enkele delen niet uit te voeren; de 
structuur van het stuk gaat daarmee immers 
niet verloren. De dirigenten kozen ervoor de 
grote hoeveelheid muziek te beperken en met 
name een aantal delen uit het tweede en der-
de deel niet uit te voeren. Daardoor ontstaat er 
een mooi evenwicht tussen het deel voor en 
na de pauze en hebben beide ensembles de 
beschikbare tijd voor het instuderen kunnen 
gebruiken om de muziek tot in de puntjes uit te 
werken. 
 
Vertaling 
Gekozen is voor de vertaling van de bijbeltek-
sten door het Nederlands Bijbel Genootschap 
(NBG 1951). Dit heeft tot gevolg dat de verta-
ling niet exact correspondeert met de Engelse 
tekst in Messiah. Het voordeel hiervan is dat 
de vrijheden die Jennens zich veroorloofde ten 
aanzien van de bijbelteksten duidelijker zicht-
baar worden. Saillante verschillen zijn in de 
vertaling niet-cursief afgedrukt 
 



 

Deel I 
 

1. Ouverture grave - allegro moderato 
 

 

2. Recitatief (tenor) - Jesaja 40:1-3 

Comfort ye, comfort ye My people, saith 
your God. Speak ye comfortably to 
Jerusalem, and cry unto her, that her 
warfare is accomplish'd, that her iniquity is 
pardon'd. The voice of him that crieth in the 
wilderness, "Prepare ye the way of the 
Lord, make straight in the desert a highway 
for our God." 
 

 
Troost, Troost mijn volk, zegt uw God. 
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept 
het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat 
zijn ongerechtigheid geboet is. Hoor, ie-
mand roept: “Bereidt in de woestijn de weg 
des Heren, effent in de wildernis een baan 
voor onze God.” 

3. Aria (Tenor) - Jesaja 40:4 

Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry 
mountain and hill made low, the crooked 
straight and the rough places plain. 
 

 
Elk dal worde verhoogd en elke berg en 
heuvel geslecht, en het oneffene worde tot 
een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. 

4. Koor - Jesaja 40:5 

And the glory of the Lord shall be revealed, 
and all flesh shall see it together, for the 
mouth of the Lord hath spoken it. 
 

 
En de heerlijkheid des Heren zal zich 
openbaren en al het levende tezamen zal 
dit zien, want de mond des Heren heeft het 
gesproken. 

5. Recitatief (Bas) - Haggaï 2:7-8, Mal. 3:1 

Thus saith the Lord, The Lord of Hosts: Yet 
once, a little while, and I will shake the 
heav'ns and the earth, the sea, and the dry 
land; and I will shake all nations, and the 
desire of all nations shall come.  
The Lord, whom ye seek, shall suddenly 
come to His temple, ev'n the messenger of 
the covenant, whom ye delight in: behold, 
He shall come, saith the Lord of Hosts. 
 

 
Want zo zegt de Here der heerscharen: 
Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal 
Ik de hemel en de aarde, de zee en het 
droge doen beven; Ja, Ik zal alle volken 
doen beven en de kostbaarheden van alle 
volken zullen komen. Plotseling zal tot zijn 
tempel komen de Here, die gij zoekt, na-
melijk de Engel des verbonds, die gij be-
geert: Zie, Hij komt, zegt de Here der 
Heerscharen. 

6. Aria (Alt) - Maleachi 3:2 

But who may abide the day of His coming? 
And who shall stand when He appeareth? 
For He is like a refiner's fire. 
 

 
Doch wie kan de dag van zijn komst ver-
dragen, en wie zal bestaan, als Hij ver-
schijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van 
de smelter. 

7. Koor - Maleachi 3:3 

And He shall purify the sons of Levi, that 
they may offer unto the Lord an offering in 
righteousness. 
 

 
Hij zal de zonen van Levi reinigen … opdat 
zij de Here in gerechtigheid offer brengen. 
 

8. Recitatief (Alt) - Mattheüs 1:23 

Behold, a virgin shall conceive and bear a 
son, and shall call His name Emmanuel. 
"God with us". 

 
Zie, de maagd zal zwanger worden en een 
zoon baren, en men zal Hem de naam Im-
manuël geven, hetgeen betekent: God met 
ons. 

9. Aria (Alt) - Jesaja 40:9 en 60:1 

O thou that tellest good tidings to Zion, get 
 
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; 
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thee up into the high mountain: O thou that 
tellest good tidings to Jerusalem, lift up thy 
voice with strength: lift it up, be not afraid, 
say unto the cities of Judah: Behold your 
God! 
O thou that tellest good tidings to Zion, 
arise, shine, for thy light is come and the 
glory of the Lord is risen upon thee. 

verhef uw stem met kracht, vreugdebode 
Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de 
steden van Juda: Zie, hier is uw God! 
 
 
Vreugdebode Sion, sta op, word verlicht, 
want uw licht komt en de heerlijkheid des 
Heren gaat over u op. 

 
Koor 

O thou that tellest good tidings to Zion, 
good tidings to Jerusalem, arise, say unto 
the cities of Judah. Behold your God! 
Behold, the glory of the Lord is risen upon 
thee. 

 

 
 
Vreugdebode Sion, sta op, zeg tot de ste-
den van Juda: Zie, hier is uw God! Zie, de 
heerlijkheid des Heren gaat over u op. 

10. Recitatief (bas) - Jesaja 60:2-3 

For behold, darkness shall cover the earth, 
and gross darkness the people, but the 
Lord shall arise upon thee, and His glory 
shall be seen upon thee. And the Gentiles 
shall come to thy light, and kings to the 
brightness of thy rising. 

 

 
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken 
en donkerheid de natiën, maar over u zal 
de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal 
over u gezien worden. Volken zullen op-
gaan naar uw licht en koningen naar uw 
stralende opgang. 

11. Aria (Bas) - Jesaja 9:1 

The people that walked in darkness have 
seen a great light, and they that dwell in 
the land of the shadow of death, upon them 
hath the light shined. 

 

 
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet 
een groot licht; over hen die wonen in een 
land van diepe duisternis, straalt een licht. 
 

12. Koor - Jesaja 9:5 

For unto us a Child is born, unto us a Son 
is given; and the government shall be upon 
his shoulder, and His name shall be called: 
Wonderful, Counsellor, The Mighty God, 
The Everlasting Father, The Prince of 
Peace. 

 

 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is 
ons gegeven, en de heerschappij rust op 
zijn schouder en men noemt hem Wonder-
bare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Va-
der, Vredevorst. 
 

13. Pastorale symfonie 

 
 

15. Recitatief (Sopraan) - Lucas 2:10,11 

And the angel said unto them: "Fear not, 
for, behold, I bring you good tidings of 
great joy, which shall be to all people. For 
unto you is born this day, in the city of 
David, a Saviour, which is Christ the Lord." 
 

 
En de engel zeide tot hen: “Weest niet be-
vreesd, want zie, ik verkondig u grote blijd-
schap, die heel het volk zal ten deel vallen: 
U is heden de Heiland geboren, namelijk 
Christus, de Here, in de stad van David.” 

18. Aria (Sopraan) - Zacharia 9:9,10 

Rejoice greatly, o daughter of Zion! Shout, 
o daughter of Jerusalem! Behold, thy King 

 
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij 
dochter van Jeruzalem! Zie uw koning 
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cometh unto thee! He is the righteous 
Saviour, and He shall speak peace unto 
the heathen. 
 

komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevie-
rend …; en hij zal de volken vrede verkon-
digen. 

19. Recitatief (alt) - Jesaja 35: 5,6 

Then shall the eyes of the blind be open'd 
and the ears of the deaf unstopped. Then 
shall the lame man leap as an hart and the 
tongue of the dumb shall sing. 
 

 
Dan zullen de ogen der blinden geopend 
en de oren der doven ontsloten worden; 
dan zal de lamme springen als een hert en 
de tong van de stomme zal jubelen. 

20. Aria (Alt en sopraan) - Jesaja 40:11, 

Mattheüs 11:28-29 
He shall feed His flock like a shepherd and 
He shall gather the lambs with His arm and 
carry them in His bosom, and gently lead 
those that are with young. 
Come unto Him, all ye that labour, come 
unto Him, ye that are heavy laden and He 
will give you rest. Take His yoke upon you 
and learn of Him for He is meek and lowly 
of heart and ye shall find rest unto your 
souls. 
 

 
 
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in 
zijn arm de lammeren vergaderen en ze in 
zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij 
zachtkens leiden. 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast 
zijt en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk 
op u en leert van Mij, want Ik ben zacht-
moedig en nederig van hart en gij zult rust 
vinden voor uw zielen. 

21. Koor - Mattheüs 11:30 

His yoke is easy and His burthen is light. 
 

 
… mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

PAUZE 

Deel II 
 

 

22. Koor - Johannes 1:29 

Behold the Lamb of God that taketh away 
the sin of the world. 
 

 
Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt. 

23. Aria (Alt) - Jesaja 53:3 en 50:6 

He was despised and rejected of men, a 
man of sorrows and acquainted with grief. 
He gave His back to the smiters, and His 
cheeks to them that plucked off the hair: 
He hid not His face from shame and 
spitting. 
 

 
Hij was veracht en van mensen verlaten, 
een man van smarten en vertrouwd met 
ziekte. Mijn rug heb ik gegeven aan wie 
sloegen en mijn wangen aan wie mij de 
baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet 
verborgen voor smadelijk speeksel. 

24. Koor - Jesaja 53:4-5a 

Surely, He hath borne our griefs and 
carried our sorrows. He was wounded for 
our transgressions, He was bruised for our 
iniquities, the chastisement of our peace 
was upon Him. 
 

 
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen… 
Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede aan-
brengt, was op hem… 
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25. Koor - Jesaja 53:5b 

And with His stripes we are healed. 
 

 
en door zijn striemen is ons genezing ge-
worden. 

26. Koor - Jesaja 53:6 

All we like sheep have gone astray, we 
have turned ev'ry one to his own way and 
the Lord hath laid on Him the iniquity of us 
all. 
 

 
Wij allen dwaalden als schapen, wij wend-
den ons ieder naar zijn eigen weg, maar de 
Here heeft ons aller ongerechtigheid op 
hem doen neerkomen. 
 

27. Recitatief (Tenor) - Psalm 22:8 

All they that see Him, laugh Him to scorn; 
they shoot out their lips and shake their 
heads, saying: 
 

 
Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken 
de lip uit, zij schudden het hoofd: 

28. Koor - Psalm 22:9 

He trusted in God that He would deliver 
Him, let Him deliver Him, if He delight in 
Him. 
 

 
Wentel het op de Here – laat die hem ver-
lossen, hem redden, Hij heeft immers wel-
gevallen aan hem! 

29. Recitatief (Tenor) - Psalm 69:21 

Thy rebuke hath broken His heart; He is full 
of heaviness; He looked for some to have 
pity on Him, but there was no man, neither 
found He any to comfort Him. 
 

 
De smaad heeft mij het hart gebroken, en 
ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken 
van medelijden, maar tevergeefs, op troos-
ters, maar ik vond hen niet. 
 

30. Aria (Tenor) - Klaagliederen 1:12 

Behold, and see if there be any sorrow like 
unto His sorrow. 
 

 
Aanschouwt en ziet, of er een smart is als 
de smart die mij werd aangedaan,… 
 

31. Recitatief (Tenor) - Jesaja 53:8 

He was cut off out of the land of the living: 
for the transgression of Thy people was He 
stricken. 
 

 
… hij is afgesneden uit het land der leven-
den, om de overtreding van mijn volk is de 
plaag op hem geweest. 
 

32. Aria (Tenor) - Psalm 16:10 

But Thou didst not leave His soul in hell, 
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see 
corruption. 
 

 
Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het 
dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de 
groeve zien. 
 

40. Aria (Bas) - Psalm 2:1-2 

Why do the nations so furiously rage to-
gether? Why do the people imagine a vain 
thing? The kings of the earth rise up and 
the rulers take counsel together against the 
Lord, and against His anointed. 
 

 
Waarom woelen de volken en zinnen de 
natiën op ijdelheid? De koningen der aarde 
scharen zich in slagorde en de machtheb-
bers spannen samen tegen de Here en zijn 
gezalfde: 
 

41. Koor - Psalm 2:3 

Let us break their bonds asunder, and cast 
away their yokes from us. 

 
Laat ons hun banden verscheuren en hun 
touwen van ons werpen! 
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42. Recitatief (Tenor) - Psalm 2:4 

He that dwelleth in heaven shall laugh 
them to scorn, the Lord shall have them in 
derision. 
 

 
Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot 
met hen. 
 

43. Aria (Tenor) - Psalm 2:9 

Thou shalt break them with a rod of iron. 
Thou shalt dash them in pieces like a pot-
ter's vessel. 
 

 
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren 
knots, hen stukslaan als pottenbakkers-
werk. 
 

44. Koor - Openbaring 19:6,16 en 11:15 

Hallelujah! For the Lord God Omnipotent 
reigneth. Hallelujah! The kingdom of this 
world is become the Kingdom of our Lord 
and of His Christ; and He shall reign for 
ever and ever. King of Kings and Lord of 
Lords! And He shall reign for ever and ev-
er. Hallelujah! 
 
 

 
Halleluja! Want de Here, onze God, de Al-
machtige, heeft het koningschap aanvaard. 
Het koningschap over de wereld is geko-
men aan onze Here en aan zijn Gezalfde 
en Hij zal als koning heersen tot in alle 
eeuwigheden. Koning der koningen en He-
re der heren! En Hij zal als koning heersen 
tot in alle eeuwigheden. Halleluja! 

  

Deel III 
 

 

45. Aria (Sopraan) - Job 19:25-26,  

1 Korinthiërs 15:20 
I know that my Redeemer liveth, and that 
He shall stand at the latter day upon the 
earth. And though worms destroy this 
body, yet in my flesh shall I see God. 
For now is Christ risen from the dead, the 
firstfruits of them that sleep. 
 

 
 
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laat-
ste zal hij op het stof optreden. Nadat mijn 
huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn 
vlees God aanschouwen. 
Maar nu, Christus is opgewekt uit de do-
den, als eersteling van hen, die ontslapen 
zijn. 
 

46. Koor - 1 Korinthiërs 15:21-22 

Since by man came death, by man came 
also the resurrection of the dead. For as in 
Adam all die, even so in Christ shall all be 
made alive. 
 

 
Want, dewijl de dood er is door een mens, 
is ook de opstanding der doden door een 
mens. Want evenals in Adam allen sterven, 
zo zullen ook in Christus allen levend ge-
maakt worden. 
 

47. Recitatief (Bas) - 1 Kor. 15:51-52a 

Behold, I tell you a mystery, we shall not all 
sleep, but we shall all be chang'd in a mo-
ment, in the twinkling of an eye, at the last 
trumpet. 
 

 
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen 
zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 
wij veranderd worden, in een ondeelbaar 
ogenblik, bij de laatste bazuin, 
 

48. Aria (Bas) - 1 Korinthiërs 15: 52b-53 

The trumpet shall sound, and the dead 
shall he raised incorruptible, and we shall 
be changed. For this corruptible must put 
on incorruption and this mortal must put on 

 
want de bazuin zal klinken en de doden 
zullen onvergankelijk opgewekt worden en 
wij zullen veranderd worden. Want dit ver-
gankelijke moet onvergankelijkheid aan-
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immortality. 
 

doen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid 
aandoen. 

52. Aria (Sopraan) – Rom. 8:31, 33-34 

If God be for us, who can be against us? 
Who shall lay anything to the charge of 
God's elect? lt is God that justifieth. Who is 
he that condemneth? lt is Christ that died, 
yea, rather that is risen again. Who is at 
the right hand of God, Who makes inter-
cession for us. 
 

 
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons 
zijn? Wie zal uitverkorenen Gods beschul-
digen? God is het, die rechtvaardigt; wie 
zal veroordelen? Christus Jezus is de ge-
storvene, wat meer is, de opgewekte, die 
ter rechterhand Gods is, die ook voor ons 
pleit. 
 

53. Koor - Openbaring 5:12,13 

Worthy is the Lamb that was slain, and 
hath redeemed us to God by His blood, to 
receive power, and riches, and wisdom, 
and strength and honour and glory and 
blessing. Blessing and honour, glory and 
power, be unto Him that sitteth upon the 
throne and unto the Lamb, for ever and ev-
er. Amen. 

 
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ont-
vangen de macht en de rijkdom, en de 
wijsheid en de sterkte, en de eer en de 
heerlijkheid en de lof. Hem, die op de troon 
gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer 
en de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: 
Amen. 
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Orkest van het Groene Hart 
In 1984 is het orkest opgericht onder de naam Woerdens Symfonie Orkest door de heer 
Cor van Kleef. Later is de naam veranderd in Orkest van Het Groene Hart. 
Het orkest telt 35 enthousiaste amateurmusici die iedere woensdagavond in Het Baken in 
Snel & Polanen repeteren onder de bezielende leiding van de jonge dirigent Jim Roodnat. 
De leden komen uit het hele Groene Hart. 
Het repertoire van het orkest is zeer breed: van het begeleiden van koren tot 
carnavalsproms. Ook spelen we regelmatig samen met andere orkesten. Dit biedt ons de 
mogelijkheid om stukken uit te voeren die om een grote bezetting vragen. Het begeleiden 
van een koor en solisten is voor het orkest altijd weer een uitdaging want het is weer heel 
anders dan een symfonie spelen. Bij het begeleiden dien je als orkest je plaats te weten 
en het fundament te leggen voor de zangers. 
 

Zou u het ook leuk vinden om mee te spelen in een symfonieorkest?  

Het Orkest van het Groene Hart kan altijd strijkers gebruiken: 1e-, 2e- en altviolen, celli en 
contrabassen. Ook trompetten, trombones en een paukenist zijn van harte welkom. We 
repeteren op woensdagavond in het Baken in Snel & Polanen, vlakbij de A12 en op 
loopafstand van het station.  
Meer informatie: Julia van den Hoeven, secretaris tel. 0348- 442183  
of mail naar: julia.vandenhoeven@12move.nl. 
Voor meer info zie: www.orkestgroenehart.nl. 

 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
Het koor is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40 leden. Het repertoire van het koor 
doorloopt verschillende stijlperioden. In de afgelopen jaren zong het koor o.a. de 
Johannes Passion van J.S. Bach, Davidde Penitente en de Krönungsmesse van W.A. 
Mozart, werken van Puccini, Mendelssohn en diverse werken van Händel. Sinds begin 
2012 staat het koor onder de enthousiaste leiding van dirigent Chris Pouw. 
Als je van zingen houdt en graag wilt weten hoe de grotere stukken zoals de Mattheus 
Passion van Bach of de Schöpfung van Händel in elkaar zitten, zul je het naar je zin 
hebben bij ons koor. De dirigent zal je stapsgewijs meevoeren in de werken. Je leert je 
eigen stempartij samen met het koor en met wat zelfstudie, en al zingende ontvouwt zich 
de pracht van de stukken. Jouw stem voegt zich naar die van je partij, de partijen voegen 
zich naar elkaar en voor je het weet sta je in een van de Woerdense kerken een oratorium 
ten gehore te brengen. 
Je bent van harte welkom tijdens onze repetitieavond; elke woensdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur in de Maranathakerk. Voor meer informatie: 
www.christelijkoratoriumkoorwoerden.nl of bel Liesbeth Loeve (0348-423365). 
 

 



Uitvoerenden orkest en koor 
 
Dirigent koor 

Chris Pouw 
 
Dirigent orkest 

Jim Roodnat 
 
Eerste violen 

Inga Stehouwer 
Julia van den Hoeven 
Jacoba Herben 
Jo Simons 
Mihaela Milea 
Bea Selman 
Dita Breebaart 
 
Tweede violen 

Jacqueline Versteeg 
Loes Stikvoort 
Anja van der Bijl 
Hanneke Visser-Fiolet 
Loes Klee-Onrust 
Manja de Waart 
Martine Speelman 
 
Altviool 

Mieke Schilder 
Wim Huizinga 
Esmoreit Douwes 
Dekker 
Harrie van Opstal 
Jaap Jonker 
Thieng-Uun-Hiu 
 
Cello 

Kees Blomhert 
Margriet Lek 
Trix Eekman 
Roel Otten 
Gerry van Zelst 
 
Contrabas 

Hans Rietveld 
Iman Merison 
 
Fluit 

Attie Paling 
Machteld Boekelo 

 
Hobo 

Ria van den Bosch 
Ans van den Berg 
 
Klarinet 

Nelleke de Jong 
Marjan Honig 
 
Fagot 

Fred Langendonk 
Polien Fijan van Oord 
 
Hoorn 

Renata Sanders 
Dirk Poot 
 
Trompet 

Jan-Willem van den 
Bosch 
Jochem van den Bosch 
 
Trombone 

Wim van Geelen 
Wim van Leeuwen 
 
Pauken 

Martijn Boom 
 
Kistorgel 

Edoardo Valorz 
 
Alten 

Adri Karsemeijer 
Anneke de Vlieger 
Annicka van der Plas 
Corrie Nap 
Gerda Geelkerken 
Gerry Schutte 
Gerry van Otterloo 
Greet Pam 
Hannie Thijs 
Janet Schilperoord 
Jitske van Dijke 
Joke Boer 
Marian Tilstra 
Mieke Callaars 

Nies Sprong 
Riet Zandbergen 
Yvonne Kruk 
 
Bassen 

Ad Vogelaar 
Allard Bolland 
Bert Zuidervaart 
Co Geelkerken 
Dick van Zoelen 
Henny Oskam 
Peter Koster 
Pieter Hagendijk 
Ron Boerebach 
Wijbrand Verwer 
Willem Oosterling 
 
Sopranen 

Corine Vreugdenhil 
Ellen Hoogenboom 
Elly de Groot 
Elly Oskam 
Els van der Hoven 
Foekje Godschalk 
Ine Verboon 
Jannie Steenvoorden 
Joke Koster 
Lenie Crezee 
Liesbeth Loeve 
Lijnie Maayen 
Lydia Zwijnenburg 
Marga Severs 
Marian Scherpenzeel 
Nel den Hollander 
Nel Vroman 
Odilia de Graaff 
Riet van Leeuwen 
Sijtje Hendrikse 
 
Tenoren 

Aad Hijdra 
Fred Drieënhuizen 
Henny van Vliet 
Jaap Zwijnenburg 
Jan Gorter 
 

 



 
 

Graag delen we met u de nieuwe 
sfeer in de winkel met het 
vertrouwde advies. Onze 

specialiteiten: homeopathie, 
kruiden geneesmiddelen maar 

ook orthomoleculaire middelen en 
speciale vitaminen hebben de 

plaats gekregen die zij verdienen. 
Verzorgingsproducten van 
PAYOT, SANS SOUCIS, 

MARBERT en LOUIS WIDMER 
hebben een mooie plaats 

gekregen. 
Graag tot ziens, Ineke en Jan 

Stouthart 

omdat u daar 
natuurlijk 

beter van wordt! 
 

 
 
 LOODGIETERS   DAKDEKKERS   SANITAIR- EN CV-INSTALLATEURS 
 
Botnische Golf 3    Tel.: 41 36 01  Fax: 41 06 66 
3446 CN Woerden   E-Mail: info@Plompinstallatietechniek.nl 
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Jim Roodnat - dirigent 
Jim Roodnat (1987) begon zijn muzikale opleiding op 4-jarige leef-
tijd als violist. Al snel kreeg het orkestspel zijn voorkeur en inmid-
dels is hij een ervaren orkestviolist en veel gevraagd invaller, con-
certmeester en repetitor bij diverse orkesten en ensembles. 
Daarnaast is Jim orkestdirectie gaan studeren bij o.a. José Miguel 
Ésandi aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en bij 
Hans Leenders en Arie van Beek aan het Rotterdams Conservato-
rium. Momenteel studeert hij Wijsbegeerte aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Jim is vaste dirigent van het Rotterdams 
Jeugd Strijkers Ensemble, het Rotterdams Jeugd Orkest en het 
Erasmiaans Orkest. Sinds november 2011 heeft Jim het dirigeer-
stokje van het Orkest van het Groene Hart overgenomen van Mark 
Tempelaars. 
 

Chris Pouw - dirigent 
Chris Pouw studeerde muziekwetenschappen aan de Universi-
teit van Utrecht en koordirectie aan het conservatorium van Am-
sterdam bij Daniel Reuss. Hij volgde cursussen en lessen bij Jos 
van Veldhoven, Paul van Nevel, Roland Kieft en Lucas Vis en 
nam vier keer deel aan de 'Kurt Thomas dirigenten cursus'. Na 
een succesvol examen koordirectie in 2000 heeft hij zich verder 
ontwikkeld als orkest- en operadirigent. Aansluitend volgde hij 
orkestdirectielessen bij Jurjen Hempel en de 'Orkney Conducting 
Course' onder leiding van Martyn Brabbins met het BBC Phil-
harmonic Orchestra en het Nash Ensemble. Ook nam hij twee 
keer deel aan de 'London Conducting Workshop' onder leiding 
van John Farrer met 'The New Professionals'. 

In zijn carrière als koor-, opera- en orkestdirigent was Chris Pouw als assistent-dirigent be-
trokken bij Verdi's Falstaff en was hij artistiek en muzikaal leider van Mozarts Don Giovan-
ni. Verder was hij betrokken bij de operaproductie Alzheimer, een tragikomische hersen-
opera, en had hij de leiding over Gluck's Orfeo. Met het koor en orkest van I Romantici 
maakte hij binnen- en buitenlandse tournees met Brahms' 'Ein Deutsches Requiem', 
Rachmaninovs' 'The Bells', Bruckner's 'Miss in f-moll' en het 'Requiem' van Verdi. Met het 
Haags Vocaal Ensemble en het Arcade Ensemble voerde hij in 2012 met groot succes 
Bach's 'Hohe Messe' uit. 
Momenteel is Chris Pouw dirigent van het Arcade Ensemble, het Dudok Ensemble, ka-
merkoor Sjanton en Christelijk Oratoriumkoor Woerden. 
 

Mariëlle Kirkels - sopraan 
Al tijdens haar studie klassiek zang aan het Utrechts con-
servatorium ontwikkelde Mariëlle enthousiasme voor het 
ensemblezingen. Inmiddels maakt zij sinds 2001 deel uit 
van de vaste bezetting van het Groot Omroepkoor en wordt 
zij regelmatig uitgenodigd door Cappella Amsterdam. In 
beide koren is zij ook actief als soliste.  
Als koorzangeres werkte zij met dirigenten als Frans Brüg-
gen, Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Nikolaus 
Harnoncourt, Marcus Creed, Bernard Haitink, Simon Rattle, 
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Riccardo Chailly, Mariss Jansons, Valery Gergiev en vele anderen. 
Als soliste trad zij onlangs op bij het Utrechts Festival Oude Muziek met Cappella Amster-
dam en barokorkest Il Gardellino in een uitvoering van Bach’s Hohe Messe onder leiding 
van Daniel Reuss. 
Ook vertolkte zij de rol van Michal in het oratorium Saul van Georg Friedrich Händel met 
het Christelijk Oratoriumkoor Woerden o.l.v. Jurriaan Grootes. Met dit zelfde ensemble 
voerde zij ook het Dixit Dominus van Händel uit. 
Een aantal jaren maakte zij deel uit van de Academy of the Begijnhof o.l.v. clavecinist en 
dirigent Richard Egarr met wie zij vele concerten gaf in uiteenlopend solorepertoire. 
Hoewel zij door haar jarenlange ervaring met vele muziekstijlen in aanraking kwam, gaat 
haar hart het meest uit naar oude muziek. 
Mariëlle Kirkels wordt momenteel gecoacht door Maarten Koningsberger. 
 

Marleene Goldstein - alt 
Marleene Goldstein studeerde bij Peter Kooy en Lucia Meeuw-
sen aan het Sweelinck conservatorium van Amsterdam. Met-
een na haar eindexamen in 1997 kreeg zij een baan bij het 
Groot Omroepkoor. Sinds 2001 is zij vast lid van het Neder-
lands Kamerkoor. 
Zij zingt bij ensembles als Quink, het Amsterdam Baroque 
Choir van Ton Koopman, de Nederlandse Bachvereniging en 
het Vocaallab. Met deze ensembles maakte zij veel radio, tele-
visie- en cd opnamen en kreeg ze de kans met de meest uit-
eenlopende dirigenten en orkesten te werken, zowel solistisch 
als in ensembleverband. Zij werkte mee aan muziektheaterpro-

ducties en zingt regelmatig oratoria. 
 

Gevorg Hakobjan - tenor 
Opgegroeid in een muzikale familie is de lyrische tenor Gevorg 
Hakobjan (1986) al op vroege leeftijd begonnen met zingen. Hij 
begon zijn zanglessen in 1999 in IVAK te Delfzijl bij Nanny ter 
Wiel. Van 2004 - 2005 heeft hij Voorportaal en Vooropleiding 
gedaan in het Noord Nederlandse Conservatorium (huidige 
Prins Claus Conservatorium) en kreeg les van Jan van Zelm en 
Gerda van Zelm. Van 2005 tot 2006 heeft Gevorg privé-lessen 
genomen bij Jitske Steendam en vanaf 2007 tot 2009 heeft hij 
gestudeerd in het ArtEZ Conservatorium te Zwolle bij Felix 
Schoonenboom. Van 2009 tot 2012 studeerde hij Zang, Klas-
sieke Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam bij Pierre 
Mak. Momenteel studeert hij in de Dutch National Opera Aca-
demy die verbonden is aan het Conservatorium van Amsterdam 
en aan het Koninklijke Conservatorium Den Haag. Naast zijn studie heeft Gevorg Master-
classen gevolgd van onder anderen Nelly Miricioiu (sopraan), David Parry (dirigent), Rug-
gero Raimondi (bas-bariton), Dennis O'Neill (tenor) en William Matteuzzi (tenor). 
Gevorg Hakobjan is een vaak gevraagde solist en heeft een uitgebreid repertoire. Oratori-
um: Carmina Burana van C. Orff, Johannes Passion van Arvo Pärt, Missa Brevis in G 
(KV140) en Krönungsmesse van W. A. Mozart, The Messiah van G.F. Händel, Magnificats 
van onder anderen C. Montiverdi en H. Schütz. Lied: F. Schubert, R. Schumann, G. Fauré 
en S. Barber. Naast Oratorium en Lied heeft Gevorg Opera en Operette uitgevoerd, on-
dermeer Le Nozze di Figaro en La Finta Giardiniera van W. A. Mozart, Il Signor Bruschino 
van G. Rossini en L'Enfant et les Sortilèges van M. Ravel. 
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De publieksfavorieten uit zijn repertoire zijn de Armeense liederen die de melancholiek uit-
schreeuwen. Deze liederen zijn gecomponeerd door onder anderen Vardapet Komitas, A. 
Hegimjan, R. Amirganjan en A. Tigranjan. 
 

Michiel Meijer - bas 
Afkomstig uit een muzikale familie begon de bas Michiel 
Meijer zijn muzikale opleiding op twaalfjarige leeftijd met ho-
bolessen bij Henk Knöps. Na zijn middelbare school studeer-
de hij Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en 
aansluitend Solozang aan het Conservatorium van Amster-
dam bij Charles van Tassel. Al tijdens zijn studie deed hij 
koorervaring op bij verschillende professionele koren onder 
leiding van Daniel Reuss, Gustav Leonhardt en Jos van 
Veldhoven.  
Inmiddels heeft hij als solist een breed repertoire ontwikkeld, 
waaronder oratoria, liederen en ensemblemuziek, van vroeg-
renaissance tot hedendaagse composities. De laatste jaren 
heeft hij zich voornamelijk gewijd aan muziek uit de zeven-
tiende en achttiende eeuw, en heeft hij een reputatie opge-

bouwd als specialist in barokcantates en –oratoria.  
Hij treedt regelmatig solistisch op met de Nederlandse Bachvereniging, en was onder 
meer te horen op het Festival Oude Muziek van Utrecht, het Boston Early Music Festival 
en het Tropical Baroque Music Festival van Miami. Daarnaast zong hij Bach’s Johannes 
Passion (Christus) met het Girton College Choir Cambridge in London, solocantates met 
diverse organisten (o.a. Jaap Hillen, Charles de Wolff), en trad hij op met verschillende 
kamermuziekensembles in onder andere Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland.  
Michiel Meijer maakte diverse cd-opnames van zowel oude alsook hedendaagse muziek.  
Als freelancer is Michiel Meijer verbonden aan het Amsterdam Baroque Choir van Ton 
Koopman en het Nederlands Kamerkoor. 
Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend kunstenaar, neemt het coachen van kleinere 
groepen zangers of hele koren een steeds belangrijker plaats in. 
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Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
via het 
 

 
 
 
De bloemen bij dit concert zijn beschikbaar gesteld door: 
 

 
 

Concertagenda 
 
13 april 2013 Voorjaarsconcert van het Orkest van het Groene Hart in de Ev. Lutherse 

kerk in Woerden 
20 april 2013 Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden zingt romantische werken van 

o.a. Mendelssohn en Brahms in de Opstandingskerk in Woerden 
 


