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Welkom 
 
Beste muziekliefhebber, 
 
Vanavond worden vier delen van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door:  
- Christelijk Oratoriumkoor Woerden,  
- Dudok Ensemble,  
- Bibi van den Dijck, sopraan,  
- Ingeborg Bröcheler, alt/mezzo, 
- René Slot, tenor, 
- Michael Wilmering, bas. 
 
De leiding van het geheel ligt in handen van dirigent Chris Pouw. 
 
Het complete Oratorium bestaat uit zes delen en werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig in 1734-1735. Deze zes canta-
tes werden oorspronkelijk ieder afzonderlijk op een zondag of feestdag rond kerst uitgevoerd. Pas in 1844 werden ze alle 
zes achter elkaar ten gehore gebracht. Later werd het hele oratorium vaak in twee aparte uitvoeringen opgesplitst. Wij 
brengen u vanavond de delen 1, 2, 3 en 5. 
 
De teksten van de aria’s en koralen worden toegeschreven aan de dichter Picander (Christian Friedrich Henrici) maar 
daarover bestaat geen zekerheid. Zeker is dat Bach er voor gezorgd heeft dat de inhoud van de tekst en de vormgeving 
van de muziek naadloos op elkaar zijn afgestemd. 
 
Dit is het laatste concert voor Chris Pouw als vaste dirigent van Christelijk Oratoriumkoor Woerden. Eind 2014 geeft hij zijn 
dirigeerstokje over aan Ronald Threels. Wij hopen u op 18 april 2015 weer te mogen ontmoeten bij de Korenslag op het 
kerkplein en 30 mei 2015 bij de uitvoering van het requiem van Fauré in de Opstandingskerk te Woerden. 
 
Rest mij nog u een avond vol muzikaal luistergenot toe te wensen. 
 
Pieter Hagendijk, 
Voorzitter Christelijk Oratoriumkoor Woerden  
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DEEL 1 
Voor de eerste Kerstdag 
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die 
Tage 
 
1. Koor, koor 
Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die 
Tage, rühmet, was heute der Höchste 
getan! 
Lasset das Zagen, verbannet die Kla-
ge, stimmet voll Jauchzen und Fröh-
lichkeit an! 
Dienet dem Höchsten mit herrlichen 
Chören, laßt uns den Namen des 
Herrschers verehren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recitatief, evangelist 
Lukas 2: 1 en 3-6 
Es begab sich aber zu der Zeit, daß 
ein Gebot von dem Kaiser Augusto 
ausging, daß alle Welt geschätzet 
würde. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in 
seine Stadt. Da machte sich auch auf 

 
 
 
 
 
 
Juicht nu en jubelt! Komt, prijst deze 
dagen. Roemt wat heden de Aller-
hoogste heeft gedaan. 
Weest niet bevreesd en staakt uw kla-
gen. Heft nu uw lofzang vol vrolijkheid 
aan! 
Dient de Allerhoogste met luisterrijke 
koren. Laat ons de naam van de Ko-
ning vereren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En het geschiedde in die dagen, dat er 
een bevel uitging van keizer Augustus, 
dat in het gehele rijk een volkstelling 
moest worden gehouden. En allen 
gingen op reis om zich in te laten 
schrijven, ieder naar zijn eigen stad. 

De geboorte van Jezus in de stal; de 
menswording van Christus, het wonder 
waar de mensheid vol deemoed en 
ontroering tegenover staat, wordt be-
zongen. 
 
Jubelend vol barokke klankpracht 
wordt dit oratorium geopend: een op-
roep tot het vieren van een zestal fees-
telijke dagen. De vele omhooggaande 
lijnen scheppen blijdschap, de versie-
ring op ‘lasset’ klinkt als een vrolijk be-
vrijdend lachen, de trompetten en pau-
ken, instrumenten die in Bachs tijd ei-
genlijk alleen gebruikt werden in mu-
ziek ter ere van vorsten, klinken luister-
rijk, om zo de geboorte van Jezus te 
vieren. 
De koninklijke trompetten en pauken 
klinken ook in deel 3 en 6 (resp. het 
bezoek van de herders en van de wij-
zen) maar niet in de meer voorberei-
dende tussenliggende delen. 
 
 
De beroemde woorden uit het kerst-
verhaal die vertellen dat Jozef en Ma-
ria naar Judea gingen om zich in te la-
ten schrijven vanwege een volkstelling. 
Ook de aankondiging van de barens-
tijd van Maria. 
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Joseph aus Galiliäa, aus der Stadt Na-
zareth, in das jüdische Land zur Stadt 
David, die da heißet Bethlehem; da-
rum, daß er von dem Hause und Ge-
schlechte David war, auf daß er sich 
schätzen ließe mit Maria, seinem ver-
trauten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die 
Zeit, daß sie gebären sollte. 
 
3. Recitatief, alt 
Nun wird mein liebster Bräutigam, 
nun wird der Held aus Davids Stamm 
zum Trost, zum Heil der Erden 
einmal geboren werden. 
Nun wird der Stern aus Jakob schei-
nen, sein Strahl bricht schon hervor. 
Auf, Zion, und verlasse nun das Wei-
nen, dein Wohl steigt hoch empor! 
 
4. Aria, alt 
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trie-
ben, den Schönsten, den Liebsten 
bald bei dir zu sehn! 
Deine Wangen müssen heut viel schö-
ner prangen, eile, den Bräutigam sehn-
lichst zu lieben! 
 
5. Koraal, koor 
Wie soll ich dich empfangen 
und wie begegn' ich dir? 
O aller Welt Verlangen, 

Ook Jozef vertrok van Galilea, uit de 
stad Nazareth, naar het Joodse land, 
naar de stad van David, die Bethlehem 
heet, omdat hij uit het huis en het ge-
slacht van David was, om zich te laten 
inschrijven met Maria zijn ondertrouw-
de vrouw, die zwanger was. En toen zij 
daar waren, kwam de tijd dat zij baren 
zou. 
 
 
Nu zal mijn liefste bruidegom, 
nu zal de held uit Davids stam 
tot troost, tot heil van de mensen 
weldra geboren worden. 
Nu zal de ster uit Jacob schijnen, 
zijn straal breekt nu reeds door. 
Kom, Sion, staakt het huilen, 
uw heil is thans verzekerd! 
 
 
Bereid u, o Sion, om met teder verlan-
gen de schoonste, de liefste spoedig 
bij u te zien. 
Uw aangezicht moet heden veel blijer 
stralen. Haast u de bruidegom vol ver-
langen lief te hebben. 
 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
En hoe ontmoet ik U? 
O verlangen van de hele wereld, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het lijkt hier of Maria zelf gaat zingen. 
Zij introduceert de metafoor van de 
bruidegom Jezus met zijn bruid Sion, 
de berg waarop de tempel in Jeruza-
lem gebouwd is en tot aanspreektitel 
geworden is voor het volk van God en 
de gehele christelijke wereld. De rela-
tie God-volk is als bruidegom-bruid. 
 
 
De volgelingen van Jezus wordt met 
korte uitroepen gevraagd zich voor te 
bereiden om Jezus, ‘de schoonste!’, 
‘de liefste!’ te ontvangen. 
 
 
 
 
Na deze oproep vraagt de gemeente 
zich af hóe zij hem zal ontvangen. Als 
een kind, is het antwoord. 
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o meiner Seelen Zier! 
O Jesu, Jesu, setze 
mir selbst die Fakkel bei, 
damit, was dich ergötze, 
mir kund und wissend sei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recitatief, evangelist 
Lucas 2: 7 
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und 
wikkelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippen, denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge. 
 
7. Koraal, sopraan, met recitatief, bas 
Er ist auf Erden kommen arm, 
Wer will die Liebe recht erhöhn, 
die unser Heiland vor uns hegt? 
daß er unser sich erbarm', 
Ja, wer vermag es einzusehen, 
wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
und in dem Himmel mache reich 

o sieraad van mijn ziel! 
O Jezus, Jezus, draag 
de fakkel in onze duisternis, 
opdat wat U behage, 
ons klaar en zeker is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En zij baarde haar eerste zoon en wik-
kelde Hem in doeken en legde Hem in 
een kribbe, omdat voor hen geen ruim-
te was in de herberg. 
 
 
Op aard' gekomen was Hij arm, 
Wie kan de liefde op waarde schatten 
die onze Heiland voor ons voelt? 
opdat Hij zich over ons erbarme, 
Ja, wie vermag het te doorgronden, 
hoe Hem het leed van mensen treft? 
en in de hemel rijk zal maken, 

Bach, de theoloog, blikt vooruit op het 
offer van Jezus voor de zonde van de 
wereld door hier de melodie van het 
lijdenskoraal uit de Matthäus Passion 
‘O Haupt vol Blut und Wunden’ te 
plaatsen, ook nog eens in een lage 
ligging. De komst van Jezus wordt 
meteen in het teken van zijn lijden ge-
zet. 
Sommige koralen hebben een een-
voudige instrumentale dubbeling van 
de stemmen, andere hebben uitge-
breide orkestrale begeleiding en inter-
mezzi. Dit koraal is eenvoudig. De me-
lodie komt één keer terug: in nr. 64, 
het slotkoraal van het Weihnachts Ora-
torium, maar dan met volledig orkest. 
 
 
Een expressieve verklanking van de 
geboorte van Jezus meteen gevolgd 
door mineur klanken waar de kribbe 
genoemd wordt, zo de vernedering 
daarvan verwoordend. 
 
Drie totaal verschillende delen, een 
sopranenkoraal, een basrecitatief en 
een hobo-aria, heeft Bach tot een 
prachtige eenheid vol ontroering ge-
smeed. De sopraan zingt hemelse lij-
nen, de bas becommentarieert en me-
diteert over de liefde van het pasgebo-
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Des Höchsten Sohn kömmt in die 
Welt; weil ihm ihr Heil so wohl gefällt, 
 
und seinen lieben Engeln gleich. 
so will er selbst als Mensch geboren 
werden. 
Kyrieleis! 

 
8. Aria, bas 
Großer Herr, o starker König, 
liebster Heiland, o wie wenig 
achtest du der Erden Pracht! 
Der die ganze Welt erhält, 
ihre Pracht und Zier erschaffen, 
muß in harten Krippen schlafen. 
 
 
 
9. Koraal, koor 
Ach mein herzliebes Jesulein, 
mach' dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhn in meines Herzens Schrein, 
daß ich nimmer vergesse dein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Zoon van de Hoogste komt op aar-
de, omdat Hem haar heil zozeer ter 
harte gaat; 
en aan zijn engelen gelijk. 
daarom wil Hij zelfs als mens geboren 
worden. 
Kyrieleis! 

 
 
Grote Heer, o sterke Koning, 
lieve Heiland, o hoe gering 
acht U de aardse pracht! 
Hij, die de hele wereld onderhoudt, 
haar pracht en rijkdom heeft gescha-
pen, moet in een harde kribbe slapen. 
 
 
 
 
Ach, Jezuskind, zo teer bemind, 
maak dat U in mij een rustplaats vindt; 
Maak in mijn hart een plaats gereed, 
opdat ik nimmer U vergeet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ren mensenkind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het arme kind uit nr. 7 is wel de zoon 
van de Allerhoogste, dus een koning, 
zingt de bas in verheven felheid. De 
triomf wordt benadrukt door de trom-
pet. Het ritme met het accent op de 
tweede tel (syncopisch) maakt het ge-
heel blij en vrolijk. Alleen op de sober-
heid van de ‘kribbe’ horen we mineur-
klanken. 
 
Het volk reageert in stemmige aanbid-
ding op het koningslied nr.8. De strij-
kers spelen mee met het koraal maar 
na elke tekstregel spelen de trompet-
ten en pauken een melodie die zegt 
‘Geboren!’ wat aan de feestelijke sfeer 
van het openingskoor doet denken. 
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DEEL 2 
Voor de tweede Kerstdag 
Und es waren Hirten in derselben 
Gegend 
 
 
 
10. Sinfonia, pastorale, orkest 
 
 
 
 
 
 
 
11. Recitatief, evangelist 
Lukas 2: 8,9 
Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und siehe, des Herren Engel trat zu 
ihnen, und die Klarheit des Herren 
leuchtete um sie, und sie fürchten sich 
sehr. 
 
12. Koraal, koor 
Brich an, o schönes Morgenlicht, 
und laß den Himmel tagen! 
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, 
weil dir die Engel sagen, 
daß dieses schwache Knäbelein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En er waren herders in diezelfde land-
streek, die zich ophielden in het veld, 
en ‘s nachts hun kudde bewaakten. 
Opeens stond een engel van de Here 
bij hen en de heerlijkheid van de Here 
omstraalde hen, en zij vreesden met 
grote vreze. 
 
 
Breek aan o helder morgenlicht 
en laat de hemel dagen! 
U, herdersvolk schrik niet, 
omdat de engelen u zeggen, 
dat dit zwakke mensenkind 

 
De engel verkondigt de geboorte van 
Jezus aan de herders: de blijde bood-
schap is een vervulling van een belof-
te. In dit deel geen trompetten en pau-
ken maar wel een verdubbeld aantal 
hobo’s: typische herdersinstrumenten. 
 
Deel 2 opent als enige niet met een 
koorwerk maar met een pastorale, een 
herderslied: een instrumentaal stuk 
met een landelijke idyllische stemming. 
We horen twee groepen. In de één 
voeren de violen en fluiten de boven-
toon, in de ander de hobo’s. Het is, als 
ware het een lieflijke dialoog tussen 
engelen en herders. 
 
Een engel van de Heer verschijnt en 
de heerlijkheid omstraalt hen, met ho-
ge accenten op ‘heer’ en ‘heerlijkheid’. 
Dit beangstigt de herders, hoorbaar 
door de snelle bewegingen in de cello 
en de overgang naar mineur op “sie 
fürchten sich sehr”. 
 
 
Het is bijzonder dat Bach hier een ko-
raal laat volgen, dit is in tegenstelling 
tot de gebruikelijke opbouw van een 
(Bach)cantate. Waarschijnlijk wil hij 
hiermee uitdrukking geven aan de 



- 9 - 

soll unser Trost und Freude sein, 
dazu den Satan zwingen 
und letztlich Friede bringen. 
 
 
13. Recitatief, evangelist en sopraan 
Lukas 2: 10,11 
Und der Engel sprach zu ihnen:  
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkün-
dige euch große Freude, die allem 
Volke widerfahren wird. Denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt David. 
 
14. Recitatief, bas 
Was Gott dem Abraham verheißen, 
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt 
erweisen. 
Ein Hirt hat alles das zuvor von Gott 
erfahren müssen. 
Und nun muß auch ein Hirt die Tat, 
was er damals versprochen hat, zuerst 
erfüllet wissen. 
 
15. Aria, tenor 
Frohe Hirten, eilt, ach eilet, 
eh ihr euch zu lang verweilet, 
eilt, das holde Kind zu sehn! 
Geht, die Freude heißt zu schön, 
sucht die Anmut zu gewinnen, 
geht und labet Herz und Sinnen! 
 

ons tot troost en vreugde zal zijn, 
dat het de satan zal bedwingen 
en eindelijk vrede zal brengen. 
 
 
 
 
En de engel sprak tot hen:  
Weest niet bevreesd, want zie, ik ver-
kondig u grote vreugde, die heel het 
volk ten deel zal vallen: U is heden de 
Heiland geboren, namelijk Christus de 
Here, in de stad van David. 
 
 
Wat God Abraham beloofde, 
daarvan toont Hij nu het koor van her-
ders de vervulling. 
Een herder heeft voorheen dit alles 
van God vernomen. 
En nu mag ook een herder als eerste 
weten, dat de belofte van eertijds 
nu in vervulling is gegaan. 
 
 
Blijde herders, haast u, haast u, 
treuzel niet langer, 
haast u om het lieflijke Kind te zien! 
Gaat, de vreugde is te groot, 
probeer de liefde te winnen, 
gaat en laaft uw hart en zinnen. 
 

schrik van de herders. De herders 
worden echter toegesproken níet te 
schrikken omdat het mensenkind de 
duivel zal verdrijven (met een disso-
nant op ‘satan’) en vrede zal brengen; 
deze laatste zin klinkt lieflijk. 
 
De blijde boodschap wordt verkondigd 
door de engel-sopraan: opnieuw klinkt 
“Wees niet bang, Christus is geboren”. 
De engel zingt niet zoals de evangelist 
in secco recitatief maar wordt begeleid 
door hemelse strijkers. 
 
 
Aan de herders wordt als eerste de 
vervulling van de oudtestamentische 
belofte aan Abraham (die ook herder 
was) verteld, weer begeleid door de 
herdershobo’s. 
 
 
 
 
 
Hier krijgen de herders de opdracht het 
kind te gaan zoeken, met een solofluit 
als ware het wederom een hemelse 
stem die de herders toespreekt. 
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16. Recitatief, evangelist Lucas 2: 12 
Und das habt zum Zeichen:  
Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewikkelt und in einer Krippen liegen. 
 
17. Koraal, koor 
Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, 
des Herrschaft gehet überall! 
Da Speise vormals sucht ein Rind, 
Da ruhet itzt der Jungfrau'n Kind. 
 
18. Recitatief, bas 
So geht denn hin, ihr Hirten, geht, 
daß ihr das Wunder seht; 
und findet ihr des Höchsten Sohn 
in einer harten Krippe liegen, 
so singet ihm bei seiner Wiegen 
aus einem süßen Ton 
und mit gesamtem Chor 
dies Lied zur Ruhe vor. 
 
19. Aria, alt 
Schlafe, mein Liebster, genieße der 
Ruh, wache nach diesem vor aller Ge-
deihen! Labe die Brust, empfinde die 
Lust, wo wir unser Herz erfreuen! 
 
20. Recitatief, evangelist 
Lucas 2: 13 
Und alsobald war da bei dem Engel 
die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen:  

 
En dit krijgt u als teken:  
U zult het Kind vinden in doeken ge-
wikkeld en liggend in een kribbe. 
 
 
Ziet, daar ligt in de donkere stal, 
wiens heerschappij alles te boven 
gaat! Waar eerst een rund zijn voedsel 
zocht, daar rust nu het kind van de 
maagd. 
 
Dus ga dan heen, u herders gaat, 
opdat u het wonder ziet; 
en vindt u de Zoon van de Allerhoog-
ste in een harde kribbe liggen, 
zing dan bij zijn wieg 
op zoete toon, 
met het gehele koor 
dit lied ter ruste voor. 
 
 
Slaap, mijn liefste, geniet van de rust, 
zorg, dat je hierna gezond opgroeit. 
Laaf je aan de borst, voel de vreugde, 
als onze harten zich verblijden. 
 
 
 
En plotseling was er bij de engel een 
grote hemelse legermacht, die God 
loofde en zei:  

Ondanks dat hier de verkondiging door 
de engel uit het evangelie (nr.13) ver-
der gaat klinkt hier toch geen sopraan 
met strijkers. Misschien wilde Bach de 
vernedering van de kribbe verbeelden. 
 
Deze koraalmelodie komt drie keer 
voor in het Weihnachts Oratorium (nr. 
9, 17 en 23). Hier in de laagste toon-
zetting geschreven om nederigheid uit 
te drukken. 
 
Nogmaals worden de herders toege-
sproken, begeleid door hobo’s, om de 
Zoon te gaan zoeken en vervolgens 
een wiegelied voor Hem te zingen. De 
herders zingen dit echter pas in deel 3 
(nr. 33) als zij daadwerkelijk in de stal 
zijn. Hier zingt de alt, Maria, eerst voor 
haar zoon. 
 
Een wiegelied, niet tijdens het her-
dersbezoek in deel 3 maar hier, voor-
uitgrijpend op wat komen gaat; wel 
aangekondigd door voorgaand basre-
citatief. Dit mooie en subtiele lied is 
één en al liefelijkheid van moeder tot 
kind. 
 
We zijn weer terug in het bijbelverhaal 
dat een groot engelenkoor aankondigt:  
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21. Koor, koor 
Lucas 2: 14 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 
 
22. Recitatief, bas 
So recht, ihr Engel, jauchzt und singet, 
daß es uns heut so schön gelinget! 
Auf denn! wir stimmen mit euch ein, 
uns kann es so wie euch erfreun. 
 
23. Koraal, koor 
Wir singen dir in deinem Heer 
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr, 
daß du, o lang gewünschter Gast, 
dich nunmehr eingestellet hast. 
 
 
 
 
DEEL 3  Voor de derde Kerstdag 
Herrscher des Himmels, erhöre das 
Lallen 
 
24. Koor, koor 
Herrscher des Himmels, erhöre das 
Lallen, laß dir die matten Gesänge ge-
fallen, wenn dich dein Zion mit Psal-
men erhöht! 
Höre der Herzen frohlockendes Prei-

 
 
 
Ere zij God in de hoge, en vrede op 
aarde en laat het de mensen goed 
gaan. 
 
 
Juist, engelen, juich en zing, omdat het 
ons vandaag zo goed af gaat! 
Komt dan, wij stemmen met u in, 
ons kan het net als u verblijden. 
 
 
Wij zingen U, verheven Heer 
uit alle macht: lof, prijs en eer 
dat U, zo lang verwachte gast, 
uw plaats onder ons hebt ingenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heerser van de hemel, verhoor het ge-
stamel. Laten de zwakke gezangen U 
welgevallig zijn als uw Sion U met 
psalmen verhoogt! 
Hoor onze harten U jubelend prijzen, 

Het hemelkoor van engelen zingt een 
jubellied om God te eren. Slechts drie 
tekstregels, waarvan de eerste, “Ehre 
sei Gott in der Höhe” drie keer her-
haald wordt, om de goddelijke drie-
eenheid te loven. 
 
 
De bas roept ook de mensen, de ge-
meente, op een loflied te zingen. 
 
 
De gemeente antwoordt de bas met 
dezelfde koraalmelodie als bij nr. 17 
(en 9) maar dan vijf tonen hoger: stra-
lend, verheerlijkend. Na elke zin flar-
den uit de melodielijn van de ope-
ningspastorale met weer de fluiten en 
hobo’s. Zo sluit deze tweede cantate af 
met een sterke binding aan de opening 
wat de cyclische opbouw versterkt. 
 
Het bezoek van de herders aan de 
stal; dankbaarheid staat centraal. 
 
 
 
Een vrij kort, maar zeer feestelijk ope-
ningskoor dat aan het eind van deel 3 
ter afsluiting herhaald wordt. De konin-
klijke trompetten en pauken uit deel 1 
zijn weer terug. We horen veel versie-
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sen, wenn wir dir itzo die Erfurcht er-
weisen, weil unsre Wohlfahrt befestiget 
steht! 
 
25. Recitatief, evangelist 
Lucas 2: 15a 
Und da die Engel von ihnen gen Him-
mel fuhren, sprachen die Hirten unter-
einander:  
 
26. Koor, koor 
Lucas 2: 15b 
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da ge-
schehen ist, die uns der Herr kundge-
tan hat. 
 
27. Recitatief, bas 
Er hat sein Volk getröst', 
er hat sein Israel erlöst, 
die Hülf aus Zion hergesendet 
und unser Leid geendet. 
Seht, Hirten, dies hat er getan; 
geht, dieses trefft ihr an! 
 
28. Koraal, koor 
Dies hat er alles uns getan, 
sein groß Lieb zu zeigen an; 
des freu sich alle Christenheit 
und dank ihm des in Ewigkeit. 
Kyrieleis! 
 

nu wij U thans onze eerbied bewijzen, 
omdat ons heil verzekerd is! 
 
 
 
 
En toen de engelen van hen weggeva-
ren waren naar de hemel, spraken de 
herders tot elkander:  
 
 
 
Laten wij naar Bethlehem gaan om te 
zien hetgeen geschied is en ons door 
de Here is bekend gemaakt. 
 
 
 
Hij heeft zijn volk getroost, 
Hij heeft zijn Israël verlost, 
de hulp uit Sion ons gezonden, 
en ons lijden beëindigd. 
Ziet herders, dit heeft Hij gedaan. 
Gaat zien, dit treft u aan. 
 
 
Dit heeft Hij allemaal voor ons gedaan, 
zijn grote liefde toont Hij aan; 
verheugt u daarom Christenheid, 
en dank Hem daarvoor in eeuwigheid. 
Kyrieleis! 
 

ringen en korte noten maar op de slot-
regel “befestiget steht” (unsere Wohl-
fahrt) een lange noot: ons welzijn is nu 
een feit! 
 
 
De evangelist kondigt de herders aan. 
 
 
 
Hier de herders in koor enthousiast 
aan het woord. De voortdurende snelle 
bewegingen van de violen en fluiten 
tonen iets van de haast en het onge-
duld waarmee de herders naar Bethle-
hem gaan. 
 
 
Bezinnend wordt stilgestaan bij de 
weldaden van Jezus die ons lijden be-
eindigd heeft. 
 
 
 
 
 
Ook de gemeente spreekt haar grote 
dankbaarheid uit voor het goeddoen 
van Jezus; wel te verstaan, eeuwige 
dankbaarheid geaccentueerd door de 
basmelodie op ‘Ewigkeit’. 
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29. Duet, sopraan en bas 
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen 
tröstet uns und macht uns frei. 
Deine holde Gunst und Liebe, 
deine wundersamen Triebe 
machen deine Vatertreu wieder neu. 
 
 
30. Recitatief, evangelist 
Lucas 2: 16-19 
Und sie kamen eilend und fanden bei-
de, Mariam und Joseph, dazu das Kind 
in der Krippe liegend. Da sie es aber 
gesehen hatten, breiteten sie das Wort 
aus, welches zu ihnen von diesem 
Kind gesaget war. Und alle, vor die es 
kam, wunderten sich der Rede, die 
Ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria 
aber behielt alle diese Worte und be-
wegte sie in ihrem Herzen. 
 
 
 
 
31. Aria, alt 
Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder fest in deinem Glauben ein! 
Lasse dies Wunder, die göttlichen 
Werke immer zur Stärke deines 
schwachen Glaubens sein! 
 
 

 
Heer, uw medelijden, uw erbarmen 
troosten ons en maken ons vrij. 
Uw trouwe genegenheid en liefde, 
Uw wonderbare drijfveren 
maken Uw vaderlijke trouw weer 
nieuw. 
 
 
 
En zij gingen haastig en vonden Maria 
en Jozef en het Kind dat in de kribbe 
lag. En toen zij het gezien hadden, 
maakten zij bekend hetgeen tot hen 
gesproken was over dit kind. En allen, 
die er van hoorden, verbaasden zich 
over hetgeen door de herders tot hen 
gezegd werd. Maria echter bewaarde 
al deze woorden en overlegde ze in 
haar hart. 
 
 
 
 
 
Sluit, mijn hart, dit zalige wonder 
vast in uw geloof in! 
Laat dit wonder, de werken van God, 
steeds tot sterking zijn van uw zwak 
geloof! 
 
 

 
Deze drie bespiegelende liederen (nr. 
27 t/m 29) over Jezus’ goedheid wor-
den afgesloten door een liefdesduet 
van bas en sopraan tot de Heer met 
een hobosolo als emotionele reactie. 
Daarna vervolgt het evangelieverhaal. 
 
De evangelist vertelt hoe de herders 
daadwerkelijk moeder en kind vinden 
en dit nieuws verspreiden. Maria be-
waart deze woorden lieflijk en blijft er 
in haar hart mee bezig. Hierop volgt 
een stemmingsvolle meditatie op ‘Her-
ze’, waarin zij, Maria (in nr. 31 en 32), 
Jezus bewaart. Ook de gemeente sluit 
Jezus in het hart (in nr. 33 “mit Fleiß 
bewaren”). Deze metafoor komt terug 
in deel 4 (nr. 40) en deel 5 (nr. 45). In 
40 wordt ook Zijn Naam in het hart ge-
sloten en in 45 vertelt Maria de drie 
wijzen uit het oosten waar zij Jezus 
moeten zoeken: in je borst, de plek 
waar je hart zit. 
 
Maria en soloviool mediteren over het 
godswonder dat ons geloof sterkt. Men 
neemt aan dat dit de enige originele 
(niet geparodieerde) aria in het Weih-
nachts Oratorium is. 
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32. Recitatief, alt 
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, 
was es an dieser holden Zeit 
zu seiner Seligkeit 
für sicheren Beweis erfahren. 
 
33. Koraal, koor 
Ich will dich mit Fleiß bewahren, 
ich will dir leben hier, 
dir will ich abfahren, 
mit dir will ich endlich schweben 
voller Freud ohne Zeit 
dort im andern Leben. 
 
34. Recitatief, evangelist  
Lucas 2: 20 
Und die Hirten kehrten wieder um, 
preiseten und lobten Gott um alles, 
das sie gesehen und gehöret hatten, 
wie denn zu ihnen gesaget war. 
 
35. Koraal, koor 
Seid froh dieweil, daß euer Heil ist hie 
ein Gott und auch ein Mensch gebo-
ren, der, welcher ist der Herr und 
Christ in Davids Stadt, von vielen aus-
erkoren. 
 
Nr. 24 da capo 
Herrscher des Himmels, erhöre das 
Lallen, laß dir die matten Gesänge ge-
fallen, wenn dich dein Zion mit Psal-

 
Ja, ja mijn hart moet het bewaren, 
wat het in deze gelukkige tijd 
tot zijn zaligheid 
als zeker bewijs heeft ervaren. 
 
 
Ik wil U met liefde vervuld bewaren, 
voor U wil ik hier leven, 
voor U wil sterven, 
met U wil ik eindelijk verkeren 
intense vreugde, tijdloos 
ginds in het andere leven. 
 
 
 
En de herders keerden terug, God lo-
vende en prijzende om alles wat ze 
hadden gehoord en gezien, zoals het 
hun gezegd was. 
 
 
Weest verheugd, omdat uw heil hier 
als God en ook als Mens geboren is; 
Hij, die de Heer en Christus is, 
in Davids stad, uit velen uitverkoren. 
 
 
 
Heerser van de hemel, verhoor het ge-
stamel. Laten de zwakke gezangen U 
welgevallig zijn als uw Sion U met 

 
Meestal gaan reflecterende recitatie-
ven (accompagnato) vooraf aan de bij-
behorende aria; hier komt deze erna. 
 
 
 
Nu zingen de herders in de ik-vorm 
hun wiegelied tot het Godskind, waar 
de bas in nr. 18 in deel 2 toe opriep 
(toen volgde Maria’s wiegelied). Het 
hele bezoek van de herders aan Jezus 
wordt beschreven in termen van liefde. 
 
 
 
De evangelist vertelt verder over de te-
rugkeer van de herders. De melodie 
bereikt haar hoogtepunt op ‘prijzende’. 
 
 
 
Dit koraal klinkt als een statement: nu 
is hij er echt, als mens van vlees en 
bloed: het wonder van de menswor-
ding van God is een feit. 
 
 
 
De cantate eindigt zoals hij begonnen 
is, “Herrscher des Himmels”, als een 
omarming om deel 3. 
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men erhöht! 
Höre der Herzen frohlockendes Prei-
sen, wenn wir dir itzo die Erfurcht er-
weisen, weil unsre Wohlfahrt befestiget 
steht! 
 
 
DEEL 5 
Op de zondag na Nieuwjaar 
Ehre sei dir, Gott, gesungen 
 
 
 
 
43. Koor, koor 
Ehre sei dir, Gott, gesungen, 
dir sei Lob und Dank bereit'. 
Dich erhebet alle Welt, 
weil dir unser Wohl gefällt, 
weil anheut unser aller Wunsch gelun-
gen, weil uns dein Segen so herrlich 
erfreut. 
 
44. Recitatief, evangelist  
Matteüs 2: 1 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem 
im jüdischen Lande zur Zeit des Köni-
ges Herodis, siehe, da kamen die Wei-
sen vom Morgenlande gen Jerusalem 
und sprachen:  
 
 

psalmen verhoogt! 
Hoor onze harten U jubelend prijzen, 
nu wij U thans onze eerbied bewijzen, 
omdat ons heil verzekerd is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eer zij U, God, toegezongen; 
U zij lof en dank gebracht. 
De gehele wereld prijst U, 
omdat ons heil U behaagt, 
omdat heden ons aller wens is vervuld, 
omdat Uw zegen ons zo heerlijk ver-
heugt. 
 
 
 
Toen Jezus geboren was te Bethlehem 
in het Joodse land, in de tijd van ko-
ning Herodes, zie, daar kwamen wij-
zen uit het Oosten naar Jeruzalem en 
vroegen:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In 1734/35 was er geen zondag tussen 
kerst en oud en nieuw maar wel tussen 
oud en nieuw en driekoningen. In deze 
cantate zijn de drie wijzen uit het oos-
ten in Jeruzalem bij Herodes; dit deel 
vertelt over het licht dat de wijzen ge-
zien hebben. 
 
De instrumentatie is beperkt vergele-
ken bij de andere cantates. Accenten 
op ‘Ehre’, ‘Lob’ en ‘Dank’. 
 
 
 
 
 
 
Het verhaal verplaatst zich van het 
evangelie van Lucas naar het evange-
lie van Matteüs. De drie wijzen komen 
aan in Jeruzalem en vragen:  
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45. Koor met Recitatief, koor en alt 
Matteüs 2: 2 
Wo ist der neugeborne König der Jü-
den? Wo? 
Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt 
er, mir und ihm zur Lust! 
Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenlande und sind kommen, ihn 
anzubeten. 
Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, 
es ist zu eurem Heil geschehen! 
Mein Heiland, du, du bist das Licht, 
das auch den Heiden scheinen sollen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht 
als sie dich schon verehren wollen. 
Wie hell, wie klar muß nicht dein 
Schein, geliebter Jesu, sein! 
 
46. Koraal, koor 
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, 
die trübe Nacht in Licht verkehrt. 
Leit uns auf deinen Wegen, 
daß dein Gesicht 
und herrlichs Licht 
wir ewig schauen mögen! 
 
47. Aria, bas 
Erleucht auch meine finstre Sinnen, 
erleuchte mein Herze durch der Strah-
len klaren Schein! 
Dein Wort soll mir die hellste Kerze 
in allen meinen Werken sein; 

 
 
Waar is de pasgeboren Koning der Jo-
den? Waar? 
Zoekt Hem in mijn hart; hier woont Hij, 
tot mijn en zijn vreugde! 
Wij hebben zijn ster gezien in het Oos-
ten en zijn gekomen om Hem te aan-
bidden. 
Heil u, die het licht hebt gezien, 
het is tot uw zaligheid geschied! 
Mijn Heiland, U, U bent het licht, 
dat ook voor de heidenen zal schijnen, 
en zij, zij kennen U nog niet, 
als zij U nu reeds willen eren. 
Hoe helder, hoe klaar moet dan wel uw 
schijnsel, geliefde Jezus, zijn! 
 
 
Uw glans doet alle duisternis verdwij-
nen, de sombere nacht verandert in 
licht. Leid ons op Uw wegen, 
opdat wij Uw aanzien 
en heerlijk licht 
eeuwig aanschouwen mogen! 
 
 
Verlicht ook mijn duistere gemoed, 
verlicht mijn hart met een stralend hel-
der schijnsel! 
Uw woord moet voor mij het helderste 
licht bij al mijn werken zijn, 

 
 
Unaniem (homofoon) vragen de wijzen 
waar ze Jezus kunnen vinden: ‘Wo?’ 
De vraag blijft in de lucht hangen. Ma-
ria antwoord dat je Jezus in je hart 
kunt vinden; de metafoor uit nr. 30 
komt terug. Vervolgens zegt de een na 
de ander Zijn ster gezien te hebben. 
Maria reageert met een beschouwing 
over het goddelijke licht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente reageert stralend en on-
derstreept nogmaals de ‘Glanz’ en het 
‘Licht’. 
 
 
 
 
 
De straling van Christus, het Woord, is 
zelf verlicht en zal al het donker en 
duister verlichten. Met coloraturen op 
‘verlicht’ en ‘stralen’ en een hoge noot 
op ‘helderste’. 
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dies lässet die Seele nichts Böses be-
ginnen. 
 
48. Recitatief, evangelist  
Matteüs 2: 3 
Da das der König Herodes hörte, er-
schrak er und mit ihm das ganze Jeru-
salem. 
 
49. Recitatief, alt 
Warum wollt ihr erschrekken? 
Kann meines Jesu Gegenwart euch 
solche Furcht erwekken? 
O, solltet ihr euch nicht viel mehr dar-
über freuen, weil er dadurch verspricht, 
der Menschen Wolfahrt zu erneuen. 
 
50. Recitatief, evangelist  
Matteüs 2: 4-6 
Und ließ versammlen alle Hohepriester 
und Schriftgelehrten unter dem Volk 
und erforschete von ihnen, wo Christus 
sollte geboren werden. Und sie sagten 
ihm:  
Zu Bethlehem im jüdischen Lande; 
denn also stehet geschrieben durch 
den Propheten: Und du, Bethlehem im 
jüdischen Lande, bist mitnichten die 
kleinste unter den Fürsten Juda; denn 
aus dir soll mir kommen der Herzog, 
der über mein Volk Israel ein Herr sei. 
 

opdat de ziel niets kwaads beginnen 
zal. 
 
 
 
Toen koning Herodes hiervan hoorde, 
schrok hij en geheel Jeruzalem met 
hem. 
 
 
Waarom zou u zo schrikken? 
Kan de tegenwoordigheid van Jezus 
zulk een vrees bij u verwekken? 
O, zou u zich er niet veel meer over 
verheugen, dat Hij belooft 
het menselijk welzijn te vernieuwen. 
 
 
 
En hij liet de overpriesters en schriftge-
leerden van het volk vergaderen en 
trachtte van hen te vernemen, waar 
Christus geboren zou worden. En zij 
zeiden tot hem:  
Te Bethlehem in het Joodse land, want 
aldus staat geschreven door de pro-
feet: En u, Bethlehem, in het Joodse 
land, u geenszins de minste onder de 
leiders van Juda, want uit u zal een 
leidsman voortkomen, die over mijn 
volk Israël een heer zal zijn. 
 

 
 
 
 
 
De schrik van Herodes (door het be-
richt van de wijzen uit nr. 45) klinkt er 
in de hoogte duidelijk bovenuit. 
 
 
De alt, Maria, reageert ontsteld op de 
schrik van Herodes; hij krijgt een uit-
brander voor zijn angst. Waar zij over 
vreugde spreekt maakt mineur plaats 
voor majeur. 
 
 
 
 
Herodes vraagt de Joodse theologen 
waar hij dan geboren is. (Ondertussen 
stijgt de continuo negen tonen.) Wan-
neer de geestelijken aan het woord zijn 
krijgt het een arioso karakter: het klinkt 
opeens veel liever en levendiger, nu 
de profetie van Micha (Micha 5: 1) ge-
citeerd wordt. 
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51. Terzet, sopraan, tenor en alt 
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? 
Ach, wenn kömmt der Trost der Sei-
nen? 
Schweigt, er ist schon wirklich hier. 
 
Jesu, ach, so komm zu mir! 

 
 
 
52. Recitatief, alt 
Mein Liebster herrschet schon. 
Ein Herz, das seine Herrschaft liebet, 
und sich ihm ganz zu eigen gibet, 
ist meines Jesu Thron. 
 
53. Koraal, koor 
Zwar ist solche Herzensstube 
wohl kein schöner Fürstensaal, 
sondern eine finstre Grube; 
doch, sobald dein Gnadenstrahl 
in denselben nur wird blinken, 
wird er voller Sonnen dünken. 
 

 
Ach, wanneer zal de tijd verschijnen? 
Ach, Wanneer komt de troost der zij-
nen? 
Zwijgt, Hij is reeds werkelijk hier. 
 
Jezus, ach kom tot mij. 

 
 
 
 
Mijn geliefde heerst reeds, 
een hart, dat zijn heerschappij bemint 
en zich geheel aan Hem overgeeft, 
dat is voor mijn Jezus een troon. 
 
 
Zo een hartenkamer is weliswaar 
niet een prachtige paleiszaal, 
maar een duister graf; 
maar zodra uw genadestraal 
deze kamer slechts zal aanraken 
komt het zonlicht binnenstromen. 
 

De gelovigen, in de vorm van sopraan, 
tenor en viool solo, zingen van hun 
wens dat Jezus zal verschijnen: ‘O, 
wanneer?’. Ze worden onderbroken 
door de alt ‘Zwijg, hij is er al!’. Maria 
wacht niet meer omdat zij Hem al ge-
vonden heeft en rotsvast gelooft.  
Daarna roepen tenor en sopraan in 
canon Jezus tot zich. 
 
 
De alt gaat verder en legt uit wat Je-
zus’ aanwezigheid in het hier en nu be-
tekent. 
 
 
 
Het koor vat ter afsluiting samen wat 
het licht en stralen met een donker hart 
zal doen. 
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Christelijk Oratoriumkoor Woerden is opgericht in 1918 en telt nu ongeveer 40 leden. Het repertoire van het koor door-
loopt verschillende stijlperioden. In de afgelopen jaren zong het koor onder andere de Nelson Mis van Haydn, Requiem 
van Mozart, Messiah van Händel en werken uit de Duitse Romantiek. Sinds begin 2012 staat het koor onder de enthousi-
aste leiding van dirigent Chris Pouw. Eind 2014 wordt Ronald Threels onze nieuwe dirigent. 

Als je van zingen houdt en graag wilt weten hoe de grotere stukken zoals de Messiah van Händel of het Requiem van Mo-
zart in elkaar zitten, zal 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 stuk-
ken. 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.cowoerden.nl of bel Pieter Hagendijk (0348) 42 48 99. 

 

Het Dudok-ensemble bestaat uit een groep van circa 40 instrumentalisten, zowel beroeps als 
semi-professioneel. Een belangrijke, jaarlijks terugkerende activiteit is de uitvoering van Bach’s 
Matthäus Passion in de Lijdenstijd. Daarbij werd en wordt samengewerkt met het Omroep Jon-
genskoor, het Haags Matrozenkoor en het Rotterdams Jongenskoor. 

In de afgelopen jaren werden uitvoeringen gegeven van het Weihnachts Oratorium van Bach, het 
Requiem en de c-moll Messe van Mozart, de Nelson Messe van Haydn, Ein Deutsches Requiem 

van Brahms, de Vespers van Rachmaninov, het Requiem van Fauré en daarnaast verschillende kleinere werken van eer-
dergenoemde componisten. Het Dudok-ensemble is een initiatief van de stichting DUDOK concerten. 

 

Dirigent Chris Pouw studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en koordi-
rectie aan het conservatorium van Amsterdam 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 Hem-
pel en de 'Orkney Conducting Course' onder leiding van Martyn Brabbins met het BBC Philharmo-
nic 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 betrokken 
bij Verdi's Falstaff en was hij artistiek en muzikaal leider van Mozarts Don Giovanni. Verder was hij 
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betrokken bij de operaproductie Alzheimer, een tragikomische hersenopera, 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', Bruckners '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 en het Christelijk Oratoriumkoor Woer-
den. 

 
Sopraan Bibi van den Dijck studeerde in de bachelor klassieke zang bij Roberta Alexander aan 
het Conservatorium van Rotterdam. Sindsdien wordt zij gecoacht door zangpedagoog Gemma Vis-
ser. Bibi deed in 2011 mee aan de Jekerstudio: Acting for Opera Singers. Ook nam zij deel aan 
AIMS International Summer Music School in Eastbourne, Engeland. Bibi volgde masterclasses en 
lessen bij onder meer Johannette Zomer, Frans Huijts, Carolyn Watkinson, Eugene Asti, Margaret 
Cable en Theresa Goble. Op het gebied van dramatische expressie volgde Bibi lessen bij onder 
meer David Prins en Delia Lindon. In 2005 studeerde zij in het voorbereidend jaar voor de Toneel-
school van Maastricht. In diezelfde periode was zij gedurende twee jaar student jazz zang aan het 
conservatorium van Maastricht. 

Bibi geeft zangles in Utrecht en is geregeld als solist te horen in diverse oratorium producties en 
kleinschalige opera initiatieven. Daarnaast vormt zij sinds kort een liedduo met pianiste Talida Negroiu. Naast haar zang-
studies, behaalde Bibi een bachelordiploma Cultuurwetenschappen en een masterdiploma Media en Journalistiek. 

 
Alt-mezzo Ingeborg Bröcheler studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunst 
Akademie voordat ze zich toelegde op klassieke zang. Haar muziekopleiding volgde ze aan de 
Schumann Akademie, bij de tenor Jaap Smit. Op dit moment studeert ze bij Paula de Wit. 

Ingeborg was als solist reeds te horen in werken van o.a. Bach (Matthäus Passion, Weihnachts 
Oratorium, Cantates), Stabat Mater (Pergolesi), Haydn (Missa in Angustiis), Mozart (Requiem) en 
de Alt-rhapsodie (Brahms). Daarnaast verzorgt ze met haar vaste begeleider Ad Broeksteeg lied-
recitals. Zo bracht ze liederen van Schubert, Schumann (Frauenliebe und Leben), Mahler, Elgar 
(Sea Pictures) en de Wesendonck-Lieder van Wagner, die laatste zowel met Ad Broeksteeg aan 
de vleugel als met symfonieorkest. Ingeborg is tevens afgestudeerd als criminoloog en bestuurs-
kundige. 
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Tenor René Slot studeerde naast zijn geneeskundestudie zang bij de alten Johanna Zegers de Beijl 
en Aafje Heynis. Later studeerde hij interpretatie van liederen, opera en oratorium bij Wim Quispel 
(oud-directeur operaklas Koninklijk Conservatorium Den Haag) en bij Anton Kersjes, oud-dirigent van 
het Amsterdam Philharmonisch Orkest. Momenteel wordt hij gecoacht door de zangpedagoge Gemma 
Visser uit Eijsden. Hij volgde lessen bij Udo Reinemann, Bach interpretatie bij Barbara Schlick en lied-
interpretatie bij de liedbegeleider Rudolf Jansen. 

Hij gaf liederenrecitals met begeleiders als Kelvin Grout, Maarten Bon, Eke Simons, Gabrielka Clout, 
Robert Weirauch en Wilko Jordens. Hij zong de Winterreise van Schubert in de Deventer Schouwburg 
in de serie van de St. Kamermuziek Deventer. Naast zijn grote liefde voor de liedkunst, zong hij als te-

norsolist begeleid door dirigenten als Otto Tausk en Oane Wierdsma met ondermeer het Orkest van het Oosten, het Lim-
burgs Symfonie Orkest en verschillende Toonkunstkoren. In 2011 kwam van René Slot samen met Robert Weirauch een 
CD uit van Schubert’s Winterreise.Voor dit jaar staan onder meer liederenrecitals en barokconcerten bij Brussel op het 
programma en de Matthäus Passion met het Limburgs Symfonie orkest. 

 
Bas /bariton Michael Wilmering studeert hoofdvak zang aan het Conservatorium van Utrecht 

bij Henny Diemer, waar hij ook lid is van Studio 32.  

Michael won in 2011 een tweede prijs in de Nationale Ronde van het Stichting Jong Muziekta-

lent Nederland en een prijs van Muziek Centrum Nederland voor de beste vertolking van een 

Nederlands lied. Michael was te horen in de operette l'Ivrogne corrige van Gluck, NozzeDonCosi 

op het Grachtenfestival met Studio 32 en in de opera The old Maid and the Thief van Menotti, 

waar hij voor de rol van Bob een prijs ontving. Samen met pianisten Javier Rameix en Kanako 

Inoue vormt Michael een liedduo waarmee hij optreedt. Michael heeft masterclasses gevolgd bij 

Cynthia Hoffman, Ed Spanjaard, Luca Pisaroni, Roland Hermann en Ruggero Raimondi. 
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De bloemen bij dit concert zijn beschikbaar gesteld door Pels bloemisten 
 
Voor dit concert ontvingen we subsidies van:  
- Gemeente Woerden 
- Prins Bernhard Cultuurfonds 
- VSB Fonds Woerden 
- kfHein, fonds 
- Stichting van der Wel-IJff Fonds 
- Vrienden van Christelijk Oratorumkoor Woerden 
 
Verder dank aan onze kaartverkoopadressen:  
- Sigarenmagazijn Van Tricht en De Wereldwinkel in Maarssen 
- Christelijke Boekhandel De Hoeksteen, Vakdrogist Stouthart en Van Vliet Muziek in Woerden 
 
 

 
    

■ loodgieters  ■ dakdekkers  ■ sanitair- en cv installateurs 
- Installatiebedrijf - winkel /showroom - afhaalmagazijn 

Botnische Golf 3, 3446 CN Woerden 

Tel. (0348) 41 36 01 

Fax  (0348) 41 06 66 

E-mail: info@plompinstallatietechniek.nl 

www.plompinstallatietechniek.nl 
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