
 

Kerk open vanaf 19:30 • Entree: € 22 Voorverkoop € 20 bij 
koorleden COW, Vakdrogist Stouthart, Van Vliet Muziek en 

Christelijke Boekhandel De Hoeksteen te Woerden   
Info: www.COWoerden.nl 

Christelijk Oratoriumkoor Woerden 
met het Nederlands Begeleidingsorkest • 

evangelist: Joost van Velzen tenor • Esther Barten sopraan • 
Kaspar Kröner altus • Jeroen de Vaal tenor • Robbert Muuse bas 

• Joep van Geffen bas • onder leiding van Ronald Threels 

 

Zaterdag 25 maart 2017 • 20:00  
Petruskerk, Kerkplein, Woerden 

Bach 

Johannes 

Passion 



Welkom bij de Johannes Passion in Woerden! 
 
Vier jaar voordat Johann Sebastian Bach de Matthäus Passion 
schreef, voltooide hij de Johannes Passion (BWV 245) binnen drie 
maanden tijd. De ‘Johannes’ is korter en feller en de orkest- en 
koorbezetting is kleiner dan de ‘Matthäus’. Het is vlotter, rauwer 
en volgt uiteraard het evangelie van de apostel Johannes. Bach 
heeft deze dynamische vertelling meesterlijk op muziek gezet. 
 
Na een magistraal en meeslepend openingskoor ‘Herr, unser 
Herrscher’ is het verhaal dramatisch en ingetogen tegelijk. De 
nadruk ligt op de vertelling van het verhaal zelf. Jezus is hier geen 
lijdzaam slachtoffer maar juist strijdbaar. Het koor is niet alleen 
reflectief aanwezig, maar mengt zich actief in het verhaal. De 
koordelen zijn vaak fel en virtuoos en het koor gaat soms ‘bijtend’ 
tekeer tegen Jezus. Daar tegenover staan mooie aria’s als  ‘Es ist 
vollbracht’ en koralen als ‘Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein’. 
 
Het concert is op zaterdag 25 maart in de Petruskerk aan het 
Kerkplein 5 te Woerden. Aanvang 20:00 (kerk open vanaf 19:30).  
De entreeprijs is € 20 in de voorverkoop (€ 22 aan de kerk op de 
avond zelf). Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar via de website, bij de 
koorleden en in Woerden bij Vakdrogist Stouthart, Van Vliet 
Muziek en Christelijke Boekhandel De Hoeksteen. 
 
Op dinsdag 14 maart verzorgt muziekkenner Leo Wolfs een 
presentatie over de Johannes Passion. Deze onderhoudende lezing 
vindt plaats om 20:00 in de Maranathakerk in Woerden. De entree 
is € 12,50. Bezoekt u ook het concert dan geldt een tarief van € 30 
voor de lezing + concert. 
 
Voor meer informatie en kaarten zie www.cowoerden.nl 


