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Dames en heren, 
 
Wat zou de paastijd zijn zonder de Matthäus of de Johannes Passie? 
Voor de leden van Soli Deo Gloria is deze band al vele jaren onverbrekelijk. 
Al 25 jaar aaneen om exact te zijn, en wel met de Johannes Passie. 
Voor 1982 stond deze Passie ook wel eens op het repertoire (van een 
oratoriumkoor dat 90 jaar bestaat mag je dat ook minimaal verwachten), maar 
in 1982 werd besloten om hier een jaarlijkse traditie van te maken. 
Nu lijkt het misschien wat saai om ieder jaar hetzelfde te zingen (afgezien van 
het najaarsconcert), maar niets is minder waar. Ieder jaar, zo half februari, als 
de repetities voor de Johannes weer beginnen, wordt er weer met evenveel 
enthousiasme gerepeteerd als de eerste keer. 
Het is een soort "thuiskomen" en het lijkt iedere keer nog weer meer voldoening 
te geven. 
Verder in dit programma wordt op het ontstaan van deze traditie nog een 
terugblik gegeven. Tevens treft u een stukje geschiedenis aan over het ontstaan 
van de Johannes Passie. 
 
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt er, voor de koorleden, een CD opname 
gemaakt. Vanzelfsprekend bent u een voorbeeldig publiek dat let op mobieltjes, 
kuchjes, schuivende stoelen etc. Zou u ook extra attent willen zijn op 
koffiekopjes die na de pauze onder de stoel worden gezet en waar uw 
achterbuurman of -vrouw onbedoeld tegenaan kan schoppen? Alvast hartelijk 
bedankt! 
 
Ik wens u een "goede" avond in deze goede week. 
 
 
 
Kees Molenaar 
voorzitter
 



 2 

Johannes Passion, BWV 245 
Johan Sebastian Bach 
(1685 – 1750) 

Uitvoerenden 
Diane Verdoodt – sopraan 
Liesbeth v.d. Loop – alt 
Jeroen de Vaal – tenor (aria's) 
Igor Bogaert – bas (aria's) 
Ludwig van Gijsegem – 

tenor (Evangelist) 
Jelle Draijer – bas (Christus) 
 
Margriet Verzijl – luit 
Takeshi Sudo – viola da gamba 
Beitske Verheij – continuo cello 
Aukje Broers – orgel 
 
Noordhollands Bach Orkest 
 
C.O.V. Soli Deo Gloria 
 
Algehele leiding: Marcel Joosen 
 
Locatie 
Oosterkerk te Hoorn
 
 



 3 

 



 4 

 



 5 

 
De geschiedenis van de Johannes Passion 
 
Algemeen 
Een passie is een muziekstuk dat gaat over het lijden van Christus. Al in de 
middeleeuwen werden passies gezongen. Op Palmzondag de passie volgens 
Matthäus, dinsdags daarna volgens Marcus, woensdags volgens Lucas en op 
Goede Vrijdag volgens Johannes. Het verhaal werd op gregoriaanse wijze 
gezongen. Het grootste deel van een zin werd op één toon gezongen, met aan 
het eind ervan een eenvoudige melodische formule. 
In de tiende eeuw schijnt men door kostumering en actie verschillende episoden 
uit het lijdensverhaal tot kleine dramatische scènes te maken. In de late 
middeleeuwen wordt de eenstemmige gregoriaanse zang verrijkt door 
meerstemmigheid. Een van de oudste "motetpassies" is van de Nederlander 
Jacob Obrecht. 
De passie ontwikkelt zich verder en vindt zijn hoogtepunt ten tijde van 
J.S. Bach. 
De gebruikte teksten komen rechtstreeks uit de bijbel (de evangeliën) of van 
een dichter die de gebeurtenissen "becommentarieert". 
Als muzieksoort komen voor: 
koorzang, onder te verdelen in 

• zelfstandige koren 
Een voorbeeld hiervan is het openingskoor van de Johannes Passion: nr. 1,  
Herr, unser Herrscher. 

• koralen 
Dit zijn meerstemmige koorwerken, waarvan de melodie een van oudsher 
bekend kerklied is. In de Johannes Passion zijn veel koralen, bijvoorbeeld 
nr. 7, O große Lieb', o Lieb' ohn' alle Maße. 

• het koor als begeleider 
Soms treedt het koor op als begeleider van een solist. Dat is het geval in 
nr. 60: Mein teurer Heiland, laß dich fragen. 

 
solozang, te onderscheiden in 

• aria's 
Deze hebben vaak een beschouwende tekst. In de Johannes Passion komen 
ze (uiteraard) voor. Alle solostemmen hebben één of meerdere aria's. Zo 
ook de sopraan in nr. 13, Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. 

• recitatieven 
Dit zijn delen, waarin het verhaal verteld wordt. De hoofdrollen worden 
hierin gespeeld door de verteller (Evangelist) en Christus. Deze twee 
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figuren treden bijvoorbeeld op in nr. 2, Jesus ging mit seinen Jüngern. 
Soms treden nog andere figuren op: knechten, een vrouw, Judas, etc.. 

 
De Passionen van Johann Sebastian Bach 
Vraag iemand naar een passie van Johann Sebastian Bach en hij zal de 
Matthäus Passion noemen. 
Volgens de necrologie van Forkel zou Bach echter vijf passies hebben 
gecomponeerd: de Matthäus Passion, de Johannes Passion, de Lukas Passion, 
de Markus Passion en nog een onbekende passie. 
De echtheid van de Lukas Passion wordt ernstig in twijfel getrokken. Men is het 
er vrijwel over eens, dat de muziek die ons overgeleverd is, niet door Bach 
gecomponeerd is. Johann Sebastian Bach heeft deze muziek waarschijnlijk 
overgeschreven uit een ons onbekend werk. Halverwege heeft zijn zoon Carl 
Philipp Emanuel Bach dit werkje overgenomen. Zie hiervoor de twee 
afbeeldingen hieronder. 
 

 
De Lukaspassion; eerste bladzijde in het handschrift van Johann Sebastian 
Bach. 
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Pagina 53 van de partituur van de Lukas Passion. Aan de sleutels en vele 
andere details is te zien dat dit niet het handschrift is van Johann Sebastian 
Bach; maar van zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach. 
 
Van de Markus Passion is geen muziek meer overgeleverd. Alleen het 
tekstboek is ons bekend. Later hebben diverse musici geprobeerd deze tekst 
toch tot klinken te brengen via een reconstructie. Hiervoor gebruikte men 
bijvoorbeeld andere stukken van Bach, waarop de tekst (ook) paste. De 
ontbrekende muziek werd "geleend" van andere componisten of door henzelf 
gecomponeerd (ook Ton Koopman heeft bijvoorbeeld zo'n reconstructie 
gemaakt). 
Van de vijfde passie ontbreekt ieder spoor. 
Blijven ons eigenlijk over: twee passies van Bach, de Matthäus en de Johannes. 
 
De Johannes Passion 
Bach begon in 1723 zijn werk als cantor in Leipzig. Daardoor was hij onder 
andere verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de beide hoofdkerken van de 
stad. Elke zondag moest een muziekwerk in de hoofdkerken uitgevoerd worden. 
Dat was orgelmuziek en een cantate. Die schreef Bach zelf of gebruikte 
materiaal van andere componisten. Van de muziek op kerkelijke hoogtijdagen 
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werd meer verwacht. Dus in het jaar na zijn aantreden stond Bach ook voor de 
opgave een groot werk te componeren. Ook hij schreef een passie. Daarmee 
volgde hij een traditie die al in Leipzig bestond. In 1717 werd er al een passie 
uitgevoerd in Leipzig. En in 1721 werd door Telemann een passie in de 
Thomaskirche (de hoofdkerk van Leipzig) uitgevoerd. 
Als men de Johannes Passion beluistert, moet men eigenlijk in het achterhoofd 
houden dat het gebruiksmuziek is: het werd gebruikt in een kerkdienst. Tussen 
de twee delen van de Johannes Passion (die toch samen bijna twee uren duren) 
werd er door de dominee in Leipzig een preek gehouden. Deze preek duurde 
meestal ongeveer een uur! 
 
De Johannes Passion is ons in vijf versies overgeleverd. Bach beschouwde de 
Johannes Passion dus geenszins als een tweederangs stuk, dat na één uitvoering 
in een la verdween. Hij bleef er zijn hele leven aan schaven. 
 
Deze passie is voor het eerst uitgevoerd in de vesperdienst op Goede Vrijdag 
1724 in de Nikolaikirche in Leipzig. Deze uitvoering was de voortzetting van 
een gebruik, dat door de voorgangers van Bach begonnen werd. Het was Bachs 
eerste grote kerkmuziek sinds hij in 1723 als Thomascantor in Leipzig 
begonnen was. 
 
In 1725 volgde een compleet veranderde versie. Er werden onder andere twee 
grote koraalbewerkingen in verwerkt. Eén daarvan was O Mensch, bewein' 
dein' Sünden groß, die hij later gebruikte in de Matthäus Passion. 
 
Een derde versie volgde enkele jaren na de voltooiing van de Matthäus Passion. 
In deze versie verwijderde Bach een aantal stukken, waarvan de tekst eigenlijk 
uit het evangelie van Matthäus kwam. 
 
De vierde versie kwam in 1739 tot stand, waarin Bach de stuctuur van de 1724 
versie herstelde. Verder werden diverse wijzigingen aangebracht. Deze versie is 
echter nooit voltooid: Bach stopte na het tiende nummer. Interessant is een 
verhaal uit de biografie van Christoph Wolff hierover: 

… Mogelijk brak Bach zijn werk af vanwege een onplezierige affaire in de 
lente van 1739, want de stadsklerk noteerde op 17 maart van dat jaar, 
precies tien dagen voor Goede Vrijdag: 

… "In opdracht van de nobele en uiterst wijze raad ben ik naar de 
heer Bach alhier gegaan en heb hem uitgelegd dat de muziek die hij 
van plan is uit te voeren op de komende Goede Vrijdag niet uitgevoerd 
mag worden totdat daarvoor toestemming is ontvangen. Daarop 
antwoordde hij: het was altijd zo gegaan; het kon hem niets schelen, 
omdat hij er toch niets voor kreeg en het was hem alleen maar tot last; 
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hij zou de superintendent laten weten dat het hem verboden was; en 
als er bezwaar werd gemaakt vanwege de tekst, dan diende in 
aanmerking genomen te worden dat die al een aantal malen was 
uitgevoerd." … 

Dit incident, dat door de burgerlijke en niet door de kerkelijke autoriteiten 
werd veroorzaakt, was duidelijk een zaak van bestuurlijk toezicht. We 
weten niet of Bach uit kwaadheid de uitvoering van zijn eigen muziek 
annuleerde, en of hij op het laatste moment een ander werk uitvoerde, zoals 
Telemannns Brockes-Passion die hij omstreeks deze tijd moet hebben 
gedirigeerd. ...  

 
De laatste versie werd uitgevoerd in 1749, de een na laatste Goede Vrijdag die 
Bach zou meemaken. Deze versie lag dicht bij de 1724 versie, maar hij 
gebruikte meer musici voor deze uitvoering. 
C.O.V. Soli Deo Gloria zingt deze laatste versie. 
Na de restauratie van de Oosterkerk te Hoorn is onder de bezielende leiding van 
Hans van Steenbergen en Aukje Broers in 1982 een begin gemaakt met de 
inmiddels niet meer weg te denken traditie van de jaarlijkse uitvoering van de 
Johannes Passion van Bach. Talloze solisten en instrumentalisten hebben hier 
in de loop der jaren medewerking aan verleend. 
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Het openingskoor van de Johannes Passion in Bachs handschrift 
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Hetzelfde openingskoor, maar nu in de uitgave van Bärenreiter Verlag 
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Accountantskantoor

Registeraccountant
J.K. Bischoff

Orionstraat 21
1622 BR  Hoorn

tel. 0229 - 24 09 55
fax 0229 - 24 79 31

 
 
Soli Deo Gloria en 25 jaar de Johannes Passion 
 
Het lijkt nog maar zo kort geleden: 1982, het jaar van de start van deze traditie. 
In 1982 was de Oosterkerk gerestaureerd in de vorm zoals we die nu kennen. 
Niet dat daarmee het werk klaar was; dit soort gebouwen eist nu eenmaal forse 
bedragen voor de instandhouding. En soms komen de kosten uit een 
onverwachte hoek; denk aan de bestrijding van de bonte knaagkever nog kort 
geleden waarvoor de hele kerk "ingepakt" en warm gestookt moest worden. 
Terug naar 1982. Na meer dan 25 jaar dicht te zijn geweest werd de restauratie 
van de Oosterkerk afgerond. Om deze te bekostigen werden ook zogenaamde 
"puinconcerten" gegeven. De naam zegt genoeg. Toenmalige bestuursleden en 
dragende krachten achter deze restauratie zoals Hans Schipper,Gerard van 
Ophem en last but not least John Lamers vatten met Aukje Broers (toen en nu 
de stuwende kracht achter Soli Deo Gloria) het plan op om te komen tot een 
jaarlijkse uitvoering van de Johannes. Voor de dekking van het tekort 
(subsidies werden toen nog niet gegeven) werd het Johannes Passiefonds 
opgericht. Dit was een aparte stichting die uitsluitend de financiering van de 
uitvoeringen ten doel had. Het fonds deed een beroep op het Hoornse 
bedrijfsleven om de (aanzienlijke) tekorten te dekken. 
Uit het feit dat ook in de jaren na 1982 uitvoeringen plaats bleven vinden 
mogen we concluderen dat het bedrijfsleven het koor destijds niet in de steek 
liet. 
Opmerkelijk is dat het verzoek om financiële ondersteuning een coproductie 
was van het bestuur van de Oosterkerk en het koor. 
Van die tijd dateert ook de perfecte samenwerking. Niet voor niets is de 
Oosterkerk sinds 1983 de vaste locatie van alle uitvoeringen. En niet te 
vergeten de kerstmarkt natuurlijk! 
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Kaart en recensie eerste uitvoering in 1982  
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Houdt u van zingen? 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! 
Vooral onze mannenstemmen kunnen uitbreiding gebruiken. 

U kunt vrijblijvend eens een paar avonden komen luisteren en 
meezingen. 

Voor het volgende najaarsconcert op 18 november 2007 
studeren wij o.a. het 

 
Magnificat van John Rutter 

en 
Five mystical songs van Ralph Vaughan Williams in. 

 
Daarnaast voeren wij ook uit 

Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68 van J.S. Bach 
 
 
 

Onze repetitie is 
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 

 
adres: West-Friese Vrije School Parcival 

Nachtegaal 146 
Hoorn 

 
U kunt Soli ook steunen door donateur te worden: 

gironummer 455446 
t.n.v. de penningmeester van Soli Deo Gloria 

te Hoorn 
onder vermelding van "donatie" 

 
 

Wilt u meer informatie, bel dan met de voorzitter, 
de heer K. Molenaar, tel. 0228-313280 

 
 

Bezoek ook eens onze homepage: 
www.solideogloria-hoorn.nl 
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van 
• Provincie Noord-Holland 
• Gemeente Hoorn 
• onze adverteerders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
grafische verzorging: Jaap Hardy 


