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Johann Michael Bach 1648-1694 
Fürchtet euch nicht 

Johann Sebastian Bach 
Und das habt ihr zum Zeichen *
Schaut hin *

Arcangelo Corelli 1653-1713 
Largo (Pastorale) 
uit Concerto Grosso ‘fatto per la notte di Natale’ 

Johann Sebastian Bach 
Und alsobald war *

Heinrich Schütz 1585-1672 
Ehre sei dir Gott 
uit Weihnachts-Historie 

Johann Sebastian Bach 
Und da die Engel *
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem *
Er hat sein Volk *

Jan Baptist Verrijt 1600-1650 
Currite Pastores 

Arcangelo Corelli 
Adagio en Presto 
uit Triosonate opus 3 nr. 4 

Johann Sebastian Bach 
Und sie kamen eilend *
Ich will dich mit Fleiß bewahren *

Cantate Nun komm der Heiden Heiland, BWV 61 

* uit het Weihnachts-Oratorium 
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Na onze eerste teleurstelling – geen Weihnachts- 
Oratorium met Kerst dit jaar – zijn we erg blij dat 
we dit jaar toch Kerst met u kunnen vieren. Al heel 
snel na de vervelende beslissing om onze kerst
tournee af te gelasten, dacht artistiek leider Shunske 
Sato na over wat er dan wél zou kunnen. En zo 
kwam hij tot een klein maar fijn alternatief 
Weihnachts-Oratorium. 

Als basis nam Shunske Sato het kerstverhaal (Lukas 
2: 119) zoals Bach dat in zijn Weihnachts-Oratorium 
door vooral de tenor laat zingen. De aria’s en tutti 
delen van Bach, die grotendeels gebruik maken van 
andere teksten dan het bijbelverhaal en die verdie
ping geven aan de tekst, verving hij door muziek 
van anderen. Zo konden wij ervoor zorgen dat het 
aantal musici op het podium aansloot bij de huidige 
beperkingen. Een nogal praktische werkwijze, maar 
zeker niet ongebruikelijk. Ook in de achttiende 
eeuw moesten musici vaak roeien met de riemen die 
ze hadden. Bach paste zijn eigen composities 
regelmatig aan omdat hij op een andere bezetting 
kon rekenen dan bij de eerste uitvoering. Ook het 

maken van pasticcio’s zoals deze (composities 
waarin werken van verschillende componisten 
worden gecombineerd) was in de achttiende eeuw 
heel gebruikelijk. Het programma sluit af met een 
complete Bachcantate: Nun komm, der Heiden 
Heiland BWV 61. Deze adventscantate uit Bachs 
tijd in Weimar sluit prachtig aan bij de overwegend 
zeventiendeeeuwse sfeer in de rest van het pro
gramma. Wij wensen u met deze hartverwarmende 
muziek mooie kerstdagen en een goed en hoopvol 
nieuwjaar. 

www.bachvereniging.nl

Wij wensen u met deze
hartverwarmende mu-
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en een goed en hoopvol 
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Wie schön leuchtet der Morgenstern voll 
Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die 
süße Wurzel Jesse. 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein 
König und mein Bräutigam, hast mir mein 
Herz besessen. 
Lieblich, freundlich, schön und herrlich, 
groß und ehrlich, reich von Gaben hoch 
und sehr prächtig erhaben. 

Zwingt die Saiten in Cythara und lasst die 
süße Musika ganz freudenreich erschallen, 
dass ich möge mit Jesulein, dem wunder-
schönen Bräutigam mein, in steter Liebe 
wallen. 
Singet, springet, jubilieret, triumphieret, 
dankt dem Herren; 
groß ist der König der Ehren. 

Das neugeborne Kindelein, das herzeliebe 
Jesulein bringt abermal ein neues Jahr, der 
auserwählten Christen Schar. 
Des freuen sich die Engelein, die gerne um 
und bei uns sein, und singen in den Lüften 
frei, dass Gott mit uns versöhnet sei. 

Hoe prachtig straalt de morgenster, vol van 
de genade en de waarheid van de Heer, de 
zoete wortel van Isaï. 
O zoon van David uit de stam van Jacob, 
mijn koning en mijn bruidegom, u hebt 
mijn hart in bezit genomen. 
Liefelijk, vriendelijk, schoon en heerlijk, 
groot en eerlijk, rijk aan gaven, hoog en 
schitterend verheven. 

Bespeel krachtig de snaren van de cither 
en laat de zoete muziek vrolijk weerklinken, 
opdat ik met Jezuke, mijn wonderschone 
bruidegom, in blijvende liefde mag ver-
keren. 
Zing, dans, juich, triomfeer, dank de Heer; 
groot is de Koning der ere. 

Het pasgeboren kindje, dat allerliefste 
Jezuke, brengt weer een nieuw jaar aan de 
uitverkoren christenschare. 
Dat verheugt de engeltjes, die graag 
rondom en bij ons zijn, en vrij in de lucht 
zingen dat God zich met ons heeft ver-
zoend. 

Bach – Wie schön leuchtet der Morgenstern
vertaling: Ria van Hengel 

GEZONGEN
TEKSTEN

Buxtehude – Das Neugeborne Kindelein
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Ist Gott versöhnt und unser Freund, was 
kann uns tun der arge Feind? Trotz Teufel, 
Welt und Höllenpfort, Herr Jesu, du bist 
unser Hort! 
Du bringst das rechte Jubeljahr, was 
trauern wir dann immer dar? Frisch auf, es 
ist jetzt Singens Zeit, Herr Jesu, du wendst 
alles Leid. 

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 Joseph aus Galiläa, 
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische 
Land, zur Stadt David, die da heißet 
Bethlehem; darum, daß er von dem Hause 
und Geschlechte David war, auf daß er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, 
daß sie gebären sollte.

Wie soll ich dich empfangen 
und wie begegn’ ich dir? 
O aller Welt Verlangen, o meiner Seele 
Zier! 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel 
bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und 
wissend sei! 

Is God verzoend en onze vriend, wat kan 
de grote vijand ons dan doen? Ondanks 
duivel, wereld en hellepoort, bent u, Heer 
Jezus, onze toeverlaat! 
U brengt het ware jubeljaar. waarom 
zouden wij dan steeds treuren? Komaan, 
het is nu tijd om te zingen, Heer Jezus, u 
wendt alle leed af. 

En het geschiedde in die dagen dat er 
een bevel uitging van keizer Augustus, 
dat iedereen moest worden ingeschreven. 
En iedereen ging op reis om zich te laten 
inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook ging op weg Jozef uit Galilea, uit de 
stad Nazareth, naar Judea naar de stad 
van David, die Bethlehem heet, omdat hij 
uit het huis en het geslacht van David 
was, om zich te laten inschrijven met 
Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 
zwanger was. 
En toen ze daar waren, kwam het mo-
ment dat ze moest bevallen. 

Hoe moet ik u ontvangen en hoe ont-
moet ik u? 
O, ieders verlangen, o, sieraad van mijn 
ziel! 
O Jezus, Jezus, licht mij zelf bij met de 
fakkel, 
opdat ik weet en begrijp wat u behaagt! 

Bach – Es begab sich aber zu der Zeit

Bach – Wie soll ich dich empfangen 
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Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippen, denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge.  

Er ist auf Erden kommen arm, daß er unser 
sich erbarm‘, und in den Himmel machet 
reich und seinen lieben Engeln gleich. 
Kyrieleis. 
Gelobet seist du, Jesu Christ, daß du 
Mensch geboren bist von einer Jungfrau, 
das ist wahr. Des freuet sich der Engel 
Schar. Kyrieleis 

Ach, mein herzliebes Jesulein, 
mach dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhen in meines Herzen Schrein, 
daß ich nimmer vergesse dein. 

Und es waren Hirten in derselben Gegend 
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 leuchtet um 
sie, und sie fürchten sich sehr. 

Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird. Denn euch ist heute der 
Heiland geboren, welcher ist Christus der 
Herr in der Stadt Davids. 

En zij bracht haar eerste zoon ter wereld en 
wikkelde hem in doeken en legde hem in 
een kribbe, want er was voor hen geen 
plaats in de herberg. 

Hij is arm op aarde gekomen om zich over 
ons te ontfermen, en ons rijk te maken in 
de hemel en gelijk te maken aan zijn lieve 
engelen. Kyrie eleis! Geloofd zij u, Jezus 
Christus dat u als mens bent geboren uit 
een maagd, dat is waar. Dat verheugt de 
engelenschare. Kyrie eleis! 

Ach, mijn allerliefste Jezuke, 
maak een schoon zacht bedje voor jezelf 
om te rusten in de schrijn van mijn hart, 
opdat ik je nooit vergeet. 

En er waren herders in die streek, in het 
omheinde veld, die waakten in de nacht 
over hun kudde. 
En zie, de engel van de Heer kwam naar 
hen toe en het licht van de Heer omstraal-
de hen en zij waren doodsbang. 

Wees niet bang, zie, ik verkondig jullie 
grote blijdschap, die het hele volk ten deel 
zal vallen. Want voor jullie is heden de 
Heiland geboren, die Christus de Heer is in 
de stad van David 

Bach – Und sie gebar ihren ersten Sohn 

Anoniem – Gelobet seist Du Jesu Christ

Franck – Ach mein herzliebes Jesulein

Bach – Und es waren Hirten in derselben Gegend

Bach – Fürchtet euch nicht 
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Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen. 

Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, des 
Herrschaft gehet überall! 
Da Speise vormals sucht ein Rind, 
Da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind. 

Und alsobald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: 

Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, 
und den Menschen ein Wohlgefallen. 

Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: 

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die da geschehen 
ist, die uns der Herr kundgetan hat

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. 

En laat dit het teken zijn: Jullie zullen het 
kind vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in een kribbe. 

Kijk, daar ligt in de duistere stal 
hij die over alles heerst! 
Waar eens een rund zijn voedsel zocht, 
daar rust nu het kind van de maagd.

En plotseling was er bij de engel een 
groot hemels leger dat God loofde en 
sprak: 

Ere zij God in den hoge, en vrede op 
aarde en in de mensen een welbehagen. 

En toen de engelen weer naar de hemel 
voeren, zeiden de herders tegen elkaar: 

Laten wij nu naar Bethlehem gaan om te 
zien wat er is gebeurd en wat de Heer 
ons heeft verkondigd.

Hij heeft zijn volk getroost, 
hij heeft zijn Israël verlost, 
de hulp vanuit Sion gezonden en een 
einde gemaakt aan ons lijden. 
Zie, herders, dat heeft hij gedaan, 
ga, dat treffen jullie aan. 

Bach – Und das habt zum Zeichen

Bach – Schaut hin

Bach – Und alsobald war

Schütz – Ehre sei Dir Gott

Bach – Und da die Engel

Bach – Lasset uns nun gehen gen Bethlehem

Bach – Er hat sein Volk 
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Currite, pastores in Bethlem. 
Nolite timere, quia natus est vobis hodie 
Salvator noster. 
Currite pastores, 
Salvator noster advenit in Bethlem. Venite 
et videamus puerum Iesum in praesipio 
positum, 
et adorantes eum voces nostras iungamus 
vocibus Angelorum. 
Et ipsum laudemus cantantes et dicentes: 
Alleluya. 

Und sie kamen eilend und funden beide, 
Maria und Joseph, dazu das Kind in der 
Krippe liegen. Da sie es aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, welches 
zu ihnen von diesem Kind gesaget war. 
Und alle, für die es kam, wunderten sich 
der Rede, die ihnen die Hirten gesaget 
hatten. Maria aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen. 

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. 

Nun komm, der Heiden Heiland, 
der Jungfrauen Kind erkannt, 
des sich wundert alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 

Haast je naar Bethlehem, herders. 
Vrees niet, want vandaag is voor jullie 
geboren onze verlosser. 
Haast je, herders, onze verlosser is geko-
men in Bethlehem. 
Kom en laten we gaan kijken naar het 
kindje Jezus dat in zijn kribbe ligt, 
en laten we hem aanbidden en onze 
stemmen voegen bij de stemmen van de 
engelen. En laten we hem prijzen, zingend 
en zeggend: Halleluja. 

En zij gingen haastig en vonden hen 
beiden, Maria en Jozef, en ook het kind, 
liggend in de kribbe. En toen ze het hadden 
gezien, vertelden ze overal wat er over dat 
kind tegen hen was gezegd. En iedereen 
die het hoorde verwonderde zich over het 
verhaal dat de herders hadden verteld. En 
Maria bewaarde al die woorden en over-
woog ze in haar hart. 

Ik wil u ijverig bewaren, 
ik wil hier voor u leven, 
naar u wil ik heengaan, 
met u wil ik ten slotte zweven vol vreugde, 
tijdloos, 
daarginds in het andere leven

Kom nu, verlosser van de volken, erkend als 
het kind van een maagd; iedereen is 
verbaasd dat God zo’n geboorte voor hem 
heeft beschikt.

Verrijt – Currite pastores

Bach – Und sie kamen eilend

Bach – Ich will dich mit Fleiss bewahren

Bach – Nun Komm, der Heiden Heiland
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Der Heiland ist gekommen, hat unser 
armes Fleisch und Blut an sich genommen 
und nimmet uns zu Blutsverwandten an. 
O allerhöchstes Gut, was hast du nicht an 
uns getan? Was tust du nicht noch täglich 
an den Deinen? Du kömmst und lässt dein 
Licht mit vollem Segen scheinen

Komm, Jesu, komm zu deiner Kirche und 
gib ein selig neues Jahr! 
Befördre deines Namens Ehre, 
erhalte die gesunde Lehre 
und segne Kanzel und Altar. 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
So jemand meine Stimme hören wird und 
die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen 
und das Abendmahl mit ihm halten und er 
mit mir.

Öffne dich, mein ganzes Herze, Jesus 
kömmt und ziehet ein. 
Bin ich gleich nur Staub und Erde, 
will er mich doch nicht verschmähn, seine 
Lust an mir zu sehn, 
daß ich seine Wohnung werde. 
O wie selig werd’ ich sein! 

Amen, amen! 
Komm, du schöne Freudenkrone, 
bleib nicht lange! 
Deiner wart ich mit Verlangen. 

De verlosser is gekomen, heeft ons vlees 
en bloed op zich genomen en neemt ons 
aan als zijn bloedverwanten. 
O allerhoogste goed, wat heeft u niet 
voor ons gedaan? Wat doet u niet nog 
dagelijks voor de uwen? U komt en laat 
uw licht met rijke zegen schijnen. 

Kom, Jezus, kom naar uw kerk en geef 
ons een zalig nieuw jaar! 
Bevorder de eer van uw naam, bewaar de 
gezonde leer 
en zegen kansel en altaar. 

Zie, ik sta voor de deur en klop aan. Als 
iemand mijn stem hoort en de deur 
opendoet, dan zal ik bij hem binnengaan 
en met hem het avondmaal delen en hij 
met mij. 

Open je, mijn hele hart, 
Jezus komt om er zijn intrek te nemen. 
Ook al ben ik maar stof en aarde, 
toch wil hij mij niet versmaden, 
maar met welgevallen zien 
dat ik zijn woning word. 
O wat zal ik gelukkig zijn! 

Amen, amen! 
Kom, mooie vreugdekroon, 
blijf niet lang weg! 
Ik wacht op u met verlangen. 

Recitatief Tenor 

Aria Tenor 

Recitatief Bas 

Aria Sopraan 

Koor 
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Nederlandse Bachvereniging
• de Nederlandse Bachvereniging is al zo’n eeuw dé uitvoerder van Bachs MatthäusPassion in de Grote Kerk 
 in Naarden
• tegenwoordig brengt de NBV al het werk van Bach en zijn tijd en geestgenoten en plaatst dat in een 
 context, het hele jaar door, in binnen en buitenland 
• sinds de oprichting is de NBV geleid door Johan Schoonderbeek, Evert Cornelis, Anthon van der Horst, 
 Charles de Wolff en Jos van Veldhoven
• Jos van Veldhoven transformeerde de NBV tot een toonaangevend vocaalinstrumentaal barokensemble dat  
 op historische instrumenten speelt
• sinds seizoen 20182019 staat de NBV onder leiding van concertmeester Shunske Sato
• andere gastdirigenten waren en zijn Jos van Veldhoven, Peter Dijkstra, Iván Fischer, Lars Ulrik Mortensen, 
 HansChristoph Rademann, Ed Spanjaard, Masaaki Suzuki en Gustav Leonhardt 
• in 2013 begon de NBV met het megaproject All of Bach, het uitvoeren en opnemen van alle werken van 
 Johann Sebastian Bach, toegelicht door de musici en met achtergrondinformatie
• met het Young Bach Fellowship biedt de NBV een podium aan jonge musici die zich willen bekwamen in de  
 barokmuziek
• NBV trekt talrijke scholieren met het educatieprogramma ‘Oog in oog met de MatthaüsPassion’

Shunske Sato, leiding/viool
• Shunske Sato (1984) is met ingang van seizoen 20182019 artistiek leider van de Nederlandse 
 Bachvereniging
• leidt de NBV vanaf de eerste lessenaar
• tevens concertmeester van Concerto Köln, regelmatig leider van het Freiburger Barockorchester
• studeerde aan Juilliard School New York, in Parijs en München, bij Dorothy DeLay, Masao Kawasaki, 
 Gérard Poulet en Mary Utiger
• won in 2010 publieksprijs en tweede prijs van het Johann Sebastian Bach Concours in Leipzig
• soleerde wereldwijd, o.m. met orkest van de Deutsche Oper in Berlijn, het NHK Symphony Orchestra, het 
 Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München, de Academy of Ancient Music en The 
 Australian Brandenburg Orchestra
• werkte samen met dirigenten Richard Egarr, Christopher Hogwood, Václav Luks, Kent Nagano en Jos van 
 Veldhoven
• Shunske Sato is hoofdvakdocent barokviool aan het Conservatorium van Amsterdam

BIOGRAFIEËN
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Nederlandse Bachvereniging
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BEZETTING 

Shunske Sato  viool en leiding 

vocaal ensemble 
Lauren Armishaw, sopraan 
Amelia Berridge, sopraan 
Michaela Riener, alt 
Oscar Verhaar, alt 
Adriaan de Koster, tenor 
João Moreira, tenor 
Matthew Baker, bas 
Donald Bentvelsen, bas 

orkest 
Shunske Sato, viool 
Sayuri Yamagata, viool 
Staas Swierstra, altviool/viool 
Lucia Swarts, cello 
Robert Franenberg, contrabas 
Leo van Doeselaar, orgel 


