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Johann Sebastian Bach 1685-1750
‘Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist’ BWV 45
Koor: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
Recitatief: Der Höchste läßt mich seinen Willen 
wissen
Aria: Weiß ich Gottes Rechte
Arioso: Es werden viele zu mir sagen an jenem 
Tage

Aria: Wer Gott bekennt aus wahrem 
Herzensgrund
Recitatief: So wird denn Herz und Mund selbst 
von mir Richter sein
Koraal: Gib, daß ich tu mit Fleiß

‘Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott’ 
BWV 127
Aria: Die Seele ruht in Jesu Händen
Recitatief en Aria: Wenn einstens die 
Posaunen schallen
Koraal: Ach Herr, vergib all unsre Schuld

Er is geen pauze in het programma.

MARJOLEINE DE VOS OVER
TROUW ZIJN AAN JEZELF

BEZIN MET BACH



Over Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist
De cantate “Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist”, bestemd voor de 8e zondag na 
Trinitatis, de eerste zondag na Pinksteren, 
werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig in 
1726. Bach schrijft medio 1726 zeven cantates, 
ook wel zijn derde cyclus, op teksten uit de 
in 1705 gepubliceerde bundel cantatetek-
sten door Hertog Ernst Ludwig von Sach-
sen-Meiningen (1649–1706). Tot deze groep 
van tweedelige cantates, uit te voeren voor 
en na de preek, behoort BWV 45. Al deze 
cantates hebben eenzelfde, tweedelige en 
symmetrische structuur: een oud- respectie-
velijk nieuwtestamentische Bijbeltekst aan 
het begin van beide delen, gevolgd door een 
- gespiegelde - recitatief/aria-combinatie en 
een slotkoraal. De cantate is geschreven voor 
tenor-, bas- en alt solisten, een koor en orkest 
van twee dwarsfluiten en hobo’s, strijkers en 
basso continuo.

Over Herr Jesu Christ, wahr’ 
Mensch und Gott
De cantate ‘Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch 
und Gott’ dateert uit het tweede seizoen van 
Johann Sebastian Bachs verblijf als cantor 
van de Thomaskerk in Leipzig. Het kerkjaar 
1724-25 zou zijn meest productieve cantate-
jaar worden. Net als zijn muzikale tegenstem 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) elders 
in Duitsland, wilde ook Bach een complete 
cantatereeks componeren gebaseerd op een 
eenduidig en samenhangend grondplan in 
tekst en muziek. Aan de tekst van de cantate 
BWV 127 ligt een kerklied van de theoloog, 
reformist en schrijver Paul Eber (1511-1569) 
ten grondslag. Het eerste en het laatste 
couplet zijn respectievelijk aan het begin en 
het eind van de cantate letterlijk overgeno-
men. De inwendige structuur van de cantate 
is door het kerklied dat er aan ten grond-
slag ligt, tekstueel bijzonder stevig en wordt 
door het gebruik van de cantus firmus – een 
bestaande melodie van lang aanhoudende 
noten, waarop een nieuwe melodie wordt ge-
componeerd – nog eens extra aangezet.
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MARJOLEINE DE VOS
Marjoleine de Vos is redacteur en columnist 
bij NRC Handelsblad. Ze schreef tien jaar 
lang ook een column voor het opinieweek-
blad VolZin. Ze schrijft over kunst, filosofie, 
literatuur en koken. In het voorjaar van 2018 
verscheen de succesvolle essaybundel ‘Doe je 
best’, die meerdere malen herdrukt werd. Te-
vens schreef ze meerdere succesvolle dicht-
bundels. Haar laatst verschenen dichtbundel 
is ‘Hoe verschillig’ (2021).

MAUD VANHAUWAERT
Maud Vanhauwaert is dichter en theater-
maker. Ze behaalde een masterdiploma Taal- 
en Letterkunde aan de Universiteit van Ant-
werpen en een masterdiploma Woordkunst 
aan het Conservatorium van Antwerpen, waar 
ze nu zelf doceert. Voor haar poëziedebuut 
‘Ik ben mogelijk’ uit 2011 kreeg ze de Vrouw 
Debuut Prijs, voor haar bundel ‘Wij zijn 
evenwijdig_’ de Hughues C. Pernathprijs en 
de Publieksprijs van de Herman De Coninck- 
wedstrijd. In haar werk zoekt ze naar speelse 
theatrale vormen om poëzie publiekelijk te 
maken.

HANS-CHRISTOPH RADEMANN
Hans-Christoph Rademann is al decennia lang 
één van de meest succesvolle Duitse koor-
dirigenten. Van 2007 tot 2015 was hij chef- 
dirigent van het vermaarde RIAS Kammer-
chor. Ook in het buitenland is hij een veelge-
vraagd gastdirigent. In seizoen 2023/24 zal 
hij met de Gaechinger Cantorey alle can-
tates uit Bachs eerste jaar als Thomascantor 
van Leipzig uitvoeren en produceren voor 
Hänssler    Classic. Met het programma “Bach-
Bewegt!” bouwde hij aan de Bach Akademie 
Stuttgart een uitgebreid en uniek onderwijs-
programma op.

NEDERLANDSE BACHVERENIGING
De Nederlandse Bachvereniging is een toon-
aangevend vocaal-instrumentaal ensemble 
van internationale betekenis. De Bachvereni-
ging is opgericht in 1921 en is dus inmiddels al 
ruim 100 jaar oud. Het ensemble is oorspron-
kelijk opgericht om Bachs Matthäus-Passion 
uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden; 
de afgelopen eeuw is de Nederlandse Bach-
vereniging uitgegroeid tot een professionele 
groep spelers, zangers en doorgevers van het 
werk van Bach en zijn tijd- en geestgenoten.
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