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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.

Een magnificat als alpha, een magnificat als omega
Het magnificat, de lofzang van Maria, markeert begin en slot van 
dit concert. Hoeveel magnificats in de loop van de eeuwen ge-
schreven zijn is niet te becijferen, maar het moeten er duizenden 
zijn. Logisch, omdat de lofzang van Maria een belangrijke plaats 
inneemt in de vespers. Als voorlaatste onderdeel van het officie, 
de dagelijkse gebedencyclus die monniken elke dag doorlopen, 
vormt het vaak het luisterrijke hoogtepunt van die vesperdienst. 
De tekst stamt uit Lucas 1:46-55. Daarin beantwoordt Maria de 
begroeting van Elisabeth, moeder van Johannes de Doper, met 
een lofzang op God. Zijn naam dankt de lofzang aan de aanhef 
‘Magnificat anima mea Dominum - Mijn ziel maakt groot de Heer’. 
Dramatische frases als ‘Hij heeft hoogmoedigen uiteen gedreven 
/ Heersers heeft hij van hun troon gestoten en nederigen ver-
heven’ bieden uitgelezen mogelijkheden voor een levendige tekst-
schildering. Waarna de tekst besluit met de kleine doxologie, de 
lofprijzing aan het adres van de Drie-eenheid, met de toevoeging: 
‘Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen.’ Na een langdurige loopbaan in het gregoriaans 
ontwikkelde het magnificat zich in de vijftiende en zestiende 
eeuw tot de meest polyfoon gezette tekst, op het ordinarium na 
(de vaste Misteksten als Kyrie, Gloria etc.). Heinrich Schütz 
schreef er zes in totaal. Vijf in de Duitse vertaling van Luther, 
Meine Seele erhebt den Herren, waarvan er overigens twee verloren 
gingen. En eentje in het Latijn, het Magnificat dat vandaag de 
spits afbijt.

Schütz’ Magnificat 
Traditiegetrouw wordt Schütz beschouwd als een van de drie 
S’en uit de vroege barok, samen met Samuel Scheidt en Johann 
Hermann Schein. Drie grote namen die tijdens die zeventiende 
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62e seizoen 24 december 2022Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Webcast en 
NPO 2 Extra
Een videoregistratie van 
dit concert wordt recht-
streeks uitgezonden via 
internet. Op maandag 
2 januari 2023 (13.45 uur) 
volgt een herhaling op het 
digitale themakanaal 
NPO 2 Extra. De opname 
wordt ook op YouTube 
geplaatst.
 NPORADIO4.NL/LIVE
 YOUTUBE.COM/NPORADIO4

Een nieuw vioolconcert met Leila Josefowicz
14 januari 14.15 uur, Concertgebouw Amsterdam
13.40-14.05 uur: Frederike Berntsen in gesprek met Robin de Raaff

Radio Filharmonisch Orkest 
Karina Canellakis dirigent
Leila Josefowicz viool

De Raaff Sfera (opdrachtwerk NTR ZaterdagMatinee - 
wereldpremière)
Grime Vioolconcert (Nederlandse première)
Brahms Tweede symfonie

Helen Grimes Vioolconcert wordt voor het eerst op 
Nederlandse bodem gespeeld door Leila Josefowicz. 
Karina Canellakis dirigeert bovendien Brahms’ Tweede 
symfonie en een Robin de Raaff-première.

De Raaff en Zimmermanns tijdgevoel 
In zijn orkestwerk Sfera brengt Robin de Raaff een eer-
betoon aan zijn collegacomponist Bernd Alois Zimmer-
mann. Meer specifiek knoopt hij aan bij diens ideeën over 
een ‘bolvormige tijd: waarin verleden, heden en toekomst 
zich gelijktijdig ontvouwen. Oorspronkelijk stond de 
première van Sfera gepland voor 2020, het vijftigste 
sterfjaar van Zimmermann. Liet het groot bezette werk 
zich toen niet uitvoeren in anderhalvemeteropstelling, 
tijdens dit concert klinkt alsnog de wereldpremière. 

Grime en Brahms 
De Schotse Helen Grime schreef met haar Vioolconcert 
een werk van uitersten. Gewelddadige, virtuoze muziek 
die het hele bereik van de viool bestrijkt, wordt gecon-
trasteerd met delicaat filigraanmateriaal. Dat ook vóór 
corona premières weleens werden uitgesteld, leert de 
Tweede symfonie van Johannes Brahms. Volgens de 
Amerikaanse musicoloog Walter Frisch werd het werk 
in 1877 op de lange baan geschoven, omdat de Wiener 
Philharmoniker te druk waren met repetities voor Wag-
ners Das Rheingold.
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4 5hem een contract aan. Hij zal er het grootste deel van zijn leven 
verblijven – enkele kortere oponthouden elders uitgezonderd, 
waaronder Italië (1628-1629) en Denemarken (1634 en 1642-1634). 
Daarnaast onderhoudt hij ook professionele contacten met 
Hildesheim en Hannover. Ook al domineert in de protestantse 
delen van Duitsland de volkstaal in de sacrale muziek, Schütz 
verklankt ook Latijnse teksten, zoals het motet O bone Jesu laat 
horen. Én dus het Magnificat. In dat laatste werk trekt Schütz 
alle registers open om de tekst muzikaal te illustreren. Zo hoor 
je bij het ‘Dispersit superbos’ (‘Hij heeft hoogmoedigen uiteen-
gedreven’) snelle notenwaarden, afgevuurd als mitrailleursalvo’s. 
Bij het ‘Deposuit potentes’ (‘Heersers heeft hij van hun troon 
gestoten’) overheersen dalende lijnen, bij het ‘Exaltavit humiles’ 
(‘Nederigen heeft hij verheven’) stijgende. En wanneer al eerder 
in de zinsnede ‘Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 
generationes’ klinkt, illustreert Schütz dat ‘beatam me dicent’ 
(‘Zullen mij voortaan gelukkig prijzen’) met een serene, homo-
foon gezette passage.

De Weihnachtshistorie
Hoezeer de Italiaanse stijl het werk van Schütz beïnvloedt, is 
duidelijk te beluisteren in zijn Weihnachtshistorie. Om het even of 
het gaat om de recitatieven, of om de virtuoze benadering van 
bepaalde passages, zoals bijvoorbeeld het intermedium waarin de 
Engel Jozef aanspreekt: ‘Stehe auf, Joseph’, of de tekstschildering, 
bijvoorbeeld de chromatiek op ‘Weinens’ in het recitatief ‘Und 
er stund auf und nahm das Kindlein’. Niet voor niets merkte de 
componist zelfbewust op dat dit de eerste uitgave is in Stylo 
recitativo, die “bisshero in Teutschland […] in Druck noch nie’ 
erschienen sei”. Het moet een laat werk zijn geweest, waarschijn-
lijk voor de kerstviering van 1660, uit te voeren in de kapel van 
Johann Georg II, de keurvorst van Saksen. 
Schütz’ Weihnachts historie is gebaseerd op de Lutherse vertaling van 
de Evangelieteksten van Lucas 2:1-21 en Matteüs 2:1-23, en bestaat 
uit acht intermedia die afgewisseld worden met recitatieven. Het 
werk werd – deels – gepubliceerd in 1664, te weten enkel de reci-
tatieven van de Evangelist. De rest circuleerde in handschriften, 
en Schütz geeft aan dat de ontbrekende delen konden worden 
verkregen bij de Thomaskantor in Leipzig of de organist van de 
Dresdner Kreuzkirche.

eeuw de Duitse barokmuziek mede vorm hebben gegeven. Ze 
worden alle drie geboren in de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw, Schütz exact een eeuw vóór Johann Sebastian Bach. Hij 
krijgt zijn vorming voornamelijk in Kassel. Maar in 1609 vinden 
we hem in Venetië waar hij studeert bij Giovanni Gabrieli en 
kennismaakt met het Italiaanse virtuoze idioom. Én met de 
monumentale muziekstijl in de San Marco, met zijn beroemde 
dubbelkorigheid. Als Schütz terugkeert is hij aanvankelijk weer 
werkzaam in Kassel, maar dan biedt de keurvorst van Dresden 

Heinrich Schütz, 1672



6 7het Oostenrijkse leger brand waardoor veel handschriften en 
andere documenten verloren gingen. Maar wat we wél weten: 
tijdens een bezoek aan Dresden heeft Hammerschmidt werken 
van Schütz en Italiaanse musici gehoord. Ook zou hij contact 
hebben onderhouden met Johann Rosenmüller in Leipzig. 
Zijn roem als organist – en dientengevolge het bijna-monopolie 
dat hij moet hebben genoten – wordt gedocumenteerd door de 
Görlitzer organist Johann Heigius. Die verwijt “de bekende 
Hammerschmidt in Zittau, die toch rijk is” dat hij het niemand 
anders toestaat zich met het orgel te bemoeien. In 1675 sterft 
Hammerschmidt en zijn grafsteen duidt hem aan als de ‘Orpheus 
van Zittau’. 
Orgelwerken zijn niet overgeleverd, vocale composities des te 
meer. Er zijn liederen, madrigalen en daarnaast veertien delen 
met geestelijke werken, een slordige vierhonderd in aantal. Vanaf 
1639 verschenen vijf delen Musicalische Andachten. In de in 1646 en 
1652 gepubliceerde Vierter en Fünffter Theil vinden we de van-
daag ten gehore gebrachte werken; Freude, Freude grosse Freude 
zesstemmig, de andere twee achtstemmig. Niet ten onrechte is 
opgemerkt dat Hammerschmidt in deze motetten duidelijk laat 
horen hoezeer hij beïnvloed is door het Italiaanse madrigaal; een 
aantal werken wordt ook betiteld als geestelijke madrigalen. 
Wie hem daarnaast inspireerde? Dat is te lezen in het voorwoord 
van de vijfde bundel. Daarin verwijst Hammerschmidt naar 
Schütz’ Geistliche Chor-Musik uit 1648. De waardering is overigens 
wederzijds, want de oude meester ondertekent het voorwoord 
van deze collectie genereus: “Aus guter Affection und Freund-
schafft gestellet von Heinrich Schütßen”. Deze voorkeur voor 
het madrigaleske, met meerstemmigheid en dansante invloed, 
klinkt het sterkst door in Freude, Freude grosse Freude. 
Naast de meer polyfoon gedachte madrigalen belijdt Hammer-
schmidt in het voorwoord van de vijfde bundel ook zijn liefde 
voor het moderne Italiaanse concerto. Dit omdat dit genre, met 
zijn beter verstaanbare tekst, de hoogste lof verdient: “Niet 
alleen omdat daarin zangers de tekst duidelijk en helder verstaan-
baarder maken, maar ook omdat hun zoetheid gewoonlijk een 
bijzondere devotie oproept bij de luisteraar.” Echo’s van deze 
concertante stijl zijn te horen in Ehre sei Gott in der Höhe, hoewel 
dat anderzijds ook de typische imitatorische technieken van de 
oudere stijl laat horen.

Al werkte hij in een protestantse omgeving, Schütz verbond 
moeiteloos elementen uit het in zijn contreien beleden geloof met 
het Italiaanse katholicisme. Dat land, met zijn (kerk)muzikale 
traditie, beschouwde hij bovendien als “het echte universum van 
muziek”. Vandaar dat hij tal van Latijnse teksten op muziek 
zette, zoals we al zagen bij het Magnificat. Ook O bone Jesu behoort 
tot deze categorie. Het is een concerto; in Italië werden de grego-
riaanse antifonen die de vesperpsalmen omlijstten vaker ver-

vangen door zulke 
composities waarin 
de verstaanbaarheid 
op de eerste plaats 
komt en de solo-

stem(men) vaker ruimte krijgen voor virtuoze omspelingen. De 
italianità is in Schütz’ compositie overduidelijk aanwezig: al in 
de eerste maten herken je de stijl van Monteverdi, die Schütz 
ontmoette tijdens zijn tweede Italiaanse reis.

Andreas Hammerschmidt, in zijn tijd ‘weltberühmt’ 
Over Andreas Hammerschmidt is bijzonder weinig bekend; om te 
beginnen zijn de kerkregisters van de protestantse gemeenschap 
in zijn geboorteplaats verloren gegaan. Hij moet een grote repu-
tatie gehad hebben, afgaande op de gedrukte muziekbronnen en 
tal van loftuitingen. Dichter Johann Rist verwijst naar hem als 
‘weltberühmt’. Heinrich Schütz was ook zeer over Hammer-
schmidt te spreken, getuige de lofprijzing van zijn hand. 
Geboren in 1611 of 1612 in het Boheemse Brüx (tegenwoordig 
Most in Tsjechië) verkaste Hammerschmidt al op jonge leeftijd 
naar het Saksische Freiberg, ten gevolge van de Dertigjarige 
Oorlog. Zijn ouders waren immers protestants, en toen Bohemen 
weer katholiek werd besloot zijn vader zijn heil elders te zoeken. 
Gegevens over Andreas’ opleiding zijn schaars. Waarschijnlijk is 
hij in de leer geweest bij een van de in Freiberg werkzame musici; 
in die context worden verscheidene namen genoemd. Zijn eerste 
aanstelling verwierf de jonge Hammerschmidt in 1635, als 
organist in die stad. Hij zou er twee jaar later ook trouwen. Weer 
twee jaar later volgde zijn aanstelling als organist van de Johannes-
kerk in Zittau. Daarna was hij 35 jaar in dienst van die stad, en 
hij componeerde er het leeuwendeel van zijn oeuvre. Helaas was 
het lot Zittau slecht gezind: tijdens de Zevenjarige Oorlog stichtte 

Andreas Hammer-
schmidt, 1646

Italië, met zijn (kerk)muzikale traditie, beschouwde 
Schütz als “het echte universum van muziek”.
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Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn hart juicht om God, 
mijn redder.
Hij heeft oog gehad voor mij, 
zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij 
voortaan gelukkig prijzen.
Ja, grote dingen heeft de Machtige 
voor mij gedaan, heilig is zijn naam,
en barmhartig is hij 
van geslacht op geslacht
voor al wie hem vereert.
Hij heeft Zijn macht en de kracht 
van Zijn arm getoond,
heeft hoogmoedigen uiteengedreven.
Heersers heeft hij van hun troon gestoten 
en nederigen verheven. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, 
zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders 
heeft beloofd: hij herinnert zich zijn 
barmhartigheid jegens Abraham 
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Magnificat, anima mea, Dominum 
et exultavit spiritus meus in Deo,  
salutari meo. 
Quia respexit 
humilitatem ancillæ suæ.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est, 
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius 
a progenie in progenies 
timentibus eum.
Fecit potentiam 
in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede 
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis 
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel 
puerum suum 
recordatus misericordiæ suæ,
sicut locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in sæcula.

Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in sæcula sæculorum. Amen. 

Rosenmüller, voorbeeld voor Bach
Of Andreas Hammerschmidt een kort lontje heeft gehad is niet 
eenduidig vast te stellen. Het lijkt echter wel gesuggereerd te 
worden door de mare dat hij in een kroeg eens behoorlijk herrie 
schopte en dat hij gevochten zou hebben met Johann Rosenmüller. 
Rosenmüller, acht jaar jonger dan Hammerschmidt, werd geboren 
in het Saksische Oelsnitz. Na een studie aan de Universität Leipzig 
werd hij in 1651 aangesteld als organist van de Nikolaikirche in 
die stad. Hij was veelzijdig, werkte zich op tot Kantor, maar moest 
in 1655 het veld ruimen toen hij in opspraak kwam wegens homo-
seksualiteit. Bij dat schandaal bleken jongetjes betrokken te zijn 
en het liep uit op een veroordeling. Rosenmüller wist echter te 
ontsnappen en nam de benen naar Italië, Venetië om preciezer te 
zijn. Aanvankelijk was hij daar trom bonist, maar hij schopte het 
tot organist van de vermaarde San Marco. Daarnaast was hij tussen 
1678 en 1682 verbonden aan het Ospedale della Pietà, een van de 
opvanghuizen voor wezen en alleenstaande moeders. Muziek nam 
er een belangrijke plaats in – Antonio Vivaldi zou vanaf 1703 in 
ditzelfde Ospedale werkzaam zijn. In 1682 keerde Rosenmüller 
terug naar Duitsland, waar hij als koorleider actief was aan het hof 
van Brunswick-Wolfenbüttel. In deze laatste plaats overleed hij 
en werd hij begraven. Door zijn Italiaanse achtergrond alsmede 
zijn kennis van Schütz’ oeuvre was ook hij iemand die een fusie 
kon bewerkstelligen tussen de Italiaanse concertante stijl en de 
Duitse polyfone muziektraditie. Zijn faam wordt geïllustreerd door 
het feit dat Rosenmüllers Welt ade, ich bin dein müde later door Bach 
geciteerd zou worden in een koraal van Cantate BWV 27. 
Het Magnificat dat het concert van vandaag besluit is een tour 
de force. Met niet minder dan achttien stemmen bereidt Rosen-
müller op meesterlijke – en dubbelkorige – wijze eer aan God. 
Ook bij hem veel aandacht voor tekstschildering. Zo zet hij het 
woord ‘omnes’ (alle) kracht bij door daar de tutti te laten klinken, 
horen we bij ‘misericordia’ (barmhartigheid) klagende halve-
toons afstanden, stijgende figuren bij ‘exaltavit’ (verheven) en 
sluit het Magnificat af met een grootse fuga over ‘Sicut erat in 
principio’. Daarmee zet Rosenmüller niet alleen een klinkende 
punt achter dit concert, maar bevestigt hij ook zijn roem als 
‘Alpha & Omega Musicorum’.

Frits de Haen
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Johann Rosenmüller | Magnificat a 18

San Marco in Venetië 
(detail) ca.1743 geschil-
derd door Caneletto 
(1697-1768)



10 1111. Intermedium 5 
(Die Hohenpriester und Schriftgelehrten)

Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn 
also steht geschrieben durch den Propheten:

‘Und du Bethlehem im jüdischen Lande, 
du bist mitnichten die kleineste unter den 
Fürsten Juda; denn aus dir soll mir kommen 
der Herzog, der über mein Volk Israel 
ein Herr sei.’

12. Evangelist
Da berief Herodes die Weisen heimlich
und erlernete mit Fleiss von ihnen, wann 
der Stern erschienen wäre und weisete 
sie gen Bethlehem und sprach:

13. Intermedium 6 (Herodes)
Ziehet hin und forschet fleissig 
nach dem Kindlein; und wenn ihr’s findet, 
so saget mir es wieder, dass ich auch 
komme und es anbete.

14. Evangelist
Als sie nun den König gehöret hatten, 
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den 
sie im Morgenlande gesehen hatten, 
ging vor ihnen hin, bis dass er kam und 
stund oben über, da das Kindlein war. 
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch 
erfreuet und gingen in das Haus und fanden 
das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und 
fielen nieder und beteten es an und täten 
ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, 
Weihrauch und Myrrhen. Und Gott befahl 
ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten 
wieder zu Herodes lenken, und sie zogen 
durch einen andern Weg wieder in ihr Land. 
Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, 
da erschien der Engel des Herren dem 
Joseph im Traum und sprach:

gesaget war. Und alle, für die es kam, 
verwunderten sich der Rede, 
die ihnen die Hirten gesaget hatten.
Maria aber behielt alle diese Wort 
und beweget sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehreten wieder um,
preiseten und lobeten Gott um alles
das sie gesehen und gehöret hatten,
wie denn zu ihnen gesaget war.
Und da acht Tage um waren,
dass das Kind beschnitten würde,
da ward sein Name genennet Jesus,
welcher genennet war von dem Engel,
ehe denn er im Mutterleibe empfangen 
ward.
Da nun Jesus geboren war zu Bethlehem
im jüdischen Lande, zu Zeit des Königes 
Herodis, siehe, da kamen die Weisen aus 
dem Morgenlande gen Jerusalem und 
sprachen:

9. Intermedium 4 
(Die Weisen aus Morgenlande)

Wo ist der neugeborne König der Juden?
Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenlande und sind gekommen 
ihn anzubeten.

10. Evangelist
Da das der König Herodes hörete, 
erschrak er und mit ihm das ganze 
Jerusalem, und liess versammeln alle 
Hohenpriester und Schriftgelehrten 
unter dem Volk und erforschete von 
ihnen, wo Christus sollte geboren werden.
Und sie sagten ihm:

3. Intermedium 1 
(Der Engel zu den Hirten auf dem Felde)

Fürchtet euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch grosse Freude.
Freude, die allem Volk widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland geborn
welcher ist Christus: Christus, der Herr,
in der Stadt Davids. Und dies habt zum 
Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe 
liegen.

4. Evangelist
Und alsbald war da bei dem Engel
die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobeten Gott und sprachen:

5. Intermedium 2 
(Die Menge der Engel)

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

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

7. Intermedium 3 
(Die Hirten auf dem Felde)

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

8. Evangelist
Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Marien 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 Kinde 

Heinrich Schütz

Weihnachtshistorie SWV435

1. Introduktion oder Eingang
Die Geburt unsres Herren Jesu Christi,
wie uns die von den heiligen Evangelisten 
beschrieben wird.

2. Evangelist. Jesu Geburt
Es begab sich aber zu derselbigen Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto 
ausging, dass alle Welt geschätzet würde. 
Und diese Schätzung war die erste und 
geschah zu der Zeit, da Cyrenius Land-
pfleger in Syrien war. 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 zu der Stadt Davids, die da 
heisset Bethlehem, darum dass er von 
dem Hause und Geschlechte Davids 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.
Und sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge. Und es waren 
Hirten in derselbigen Gegend auf dem 
Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde.
Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herren leuchtet um 
sie; und sie furchten sich sehr. Und der 
Engel sprach zu ihnen:
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O bone Jesu, fili Mariae virginis
plene misericordia et pietate.

Jesu, sole serenior
et balsamo suavior,
omni dulcore dulcior,
prae cunctis amabilior.

Amabilis Jesu, transfige 
medulas animae meae
suavissimo amoris tui jaculo,
perfode meum ignea charitate tua.

Jesu summa benignitas,
mihi cordis jucunditas,
inconprehensa bonitas,
tua me stringit caritas.

Da mihi, Domine, 
speciose prae filiis hominum,
ut te solum amem, te solum desiderem,
per te solum ambulem, ad te solum 
perveniam, in te solo adquiescam.

Jesu, decus angelicum,
in aure dulce canticum,
in ore mel mirificum,
in corde nectar caelium.

Oleum et fusum, nomen tuum, o Christe,
nomen dulce, nomen salutare.
Adjuva ergo nos et salva nos,
quia tu solus es Salvator noster:
Lux, via, vita, salus nostra.
Redemptor mundi:
Caeli cives, occurite, 
portas vestras attolite,
Triumphatori dicite: 
Ave Jesu, Jesu, Rex inclyte!

17. Intermedium 8 
(Der Engel zu Joseph in Ägypten)

Stehe auf, Joseph!
Stehe auf und nimm das Kindlein 
und seine Mutter zu dir
und zeuch hin in das Land Israel;
sie sind gestorben, die dem Kinde 
nach dem Leben stunden.

18. Evangelist
Und er stund auf und nahm das Kindlein 
und seine Mutter zu sich und kam in das 
Land Israel. Da er aber hörete, dass 
Archelaus im jüdischen Lande König war,
anstatt seines Vaters Herodis, fürchtet er 
sich dahin zu kommen. Und im Traum 
empfing er Befehl von Gott und zog in die 
Örter des galiläischen Landes und kam 
und wohnete in der Stadt, die da heisset 
Nazareth; auf dass erfüllet würde, was 
da gesaget ist durch den Propheten:

‘Er soll Nazaremus heissen.’
Aber das Kind wuchs und ward stark im 
Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade 
war bei ihm.

19. Der Beschluss
Dank sagen wir alle Gott,
Gott unserm Herrn Christo,
der uns mit seiner Geburt,
hat erleuchtet 
und uns erlöset hat mit seinem Blute 
von des Teufels Gewalt.
Den sollen wir alle 
mit seinen Engeln loben mit Schalle,
singen: ‘Preis sei Gott,
Gott in der Höhe!’

15. Intermedium 7 
(Der Engel zu Joseph)

Stehe auf, Joseph!
Stehe auf und nimm das Kindlein 
und seine Mutter zu dir
und fleuch in Ägyptenland
und bleibe allda, bis ich dir sage;
denn es ist vorhanden,
dass Herodes das Kindlein suche,
dasselbe umzubringen.

16. Evangelist
Und er stund auf und nahm das Kindlein
und seine Mutter zu sich bei der Nacht
und entweich in Ägyptenland, und bliebe 
allda bis nach dem Tode Herodis, auf 
dass erfüllet würde, was der Herr durch 
den Propheten gesaget hat, der da 
spricht: ‘Aus Ägypten habe ich meinen 
Sohn gerufen.’
Da nun Herodes sahe, dass er von den 
Weisen betrogen war, ward er sehr zornig 
und schicket aus und liess alle Kinder zu 
Bethlehem töten und an ihren Grenzen, 
die da zweijährig und drunter waren,
nach der Zeit, die er mit Fleiss von den 
Weisen erlernet hatte.
Da, da ist erfüllet, was gesaget ist durch 
den Propheten Jeremia, der da spricht:

‘Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei 
gehöret, viel Klagens, Weinens und 
Heulens; Rahel beweinete ihre Kinder
und wollte sich nicht trösten lassen,
denn es war aus mit ihnen.’
Da aber Herodes gestorben war, siehe,
da erschien der Engel des Herren 
dem Joseph im Traum und sprach:

O, lieve Jezus, zoon van de maagd Maria,
vol erbarmen en zachtmoedigheid

Jezus, stralender dan de zon
en zachter dan balsem,
zoeter dan al wat zoet is,
alles overtreffend lieflijk.

Lieve Jezus, tref mij 
in het binnenste van mijn ziel
met de allerzachtste pijl van uw liefde,
doordring mijn hart met uw vurige minne.

Jezus, toppunt van vriendelijkheid,
wonderbare vreugde van mijn hart,
onbevattelijke goedheid,
uw minne (ont)roert mij.

Geef mij, Heer, luisterrijk 
boven alle mensenkinderen,
Dat ik u alleen minne, u alleen begere,
alleen door u leve, enkel op u mij richte,
en zo in u alleen mijn rust vinde.

Jezus, sieraad der engelen,
‘sweet song’ in het oor,
wonderhoning op de tong,
hemelse nectar in het hart.

Als olie is uw naam uitgegoten, o Christus,
een zoete naam, een heilzame naam.
Help ons dan Heer, en red ons,
Want gij alleen zijt onze redder;
Het licht, de weg, het leven, ons heil,
Verlosser der wereld:
Hemelbewoners, snel toe, 
opent uw poorten,
En roept de overwinnaar toe:
Gegroet, Jezus, hooggeëerde Koning. 

vertaling: Dick Wursten
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Alleluja!
Freuet euch, ihr Christen alle,
freue sich, wer immer kann;
Gott hat viel an uns getan.
Freuet euch mit grossem Schalle,
dass er uns so hochgeacht,
sich mit uns befreundt gemacht.

Freude, Freude über Freude:
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne:
Christus ist die Gnadensonne.

Siehe, siehe, meine Seele,
wie dein Heiland kommt zu dir,
brennt in Liebe für und für,
dass er in der Krippen Höhle
harte lieget dir zugut,
dich zu lösen durch sein Blut.

Jesu, wie soll ich dir danken?
Ich bekenne, dass von dir
meine Seligkeit herrührt.
So lass mich von dir nicht wanken,
nimm mich dir zu eigen hin,
so empfindet Herz und Sinn.

Jesu, nimm dich deiner Glieder
ferner noch in Gnaden an;
schenke, was man bitten kann,
zu erquicken deine Brüder;
gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein seligs Jahr.

Johann Rosenmüller 

Magnificat a 18 
zie pagina 9

Andreas Hammerschmidt

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

Freude, Freude, grosse Freude 
Freude, Freude, grosse Freude, 
Denn uns ist heute der Heiland geboren, 
Welcher ist Christus, der Herr,
o Freude, grosse Freude!

0 Jesulein, mein Jesulein, 
0 Emanuel, mein Brüderlein, 
Mein Trost, mein Heil, mein Jesulein, 
Mach dir ein rein sanft Bettelein, 
Zu ruhen in meines Herzens Schrein, 
Dass ich nimmermehr vergesse dein. 

Schlaf ein, du allerliebstes Jesulein, 
Schlaf ein in meines Herzens Kämmerlein, 
Mein Jesulein, mein Brüderlein, 
Du, du bist mein Jesulein; 
So wiegen wir dich, mein Jesulein, eia, 
Mein Jesulein, mein Brüderlein. 

Freude, Freude, grosse Freude…

internationale prijzen in de wacht, waar-
onder ‘Klara ensemble van het jaar 2018’, 
BBC Music Magazine ‘choral award 2018’, 
drie Diapasons d’Or, Caecilia Prijs 2020 
en meerdere keren de Preis der Deut-
schen Schalplattenkritik. In 2019 kreeg 
het ensemble opnieuw een Gramophone 
Music Award in de categorie ‘Choral’ voor 
de cd Buxtehude: Abendmusiken.
Jaarlijks verzorgt Vox Luminis ongeveer 
zeventig concerten op de belangrijkste 
podia wereldwijd, waaronder Bozar Brus-
sel, deSingel Antwerpen, Auditorio Nacio-
nal Madrid, L’Auditori Barcelona, Wig-
more Hall London, Philharmonie Berlin, 
Lincoln Center New York, Zaryadye Hall 
Moscow, Festival van Vlaanderen en 
Festival de Wallonie, Festival de Saintes, 
Festival Oude Muziek Utrecht, Musikfest 
Bremen, Bachfest Leipzig, Aldeburgh 
Festival en Boston Early Music Festival.

Vox Luminis 
Sinds de oprichting in 2004 wordt Vox 
Luminis, onder leiding van de bas Lionel 
Meunier, internationaal geprezen om 
haar unieke sound, zowel in solistische 
bezetting als in grotere producties. Vox 
Luminis is gespecialiseerd in Engels, Ita-
liaans en Duits repertoire uit de zeven-
tiende en vroege achttiende eeuw en 
brengt niet alleen virtuoze meesterwer-
ken, maar ook onuitgegeven parels op-
nieuw tot leven. Een kern van vocale so-
listen wordt, naargelang het repertoire, 
aangevuld met een uitgebreid continuo, 
solo-instrumenten of een volledig orkest.
In 2012 won Vox Luminis van de presti-
gieuze Gramophone Awards de ‘Recor-
ding of the Year’. Intussen maakte Vox 
Luminis zestien opnamen bij de labels 
Ricercar, Alpha Classics, Ramée en Musi-
que en Wallonie en sleepte het talrijke 
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16 Vox Luminis is huisartiest van Concert-
gebouw Brugge. Het ensemble startte in 
2021 een structurele samenwerking met 
het befaamde Freiburger Barockorchester.

Lionel Meunier 
De Franse dirigent en bas Lionel Meunier 
is internationaal bekend als oprichter en 
artistiek directeur van vocaal ensemble 
Vox Luminis. Geprezen voor zijn gedetail-
leerde, krachtige interpretaties wordt hij 
door koren, ensembles en orkesten we-
reldwijd geregeld uitgenodigd als gast-
dirigent en artistiek leider.
Zijn internationale doorbraak kwam in 
2012 met de toekenning van een Gramo-
phone Recording of Year Award aan Vox 
Luminis voor de uitgave van Schütz’ 
Musicalische Exequien. 
Lionel Meunieur werkte als gastdirigent 
met de Nederlandse Bachvereniging, het 
Danish National Vocal Ensemble, het 
Nederlands Kamerkoor en het Boston 
Early Music Festival Collegium. Hij leidde 
met Vox Luminis projecten in samenwer-
king met onder anderen Juilliard 415, 
B’Rock Orchestra, Philharmonia Baroque 

Orchestra en L’Achéron. Succesvolle pro-
jecten met het Freiburger Barockorchester 
en Consort hebben geleid tot een struc-
turele samenwerking.
Lionel Meunier werd opgeleid als zanger 
en blokfluitist en begon zijn carrière als 
bas bij gerenommeerde ensembles zoals 
Collegium Vocale Gent, het Amsterdam 
Baroque Choir en Cappella Pratensis. 
In 2013 kreeg hij de titel ‘Namurois de 
l’Année’ voor cultuur in de Belgische stad 
Namen, waar hij met zijn familie woont.
Vox Luminis & Lionel Meunier eerder in de 
Matinee: Purcell King Arthur (2020), werken 
van Isaac en Ferneyhough (2020)
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VIOOL Johannes Frisch, Birgit Goris
VIOLA DA GAMBA Lies Wyers, Joshua Cheatham
VIOLA DA GAMBA/THEORBE Justin Glaie 
VIOLONE Benoît Vanden Bemden
ZINK Martin Bolterauer, Marleen Leicher
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