Cantatedienst zondag 15 mei
Op zondag 15 mei aanstaande, zondag Cantate, zal er ’s middags om 17.00 uur in de Sint-Janskerk
opnieuw een Goudse Glazendienst plaatsvinden in de vorm van een Cantatedienst. Centraal staat
dan cantate BWV 4, ‘Christ lag in Todesbanden’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
De dienst zal plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente De Veste. Voorganger is ds.
David van Veen, cantor is Patrick van der Linden en Sintjansorganist Gerben Budding bespeelt de
orgels. Orkest en zangers van Stichting Ars Musica zullen de Bach-cantate uitvoeren. Solisten zijn
sopraan Nanette Mans en tenor Arjen J.A. Uitbijerse; beiden regelmatig betrokken bij de Goudse
Glazendiensten.
De cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ is waarschijnlijk de vroegste cantate die we van Bach kennen.
Vermoedelijk schreef hij het als ‘auditiestuk’ bij zijn sollicitatie naar de functie van organist aan de
Blasiuskerk te Mühlhausen. Het werk klonk voor het eerst op 24 april 1707.
De cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ is gebaseerd op een magistraal Paaslied van Maarten Luther
(een aanrader voor de Paasmorgen!). In Liedboek 2013 komen we het lied tegen in een hertaling van
Jaap Zijlstra als ‘Christus lag in de dood terneer’ (Gz. 618). Melodie en tekst gaan terug op de
Gregoriaanse Paassequens ‘Victimae Paschali laudes’.
De cantate begint met een Sinfonia (een instrumentale opening) voor strijkers die nog de diepte van
de Veertigdagentijd laat horen. De sfeer slaat om bij het eerste vers: het is Pase n geworden, de dood
is overwonnen. Ieder vers eindigt met een uitbundig ‘Halleluja’.
In vers 5 horen we over het Paaslam dat ‘in heißer Lieb gebraten’ is en in het laatste vers horen we
over de Paasmaaltijd met ‘Osterfladen’ (een soort zoet gebak voor de Paastijd).
Je zou de cantate het beste kunnen omschrijven als een grote koraalpartita (een aantal bij elkaar
horende variaties) over het Paaslied van Luther. Dit maakt het werk ook voor de minder geoefende
luisteraar toegankelijk. Qua stijl sluit het werk nog sterk aan bij de voorgangers van Bach,
componisten als Kuhnau en Buxtehude, maar dan, om met Maarten ’t Hart te spreken, met een
flinke scheut ‘Bach Whisky’…
De cantatedienst beoogt de Bachcantate zijn liturgische context terug te geven. We vieren ‘ge woon’
de liturgie en laten de cantate zijn verkondigende werk als ‘praedicatio sonora’ verrichten. De orde
van dienst bevat teksten en vertalingen van de cantate, zodat u het goed zult kunnen volgen.
Aan het begin van de dienst klinkt, zoals in het Lutherse Duitsland van de 18e eeuw gebruikelijk, een
Praeludium van Bach, en tot besluit de bijbehorende Fuga.
Diensten als de Goudse Glazendiensten en Cantatediensten worden door alle wijken gedragen en zijn
missionair omdat we juist ook met zulke diensten mensen van buiten de kerkelijke kaders willen
trekken. Van harte welkom!

