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Welkom
Beste concertbezoeker,
Ik heet u van harte welkom bij ons najaarsconcert waarin
wij de Messiah van Händel volledig zullen uitvoeren. Het
is een stuk met veel koormuziek en als koor hebben we
dan ook in de afgelopen maanden flink moeten oefenen
om alle noten te leren en er vervolgens een prachtig
muzikaal geheel van te maken. We hebben daartoe zelfs
een extra koordag gehouden en in de afgelopen week
ook nog een extra koorrepetitie in samenwerking met het
orkest. We hopen door al onze inspanningen u een
prachtig concert aan te bieden!
Wie was Händel?
Georg Friedrich Händel werd in 1685 geboren in de Duitse stad Halle. Händel stond al
snel bekend als een begaafd organist. De jeugdige musicus besloot zijn rechtenstudie
op te geven voor een baan als violist in het Hamburgse operaorkest. In 1707 vertrok
de dan 22-jarige Georg Friedrich naar Italië waar hij studeerde tot 1710. Tijdens zijn
verblijf in Italië componeerde hij opera’s en oratoria. Händel bezocht, na zijn Italiaanse
avontuur, diverse malen Londen en besloot zich hier te vestigen. In 1712 liet hij zich
naturaliseren tot Brits staatsburger waarbij hij zijn naam verengelste. George Frideric
Händel was in Londen tientallen jaren een gevierd componist van opera’s in Italiaanse
stijl en oratoria op bijbelse thema’s. Daarnaast maakte hij ook nog composities die
vrijwel alle andere genres omvatten en waarvan zijn feestmuziek (Water- en Fireworks
Music), orgelconcerten en concerti grossi de bekendste zijn.
Rond 1740 was zijn succes tanende en het was daarom dat de componist, op dat
moment 56 jaar, overwoog een ‘sabatical year’ te nemen. Het was Charles Jennens,
zijn libretto schrijver, die met lede ogen zag hoe Händel dreigde weg te zakken in de
vergetelheid. Het libretto voor de Messiah werd door Jennens in de zomer van 1741
aan Händel gepresenteerd. George Frideric Handel kreeg inspiratie en componeerde
binnen drie weken de muziek voor de Messiah: ‘begonnen op 22 augustus en klaar op
12 september’. De première van de Messiah vond plaats op 13 april 1742 in Dublin
onder leiding van hemzelf. Händel dirigeerde de Messiah 56 keer en paste hem diverse
malen aan voor de verschillende omstandigheden.
2020 wordt een bijzonder jaar voor ons koor. We vieren dan dat we 75 jaar bestaan.
In het najaar zal ons jubileumconcert gehouden worden. Dit concert staat met de
Krönungsmesse en het Requiem geheel in het teken van Mozart en zal op 28
november 2020 uitgevoerd worden. Tevens zullen we stil staan bij het feit dat Pauli
Yap in het jaar 2020 twintig jaar onze dirigent is.
Met een vriendelijke groet,
G.J.Ankersmit (voorzitter)
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Graag uw aandacht
Bij voorbaat dank voor het uitzetten van uw telefoon en het respecteren van het
rookverbod in de zaal en in het voorportaal. Fotograferen, filmen of geluid opnemen
is tijdens het concert niet toegestaan.
Er is een pauze van een half uur, u wordt verzocht te blijven zitten totdat de leden
van koor en orkest het podium hebben verlaten. Wij bieden u een gratis kopje koffie
of thee aan. Na 20 minuten wordt u verzocht zich weer naar uw plaatsen te begeven.

Aan dit najaarsconcert werken mee:
Wendeline van Houten, sopraan
Eline Harbers, alt
Leon van Liere, tenor
Pierre Mak, bas
Ab Weegenaar, organist
Het Promenade Orkest
Oratoriumvereniging Bolsward
Muzikale leiding: Pauli Yap

De uitvoering van vandaag is mede mogelijk gemaakt
door de (financiële) steun van:
Provincie Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân
Stichting Het Weeshuis, Bolsward
Stichting Sint Anthony Gasthuis, Bolsward
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting, Bolsward
Syperda Verhuur, Leeuwarden
Vallinga - De Jong Bouwbedrijf, Bolsward
Prins - van der Meer Verhuur, Warns
Vrienden van de OVB
Adverteerders in dit concertboekje
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Messiah
Händels succes als operacomponist in Londen werd steeds minder. Het publiek had
genoeg van de Italiaanse opera. Tegen deze achtergrond kwam het voorstel van
Charles Jennens aan Händel om een oratorium te schrijven, dat uitgevoerd kon
worden tijdens de Stille Week wanneer de theaters gesloten zouden zijn en waarmee
een uitvoering met een vol huis, en daarmee inkomsten voor Händel, gegarandeerd
zou zijn.
Dat verzoek had echter ook een andere reden: Jennens was een Engels landeigenaar,
tevens dichter en librettist van werken van Händel. Bovendien had Jennens nogal
uitgesproken religieuze opvattingen Hij had vooral een hekel aan de protestantse
vrijdenkers w.o. ook de Deïsten. Deze beschouwden God slechts als Schepper en niet
als Verlosser. Daar was Jennens het absoluut niet mee eens en hij besloot daarover
de strijd aan te gaan. Jennens voegde een groot aantal bijbelse fragmenten rondom
dit onderwerp samen en hij legde het resultaat aan Händel voor. Dat werkte en Händel
schreef de Messiah in 1741 in slechts 3 weken tijd. De Messiah dus als religieuze
propaganda.
Händel componeerde echter nooit een werk zonder een uitvoering ervan in gedachte.
Hij had het libretto al lang terzijde kunnen leggen, als zich niet een onverwacht aanbod
uit Ierland had aangediend. William Cavendish, 3e Hertog van Devonshire en ook
vertegenwoordiger van het Britse koningshuis in Ierland, nodigde Händel uit voor
medewerking tijdens het winterseizoen aan een aantal liefdadigheidsconcerten in
Dublin. Op één daarvan zou dan de Messiah worden uitgevoerd.
Voor Händel was het een onzeker experiment, waarvan de beloning nog moest blijken
en dat waarschijnlijk niet herhaald zou worden. De première van de Messiah was op
13 april. Het werd echter een groot succes en het was het begin van een ongekende
populariteit tot op heden. Uiteindelijk heeft het succes van de Messiah ertoe
bijgedragen dat Händel toen vooral oratoria is gaan schrijven en liet hij de opera links
liggen.
(bron: Ebo Reitsma)
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Over de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB)
De Oratoriumvereniging Bolsward / OVB is een gemengd koor en heeft 95 leden, die
uit verschillende plaatsen in Friesland komen. Sinds 1999 is de muzikale leiding van
het koor in handen van Pauli Yap. Door haar enthousiasme en het vermogen mensen
te motiveren is het aantal koorleden in haar periode als dirigente meer dan verdubbeld.
Grote naamsbekendheid geniet de OVB door de jaarlijkse uitvoeringen van de
Matthäus - Passion van Johann Sebastian Bach in de Martinikerk te Bolsward. Behalve
de uitvoeringen van de Matthäus geeft het koor ook ieder najaar een concert. In 2020
zullen de Krönungsmesse en het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore
worden gebracht.
De Oratoriumvereniging heeft veel leden, maar in zo’n groot koor is er altijd sprake van
natuurlijk verloop en de OVB is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe leden. Lijkt
het u niet prachtig om samen met ons dit Oratorium te zingen?
Kom dan vrijblijvend naar onze OPEN REPETITIE.
U bent van harte welkom op maandagavond 9 december 2019 om 19:30 uur in 'Het
Centrum' aan de Gasthuissingel 33 te Bolsward. De koffie/thee staat klaar!
Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in 'Het Centrum' aan de
Gasthuissingel 33 te Bolsward. Jan van Liere is onze vaste pianist en begeleidt het
koor tijdens de repetities.

Open repetitie:
9 december 2019, 19:30 uur
in ‘Het Centrum’
Gasthuissingel 33
Bolsward
www.ovb-bolsward.nl
info@ovb-bolsward.nl
0515-856733 / secretariaat OVB
of bezoek ons op Facebook

Jan van Liere begeleidt het koor op piano tijdens repetities.
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Uitvoerende leden van de Oratorium vereniging
Koorleden
Sopranen 1
Adrie Kaspers, Andrea Seidel, Anke Hania, Annemarie Zijsling, Annet Kuijpers,
Evelien Okma, Fenny Haagsma, Jelly Zijlstra, Marjanne van der Wal, Patricia
Sijbrandi, Sia de Goede, Sjoukje Nauta, Tjitske Postuma, Willie de BoerKortenhoeven, Wilma Post en Yvonne Tigchelaar.
Sopranen 2
Aly Wijbenga, Attje Elgersma, Cecilia Bekema, Claudia Lückemeyer, Esther
Hoogland, Foka Mateboer, Janny Bergsma, Jaska de Bree, Jeltsje Jellema, Mathilde
Labots, Sietske Foekema en Thea Wijnja.

Alten 1
Ada Stel, Agnes Post, Aly Westra-Winselaar, Annemarie Viersma, Hieke Plantinga,
Ineke Brouwer, Ingrid Eigenhuis, Jeltje Hoekman, Madelon 'd Aulnis, Martje Quarré,
Maryke Wolters, Mieke van der Sluijs, Rommy Soepboer, Tineke Warringa en Ypie
Attema.
Alten 2
Aafke Nicolai, Anneke Schaap, Hanny
Karper, Henny van Vugt, Hinke Kramer,
Inge Haagsma, Inge Laanen, Loes
Hofland, Lokke Notermans, Lysbeth
Zwart, Marike Elsinga, Nelie Kamstra,
Petra de Vries en Tietia Kooistra.
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Tenoren 1
Engelbert Tiel Groenestege, Gerrit van der Meulen, Hans van Beusichem,
Hil Dijkstra, Jaap Nieuwenhuis, Reinier Tuitman, Rinze de Boer, Tjidsger Westerdijk
en Yme Jongema.
Tenoren 2
Catrinus Corporaal, Douwe Reitsma, Erik Tigchelaar, Gerrit Jan Ankersmit, Jacob
van der Valk, Jur Majoor, Rein Hofstra, Roelof van der Werff en Wiebe Geertsma.
Bassen 1
Gerrit Groeneveld, Geurt van de Weg, Hans Nieuwenhuijsen, Jan Laansma, Jan
Muurling, Jeen Postma, John de Jager, Klaas Dik, Klaas Smit en Peter Meijlis.
Bassen 2
Chris Schaap, Dirk Kamminga, Henk van Dijk, Henny Keijzer, Jan Smittenberg, Jelle
Dijkstra, Maarten Bos, Willem Politiek, Willem Lobel en Wouter Schothorst.
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Pauli Yap - dirigente
Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems Conservatorium bij Jacques Hendriks. Zij
rondde deze studie cum laude af en vervolgde haar pianostudie bij Willem Brons aan
het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde tijd studeerde zij koor- en
orkestdirectie aan de conservatoria van Tilburg, Zwolle en Amsterdam bij o.a. Daniel
Reuβ.
Pauli is dirigente van Oratorium Vereniging Bolsward en
Toonkunstkoor Heerenveen. Ook het Warnser Bach
Ensemble (gespecialiseerd in Barokmuziek), It Kryst
Kollektyf (toegespitst op de periode rond Kerst) en de
projectkoren van podium frysKlassiek staan onder haar
leiding.
Sinds 1999 dirigeert zij de Oratoriumvereniging Bolsward,
waarmee ze jaarlijks de Matthäus - Passion uitvoert. Andere
hoogtepunten van de samenwerking van Yap en de
Oratorium Vereniging zijn velerlei: Weihnachtsoratorium van
Bach, Nicolas Cantate van Britten, Elias en Paulus van
Mendelssohn, Messiah van Händel, Requiem van Mozart en
diens Credo-mis, Stabat Mater en Die Schöpfung van
Haydn, Brahms’ Deutsches Requiem, Messa di Gloria van Puccini, Schuberts mis in
Es, Requiem van Faure, Stabat Mater van Rossini, Verdi’s Requiem en Mendelssohns
tweede symfonie ‘Lobgesang’.
Yap is artistiek leider van Stichting podium frysKlassiek, een stichting die koorprojecten
initieert en organiseert in het Noorden van Nederland. Naast het dirigeren treedt Pauli
op als pianiste en heeft als docente een eigen pianolespraktijk.
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Wendeline van Houten – sopraan
De sopraan Wendeline van Houten studeerde klassiek zang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag bij Lenie van den Heuvel en Sasja Hunnego. In het
oratorium vak is Wendeline een veelgevraagd solist. Zij soleerde in de Philipszaal in
Den Haag in Die Schöpfung van Haydn met het Orkest van de Achttiende Eeuw onder
leiding van Marcus Creed.
Wendeline was een van de deelnemers aan de openbare
masterclass door mezzosopraan Christa Ludwig. Wendeline volgde
masterclasses bij o.a. Bo Skovhus, Derek Lee Ragin, Malcolm
Martineau, Miranda van Kralingen en Piere Audi.
Zij zong onder andere in de Johannes- en Matthäus-Passion en de
Hohe Messe van Bach, in Ein Deutsches Requiem van Brahms, de
Messiah van Händel, Petite messe solonelle van Rossini en het
Stabat Mater van Dvořák.
Daarnaast is Wendeline actief in het opera genre. In de operadagen
Rotterdam was zij te zien in Monteverdi's Orfeo in een regie van
Timothy Nelson. Ook zagen wij haar in de NJO Zomer in Die
stumme Serenade van Korngold als mannequin op het toneel. Een
productie van de Dutch National Opera Academy onder leiding van Etienne Siebens.
In Opéra Mosset (Frankrijk) vertolkte zij de rol van Violetta in een voorstelling rondom
Verdi.

Eline Harbers – alt
Eline Harbers is een veelgevraagd solist bij koren in binnen- en
buitenland. Op haar repertoire staan alle grote oratoriumwerken en zij
werkte samen met dirigenten als Jaap van Zweden, Diego Masson en
Stefan Soltesz. In november 2010 zong Eline Harbers met succes De
Rückert-Lieder van Mahler met de Kamer-Filharmonie der Aa onder
leiding van Joost Smeets.
Na haar conservatoriumopleiding studeerde Eline Harbers twee jaar
aan de International Opera Studio in Zürich. De rol van Grimgerde Die
Walküre o.l.v. Ralf Weikert was haar operadebuut. In 2013 vertolkte zij
de rol van Bathseba in de opera David en Bathseba van de Noorse
componist Ståle Kleiberg, waarover in de pers: de wijze waarop Eline
Harbers haar lange monoloog zong was zeer indrukwekkend,
expressief en doorleefd.
Zij werkte mee aan de serie programma’s die TV Gelderland maakte over de operatie
Market Garden, waarbij zij in ieder programma op ontroerende wijze liedjes uit de
oorlogstijd zong. Naast haar solo werkzaamheden is Eline remplaçant bij het Groot
Omroepkoor en dirigent van diverse koren in Enschede en omgeving.

10

Leon van Liere – tenor
Leon van Liere studeerde klassiek zang bij Frans Huijts aan het Rotterdams
Conservatorium, waarna hij zijn opleiding vervolgde bij Raymond Modesti. Momenteel
wordt hij gecoacht door Brian Masuda en Paul Triepels en ontvangt hij lessen van
Rudolf Piernay en Margreet Honig. Lessen en masterclasses
volgde hij bij onder meer Roberta Alexander, Carolyn Watkinson en
Dennis O´Neill.
Als oratoriumzanger vertolkte hij soli in onder andere de MatthäusPassion en Johannes Passion van Bach, Messiah van Händel, Die
Schöpfung en Die Jahreszeiten van Haydn, het Requiem en
diverse missen van Mozart, Elias en Paulus van Mendelssohn, het
Requiem van Verdi en Stabat Mater en het Requiem van Dvorak.
Gedurende zijn studie was hij te zien in producties van de Dutch
National Opera Academy, als Il Podestà in La Finta Giardiniera van
Mozart en als Son in Less Truth, More Telling van Thierry Tidrow.
Leon zong verder rollen als Ismaele (Nabucco, Verdi), Rinuccio
(Gianni Schicchi, Puccini). In 2018 was Leon tijdens het
Bredewegfestival te zien als Don José in een bewerking van
Carmen (Bizet) en keerde hij terug bij de NTR Zaterdagmatinee in A Village Romeo
and Juliet (Delius) onder leiding van Sir Mark Elder. In 2019 zong hij daar een aantal
rollen in Die Gezeichneten (Schreker), gedirigeerd door Markus Stenz.

Pierre Mak – bas
Pierre Mak studeerde zang aan de conservatoria van Zwolle en Utrecht, aan het
“Mozarteum” in Salzburg en de Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Pierre nam deel
aan masterclasses bij Elisabeth Schwarzkopf en Robert Holl. Verder volgde hij lessen
bij Aafje Heynis, Henny Diemer, Margreet Honig en Ira Siff.
Pierre Mak werkt met grote regelmaat als solist mee aan
oratoriumuitvoeringen. De Passie van Bach, meerdere oratoria van
Händel, een groot aantal 19e eeuwse oratoria o.a. Requiem van
Fauré, Ein Deutsches Requiem van Brahms, Paulus en Elias van
Mendelssohn en enige 20e eeuwse oratoria o.a. Carmina Burana van
Orff en A Child of our Time van Tippett behoren tot zijn repertoire.
Ook gaf hij talloze liederenrecitals. Met name het Duits Romantisch en
het Franse lied hebben zijn grote voorliefde. Wat betreft opera liet hij
zich niet onbetuigd: hij vertolkte diverse rollen, zoals Der Gatte in
Opera Reigen van Philippe Boesmans, als Frank in Die Fledermaus
van Johan Strauss jr. en Plumkett in Martha van Friedrich von Flotow.
Pierre gaf masterclasses in de VS en Portugal en is als docent zang en
als docent Lied en Oratorium verbonden aan het Conservatorium van
Amsterdam.
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Ab Weegenaar - organist
Ab groeide op in Groningen. Zijn vader was kerkorganist waardoor hij al vroeg met
orgelmuziek in aanraking kwam. Toch ging hij eerst fagot spelen en werd hij op 15
jarige leeftijd toegelaten op het conservatorium en kreeg hij les van Fred Gaasterland
en later van Brian Pollard. Op zijn 21ste was hij de eerste in Nederland die voor dit
instrument het solistendiploma behaalde. Orgel was toen nog
hobby, hij volgde lessen bij Stef Tuinstra.
Na zijn middelbare school ging hij terug naar het Stedelijk
Conservatorium in Groningen, nu voor het orgel, waar hij het
diploma behaalde van Uitvoerend Musicus. Ab studeerde bij
Wim van Beek en Theo Jellema orgel en bij Kees van Eersel
kerkmuziek. Bij de Hogeschool IDE te Groningen studeerde
hij in 2003 af voor koordirectie.
Organist en fagottist gaan goed samen. Als fagottist is hij als
zodanig werkzaam bij het Noordelijk Filharmonisch Orkest,
het Residentie Orkest en het Gelders Orkest. Als organist was hij in het verleden
verbonden aan o.a. Groningen, Leidschendam, Arnhem en Wageningen. In 1995 werd
hij aangesteld als organist-titularis van de Bovenkerk in Kampen. In die functie is hij al
24 jaar bespeler van het Hinsz-orgel uit 1742 en het Reil-orgel uit 1999.
Dirigeren heeft hij geleerd via privélessen van Johan van der Meer, die toen dirigent
was van de Groninger Bachvereniging. Later heeft hij lessen gevolgd bij Maarten Kooij,
destijds cantor van de Dom in Utrecht en van Joop Schets. Koren zijn dus ook een
passie van Ab. Zo is Ab momenteel dirigent van een drietal koren. Ab geeft aan zo’n
50 orgelleerlingen les vanuit de hele wereld en geeft jaarlijks vele orgelconcerten in
binnen- en buitenland. Als fagot docent is hij aangesteld bij Quintus, het centrum voor
kunst en kunsteducatie te Kampen.

Het Promenade Orkest
Het Promenade Orkest is in 2004 opgericht door een aantal musici van het opgeheven Nederlands Promenade Orkest. Het orkest heeft als belangrijkste werkgebied de
professionele begeleiding van amateurkoren.
Tussen 2004 en nu heeft het orkest een schat
aan koormuziek begeleid, met hoogtepunten als
The Sea Symfony (Vaughan Williams), The
Dream of Gerontius (Elgar) en het War Requiem
(Britten).
Naast het begeleiden van koren werkt het
Promenade Orkest regelmatig mee aan andere
projecten, zoals festivals, bedrijfsfeesten, operaproducties, cd- en filmmuziekopnamen. Het HPO
speelt in elke gewenste samenstelling en in elke
gewenste grootte. Ook in het repertoire betoont
het zich zeer flexibel: van barok tot musical. Het orkest speelt in heel Nederland. In
Bolsward begeleidt het Promenade orkest voor de vijfde keer de OVB.
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Programma
‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel
Part I
1. Ouverture
grave - allegro moderato
2. Recitatief - Jesaja 40:1-3
Comfort ye, comfort ye My people, saith
your God. Speak ye comfortably to
Jerusalem, and cry unto her, that her
warfare is accomplish'd, that her iniquity is
pardon'd. The voice of him that crieth in
the wilderness, "Prepare ye the way of the
Lord, make straight in the desert a
highway for our God."

Troost, Troost mijn Volk, zegt uw God.
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept
het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat
zijn ongerechtigheid geboet is. Hoor,
iemand roept: “Bereidt in de woestijn de
weg des Heren, effent in de wildernis een
baan voor onze God.”

3. Aria (Tenor) - Jesaja 40:4
Ev'ry valley shall be exalted, and ev'ry
mountain and hill made low, the crooked
straight and the rough places plain.

Elk dal worde verhoogd en elke berg en
heuvel geslecht, en het oneffene worde tot
een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.

4. Koor - Jesaja 40:5
And the glory of the Lord shalI be
revealed, and all flesh shall see it
together, for the mouth of the Lord hath
spoken it.

En de heerlijkheid des Heren zal zich
openbaren en al het levende tezamen zal
dit zien, want de mond des Heren heeft het
gesproken.

5. Recitatief (Bas) - Haggaï 2:7-8, Maleachi 3:1
Thus saith the Lord, The Lord of Hosts:
Want zo zegt de Here der heerscharen:
Yet once, a little while, and I will shake the Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal
heav'ns and the earth, the sea, and the
Ik de hemel en de aarde, de zee en het
dry land; and I will shake all nations, and
droge doen beven; Ja, Ik zal alle volken
the desire of all nations shall come. The
doen beven en de kostbaarheden van alle
Lord whom ye seek, shall suddenly come
volken zullen komen; plotseling zal tot zijn
to His temple, ev'n the messenger of the
tempel komen de Here, die gij zoekt,
convenant, whom ye delight in: behold, He namelijk de Engel des verbonds, die gij
shall come, saith the Lord of Hosts.
begeert: Zie, Hij komt, zegt de Here der
Heerscharen.
6. Aria (Alt) - Maleachi 3:2
But who my abide the day of His coming?
And who shall stand when He appeareth?
For He is like a refiner's fire.
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Doch wie kan de dag van zijn komst
verdragen, en wie zal bestaan, als Hij
verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur
van de smelter

7. Koor - Maleachi 3:3
And He shall purify the sons of Levi, that
they may offer unto the Lord an offering in
righteousness.
8. Recitatief (Alt) - Mattheüs 1:23
Behold, a virgin shall conceive and bear a
son, and shall call His name Emmanuel.
"God with us".
9. Aria (Alt) - Jesaja 40:9 en 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion, get
thee up into the high mountain: O thou
that tellest good tidings to Jerusalem, lift
up thy voice with strength: lift it up, be not
afraid, say unto the cities of Judah:
"Behold your God!" O thou that tellest
good tidings to Zion, arise, shine, for thy
light is come and the glory of the Lord is
risen upon thee.
9. Koor - Jesaja 60:1
O thou that tellest good tidings to Zion,
good tidings to Jerusalem, arise, lift up thy
voice with strength, say unto the cities of
Judah. Behold your God! Behold, the glory
of the Lord is risen upon thee.
10. Recitatief - Jesaja 60:2-3
For behold, darkness shall cover the
earth, and gross darkness the people, but
the Lord shall arise upon thee, and His
glory shall be seen upon thee. And the
Gentiles shall come to thy light, and kings
to the brightness of thy rising.

Hij zal de zonen van Levi reinigen … opdat
zij de Here in gerechtigheid offer brengen.

Zie, de maagd zal zwanger worden en een
zoon baren, en men zal Hem de naam
Immanuël geven, hetgeen betekent: God
met ons.
Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion;
verhef uw stem met kracht, vreugdebode
Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de
steden van Juda: Zie, hier is uw God!
Vreugdebode Sion, sta op, wordt verlicht,
want uw licht komt en de heerlijkheid des
Heren gaat over u op.

Vreugdebode Sion, sta op, zeg tot de
steden van Juda: Zie, hier is uw God! Zie,
de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de natiën, maar over u zal
de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal
over u gezien worden. Volken zullen
opgaan naar uw licht en koningen naar uw
stralende opgang.

11. Aria (Bas) - Jesaja 9:1
The people that walked in darkness have
seen a great light, and they that dwell in
the land of the shadow of death, upon
them hath the light shined.

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een
groot licht; over hen die wonen in een land
van diepe duisternis, straalt een licht.

12. Koor - Jesaja 9:5
For unto us a Child is born, unto us a Son
is given; and the government shall be
upon his shoulder, and His name shall be
called: Wonderful, Counsellor, The Mighty
God, The Everlasting Father, The Prince
of Peace.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is
ons gegeven, en de heerschappij rust op
zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
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13. Pastorale
14-16. Recitatief (Sopraan) - Lucas 2:8-11, 13
There were shepherds abiding in the field,
En er waren herders … die zich ophielden
keeping watch over their flocks by night.
in het veld en des nachts de wacht hielden
And lo, the angel of the Lord came upon
over hun kudde. En opeens stond een
them, and the glory of the Lord shone
engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
round them, and they were sore afraid.
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden
And the angel said unto them: "Fear not,
met grote vreze. En de engel zeide tot hen:
for, behold, I bring you good tidings of
“Weest niet bevreesd, want zie, ik
great joy which shall be to all people. For
verkondig u grote blijdschap, die heel het
unto you is born this day in the city of
volk zal ten deel vallen: U is heden de
David, a Saviour, which is Christ the Lord." Heiland geboren, namelijk Christus, de
And suddenly, there was with the angel a
Here, in de stad van David.” En plotseling
multitude of the heav'nly host, praising
was er bij de engel een grote hemelse
God, and saying:
legermacht, die God loofde, zeggende:
17. Koor - Lucas 2:14
Glory to God, glory to God in the highest
and peace on earth, goodwill towards
men.

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde
bij mensen des welbehagens.

18. Aria (Sopraan) - Zacharia 9:9 en 10
Rejoice greatly, o daughter of Zion! Shout,
o daughter of Jerusalem! Behold, thy King
cometh unto thee! He is the righteous
Saviour, and He shall speak peace unto
the heathen.

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij
dochter van Jeruzalem! Zie uw koning komt
tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend …;
en hij zal de volken vrede verkondigen.

19. Recitatief (Alt) - Jesaja 35: 5,6
Then shall the eyes of the blind be open'd
and the ears of the deaf unstopped. Then
shall the lame man leap as an hart and the
tongue of the dumb shall sing.

Dan zullen de ogen der blinden geopend en
de oren der doven ontsloten worden; dan
zal de lamme springen als een hert en de
tong van de stomme zal jubelen.

20. Aria (Alt en Sopraan) - Jes. 40:11, Mattheüs 11:28-29
He shall feed His flock like a shepherd and Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in
He shall gather the lambs with His arm
zijn arm de lammeren vergaderen en ze in
and carry them in His bosom, and gently
zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij
lead those that are with young. Come unto zachtkens leiden. Komt tot Hem, allen, die
Him, all ye that labour, come unto Him, ye
vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust
that are heavy laden and He will give you
geven; neemt zijn juk op u en leert van
rest. Take His yoke upon you and learn of
Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig
Him for He is meek and lowly of heart and
van hart en gij zult rust vinden voor uw
ye shall find rest unto your souls.
zielen.
21. Koor - Mattheüs 11:30
His yoke is easy and His burden is light.

Mijn juk is zacht en mijn last is licht.
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Part II
22. Koor - Johannes 1:29
Behold the Lamb of God that taketh away
the sin of the world.

Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt.

23. Aria (Alt) - Jesaja 53:3 en 50:6
He was despised and rejected of men, a
men of sorrows and acquainted with grief.
He gave His back to the smiters, and His
cheeks to them that plucked off the hair.
He hid not His face from shame an
spitting.

Hij was veracht en van mensen verlaten,
een man van smarten en vertrouwd met
ziekte. Mijn rug heb ik gegeven aan wie
sloegen en mijn wangen aan wie mij de
baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet
verborgen voor smadelijk speeksel.

24. Koor - Jesaja 53:4-5a
Surely, He hath borne our griefs and
carried our sorrows. He was wounded for
our transgressions, He was bruised for our
iniquities, the chastisement of our peace
was upon Him.
25. Koor - Jesaja 53:5b
And with His stripes we are healed.

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich
zich genomen, en onze smarten
gedragen… Maar om onze overtredingen
werd hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die
ons de vrede aanbrengt, was op hem…
En door zijn striemen is ons genezing
geworden.

26. Koor - Jesaja 53:6
All we like sheep have gone astray, we
have turned ev'ry one to his own way and
the Lord has laid on Him the iniquity of us
all.

Wij allen dwaalden als schapen, wij
wendden ons ieder naar zijn eigen weg,
maar de Here heeft ons aller
ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

27. Recitatief (Tenor) - Psalm 22:8
All they that see Him, laugh Him to scorn;
they shoot out their lips and shake their
heads, saying:

Allen die mij zien bespotten mij, zij steken
de lip uit, zij schudden het hoofd:

28. Koor - Psalm 22:9
He trusted in God that He would deliver
Him, let Him deliver Him, if He delight in
Him.

Wentel het op de Here – laat die hem
verlossen, hem redden, Hij heeft immers
welgevallen aan hem!

29. Recitatief (Tenor) - Psalm 69:21
Thy rebuke hath broken His heart; He is
full of heaviness; He looked for some to
have pity on Him, but there was no man,
neither found He any to comfort Him.

De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik
ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van
medelijden, maar tevergeefs,
op troosters, maar ik vond hen niet.

30. Aria (Tenor) - Klaagliederen 1:12
Behold, and see if there be any sorrow like
unto His sorrow.

Aanschouwt en ziet, of er een smart is als
de smaad die mij werd aangedaan.
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31. Recitatief (Tenor) - Jesaja 53:8
He was cut off out of the land of the living.
For the transgressions of Thy people was
He stricken.

… hij is afgesneden uit het land der
levenden, om de overtreding van mijn volk
is de plaag op hem geweest.

32. Aria (Sopraan) - Psalm 16:10
But Thou didst not leave His soul in hell,
nor didst Thou suffer Thy Holy One to see
corruption.

Want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het
dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de
groeve zien.

33. Koor - Psalm 24:7-10
Lift up your heads, o ye gates and be ye
lift up, ye everlasting doors and the King of
Glory shall come in. Who is this King of
Glory? The Lord strong and mighty, the
Lord mighty in battle. Lift up your heads, o
ye gates, and be ye lift up, ye everlasting
doors, and the King of Glory shall come in!
Who is this King of Glory? The Lord of
Hosts, He is the King of Glory

Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en
verheft u, gij aloude ingangen, opdat de
Koning der ere inga. Wie is toch de Koning
der ere? De Here, sterk en geweldig, de
Here, geweldig in de strijd. [Heft, poorten,
uw hoofden omhoog, en verheft u, gij
aloude ingangen, opdat de Koning der ere
inga.
Wie is toch de Koning der ere? De Here der
Heerscharen, Hij is de Koning der ere]

PAUZE
34. Recitatief (Tenor) - Hebreeën 1:5
Unto which of the angels said He at any
time: "Thou art My Son, this day have I
begotten Thee?"

…tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Mijn Zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt?

35. Koor - Hebreeën 1:6b
Let all the angels of God worship Him!

En Hem moeten alle engelen Gods
huldigen.

36. Aria (Alt) - Psalm 68:19
Thou art gone up on high, Thou hast led
captivity captive and receivest gifts for
men, yea even for Thine enemies, that the
Lord God might dwell among them.

37. Koor - Psalm 68:12
The Lord gave the word; great was the
company of the preachers.

Gij zijt opgevaren naar den hoge. Gij hebt
gevangenen meegevoerd; Gij hebt gaven in
ontvangst genomen onder de mensen, ja
ook van weerspannigen, om daar te wonen,
o Here God.

De Heer deed het machtwoord
weerklinken; de boodschapsters van goede
tijding waren een grote schare.

38. Aria (Sopraan) - Jesaja 52: 7 Romeinen 10:15
How beautiful are the feet of them that
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten
preach the gospel of peace and bring glad van de vreugdebode, die vrede aankondigt,
tidings of good things.
die goede boodschap brengt, die heil
verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is
Koning. Breekt uit in gejuich; een goede
boodschap: Uw God is Koning
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39. Koor - Romeinen 10:18
Their sound is gone out into all lands, and
their words unto the ends of the world.
40. Aria (Bas) - Psalm 2:1-2
Why do the nations so furiously rage
together? Why do the people imagine a
vain thing? The kings of the earth rise up
and the rulers take counsel together
against the Lord, and against His
Anointed.

Over de ganse aarde is hun geluid
uitgegaan en tot de einder der wereld hun
woorden.
Waarom woelen de volken en zinnen de
natiën op ijdelheid? De koningen der aarde
scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en
Zijn gezalfde:

41. Koor - Psalm 2:3
Let us break their bonds asunder, and
cast away their yokes from us.

Laat ons hun banden verscheuren en hun
touwen van ons werpen!

42. Recitatief (Tenor) - Psalm 2:4
He that dwelleth in heaven shall laugh
them to scorn, the Lord shall have them in
derision.
43. Aria (Tenor) - Psalm 2:9
Thou shalt break them with a rod of iron.
Thou shalt dash them in pieces like a
potter's vessel.

Die in de hemel zetelt, lacht;
de Here spot met hen.

Gij zult hen verpletteren met een ijzeren
knots, hen stukslaan als
pottenbakkerswerk.

44. Koor - Openbaringen 19:6, 16 en 11:15
Hallelujah! For the Lord God Omnipotent
reigneth. Hallelujah! The Kingdom of this
world is become the Kingdom of our Lord
and of His Christ; and He shall reign for
ever and ever, King of Kings and Lord of
Lords! And He shall reign for ever and
ever. Hallelujah!

Halleluja! Want de Here, onze God, de
Almachtige, heeft het koningschap
aanvaard. Het koningschap over de wereld
is gekomen aan onze Here en aan zijn
Gezalfde en Hij zal als koning heersen tot
in alle eeuwigheden. Koning der koningen
en Here der heren! En Hij zal als koning
heersen tot in alle eeuwigheden. Halleluja!

Part III
45. Aria (Sopraan) - Job 19:25-26, 1 Korinthiërs 15:20
I know that my Redeemer liveth, and that
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten
He shall stand at the latter day upon the
laatste zal hij op het stof optreden. Nadat
earth. And though worms destroy this
mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit
body, yet in my flesh shall I see God. For
mijn vlees God aanschouwen. Maar nu,
now is Christ risen from the dead, the first
Christus is opgewekt uit de doden, als
fruits of them that sleep.
eersteling van hen, die ontslapen zijn.
46. Koor - 1 Korinthiërs 15:21-22
Since by man came death, by man came
also the resurrection of the dead. For as in
Adam all die, even so in Christ shall all be
made alive.
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Want, dewijl de dood er is door een mens,
is ook de opstanding der doden door een
mens. Want evenals in Adam allen sterven,
zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden.

47. Recitatief (Bas) - 1 Korinthiërs 15:51-52
Behold, I tell you a mystery, we shall not
all sleep, but we shall all be chang'd in a
moment, in the twinkling of an eye, at the
last trumpet.
48. Aria (Bas) - 1 Korinthiërs 15: 52-53
The trumpet shall sound, and the dead
shall he raised incorruptible, and we shall
be changed. For this corruptible must put
on incorruption and this mortal must put
on immortality.
49. Recitatief (Alt) - 1 Korinthiërs 15:54
Then shall be brought to pass the saying
that is written. Death is swallow'd up in
victory.

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen
zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen
wij veranderd worden, in een ondeelbaar
ogenblik, bij de laatste bazuin,
want de bazuin zal klinken en de doden
zullen onvergankelijk opgewekt worden en
wij zullen veranderd worden. Want dit
vergankelijke moet onvergankelijkheid
aandoen en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen.
[Dan]… zal het woord werkelijkheid
worden, dat geschreven is: De Dood is
verzwolgen in de overwinning.

50. Duet (Alt en Tenor) - 1 Korinthiërs 15:55-56
O death, where is thy sting? O grave,
Dood, waar is uw overwinning - Dood, waar
where is thy victory? The sting of death is
is uw prikkel? De prikkel des doods is de
sin, and the strenght of sin is the law.
zonde en de kracht der zonde is de wet.
51. Koor - 1 Korinthiërs 15:57
But thanks be to God, Who giveth us the
victory through our Lord Jesus Christ.

Maar Gode zij dank, die ons de
overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus.

52. Aria (Sopraan) - Romeinen 8:31, 33-34
If God is for us, who can be against us?
Who shall lay anything to the charge of
God's elect? lt is God that justifieth. Who
is he that condemneth? lt is Christ that
died, yea, rather that is risen again. Who
is at the right hand of God, Who maketh
intercession for us.

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?
God is het, die rechtvaardigt; wie zal
veroordelen? Christus Jezus is de
gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die
ter rechterhand Gods is, die ook voor ons
pleit.

53. Koor - Openbaringen 5:12-13
Worthy is the Lamb, that was slain, and
hath redeemed us to God by His blood, to
receive power, and riches, and wisdom,
and strength and honour and glory and
blessing. Blessing and honour, glory and
power, be unto Him that sitteth upon the
throne and unto the Lamb, for ever and
ever. 54. Koor - Amen.

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te
ontvangen de macht en de rijkdom, en de
wijsheid en de sterkte, en de eer en de
heerlijkheid en de lof. Hem, die op de troon
gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer
en de heerlijkheid en de kracht tot in alle
eeuwigheden. En de vier dieren zeiden:
Amen.

Noot bij de vertaling: gekozen is voor de vertaling van de Bijbelteksten door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG 1951). Dit
heeft tot gevolg dat de vertaling niet exact correspondeert met de Engelse tekst in Messiah. Het voordeel hiervan is dat de vrijheden
die Charles Jennens – de librettist van Händel – zich veroorloofde ten aanzien van de Bijbelteksten duidelijker zichtbaar worden.
Saillante verschillen zijn in de vertaling niet-cursief afgedrukt. Toevoegingen van Jennens staan tussen [haken].
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Concerten 2020
Voor 2020 kunt u alvast twee bijzondere concerten noteren:

BACH’S MATTHÄUS PASSION
In 2020, in de week voor Pasen, voert de Oratorium Vereniging Bolsward op dinsdagen woensdagavond 8 en 9 april de Matthäus Passion uit in de Martinikerk te Bolsward,
aanvang 19:00 uur.
Deze Matthäus Passion zal worden uitgevoerd door:
Wendy Roobol: sopraan, Netty Otter: alt, Marcel Reijans: evangelist, Seil Kim: tenor,
Michiel Meijer: Christus, Jelle Draijer: bas.
Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden o.l.v. Hendrikje van den Berg in
samenwerking met Jongerenkoor Lelielûd uit Baard o.l.v. Martijn van Dongen.
Instrumentele begeleiding is in handen van het Barokensemble Eik en Linde uit
Amsterdam.
Algehele muzikale leiding berust bij Pauli Yap.

JUBILEUMCONCERT
ORATORIUM VERENIGING BOLSWARD 1945-2020
REQUIEM

EN

KRÖNUNGSMESSE - WOLFGANG AMADEUS MOZART

Dit jubileumconcert zal plaatsvinden op zondag 29 november 2020,15.00 uur in de
Martinikerk te Bolsward. Oratorium Vereniging Bolsward viert met dit concert haar
75 jarig jubileum onder algehele leiding van Pauli Yap.
Voor informatie over de kaartverkoop graag onze website www.ovb-bolsward.nl in de
gaten houden.
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Vriend van de Oratoriumvereniging Bolsward
Word ook vriend van Oratorium Vereniging Bolsward.
U toont daarmee aan dat u het koor een warm hart toedraagt en onze muzikale
activiteiten apprecieert en financieel steunt.
Voor Oratoriumvereniging Bolsward is het een uitdaging om jaarlijks te blijven streven
naar een hoog niveau. Hiervoor is het nodig dat we gerenommeerde solisten en musici
kunnen blijven aantrekken voor onze concerten.
Met uw bijdrage als “Vriend van de OVB” helpt u ons om een mooie traditie van
halfjaarlijkse uitvoeringen in de Martinikerk voor Bolsward en ver daarbuiten te
behouden.
Als vriend van de OVB:
• heeft u voorrang bij het bestellen van concertkaarten
• kunt u aanwezig zijn bij een lezing over het uit te voeren werk voorafgaand aan ons
najaarsconcert
• ontvangt u twee keer per jaar onze uitgebreide nieuwsbrief Podium met onder meer
achtergrondinformatie.
Wilt u ons financieel steunen? Hieronder kunt u uw naam en adres noteren en
aangeven voor welk bedrag u “Vriend van de OVB” wilt worden (minimaal € 15,00 per
jaar).
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende wil de OVB jaarlijks steunen met een bedrag van € …..................
Naam + voorletter(s): ................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Postcode + woonplaats: ............................................................................................
E-mailadres: ..............................................................................................................
Dit formulier kunt u deponeren in de bus bij de uitgang van de kerk
of mail uw gegevens naar: ovbvrienden@gmail.com
of bel met Jacob van der Valk / 06-13677463, coördinator 'Vriend van OVB' .
“Vriend van OVB”

NL52 RABO 0126 0368 45
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Oratoriumvereniging Bolsward

Samenstelling en vormgeving: pr-commissie OVB – Bolsward.
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