
Andacht in de Catharinakerk 

20 maart 2021, 16.30 uur 
Het lijdensverhaal van Jezus

Aria’s van Bach en Torelli

************************************************************************************** 

Andacht 

Een moment van rust, 
een moment van aandacht, 

een brandende kaars, 
mooie muziek, 

een inspirerende tekst 
       Deze keer werken mee: 

         Elske te Lindert (sopraan, kistorgel en vleugel) 
Nicoline Tammes (alt) 

                     Theo Menting (liturg) 
                    (initiatief van Catharina Spiritueel)  

************************************************************************************** 

Pianomuziek 

Aansteken kaarsen 
 Licht dat leven doet, God in ons midden, Liefde die ons draagt 

Blute nur (uit: Matthäus-Passion), J.S. Bach 
 Tekst: In droefenis, Ida Gerhardt 

Cantate a voce sola per il Venerdi Santo, G. Torelli 
 Tekst: De soldaat die Jezus kruisigde, Martinus Nijhoff 

J.S. Bach: Qui tollis peccata mundi (uit: Messe A-dur, BWV 234) 
 Tekst: Johannes, Martinus Nijhoff 

Stilte 

Aus Liebe (uit: Matthäus-Passion), J.S. Bach 

Zegenbede 
 Moge God jullie zegenen en behoeden. Amen 

Lord, make me an instrument, J. Willcocks 

Stilte 

**************************************************************************************
De volgende Andachten zijn op 3 april en 17 april om 16.30 uur.  

Ook deze Andachten zijn online bij te wonen en later terug te luisteren. 



Teksten: 
  

Bach: Blute nur (uit: Matthäus-Passion) 

Blute nur, du liebes Herz! 
Ach, ein Kind, das du erzogen,  
das an deiner Brust gesogen,  
droht den Pfleger zu ermorden,  
denn es ist zur Schlange worden. 

  
Torelli: Cantate 

Deel 1: 
Met huilende ogen zien we de Koning,  
de bloem van Nazareth lijden. 

Deel 2: 
Als je niet kunt huilen wanneer je dit aanschouwt,  
heb je een hart van steen. 

Deel 3: 
Wat is de mensheid wreed  
dat zij de redder vol van liefde en vergeving zo behandelt. 

Deel 4: 
Donder en bliksem, kom naar beneden  
en ontdoe de tedere ledematen van mijn Jezus van de ketenen. 

  
Bach: Qui tollis peccata mundi (uit: Messe A-dur, BWV 234) 

Qui tollis peccata mundi,   Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
miserere nobis.    ontferm U over ons; 
Qui tollis peccata mundi,   Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
suscipe deprecationem nostram.  aanvaard ons gebed; 
Qui sedes ad dextram Patris,   Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,  
miserere nobis.    ontferm U over ons. 

  
Bach: Aus Liebe (uit: Matthäus-Passion) 
  
Aus Liebe will mein Heiland sterben,  
von einer Sünde weiß er nichts.  
Daß das ewige Verderben 
und die Strafe des Gerichts 
nicht auf meiner Seele bliebe. 

Willcocks: Lord, make me an instrument 

Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is, 
eendracht, waar verdeeldheid heerst. 
Geloof, waar twijfel is, 
hoop, waar wanhoop is. 
Licht, waar mensen in het duister gaan, 
vreugde, waar men in droefheid gedompeld is. 
Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede.


