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Voorwoord
Ooit heb ik een boek geschreven over de joodse hoogtijdagen, 
zoals die worden beschreven in Leviticus 23, Numeri 28-29 
en Deuteronomium 16. Het boek was getiteld: Hoogtijden voor 
Hem (zie de bibliografie achterin). In dit boek dat de lezer nu in 
handen heeft, volg ik de christelijke hoogtijdagen, met name zo-
als die gevierd werden in de lutherse kerk ten tijde van Johann 
Sebastian Bach (18e eeuw). Die verschillen niet veel met de 
onze. Wel is er een groot verschil met de joodse hoogtijdagen: 
dat zijn bijbelse feesttijden, voorgeschreven door de Here God 
zelf. De christelijke feestdagen zijn uitvindingen van mensen, 
maar wel goedbedoeld en in de geest van de Schrift.

In mijn beschrijving van het kerkelijk jaar zullen de cantates 
van Bach een grote rol spelen. Een ‘cantate’ is een meerdelig 
zangstuk, voor een of meer solisten, soms zonder, maar meestal 
met een koor en een (klein) symfonieorkest. In de loop van zijn 
leven moet Bach wel zo’n driehonderd van zulke cantates heb-
ben gecomponeerd, waarvan er gelukkig nog een dikke twee-
honderd zijn overgebleven. Naast een handvol ‘wereld lijke’ 
cantates (voor vorstelijke feesten, installaties van de nieuwe 
Stadsraad, en dergelijke), zijn dat vooral geestelijke cantates. 
Dat wil zeggen: voor elke zondag van het kerkelijk jaar, en ook 
voor de christelijke feestdagen, heeft Bach een of meer cantates 
gecomponeerd, die tijdens de kerkdienst ten gehore werden 
gebracht. De calvinistische eredienst stond alleen het orgel en 
het koraal (kerklied) toe, maar de lutherse eredienst stond een 
koor en orkest toe. (Luther was wat vrolijker dan Calvijn…) 
De langste tijd van zijn beroepsleven (1723-1750) was Bach 
cantor (muziekmeester) van de Thomaskerk in Leipzig, waar 
hij de beschikking had over een orkest(je) en een koor (vrou-
wen mochten nog niet meedoen, dus gebruikte Bach jongens-
sopranen en -alten). Als je weet hoe complex sommige cantates 
zijn en hoe weinig tijd koor en orkest gewoonlijk hadden om 
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die in te studeren, moet je je wel verbazen over hun prestaties!
Jaren geleden heb ik alle ruim tweehonderd geestelijke 

cantates van Bach op Radio 4 mogen behandelen; dat vond 
ik een groot voorrecht. En geregeld wordt er in de Utrechtse 
Geertekerk een cantatedienst gehouden, waarbij ik af en toe 
een inleiding mocht houden (en zelf mocht meezingen). (Ook 
in het Weihnachts-Oratorium, de Matthäus- en Johannes-
Passion, de Hohe Messe en het Magnificat heb ik mogen mee-
zingen, in sommige werken zelfs menigmaal.)

In dit boek wandel ik door het kerkelijk jaar, te beginnen 
bij Advent en eindigend bij Sint-Andries (die heel wat minder 
bekend is dan Advent…). Ik noem alle grote feesten plus de 
naamdagen van sommige heiligen die ook in de Bijbel voor-
komen, met name de apostelen. En wat de niet in de Bijbel ge-
noemde heiligen betreft, maak ik twee uitzonderingen: Sint-
Maarten en Sint-Nicolaas.

Ik maak op mijn weg langs de hoogtijden vooral gebruik 
van vijf bronnen:

(1) Ten eerste de genoemde Bachcantates. Ik heb me beperkt 
tot wat naar mijn smaak de mooiste en interessantste can-
tates zijn die Bach voor de te bespreken hoogtijden gecom-
poneerd heeft (dat zijn alles bij elkaar toch nog meer dan de 
helft van alle Bachcantates).

 Interessant genoeg verwijst ook Richard Wagner (1813-
1883) in sommige opera’s naar christelijke hoogtijden: in 
Die Meistersinger von Nürnberg naar Sint-Jan (zie hoofdstuk 
V.2) en in Parsifal naar Goede Vrijdag (zie hoofdstuk III.3). 
In de opera Tannhäuser gaan de boetelingen naar Rome voor 
het ‘feest van de genade’, en dat blijkt duidelijk op Pasen 
te doelen (zie hoofdstuk IV.1). Ook verwijs ik enkele ma-
len naar Frans-, Duits- en Engelstalige andere componisten, 
vooral bij Kerstmis, Goede Vrijdag en Pasen.

(2) Verder maak ik gebruik van columns van mijzelf, die ik 
eerder gepubliceerd had op de website van CIP (Christelijk 
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InformatiePlatform), hier bewerkt en aangepast, en aange-
vuld met een aantal nieuwe meditaties.

(3) De verschillende personen en gebeurtenissen die in dit 
boek aan de orde komen, worden geïllustreerd met foto’s 
van een aantal schilderijen van Rembrandt van Rijn (1606-
1669; er liggen een kleine zestien jaren tussen Rembrandts 
dood en Bachs geboorte). (Ik toon alleen schilderijen waar-
van Rembrandt aantoonbaar de schilder is geweest, dus 
geen twijfelgevallen, hoe mooi ook.)

(4) In de meeste hoofdstukken heb ik een (deel van een) bij-
passend gedicht geciteerd, hetzij in het Nederlands, hetzij 
vertaald in het Nederlands.

(5) En verder is er het recent opnieuw uitgebrachte meester-
werk van schoolmeester Hendrik Willem Heuvel (1864-
1926), Oud-Achterhoeksch boerenleven (1927), dit keer met 
als hoofdtitel Oolde, mijn Oolde (2020) (zie uitvoeriger de 
Inleiding na dit Voorwoord). Ook Heuvel wandelt door het 
jaar, van januari tot december, en de meeste hoogtijden die 
ik in dit boek noem, komen ook bij hem aan de orde, net als 
in zijn eerdere boek Volksgeloof en volksleven (1909, heruitg. 
1978). In die boeken vertelt hij over talloze overleveringen, 
legenden en gebruiken die in de loop van de eeuwen in het 
westen aan de diverse hoogtijden verbonden zijn geraakt, 
en over de (vaak heidense) achtergrond ervan. Ik heb de 
vrijheid genomen citaten uit zijn boeken in de moderne 
spelling over te zetten.

Ik nodig de lezer uit met mij mee te wandelen, van de eerste 
Adventszondag (rond 1 december) tot de naamdag van Sint-
Andries (30 november) (waarbij die eerste Adventszondag 
trouwens soms zelfs net vóór Sint-Andries valt). Bij elke  halte 
houden we even stil, en dan mediteer ik over die hoogtijden. 
De meditaties zijn vaak nogal verschillend van aard en thema-
tiek, maar dat zal de lezer wel voor lief willen nemen. Dat 
medi teren doe ik met op de achtergrond Heuvels volkskun-
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dige wijsheid, Bachs muziek (en soms Wagners muziek), en 
hier en daar geïllustreerd met schilderijen van Rembrandt en 
(delen van) diverse gedichten. Een spannende reis begint!

Graag bedank ik twee Achterhoekers, journalist en amateur-
volkskundige Arend Heideman en redacteur Theo Veldhuis, 
voor hun kritische op- en aanmerkingen bij een vroegere versie 
van het manuscript.

Loerik (bij Houten), tijdens het corona-geteisterde voorjaar van 
2020

Willem J. Ouweneel
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Overzicht van bijbelse 
gebeurtenissen  
(van Advent tot Pinksteren)
(met tussen haakjes de bijbehorende hoofdstukken)

1) Geboorte-aankondiging van Jezus:   
‘Maria-Boodschap’ (II.3): 25 maart

2) Bezoek van Maria aan Elisabeth:  
‘Maria-Visitatie’ (V.1): 31 mei

3) Geboorte van Johannes de Doper:  
‘Sint-Jan’ (V.2): 24 juni

4) Geboorte van Jezus: ‘Kerstmis’ (I.4): 25 december
5) Besnijdenis en naamgeving van Jezus:  

‘Nieuwjaar’ (I.7): 1 januari
6) De wijzen uit het oosten:  

‘Driekoningen’ (I.9): 6 januari
7) Opdragen van Jezus in de tempel:  

‘Maria-Lichtmis’ (II.1): 2 februari
8) De 12-jarige Jezus in de tempel:  

1e zondag na ‘Driekoningen’ (I.9): 7 à 13 januari
9) De doop van Jezus: zie onder I.9: 13 januari
10) De intocht van Jezus in Jeruzalem:  

‘Palmpasen’ (III.2) 
11) De lijdensweek: ‘Goede Vrijdag’ (III.3)
12) De opstanding van Jezus: ‘Pasen’ (IV.1)
13) Beloken Pasen: zie onder ‘De eerste mei’ (IV.3)
14) De hemelvaart van Jezus: ‘Hemelvaartsdag’ (IV.2)
15) Wezenzondag: ‘Wezenzondag’ (IV.4)
16) De uitstorting van de Heilige Geest: ‘Pinksteren’ (IV.5)
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Inleiding:  
Over theologie, folklore, muziek 
en gedichten
Volgens velen is Johann Sebastian Bach (1685-1750) de groot-
ste componist die ooit geleefd heeft. En bovendien was hij een 
componist voor wie het christelijke (in zijn geval het lutherse) 
geloof blijkbaar nog echt veel betekende.

De westerse muziekgeschiedenis begon met Jezus en 
het vroege christendom. De oudste muziek die wij hier in 
het Westen kennen, is de Gregoriaanse muziek: de klassieke 
eenstemmige liturgische muziek van de Rooms-Katholieke 
Kerk, genoemd naar paus Gregorius I de Grote (rond 600). 
Kerkmuziek dus: muziek ter ere van de God van de Bijbel, mu-
ziek waarin Jezus Christus centraal staat (en vaak ook Maria). 
Eeuwenlang was de westerse vocale muziek kerkmuziek. Maar 
de troubadours (minstrelen) waren er sinds de elfde eeuw ook 
al, die aan de vorstelijke hoven de luisteraars vermaakten met 
hun liefdesliederen. Er was ook best ruimte voor ‘wereldlijke’ 
(niet-liturgische) muziek, zolang die maar niet ‘werelds’ (god-
deloos) werd. Jezus had het al over een huis vol ‘muziek en 
dans’ (Luk. 15:25), en dat bedoelde Hij positief. Jakobus 5:13 
zegt: ‘Is iemand vrolijk, laat hij een loflied zingen’ (dat is let-
terlijk: ‘zingen met getokkel’ op een snaarinstrument, vandaag 
met name de gitaar). In de ‘wereldlijke’ muziek steekt als zoda-
nig niets kwaads; anders had Jezus niet kunnen verwijzen naar 
de kinderen die op de fluit spelen en de andere kinderen laten 
dansen (Matt. 11:17; Luk. 7:32). 

Natuurlijk moet muziek primair tot eer van God zijn, of dat 
nu binnen of buiten de eredienst is: ‘Zing met heel jullie hart 
psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest jullie 
vol genade ingeeft. Doe alles wat jullie zeggen of doen in de 
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naam van de Heer Jezus, terwijl jullie God, de Vader, danken 
door Hem’ (Kol. 3:16v.). ‘Dus of jullie nu eten of drinken of iets 
anders doen, doe alles ter ere van God’ (1 Kor. 10:31).

Dat betekent wel dat de natuurlijke plaats van de muziek 
toch allereerst de kerk was en is. Zo zou het eeuwen blijven, 
bijna tot en met de hele Middeleeuwen. De middeleeuwse 
secu liere muziek omvatte ook al wel dansen, toneelmuziek, 
liefdesliedjes en politieke satire. Maar wat ervan bewaard is 
gebleven, valt in het niet bij de hoeveelheid kerkmuziek. Pas 
als componisten in dienst komen van wereldlijke vorsten, zoals 
dat vooral vanaf de Renaissance gebeurde, komt er veel meer 
ruimte voor wereldlijke muziek – die natuurlijk ook tot eer van 
God kan zijn. Maar zelfs de grote Renaissance-componisten 
(John Dunstaple, Guillaume Dufay, Josquin des Prez, Claudio 
Monteverdi, Antonio Vivaldi) waren en bleven nauw met de 
kerk verbonden. Dat geldt ook voor de grote componisten uit 
de Duitse Reformatie: Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Händel en anderen. Hier is de christelijke tra-
ditie nog heel sterk.

Dat geldt zelfs voor de Verlichtingscomponisten: Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven; 
maar hier zien we ook het wereldlijke, om niet te zeggen we-
reldse element steeds meer gaan overheersen. De componis-
ten van de Romantiek (Franz Schubert, Hector Berlioz, Felix 
Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner, 
Giuseppe Verdi, Anton Bruckner, Johannes Brahms en vele an-
deren) bleven geestelijke muziek schrijven, maar dan eerder 
bedoeld voor de concertzaal dan voor de kerkdienst. De mu-
ziek verwereldlijkte steeds meer; maar zelfs in de twintigste 
eeuw schreven/schrijven Sergej Rachmaninov, Igor Stravinsky, 
Benjamin Britten, en vooral Olivier Messiaen, en de nog leven-
de Arvo Pärt, Karl Jenkins, John Rutter en anderen christelijk 
geïnspireerde muziek.

Wat Bach betreft: veel muziekliefhebbers interesseren zich 
niet bijster voor de teksten van zijn werken – en dat terwijl die 
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bij hem juist zo wezenlijk zijn om zijn muziek te begrijpen. Dat 
geldt zelfs voor bepaalde instrumentale werken: de Franstalige 
organist en componist Charles Widor verbaasde zich over be-
paalde muzikale wendingen in Bachs koraalvoorspelen, totdat 
de Duitstalige organist en theoloog Albert Schweitzer hem uit-
legde hoe die wendingen geheel vanuit de koraaltekst te ver-
klaren waren.

Bach is zo ongeveer de enige componist rondom wie zich 
ook een echte ‘Bach-theologie’ ontwikkeld heeft. In 1976 
werd zelfs de Internationale Arbeitsgemeinschaft für theologische 
Bachforschung (‘Internationale werkgemeenschap voor theo-
logisch Bachonderzoek’) opgericht. Dit gebeurde vanuit de 
overtuiging dat Bachs vocale muziek alleen goed begrepen kan 
worden vanuit zijn teksten, en die zijn alleen goed te begrijpen 
vanuit zijn theologische denkwereld.

Bach was een vertegenwoordiger van de lutherse ortho-
doxie van die dagen, die niet slechts wortelde in Luther zelf, 
maar vooral in theologen als Johann Gerhardt en Abraham 
Calovius. Bach had hun geschriften in zijn boekenkast staan 
en heeft ze, blijkens de aantekeningen, ijverig bestudeerd. 
Naast die orthodoxie had zich het lutherse piëtisme ontwik-
keld, dat minder nadruk legde op de ‘rechte leer’ en meer op 
de vrome ervaring (pietas = vroomheid) (vergelijkbaar met de 
‘Nadere Reformatie’ in Nederland en met de puriteinen in de 
Angelsaksische wereld). Vertegenwoordigers waren Philipp 
Spener, Johann Arndt en August Hermann Francke, van wie 
Bach eveneens geschriften bezat.

De piëtisten waren tegen instrumentale muziek in de ere-
dienst, en alleen al daarom kon Bach geen echte piëtist zijn. 
Toch gebruikte Bach in zijn werk ook piëtistische teksten. Zo 
was de dichter van de vrije teksten in de Matthäus-Passion (zie 
hoofdstuk III.3), Picander, beïnvloed door de piëtist Heinrich 
Müller, wiens geschriften Bach ook zelf ijverig bestudeerd 
had. Die teksten zijn niet te begrijpen als men niet enigszins 
vertrouwd is met de typisch piëtistische ‘bruidsmystiek’ die 
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zich vooral baseert op het bijbelboek Hooglied en teruggaat op 
middeleeuwse mystici als Bernard van Clairvaux. Ook heeft 
Bach koralen getoonzet van piëtistische dichters als Salomon 
Franck, Martin Moller en Philipp Nicolai.

Bachs leven als componist heeft in dienst van Christus ge-
staan. Dat was voor hem geen valse vroomheid, maar geeste-
lijke realiteit. Het betekende dat hij met vreugde – en soms, als 
zijn broodheren lastig waren, met wat minder vreugde – mu-
ziek schreef voor de kerk, in al die plaatsen waar hij werkte, 
vooral in Leipzig. Maar ook in Köthen, in dienst van een we-
reldlijk vorst (Leopold von Anhalt-Köthen), schreef hij zijn we-
reldlijke werken tot eer van God. Wat dat betreft was er voor 
hem geen scheiding tussen sacrale en seculiere muziek; boven 
beide soort composities schreef hij soms: Jesus Juva (‘Jezus, help 
[mij]’) of Soli Deo gloria (‘Alleen God zij de eer’).

Het mooiste boerenboek
Nu even iets totaal anders. In 1927 verscheen postuum het 
mooiste boek over het Nederlandse boerenleven van vóór 1880 
dat ooit geschreven is. Het heette Oud-Achterhoeksch boeren-
leven het geheele jaar rond; de schrijver was ‘meester’ (onder-
wijzer, streekhistoricus en volkskundige) Hendrik Willem 
Heuvel (1864-1926, geboren 114 jaar na Bachs overlijden). Het 
boek bleek een meesterwerk te zijn, dat tot in de twintigste 
eeuw maar liefst elf drukken beleefde. Heuvel beschrijft het 
Achterhoekse, Sallandse en Twentse plattelandsleven van zijn 
jeugd, bezien door de ogen van hemzelf als ongeveer twaalf-
jarige jongen, van januari tot december, in wat je een autobio-
grafische semi-roman zou kunnen noemen.

Het boek is zo geliefd, niet alleen omdat het dat vroegere 
idyllische boerenleven zo romantisch beschrijft, maar ook van-
wege alle familiale, streekhistorische en kerkhistorische be-
schouwingen, de prachtige natuurbeschrijvingen, de vele poë-
tische aanhalingen, en de blikken die de schrijver ons gunt in 
zijn eigen zielenroerselen. Heuvels boek beschrijft een wereld 
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(van vóór de kunstmest en de gemotoriseerde landbouwwerk-
tuigen) die zó niet meer bestaat. Plattelanders bestaan nog wél 
– en net als toen verschillen Achterhoekers, Friezen, Zeeuwen 
en Limburgers niet zo erg veel van elkaar. Ook zij zullen veel 
in dit boek herkennen.

In maart 2020 is er dan een herziene en geannoteerde 
twaalfde uitgave van dit grootse werk tot stand gekomen 
onder de titel Oolde mijn Oolde (deze bijna extatische uitroep 
was van Heuvel zelf en had betrekking op de geliefde buurt-
schap Oolde bij Laren [Gld.] waar hij opgroeide). Deze uitgave 
biedt de lezer een beknopte biografie van Heuvel, een literair- 
psychologische analyse van de schrijver, genealogische, topo-
grafische en kerkhistorische bijzonderheden, deels verwerkt in 
de duizenden voetnoten. Ze is verzorgd door (in alfabetische 
volgorde en sine titulis) Leo van Dijk, Arend Heideman, René 
Nijhof, Tonny Roeterdink, Gerda Stokreef-Braakman en Ben 
Wagenvoort, terwijl ikzelf mocht optreden als hoofdredacteur.

Hendrik Willem Heuvel was een boerenzoon, opgegroeid 
in de buurtschap Oolde. Hij had wel predikant willen worden, 
maar werd uiteindelijk onderwijzer in Laren, schoolhoofd in 
Gelselaar en later in het stadje Borculo, alles in de Achterhoek. 
Naast onderwijzer was hij leraar in landbouwvakken, voor-
zanger, voorlezer, ouderling en president-kerkvoogd in de 
Nederlandse Hervormde Kerk, een zeer ijverig publicist in di-
verse bladen en schrijver van een hele reeks boeken en boekjes. 
Ook was hij streekhistoricus en pionier op het gebied van de 
‘volkskunde’ (folklore, vgl. heemkunde); zie de literatuurlijst 
in het boek. 

Ik geloof dat het boek van grote literaire betekenis is van-
wege de bloemrijke beschrijvingen van de natuur (de vogels en 
andere wilde dieren, tot das en hermelijn aan toe), de idyllisch-
romantische sfeer die Heuvel weet op te roepen, de diepgaan-
de, soms humoristische tekeningen van allerlei personen, de 
prachtige taal (vaak doorspekt met Nedersaksisch in diverse 
regionale varianten). Treffend is ook de wijze waarop Heuvel 
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zijn innerlijke gevoelens weet bloot te leggen, inclusief zijn 
angsten en zwakheden, waardoor hij ons heel nabij komt.

Wat de protestantse kerkgeschiedenis betreft: ter rechter-
zijde waren daar sinds 1834 de ‘afgescheidenen’, de streng-ge-
reformeerden van de ‘klömpkeskarke’ (klompjeskerk), die het 
in de landskerk niet hadden kunnen uithouden, plus degenen 
die in de ‘grote kerk’ gebleven waren maar wel sterk met de 
‘afgescheidenen’ (de fienen) sympathiseerden. Ter linkerzijde 
waren daar de modernen, vooral in de geest van de ‘evange-
lisch’-liberale ‘Groninger richting’. In het midden waren daar 
veel doorsnee kerkmensen, die noch fien noch modern waren, 
maar gewoon gematigd orthodox.

Het is boeiend te zien hoe al die richtingen in Heuvels om-
geving voorkwamen, en hoezeer hij zich nu eens tot de ene, 
dan weer tot de andere richting aangetrokken voelde. De ver-
gaderingen van de ‘jongelingsvereniging’, de godsdienstige 
gesprekken tussen zijn ouders en buren of familieleden, de 
contacten van predikanten van zeer verschillende pluimage, 
de bezoekende arme handelaartjes, die vaak ‘fijn’ of ‘aan de 
fijne kant’ waren – zij allemaal geven een prachtig beeld van 
het geestelijk leven in die dagen.

Ik zal in dit boek vooral gebruikmaken van Heuvels mees-
terwerk als het gaat om de folklore die verbonden is met vele 
hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Daarin speelt het oude 
Germaanse heidendom vaak nog een flinke rol, maar het is 
gegoten in een joods-christelijke pasvorm. Heuvel gaat mij 
helpen die verschillende elementen een beetje van elkaar te 
onderscheiden. Ik moet daar eerlijkheidshalve aan toevoegen 
dat Heuvel natuurlijk zijn beperktheden kent: zijn werk is oud 
(van vóór 1926) en eenzijdig (Oost-Nederland). Daarom wijs ik 
graag op enkele recentere werken, al bezitten die niet de lite-
raire schoonheid van Heuvel (en dat pretenderen ze ook niet), 
zoals die van A.J. Dekker (2002), P.J. Meertens & M. de Meyer 
(1959-69), en S.J. van der Molen (1961) (zie de Bibliografie). 
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Verder noem ik de tijdschriften Volkskunde (sedert 1888 tot he-
den) en Neerlands Volksleven (van 1951 tot 1984).

Rembrandt
Ten slotte komen we bij de schilder Rembrandt Harmenszoon 
van Rijn (1606-1669). Waar Bach op z’n minst een van de groot-
ste componisten aller tijden is, daar is Rembrandt (die ieder-
een hoofdzakelijk van zijn voornaam kent) een van de groot-
ste kunstschilders aller tijden, en in ieder geval de grootste in 
Nederland. Was Bach in dienst van vorsten of van de kerk, 
Rembrandt was in niemands dienst. Hij was een vrije kunste-
naar, die kon leven van de opdrachten die hij kreeg van rijke 
burgers en instellingen.

Tot Rembrandts grootste prestaties – naast magnifieke por-
tretten – behoren zijn schilderingen van mythologische én bij-
belse taferelen. Hoewel hij nooit bijbelse landen had bezocht, 
was hij vertrouwd met de wereld van de Bijbel, én door zijn ken-
nis van de bijbeltekst én door zijn kennis van het Amsterdamse 
jodendom (Rembrandt was met veel Joden bevriend, woonde 
in de joodse wijk en werd soms zelfs persoonlijk voor een Jood 
aangezien). In verschillende van zijn bijbelse taferelen, zoals de 
oprichting van het kruis en de steniging van Stefanus, zien we 
Rembrandt zelf als een van de figuren in de menigte – zozeer 
voelde hij zich betrokken bij de gebeurtenissen die hij schil-
derde. Zoals Bachs ‘theologische taal’ die van de muzieknoten 
was, zo was Rembrandts ‘theologische taal’ die van de verf. 
Zie vooral John Durham over de Biblical Rembrandt.

Het behoort tot de rijkdom van onze westerse cultuur dat 
deze zulke grote kunstenaars kent die onze bijbelse beleving 
zo intens weten te verdiepen. Dat geldt voor de muziek en de 
schilderkunst, het geldt natuurlijk ook voor de dichtkunst. Alle 
hoofdstukken beginnen met een paar strofen uit een gedicht, 
een lied, en soms een simpel rijmpje, uit ons Nederlandse erf-
goed of vertaald uit anderstalige literatuur.
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I.  Eerste jaardeel:  
van Advent tot Nieuwjaar

Hoofdstuk I.1
Rond 1 december: het begin van Advent

‘Sta op, word verlicht, want jouw licht komt
en de heerlijkheid van de Here gaat over jou op.

Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,

maar over jou zal de Here opgaan
en zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden.

En heidenvolken zullen naar je licht gaan
en koningen naar de glans van je dageraad.’

Jesaja 60:1-3

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1; Lukas 1.

Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is.

Paul Gerhardt (1653, Wie soll ich dich empfangen)

Zo zeker als vele data in het kerkelijk jaar muurvast liggen 
van Nieuwjaar tot Kerstmis, zo ónzeker zijn andere data. De 
Paasdatum hangt samen met de stand van de maan, en daar-
mee vallen de hele vastentijd en de daaropvolgende hoogtij-
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den tot en met Pinksteren elk jaar op andere data. Zo is het 
ook met Advent. Kerstmis ligt wel vast, maar de eerste zondag 
van Advent niet. Als Kerstmis op een zondag valt, is de eerste 
Advent al op 27 november. Maar als Kerstmis op een maandag 
valt, is de eerste Advent pas op 3 december. Steeds valt de eer-
ste Advent op de vierde zondag vóór Kerstmis. Dat is dus: tus-
sen 27 november en 3 december, zeg maar: rond 1 december.

Meester H.W. Heuvel zegt in Oolde mijn Oolde: ‘Heerlijke 
Decembermaand met uw korte donkere dagen en lange, lange 
nachten. Reeds als kind voelde ik uw bekoring. ’t Is zo vredig 
en stil op de velden en men speurt iets van een zalige verwach-
ting, die er zweeft in de lucht. Nevelmaand noemt de Vlaamse 
dichter [Guido Gezelle] deze laatste van het twaalftal [maan-
den], deze lange schemeravond van ’t jaar. Ongemerkt wisselen 
grijze dagen met grijze nachten, bleke mist met bleke maan. (…) 
Stil is de wereld, wachtend het wonder. Advent. Hij komt aan. 
Hij nadert van wie wij zingen, wiens liefelijke naam langs de 
wolken ruist, als het maantje die [wolken] zo toverachtig kleurt, 
de schoonste van allen die de wereld heeft gezien: De Heiland’.

Dit is trouwens de derde keer dat Heuvel in Oolde mijn Oolde 
zinspeelt op het bekende Kerstlied van Eduard Gerdes (1858):

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaâm.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Het was het eerste lied dat ik als vierjarig jongetje uit mijn 
hoofd kende en aan mijn moeder voorzong. Heuvel zegt er-
van: ‘Op vaders verzoek zingen de [aanwezige] meisjes, die lid 
van een zangvereniging zijn, enige liederen. (…) Eindelijk ook 
dat “Er ruist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en 
aarde verenigt te saam”. 
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Onlangs op een zomeravond had ik het voor de eerste maal 
door een aardig buurmeisje horen zingen en toen ontroerde 
het mij zo. Nu ook weer wekt het diezelfde stemming en als 
ik naar bed ga in de zijkamer en uitzie, hoe mooi het maantje 
daar staat boven die zwarte dennenbossen en hoe de wolken 
langs den hemel jagen, dan klinkt dat lied nog na in mijn ziel’. 
En eind december schrijft Heuvel zo mooi: ‘Het weer is opge-
klaard en het maantje spiegelt zich in de waterplassen op de 
weg, als we [na een jongelingsfeest] ver na middernacht huis-
waarts stappen. Kleurige wolken zeilen in wilde vaart langs 
de blanke maan en het zingt nog in mij van de liefelijke naam, 
die er ruist langs de wolken. Terwijl de oudere jongelingen 
druk praten over het feest, ga ik er dromend bij, geheel onder 
de betovering van de zilverglanzende nanacht te midden der 
donkere, suizende dennenbossen…’

Donker december, met je korte dagen! Het burgerlijk jaar 
loopt ten einde – maar tegelijk is het kerkelijk jaar begon-
nen. Advent! Dat betekent ‘komst’. Niet de wederkomst van 
Christus (zie daarvoor hoofdstuk V.9), maar de geestelijke, in-
nerlijke herleving van zijn komst als Kind in de Kerstnacht. 
Kerstmis is wereldwijd het meest uitbundig gevierde feest, al 
is het veelal van al zijn christelijke kenmerken ontdaan. Het 
kerkelijk jaar begint met wat sommigen het belangrijkste chris-
telijke feest van allemaal noemen; want wat is grootser: God 
die Mens wordt (Kerst) of een gestorven Mens die weer levend 
wordt (Pasen)? Hoe donkerder de dagen worden, des te meer 
strekken we ons uit naar het Licht dat in deze wereld zal begin-
nen te schijnen. En als we niet alleen aan de (geestelijke) ogen, 
maar ook aan de oren denken, dan horen we in de Adventstijd 
die liefelijke Naam al langs de wolken ‘ruisen’: Immanuel, 
Wonderbare Raadsman, Eeuwige Vader, Vredevorst, Rijsje uit 
de tronk van Isaï, Messias, Koning, Priester, Profeet, Verlosser, 
Bruidegom, Alfa en Omega, Lam van God, Zoon des mensen, 
Zoon van God.
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Bijzondere Bachcantates
Juist de Adventstijd heeft enkele wel heel bijzondere cantates 
opgeleverd. Zoals alle cantates worden ze genummerd vol-
gens de nummers die ze in het Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) 
hebben, een nummeringssysteem dat in 1950 door Wolfgang 
Schmieder is opgesteld. De titels van de cantates zijn eenvou-
dig de eerste regels van de tekst. Bij elke cantate horen twee 
Schriftplaatsen, die in de lutherse eredienst op de desbetref-
fende hoogtijdag in de kerkdienst werden voorgelezen, en 
wel één uit de nieuwtestamentische brieven (‘epistels’) en één 
uit de evangeliën. Van deze lezingen maak ik steeds melding. 
De ene keer sluit de tekst van een Bachcantate nauw bij die 
Schriftplaatsen aan, maar andere keren nauwelijks.

Er zijn tegenwoordig talloze digitale manieren om de can-
tates te beluisteren, en op het internet zijn ook de teksten van 
alle cantates te vinden (zie de Bibliografie voor enkele web-
sites). Sta bij elke hoogtijd even stil en luister via een cd of via 
het internet (Youtube, Spotify e.d.) naar de opgegeven canta-
tes. Houd de tekst erbij, want het gaat niet alleen om de mooie 
muziek, maar om de magnifieke wijze waarop Bach de tekst in 
noten heeft omgezet.

Deze eerste keer zijn er al meteen drie van zulke schit-
terende cantates, geschreven voor de eerste zondag in de 
Adventstijd. In bijna alle cantates spelen een of meer couplet-
ten van een  koraal (d.i. een kerklied) een rol, en soms zelfs een 
hoofdrol (in de zogenoemde ‘koraalcantate’), soms op een-
voudige wijze ten gehore gebracht, soms in een fraai bewerkte 
vorm. Daarnaast komen een of meer solisten aan bod, hetzij 
in een recitatief (een soort ‘spreekgezang’) of in een aria (een 
kunstig bewerkt zangstuk voor een of meer solisten).
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Eerste zondag van de Advent
• Epistellezing: Rom. 13:11-14 (onze behoudenis is nabij)
• Evangelielezing: Matt. 21:1-9 (intocht in Jeruzalem, als sym-

bool voor de ‘intocht’ die Jezus met Kerst in deze wereld 
houdt)

36 Schwingt freudig euch empor (‘Verhef jullie blij naar boven [tot 
de verheven sterren… de Heer der heerlijkheid is  nabij]’) 

61 Nun komm, der Heiden Heiland (‘Kom nu, Heiland van de 
heidenen’; vgl. Jes. 49:6; koraal) 

62 Nun komm, der Heiden Heiland (idem)
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Hoofdstuk I.3
21 december: Sint-Thomas

Jezus zei tegen Thomas:
‘Breng je vinger hier en zie mijn handen,

en breng je hand en steek die in mijn zijde,
en wees niet ongelovig maar gelovig.’

Thomas antwoordde en zei tegen Hem:
‘Mijn Heer en mijn God!’

Johannes 20:27v.

Bijbelgedeelten: Johannes 11:16; 14:4-6; 20:24-29; 21:2.

… Als acht dagen waren verleên,
D’Apostels vergaderd waren,
En Thomas met hen, toen verscheen
Hun Jezus, naar Johannes’ verklaren,
Met gesloten beurzen kwam Jezus in,
De vrede te wensen was zijn begin.

Daarna heeft hij tot Thomas gezeid
Breng uw hand voort nu tot een teken,
In ongeloof niet lang en beid:
En wil ze in mijn zijde steken.
Dit ontroerde Thomas zo zeer,
Hij beleed voorts Jezus zijnen God en Heer.

Anoniem (1794)

Wie wel eens in middeleeuwse documenten heeft geneusd, 
weet dat daarin nooit data worden genoemd op de manier zo-
als wij dat doen: de zoveelste februari, of de zoveelste augus-
tus. In plaats daarvan rekent men naar de hoogtijden op de ka-
lender, vooral de naamdagen van de onnoemelijk vele heiligen 
zoals de kerken van vóór de Reformatie die kenden en kennen. 
Zo vertelt meester Heuvel over een stenen kruis in de buurt 


