
Pinkster
cantates
Bach - O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe BWV34 
Homilius - Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet HoWV II91 
Bach - motet Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf BWV226

Luthers Bach Ensemble
(projectkoor, barokorkest & solisten)

Tymen Jan Bronda (dirigent) | Maria Valdmaa (sopraan)  
Oscar Verhaar (altus) | Han Warmelink (tenor) | Michiel Meijer (bas)

VR 22 mei 20 uur Kruiskerk Burgum
ZA 23 mei  15:30 uur  Der Aa-kerk Groningen 
ZO 24 mei  10 uur cantatedienst Lutherse kerk (alleen BWV34)
 

tickets: www.luthersbachensemble.nl  / boekhandel Godert Walter

www.luthersbachensemble.nl

GRATIS LEZING 
ZA 23 MEI, 14:15 u 
Lutherzaal
Haddingestr. 23 
Groningen



Luthers Bach Ensemble 
brengt Pinkstercantates met vuur!

 
Uitvoeringen
- Vrijdag 22 mei 20 uur Kruiskerk Burgum (Nieuwstad 5)

- Zaterdag 23 mei 15:30 uur  Der Aa-kerk Groningen (Akerkhof 2) met inleidende lezing 
 door Dr. Jan Luth van 14:15 uur-14:45 uur in de Lutherzaal.

- Zondag 24 mei 10 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen (Haddingestr. 23) (alleen BWV34)
 
Voorverkoop
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53. U kunt ook via ticketservice op 
www.luthersbachensemble.nl uw kaarten reserveren, daarnaast op 06 149 22 638 (ma-wo-vr 
tussen 18-21 u). Prijzen ticketservice zijn excl. boekingskosten.
 
Entree
ticketservice: €18 (normaal)| €15 euro (vriend)| €8 (student)| €28 euro (eerste rang Der Aa).
aan de kassa: €22 (normaal)| €19 (vriend)| €12 (student)| €32 (eerste rang Der Aa).
 
Meer informatie:
www.luthersbachensemble.nl  / info@luthersbachensemble.nl

Maarten ’t Hart  vindt de altaria ‘Wohl euch, 
ihr auserwählten Seelen’ het allermooiste van 
Bach. ‚Stel: je kent het hele oeuvre van Bach, 
maar je hebt nog nooit de altaria uit cantate 
34 beluisterd. Hoe zou je dan reageren als je 
die muziek voor het eerst zou horen? Zou je 
dan denken: dit is het allermooiste dat Bach 
ooit gecomponeerd heeft?’  Deze aria maakt 
deel uit van de Bachcantate ‘O ewiges Feuer, 
O Ursprung der Liebe’ en wordt uitgevoerd 
tijdens onze concertreeks.  Een uitgelezen 
kans om deze aria in de oorspronkelijke 
context te beluisteren!  
Robert Koolstra & Tymen Jan Bronda bespelen 
in de Der Aa-kerk tevens het beroemde 
Schnitgerorgel en laten u verrassen met 2 
prachtige bijpassende werken van J.S. Bach.
Het tweede werk is van Gottfried August 
Homilius (1714-1785), een bekend componist 

in de tijd na Johann Sebastian Bach (1685-
1750). Al tijdens zijn leven kreeg Homilius 
het predikaat ´beste kerkcomponist‘. Van hem 
wordt de cantate ´Der Herr ist Gott, der uns 
erleuchtet’ ten gehore gebracht.  Het motet 
‘Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf’ van 
J.S. Bach bestaat uit drie zelfstandige delen. 
Het openingsdeel is voor achtstemmig dub-
belkoor. Dit motet sluit af met een koraal op 
de woorden van de bekende Pinksterhymne 
‘Komm, heiliger Geist’.

Last but not least: Dr. Jan Luth verzorgt op 
zaterdag 23 mei een inleidende lezing in de 
Lutherzaal (Haddingestraat 23, Groningen) 
van 14:15-14:45 uur.

Welkom in het Pinksterweekend!


