


Echo’s van Kerst. 
 
Een cantate van J.S. Bach, twee toonzettingen van “De Heer is mijn Herder”, vier 
mystieke liederen, een Mis, een gebed en psalmen van Gustav Holst. Wat is daarvan 
de onderlinge verbinding? 
 
De viering van de geboorte van Jezus maakt dat Bach in 1723 voor Tweede Kerstdag 
deze muziek componeert. In de cantate wordt met geen woord gerept over de 
klassieke ingrediënten van het kerstverhaal.  Geen herders, engelen, noch een 
heldere ster. De inhoud wordt bepaald door de reden van de komst van Christus 
naar de aarde: om de duivel te verslaan. Het beeld van Satan als slang, zoals 
voorgesteld in het scheppingsverhaal, komt in bijna alle delen naar voren. Muzikaal 
schildert Bach de slang in doorgaande, snelle notenwaarden. Visueel zijn dat ook 
echt notenslangen. Het eerste recitatief van de tenor opent met de bekende 
woorden van de evangelist Johannes: “Het Woord is Vlees geworden”.  
Andere versregels van Johannes zijn de bekende “Ik ben...” uitspraken, zoals “Ik ben 
de Weg, de waarheid en het leven”, “Ik ben het Licht der wereld” en “Ik ben de 
goede herder”. Deze laatste beroemde versregel naar de 23e Psalm, klinkt op muziek 
van Dvořák in het Tsjechisch en in het Engels op muziek van Rutter. 
In twee van de Five Mystical Songs worden in beeldende teksten de laatste dagen 
voorafgaand aan de dood van Jezus geschilderd. Er worden bloemen uitgestrooid en 
takken van de olijfbomen op de weg neergelegd tijdens zijn glorieuze intocht in 
Jeruzalem en het samenzijn tijdens het Laatste Avondmaal waarbij het brood wordt 
gebroken en de wijn wordt geschonken. In de verklanking van deze laatste 
gebeurtenis zingt het koor de melodie (maar niet de tekst) van “O sacrum 
Convivium”, afkomstig uit de liturgie voor Sacramentsdag, wanneer gevierd wordt 
dat brood en wijn, als symbool van Jezus lichaam, gedeeld worden. 
Het derde lied citeert wederom “Ik ben”- uitspraken en de afsluitende antifoon 
(wisselzang) is een uitbundige uiting van vrolijkheid, waarin muziek in de vorm van 
het zingen van Psalmen wordt aangemoedigd. 
 
Voor de BBC coproductie “Son of God”, een documentaire over het leven van Jezus 
gebaseerd op wetenschappelijk en recent historisch materiaal (2001), schreef James 
Whitbourn de anderhalf uur durende symfonische soundtrack. Zijn gelijknamige mis 
kent een bijzonder bezetting: gemengd koor, orgel en sopraansaxofoon. Naast de 
gebruikelijke delen uit het ordinarium (kyrie, gloria, sanctus, benedictus en agnus 
dei) voegt hij enkele meditatieve momenten in, met name om de suggestieve klank 
van de saxofoon te introduceren. In een zeker eigentijds geluid vormt deze mis het 
centrale deel van dit concert. 
Even actueel en bijzonder van klank is het gebed “The Fruit of Silence”, van Vasks. 
Op tekst van Moeder Theresa ontvouwt zich een pallet dat traag en naar etherische 
sferen voortbeweegt. 
Het concert eindigt met werk van een tijdgenoot van Vaughan Williams. Holst 
schreef de “Two Psalms” ter gelegenheid van de aanschaf van een nieuw orgel op de 
St. Paul’s Girlsschool in London. De melodieën zijn in de protestantse en anglicaanse 
traditie zeer wijdverbreid. 
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