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Toelichting op het programma 

Speciaal voor de Stille Week heeft het Leids Kamerkoor een sereen a-

capellaprogramma samengesteld met als rode draad bezinning op 

boetedoening en ontferming. Het bevat veelal Bijbelteksten en 

liturgische teksten, verklankt door oude en hedendaagse componisten.  

Het Miserere van Alessandro Scarlatti is een belijdenis van zonde en 

een smeekbede om vergeving, ontleend aan Psalm 51. O vos omnes 

komt uit de Klaagliederen van Jeremia: ‘O gij allen die voorbijgaat, 

aanschouwt en ziet, of er een smart is als de smart die mij werd 

aangedaan.’ Door de eeuwen heen is deze tekst vaak betrokken op de 

smart van Maria bij het kruis. Wij zingen de bewerkingen van Tomás 

Luis de Victoria en Carlo Gesualdo.  

Speciaal voor de Goede of Stille week componeerde Francis Poulenc 

vier motetten. Terwijl de eerste drie motetten in een traag tempo 

verlopen, bevat het laatste motet twee snelle episodes, als illustratie 

van de woorden die Jezus tegen zijn discipelen uitspreekt: ‘Jullie zullen 

op de vlucht slaan, en ik zal voor jullie geofferd worden.’ 

De twee stukken van John Tavener op ons programma zijn een ode aan 

Maria en een lied van bezinning, waarin het paradijs tegenover de 

naderende dood wordt geplaatst. We besluiten met twee stukken uit de 

Lage Landen. De Nederlandse componist Johannes Verhulst zette een 

gedicht van Jan Pieter Heije op muziek, De nevel dekt ons, waarin hij 

God vraagt de mens te leiden in het bange stervensuur. Ook De 

profundis van de Belg Vic Nees is een smeekbede van de mens tot God, 

letterlijk ‘vanuit de diepte´, ontleend aan psalm 130. 
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Inleiding door ds. Rian Veldman  
 

Samenzang psalm 51: 1, 4 en 5 
 

Schriftlezing psalm 51 (in vrije bewerking van Huub Oosterhuis) 
 

Miserere - Alessandro Scarlatti 
 

Schriftlezing: Klaagliederen 1: 1-12  

O vos Omnes - Tomás Luis de Victoria 

 (Klaagliederen 1: 11,12)  

  

O vos Omnes - Carlo Gesualdo 

Quatre motets pour un temps de pénitence - Francis Poulenc 

Timor et tremor Vrees en beven 

Vinea mea electa Mijn uitverkoren wijngaard 

 
Tekst ter bezinning    - anoniem – 

Mother of God-John Tavener  

Funeral Ikos - John Tavener  

De profundis - Vic Nees  

Samenzang psalm 130a  

1 koor 

2 allen 
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Aan de uitgang wordt gecollecteerd t.b.v. kerkmuzikale uitvoeringen  

 

Na afloop van het Passieconcert bent u welkom in Willibrords Erf om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen Goede Week 2019 in de Groene of Willibrordkerk: 

 

Avondgebed op woensdag 17 april, 19.30 

 

Witte Donderdag, 18 april, 19.30: ds. Rian Veldman en ds. Aart 

Verburg; viering Maaltijd van de Heer, m.m.v. PGO-cantorij 

 

Goede Vrijdag, 19 april, 19.30: ds. Aart Verburg, m.m.v. 

Marnix Smit: ‘Stabat Mater’, Franz Liszt 

 

Paasnachtviering, 20 april, 22.00: ds. Iris van der Heul, m.m.v. 

projectcantorij 

 

Paasmorgen, 21 april:  

06.15: vroege Paasjubel in en rond de Groene Kerk 

09.45: Paasjubel, 10.00: ds. Rian Veldman, m.m.v. PGO-cantorij 
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Het Leids Kamerkoor 

Het Leids Kamerkoor kent een breed repertoire, van middeleeuws tot 

hedendaags. Het Leids Kamerkoor zingt meestal a capella, maar bij 

bijzondere gelegenheden is er ook sprake van instrumentale 

begeleiding. In 2018 vierde het Leids Kamerkoor zijn dertigjarige 

bestaan met meerdere concerten zoals een kinderconcert in februari, 

een zomerconcert in juni en een lustrumconcert in november. Dit 

lustrumconcert bestond uit twee spetterende uitvoeringen van Rossini’s 

Petite Messe Solennelle. Ėen uitvoering hiervan vond plaats in het 

Groene Kerkje te Oegstgeest  (zie foto). De recensent van het Leids 

Dagblad was hierover zeer lovend en sprak van een groots optreden 

van koor en solisten. In januari van dit jaar verzorgde het Leids 

Kamerkoor nog een cantatedienst in de Hooglandse Kerk. Het Leids 

Kamerkoor laat zich graag zien en horen tijdens Leidse evenementen, 

zoals de Hofjesconcerten en de Open Monumentendagen.Voor overige 

informatie www.leidskamerkoor.nl  

 

Dirigent Dody Soetanto 

 

Sinds december 2018 is Dody Soetanto de dirigent van het Leids 

Kamerkoor. Dody is geboren in Indonesië en behalve dirigent is hij ook 

bariton. Hij studeerde af in Klassieke zang bij Henny Diemer en 

Koordirectie bij Rob Vermeulen aan het Utrechts Conservatorium. Hij 

heeft gewerkt met de beste docenten en uitvoerende musici in 

Nederland, onder wie Rudolf Jansen, Vincent de Kort, Richard Egarr en 

Ed Spanjaard. Als dirigent heeft Dody concerten gegeven met 

verschillende Nederlandse koren en ensembles. Hij dirigeerde in 2013 

de educatieve projecten van het Groot Omroepkoor, waarin Russische 

koorwerken op het programma stonden. In Indonesië leidde hij van 

2004 tot 2009 verschillende bekende koren die internationale 

koorcompetities in Azië en Europa hebben gewonnen. 

 

http://www.leidskamerkoor.nl/

