
Cantatedienst
 Es ist euch gut, dass ich hingehe BWV 108 J.S. Bach

Inleiding tot de lezing
Op de orde van dienst ziet u een schilderij waarop Jezus ten 
hemel wordt opgenomen.

Hemelvaart.

Nu is Hemelvaart nog een eind weg maar de Bachcantate die 
we gaan horen, Es ist euch gut dass ich hingehe, vertelt hoe 
Jezus zijn leerlingen voorbereidt op het moment waar zij hem 
zullen moeten missen. Voor hen is dat een verschrikkelijke 
gedachte. En toch is er hoop.
Want, Jezus belooft hen de Trooster, de Heilige Geest te sturen 
om hen te troosten en te sterken.
Dan pas kan hun wederopbouw beginnen.

Bijbellezing: Johannes 16: 4 – 7 en 12 – 15 
4 Ik heb jullie die dingen niet eerder verteld, want ik was steeds bij jullie. 5 Maar nu ga ik terug 
naar degene die mij gestuurd heeft. En niemand van jullie vraagt: ‘Waar gaat u heen?’ 6 Jullie zijn 
alleen maar diep bedroefd over wat ik gezegd heb.7 Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar 
goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de heilige Geest, niet 
komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben. 
12 Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen. 13 Als de heilige 
Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid 
helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij 
hoort. Hij zal jullie vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd. 14 Zo zal de heilige 
Geest mij de hoogste eer geven. Want de waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij. 15 Alles wat 
van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik: De waarheid die hij bekendmaakt, komt van mij.’

Overdenking

Jezus spreekt zijn bedroefde leerlingen toe. Iedereen kan zien aankomen dat hij de autoriteiten 
dusdanig getart heeft dat het moet wel verkeerd aflopen. De leerlingen zijn niet alleen bedroefd, 
maar ook in paniek. Wat moeten zij zonder hun meester? Hoe zal ooit de tijd van vrede en 
gerechtigheid aanbreken, dat Koninkrijk van God, waar hij zo vaak over sprak?
Dan richt Jezus het woord tot zijn leerlingen. En daar begint de cantate. 

1. Bas aria van Christus
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Doorgaans begint een cantate niet met een solo aria.
Eerst komt een instrumentale inleiding, dan een koorstuk.
Hier niet. Na de inleiding, begint Bach in medias res, midden in het verhaal. Hier klinkt de stem van 
Jezus, VOX CHRISTI, traditiegetrouw vertolkt door de bas.
Wat hij zingt is hoogst merkwaardig, en, heerlijk gezegd, nogal vreemd:

Het is goed voor u dat ik wegga.
Es ist euch gut dass ich hingehe…

In zijn aria, kun je hem alvast op weg gaan. Let op de manier waarop hij het woord gehe zingt: je 
ziet hem al gaan. 

Maar dat zou je gezegd worden, door iemand waar je zielsveel van houdt en die zijn vertrek 
aankondigt! Het is goed voor u dat ik wegga!
Dan geeft Jezus uitleg maar of de leerlingen daar iets mee kunnen …

Want als ik niet wegga, komt de Trooster niet tot u.
Indien ik echter ga, zal ik hem tot u zenden.

Probeert u zich even te verplaatsen in die leerlingen. Zou u dit kunnen begrijpen, zou u dit zonder 
protest aanvaarden? 

2. Tenor aria
De tenor wel. Die heeft het al begrepen. Dat heb je met tenoren. Vraag niet hoe, maar hij gelooft 
onmiddellijk wat Jezus zojuist heeft gezegd. En dat laat hij ook horen, luister naar de manier 
waarop hij daar het woord Glaube zingt: lange noten, zo vast als een rots. Twijfel heeft hij niet, 
geloof des te meer. Een vastberaden geloof. Hij wordt geholpen door de basso continuo die niet 
ophoudt te herhalen, te onderstrepen, met ritmische motieven en hardnekkige herhalingen van 
tonen.

Maar ze zijn niet alleen. 

De viool is een andere mening toegedaan. Die komt er voortdurend tussen, onrustig, met kronkelige 
noten (hondsmoeilijk te spelen). Hier spreekt wel twijfel uit, en aanvechting.
Maar naarmate de aria vordert, lukt het de tenor de viool te kalmeren en langzaam maar zeker, 
maakt de twijfel plaats voor zekerheid. Bij de laatste zin komen ze samen, bij het laatste woord:

So kann ich mich getrosten
Dass ich zu den Erlosten
Komm an gewunschten Port 
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En precies daar, bij die haven, Port, komen tenor en viool samen, de melodie klimt omhoog, als een 
vooraankondiging van Jezus’ hemelvaart. De twijfel is voorbij.

3. Tenor recitatief
De tenor gaat verder. In het recitatief zingt hij zelfs dat hij al verlangt naar dat moment, waar de 
Trooster, de Heilige Geest, daar zal zijn. Dat klinkt raar, want dat betekent dat hij niet kan wachten 
op Jezus’ vertrek. Dat beseft hij plotseling, schrikt van zichzelf en zegt dan een verrassende, heel 
modern klinkende zin:

Ich frage sorgensvoll: ach ist er nicht schon hier?
Ik vraag vol van zorgen, is hij niet reeds hier?

Bach heeft vaak van die verrassende wendingen in zijn teksten. Met vooruitziende blik beantwoordt 
Bach 
hier als het ware de pregnante vraag van Gerard Reve: dat Koninkrijk van U, weet u wel, wordt dat 
nog wat?
Hier zegt Bach: de Trooster? Hij is er al!

4. Koor
Dat vraagt om een reactie! Van het koor, die de goede theologische volgorde herstelt door de 
woorden van Jezus te herhalen:

Doch wanneer hij komen gaat, 
De Geest der waarheid,
Dan zal hij u naar de volle waarheid leiden.

En het koor voegt eraan toe een flinke trinitarisch dogma: de Heilige Geest zal zeggen wat hem 
door de Vader en de Zoon, die één met hem zijn, is verteld.
Het koor weet van wanten en hamert op deze geloofsartikelen. Luister naar die strakke fuga’ s. 
Hoekig, energiek, stellig. Zo is het en niet anders. Punt. En contrapunt.

5. Alt aria
En dan plotseling, verandert de sfeer totaal. Dankzij de alt, die naar voren treedt. Ze bezingt het 
gelukzalige gevoel dat haar vervult. 
Geen spoor van twijfel, zelfs geen spoor van verdriet of angst vanwege het aangekondigde vertrek 
van Jezus. Neen: ze is dankbaar voor wat Jezus haar in het vooruitzicht heeft gesteld. Een 
volkomen, absolute troost, niet voor even maar voor de eeuwigheid. En die eeuwigheid kun je 
horen, in het tempo (largo). Aan het einde van de aria, komt daar de innerlijke vreugde doorheen, 
met het vreugde motief in de strijkers.
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6. Koraal
Tijd voor het slotkoraal, op de melodie van een bekend kerklied. Het slotkoraal vat het geheel van 
de cantate samen, voor de toehoorders van de tijd van Bach, én voor ons. Nu wordt de belofte van 
Jezus – de komst van de Trooster – concreet.
Want de beloofde Trooster troost niet alleen de leerlingen die Jezus moeten missen, hij doet veel 
meer:
Hij leidt ieder die hem liefheeft 
op een goed gebaande weg
Hij plaatst en stuurt ons voet
Dat hij niet anders treden moet,
Daar waar men de zegen vindt.

Cantate: ‘Es ist euch gut, dass ich hingehe’ BWV 108

https://www.youtube.com/watch?v=ZSnzEmdHfR4

Aria bas Es ist euch gut, dass ich hingehe; 
denn so ich nicht hingehe, kommt 
der Tröster nicht zu euch. So ich 
aber gehe, will ich ihn zu euch 
senden.

Het is goed voor u, dat ik wegga; 
want als ik niet wegga, komt de 
Trooster 
niet tot u. Indien ik echter ga, zal 
ik hem tot u zenden.

Aria 
tenor

Mich kann kein Zweifel stören,
Auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
So kann ich mich getrösten,
Dass ich zu den Erlösten
Komm’ an gewünschten Port.

Mij kan geen twijfel storen,
Naar uw woord, Heer, te horen,
Ik geloof dat, als u gaat,
‘K er dan op kan vertrouwen,
Dat ik bij de geredden
In de gewenste haven kom.

Recitatief
tenor

Dein Geist wird mich also regieren,
Dass ich auf rechter Bahne geh’;
Durch deinen Hingang kommt er ja 
zu mir,
Ich frage sorgensvoll: Ach, ist er 
nicht schon hier?

Uw geest zal mij aldus geleiden,
Dat ik het rechte pad bega;
Door uw heengaan komt hij 
immers tot mij,
Ik vraag vol van zorgen: Ach, is 
hij niet reeds hier?
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Koor Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit, kommen wird, der wird 
euch in alle Wahrheit leiten. Denn er 
wird nicht von ihm selber reden, 
sondern was er hören wird, das wird 
er reden; und was zukünftig ist, wird 
er verkündigen.

Doch wanneer hij komen zal, de 
Geest der waarheid, zal hij u naar 
de volle waarheid leiden. Want 
hij zal niet van zich zelve 
spreken, maar wat hij horen zal, 
dat zal hij spreken; en wat 
er komen gaat, zal hij 
verkondigen. 

Aria alt Was mein Herz von dir begehrt,
Ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
Führe mich auf deinen Wegen,
Dass ich in der Ewigkeit
Schaue deine Herrlichkeit!

Wat mijn hart van u begeert,
Dat wordt mij wel gegeven.
Overlaadt u mij met zegen,
Leidt u mij op uwe wegen,
Opdat ik in eeuwigheid
Aanschouw’ uwe heerlijkheid!

Koraal Dein Geist, den Gott vom Himmel 
gibt,
Der leitet alles, was ihn liebt,
Auf wohl gebahntem Wege.
Er setzt und richtet uns’ren Fuß,
Dass er nicht anders treten muss,
Als wo man find’t den Segen.

Uw geest, die God uit de hemel 
zendt,
Die leidt ieder die hem liefheeft, 
Op een goed gebaande weg.
Hij plaatst en stuurt zo onze voet,
Dat hij niet anders treden moet,
Dan waar men de zegen vindt.

Herdenking van het bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940

Op deze dag, 14 mei, herdenkt Rotterdam het bombardement dat 
onze stad in 1940 verwoestte. Voor alle inwoners van deze stad, een 
zwarte bladzijde uit de eigen geschiedenis of uit een 
geschiedenisboek. Voor mensen van buiten, het antwoord op een 
vraag: waarom zijn er in het centrum van Rotterdam geen oude 
huizen? Waar is de oude stad? Wat betekent de rode stippen die men 
op straat aantreft rond het centrum, met die rode vlammen die ’s 
nachts oplichten? Waarom treft men vandaag, op bepaalde plekken in 
de stad, langs de vuurgrens, mensen aan die samen naar hetzelfde 
gedicht luisteren?

14 mei 1940, het einde van de vrede, het begin van de oorlog.

Icoon van deze dag van vernietiging is het beroemde beeld van 
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Zadkine, de verwoeste stad. Ze staat op Plein 1940-1945 Een man heft zijn handen naar de hemel, 
in een zinloos gebaar van zelfbescherming. Het hart van de man is weggevaagd, zoals het centrum 
van de stad genadeloos weggevaagd werd.

Hoe oorlog het hart van mensen wegvaagt, laat de Welsh musicus Karl Jenkins horen in zijn mis 
voor de vrede, die hij componeerde naar aanleiding van de oorlog in Kosovo. Een uniek stuk voor 
vierstemmig koor en een muezzin. De tekst komt uit een vijftiende-eeuwse Frans gedicht getiteld; 
L’homme armé (the armed man) en bevat ook teksten van Rudyard Kipling en van Santichi Toge, 
een overlevende uit Hiroshima. In het Kyrie wordt God gevraagd ons te redden van bloeddorstige 
mensen: Save us from bloody men. 

God, save us from bloody men. 

Kyrie uit ‘The Armed Man: A Mass for Peace’ (2001) 
(Karl Jenkins (*1944)

https://www.youtube.com/watch?v=C5BfirqTqm8

6
14 mei 2017

dr. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam

http://www.thelyricarchive.com/album/174203/The-Armed-Man%3A-A-Mass-for-Peace
http://www.thelyricarchive.com/album/174203/The-Armed-Man%3A-A-Mass-for-Peace
https://www.youtube.com/watch?v=C5BfirqTqm8
https://www.youtube.com/watch?v=C5BfirqTqm8

