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Inleiding  
 
De koralen uit de Mattheuspassion laten zien hoe Bach zijn passie oorspronkelijk heeft bedoeld: als 
muziekstuk voor ons allemaal. Een muziekstuk waarin we ons allemaal kunnen herkennen. En waaraan 
we allemaal kunnen meedoen. 
De Mattheuspassion klonk in een kerkdienst. 
Met als deelnemers en voorgangers: voorzangers, koorzangers en instrumentalisten, maar niet alleen 
zij. Ook alle andere aanwezigen in de kerk deden mee. 
Participeerden in het geheel. Ze zongen samen de koralen mee.  
Als hoorbaar en zichtbaar teken: Dit verhaal gaat ons allen aan. 
 
Het eerste koraal: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen klinkt in de Mattheuspassion na het 
openingskoor en nadat Jezus gesproken heeft over wat hem te wachten staat:  
Jullie weten dat het over twee dagen Pasen is en dat de mensenzoon overgeleverd zal worden om 
gekruisigd te worden. 
Het koraal stelt de vraag van alle tijden: waarom, wat heb je misdaan, waar is dit voor nodig. 
 
No. 3 Herliebster Jesu, was hast du verbrochen 
 
Het tweede koraal reageert op wat bij het laatste avondmaal gebeurt. 
De vraag wie zal Jezus verraden. 
Wijzen we met de vinger naar een ander. 
Wijzen we naar Judas en de Judassen onder ons.  
Bach trekt de boete naar zichzelf en naar ons allen toe. 
Op een radicale manier hoor je: ik kom me zelf onder ogen. 
Ook ik moet boeten. Daarna kun je ook naar een ander kijken.  
 
No 16. Ich bin’s, ich sollte büssen.. 
 
Het derde koraal spreekt van de herder. De herder die gedood zal worden. 
Als dat gebeurt, raakt de kudde verstrooid. 
De herder die ook zegt: er komt een tijd dat ik weer voor je uit zal gaan. 
Het koraal bezingt en bidt tot de herder. 
Dat is geen afstandelijk of verstandelijk bezingen. 
Hier en in andere koralen klinkt innige taal. De taal van het hart.  
Mijn behoeder, mijn herder, jouw mond heeft mij gelaafd.  
 
No 21. Erkenne mich, mein Huter  
 
Als Jezus tegen Petrus zegt: voordat de haan kraait zul je me drie keer verloochenen, antwoordt Petrus: 
Nooit zal ik dat doen, zelfs als ik met je zou moeten sterven, ik zal je niet verloochenen.  
Petrus klinkt stellig en zonder twijfels, ogenschijnlijk vroom: 
Het koraal zet een andere toon. Ik wil bij je blijven. 
Tot het einde wil ik bij je blijven. Ik zou het willen, maar of ik het zal kunnen? 
Veracht me niet als ik…. 
 



No 23. Ik will hier bei dir stehen  
Gethsemané vertelt het indringende verhaal van Jezus die angstig is. 
En bidt: laat deze beker aan mij voorbijgaan. De angst krijgt de ruimte in het evangelie. Ook bij Jezus die 
menselijk getekend wordt: hier in de tuin en later ook bij het kruis als hij zegt: Mijn God, mijn God, 
waarom heb je mij verlaten.  
Pas langzamerhand zal hij komen tot overgave. 
Laat komen wat er komt. In uw handen beveel ik mijn geest.  
Ik geef het over. 
 
No 31. Was mein Got twill, das gescheh allzeit 
 
Sind Blitze, sind donner, en O Mensch, bewein dein Sunden gross hebben geklonken aan het einde van 
het eerste deel van de Matthäuspassion. 
Het donkerste donker, de hel, schade, schande, zonde het wordt fel, schril en breeduit bezongen. Het 
tweede deel vertelt van Jezus die gevangen genomen overgeleverd wordt aan de hogepriester. Hoe het 
donker wordt in zijn leven. 
Door toedoen van mensen die niet eerlijk zijn. Die verstrikt zijn geraakt in de netten van leugens. Die 
Jezus valselijk aanklagen.  
 
No. 38. Mit hat die Welt trüglich gerichtet 
 
Als Jezus voor het gerecht staat wordt hij beschuldigd van blasfemie. 
Ben je de zoon van God, vraagt de hogepriester. 
Je zegt het, antwoordt Jezus. 
Zich zelf noemt Jezus: mensenzoon. Mensenzoon die woont in de wolken van de hemel. Die zit aan de 
rechterhand. 
Er ontstaat een discussie. Discussie?  
Soms bereik je elkaar niet. 
Het oordeel is al geveld: Hij is schuldig. 
Na dat vonnis wordt Jezus geslagen en bespuugd. 
 
No 44. Wer hat dich so geschlagen 
 
De haan kraait drie keer. 
Petrus verloochent Jezus. De man die zo stellig was en krachtig leek, is hier zwak.  
Voorlopen in geloof. Maar de eerste de beste keer dat het er op aankomt verzaak je. 
Het koraal zingt: het kan mij overkomen.  
Het bidt: als ik van jou verwijderd raak, laat me dan niet los. 
Laat je genade groter zijn dan mijn zonde 
 
No 48. Bin ich gleich von dir gewichen 
 
Vlak voordat de massa Barabbas zal kiezen boven Jezus, vlak voordat het volk: weg met hem, kruisig 
hem zal schreeuwen, zingt het koraal de indringende troostrijke woorden. Over een weg waarlangs je 
voet kan gaan, ook, zelfs als het zo donker is geworden. …. 
 
No 53. Befiehl du deine Wege  
 
Dit is de omgekeerde wereld. 
De goede herder lijdt ten behoeve van de schapen.  
De Heer betaalt de schuld voor zijn knecht. 



Ja, maar die omgekeerde wereld, is wel de denkwereld, de geloofswereld van het evangelie. Laat mij het 
maar van je overnemen. Laat mij het maar dragen…. 
 
No 55. Wie wunderbarlich ist dich diese Strafe 
 
Een intiem liefdesliedje had de melodie van bekende lied waarmee Jezus bezongen wordt op het 
allerlaatst. 
Als ze hem hebben veroordeeld, te kijk hebben gezet in een purperen mantel en een doornenkroon, als 
ze hem hebben bespuugd en bespot, dan komt de melodie van een liefdeslied. 
Dat had als tekst:  
Mein Gemut ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart. 
Ik ben in de war, dat komt door een lief meisje. 
In het koraal O Haupt voll Blut und Wunden klinkt met andere woorden ook liefdestaal, liefde in de 
richting van het hoofd vol bloed en wonden.  
Du edles angesichte hoor je in het tweede couplet.  
 
No 63. O Haupt voll Blut und Wunden 
 
Als Jezus aan het kruis hangt hoor je het laatste koraal uit de Matthäuspassion. 
Als ik eenmaal moet sterven, blijf mij nabij. 
Komt het uit de mond van Jezus, komt het uit de mond van omstanders. 
Bezingt dit koraal wat we allemaal kunnen zeggen: 
Blijf mij nabij, ook als ik eenmaal zal gaan. 
Indringender dan dit lijkt geen ander koraal. 
Het laatste uit de Matthäuspassion. Het laatste koraal van vanmiddag.  
 
No 72. Wenn ich einmal soll scheiden 


