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J.S. Bach

'Ach, bleib bei uns' BWV 649

Frits Mehrtens 1922 - 1975
Improvisa4es voor koor en orgel

De aarde is vervuld

1. Koor
De aarde is vervuld
van goeder erenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

5.Dames allen
De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goeder erenheid.

2.Allen
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

6.Koor
Het zaad der goedheid Gods,
het hoge woord, de Heer,
valt in de voor des doods,
valt in de aarde neer.

3.Heren allen
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

7.Allen
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

4.Allen
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Concertprogramma voor 19 mei
in de Onze Lieve Vrouwe– of Buitenkerk Kampen

door :

De volgende concerten in deze kerk zijn op:

Vocaal ensemble Voices uit Bussum o.l.v. Piet Philipse
Marga Melerna Mezzo sopraan
Bram Brandemann orgel
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23 juni
21 juli

Ab Weegenaar orgel met een programma
20:00 uur
rond de componist Johann Pachelbel en is tevens een CD presenta e
Bram Brandemann orgel met een Bachprogramma
20:00 uur
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Léon Boëllmann 1862 - 1897

Prière à Notre-Dame

Samuell Sebas4an Wesley 1810 - 1876

Lead me Lord

Lead me, Lord, lead me in thy righteousness;
make thy way plain before my face.
For it is thou, Lord, thou, Lord only,
that makest me dwell in safety.

Leid mij Heer in uwe gerech gheid
Maak uw eg voor mijn ogen bekend
Want het is u o Heer, U Heer alleen,
Die mij in veiligheid laat verblijven.

Hendrik Andriessen

1892 - 1981

Magniﬁcat anima mea Dominum,
semper,
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim hoc beatam me dicent
omnes genera ones.
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies
men bus eum.
Fecit poten am in bracchio suo, dispersit
superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum recordatus
misericordiæ suæ,
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc
et in saecula saecolorum.
Amen

Pēteris Vasks

Magniﬁcat
Mijn ziel prijst en loo! de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij hee! oog gehad voor mij,
zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij
voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen hee! de
Mach ge voor mij gedaan, heilig is zijn naam.
Barmhar g is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drij! uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is
gee! hij aanzien. Wie honger hee! overlaadt hij
met gaven, maar rijken
stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël,
zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders hee!
beloofd: hij herinnert zich zijn barmhar gheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als
in de beginne nu en immer,
en van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen.

1946

Pater noster, qui es in caelis,
sanc ﬁcetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quo dianum da nobis hodie,et
dimi>e nobis debita nostra,
sicut et nos dimi?mus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tenta onem:
sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum,
Et potestas, et gloria in saecula,
Amen.

Het Vocaal ensemble Voices en het Wilhelminaconsort werden ruim 15 jaar geleden opgericht vanuit de cantatedienstcommissie door dirigent Piet Philipse als cantor-organist van de protestantse gemeente Bussum om mede invulling te geven aan
de cantatediensten in Bussum. Tot die jd werden cantatediensten ad-hoc gehouden en uitgevoerd door koren van diverse samenstelling. Het Vocaal ensemble Voices verzorgd het grootste deel van de cantatediensten in de Wilhelminakerk in Bussum.

Pater Noster

Marga Melerna is de ar estennaam van Marga van Meulenaarsgraf. Marga studeerde in 1979 af als zangpedagoge en zangeres. Sinds 2006 is zij ook gecer ﬁceerd
Alexanderteacher en gespecialiseerd in zangles met Alexandertechniek. Naast haar
eigen lesprak jk is Marga eerste alt bij het Groot Omroepkoor en treedt zij op als
solozangeres.
Piet Philipse studeerde orgel en koordirec e aan de Zeeuwse muziekschool bij Adriaan Fonteyn. Tot 2011 was hij de vaste organist van de Wilhelminakerk van Bussum.
Op dit moment is hij als dirigent verbonden aan het door hem zelf opgerichte Vocaal
ensemble Voices en het Wilhelminaconsort uit Bussum. Tevens is hij verbonden als
cantor-organist aan de cantatediensten in Bussum en cantor van de Rk. St.Vitus in
Naarden.
Bram Brandemann studeerde, voordat hij naar het conservatorium ging, orgel en
muziektheorie bij Jaap Zwart. Aan het Utrechts Conservatorium ontving hij zijn opleiding bij Theo Teunissen en vooral bij Reitze Smits. Hij behaalde zijn diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus in 1994 en 1996. Tijdens deze studie ontving hij een
beurs om zich verder te verdiepen in de Frans-roman sche en impressionis sche
muziek aan het Conservatoire de Toulouse. Ook studeerde hij hoofdvak Beiaard aan
de Utrechtse Hogeschool voor de kunsten bij Todd fair en Bernard Winsemius. Verder behaalde hij -bij o.a. dr. Arie Eikelboom- zijn diploma kerkelijk orgelspel bij Hogeschool IDE.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
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Maurice Greene

1695 - 1755

Largo h moll

Gregorio Allegri

Richard Lloyd

1952 -

View me Lord

Miserere mei, Deus, secundum magnam miserecordiam tuam.
Wees mij genadig, O God, in uw grote trouw.
Et secundum mul tudinem misera onum tuarum:dele iniquitatem meam
U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet
Amplius lava me ab iniquitate mea: Et peccato meo munda me.
Was mij schoon van alle schuld: Reinig mij van mijn zonden
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: Et peccatum meum contra me set semper.
Ik ken mijn wandaden: Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust
Tibi soli peccavi et malum coram te feci: Ut jus ﬁceris in sermonibus tuis, et vincas
Tegen U heb ik gezondigd en gedaan wat slecht is in uw ogen.
Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver.
Ecce enim in iniquita bus conceptus sum: Et in pecca s concepit me mater mea.
Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving
Ecce enim veritatem dilexis Incerta et occulta sapien ae tuae manidestas mihi
maar u wilt dat de waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid in mijn hart.
Asperges me hyssopo, et mundabor, Lavabis me, et super nivem dealbabor
Neen met majoraan mijn zonden weg en ik word rein was mij en ik word wi5er dan sneeuw.
Redde mihi lae am salutaris tui; Et spiritu principali cinﬁrma me, conﬁrma me
Red mij, geef mij uw troost en hulp opnieuw en de kracht van een sterke geest.
Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur
Dan wil ik de verdwaalden uw wegen leren kennen en zondaars zullen terugkeren tot u
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salu s meae: Et exsultabit lingua mea jus am tuam
Bevrijd mij van mijn schuld, O God, u bent de God die redt en mijn tong zal zingen van uw
gerech gheid.
Sacriﬁcium Deo spiritus contribulatus: cor contritum et humiliatum Deus, non despicies
Het oﬀer voor God is een gebroken geest; Een gebroken en verbijzeld hart o God, zult gij niet
verachten.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate Sion: Ut aediﬁcentur muri Jeruzalem.
Wees Sion welgezind, bouw de muren van Jeruzalem weer op
Tunc acceptabis sacriﬁcium jus tae, obla ones, Et holocaussta: Tunc impotent super altare tuum
vitulos.
Dan zult u de juiste oﬀers aanvaarden, oﬀers in hun geheel verbrand, dan legt men s eren op uw
altaar.

View me, Lord, a work of thine!
Shall I then lie drown’d in night?
Might thy grace in me but shine,
I should seem made all of light.

Zie op mij, Heer, een werk van uw hand!
Zal ik dan neerliggen in de nacht
Moge uw genade in mij schijnen,
Zodat het lijkt of ik gemaakt ben van licht.

Cleanse me, Lord, that I may kneel
At thine altar pure and white:
They that once thy mercies feel,
Gaze no more on earth's delight.

Reinig mij Heer, dat ik mag knilelen
Bij uw altaar, puur en wit: mogen zij,
Die eens uw barmhartigheid zullen voelen
Niet meer letten op de aardse vreugde

Worldly joys, like shadows, fade
When the heavenly light appears;
But the cov’nants Thou hast made,
Endless, know nor days nor years.

Wereldse geneugten vervagen als schaduwen,
Wanneer het hemels licht verschijnt;
Maar de belofte die gij hebt gedaan,
Kent geen tijdmaar is voor eeuwig

In thy word, Lord, is my trust,
To thy mercies fast I fly;
Though I am but clay and dust,
Yet thy grace can lift me high.

In uw woord Heer , is mijn vertrouwen
Ik spoed mij naar uw barmhartigheid;
Al ben ik maar klei en stof,
uw genade tilt mij op.

Taizé

Sing Praise and bless the Lord

Sing praise and bless the Lord,
peoples! Nations! Alleluia!
Praise the Lord, all ye nations,
praise God al ye peoples. Alleluia!
Strong is God’s love and mercy,
always faithfull for ever. Alleluia!
Let everything living
give praise to the Lord. Alleluia!

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties. Halleluja!
Prijs de Heer alle naties,
prijs de Heer alle volken. Halleluja
Sterk is Gods barmhartigheid en liefde,
trouw tot in eeuwigheid. Halleluja!
Laat al wat leeft
de Heer prijzen. Halleluja!

Cor Kee

1900 - 1997

Psalm 146

Antonín Dvořák

1841 - 1904

Psalm 23

Hospodin jest můj pastýř,
nebudu mí nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám chým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje,
vodí mne po stezkách
spravedlnos pro jméno své.
Byt' se mi dostalo jí
přes údolí sVnu smr ,
nebudut' se bá zlého,
nebo Ty se mnou jsi.
A prut Tvůj a hůl Tvá,
tot' mne potěšuje.

De Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden;
Hij voert mij zachtjes aan zeer s lle wateren.
Hij verkwikt mijn ziel;
Hij leidt mij in het spoor der gerech gheid,
om Zijns Naams wil.
Al ging ik ook in een dal
van de schaduw des doods,
ik zou geen kwaad vrezen,
want Gij zijt met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
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1582 - 1652

Johann Chris4an KiHel

1732 - 1809

Johann Sebas4an Bach

1685 - 1750

Miserere mei

Preludium a-moll
Wohl mir dass ich Jesum habe bwv 147
Gezegend ben ik met Jezus
Daarom houd ik mij aan hem vast
Hij verkwikt mijn ziel
Wanneer ik terneer geslagen ben
Jezus hee! mij lief
En hee! zich voor mij gegeven
Daarom laat ik hem niet los
Zelfs niet wanneer het mijn hart zou breken.

Wohl mir dass ich Jesum habe
O wie feste halt ich ihn
Dass er mir mein Herze labe
Wenn ich krank und traurig bin
Jesum hab ich der mich liebet
Und sich mir zu eigen giebet
Ach drum lass ich Jesum nicht
Wenn mir gleich mein Herze bricht.
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