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Het is zonneklaar dat Bachs 
Johannespassie, net als veel andere 

westerse muzikale en picturale 
meesterwerken uit het afgelopen 
millennium, door haar maker niet 

simpelweg werd opgevat als een religieus 
kunstwerk, maar veeleer als een gewijde handeling. 

 
- John Eliot Gardiner - 

 
1. Openingskoor 
De sfeer van de hele Johannes Passion wordt meteen vertoond: 
schrijnende dissonanten, dalende melodische lijnen en heel 
veel noten. Juist dat laatste herinnert aan de grootsheid van 
Gods omvattende plan om de mensheid bevrijding te schenken.  
 
2b. (en 2d.) Chorus 
De eerste, korte, interventie door de groep gewapende 
mannen, heeft een grote betekenis. Het muzikale 
begeleidingsmotief1 wordt ook wel tumult-motief genoemd. Dit 
motief, met identiek harmonisch verloop, komt terug in nog 
vier Turbae (volkskoren): bij koor 2d (Jesum von Nazareth), 16d 
(Wir dürfen niemand töten), 18b (Nicht diesen sondern 
Barrabam), 23f (Wir haben keinen König). Blijkbaar wil Bach bij 
de toehoorder inprenten om wie het gaat in de Passion maar 
nog meer om wie het gaat in je leven en bij de onvermijdelijke 
dood: Jesum von Nazareth! 
 
3. Choral 
Het eerste koraal dat klinkt is het zevende couplet van het lied 
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen. In de tijd van Bach 
zo bekend, dat hij in de partituur slechts de eerste drie 
woorden noteert. De rest van de tekst kennen de zangers wel 
uit het hoofd. Qua kleuring van de tekst springen in dit koraal 
twee woorden eruit: Marterstraße, gekleurd door de 

                                                             
1 Voorbeeld 1: Tumult motief 



 

chromatiek in de baslijn èn melodisch de hoogste toon voor de 
tenor en aan het slot het werkwoord leiden.  
Doorat Jezus verhoogd wordt aan het kruis wordt voor de mens 
de verlossing bereikt. De verhoging is harmonisch (bas) en 
melodisch (tenor) waar te nemen. Het koraal is inhoudelijk 
verbonden met het voorafgaande en daaropvolgende recitatief. 
Het is dus zaak om in de aansluitingen geen (theatrale) witjes te 
laten vallen. 
 
5. Choral 
Het antwoord van Jezus op de strijdlustige Petrus is 
gehoorzamen. Misschien ook wel berusten; in ieder geval 
accepteert Jezus de gang die hij zal moeten gaan. Daarom moet 
het eerste Dein ook als opmaat gezongen worden, met het 
accent op het daaropvolgende Will.  Deze weg is al lang 
geleden door de profeten voorspeld en in die traditie wordt het 
nu werkelijkheid. Het credo om de wil van God te aanvaarden 
klinkt hier niet als een stoer "Was mein Gott will, das gescheh' 
allzeit", maar de gekozen koraaltekst en de daarbij horende 
melodie is van Maarten Luther, uit zijn berijming van het Vater 
unser. Een melodie die iedereen kende en de verbinding legt 
met de traditie van het dagelijks uitgesproken Onze Vader in 
het christendom. Het Johanneïsche evangelie is ook gebaseerd 
op traditie: Gods eeuwenoude plan om de wereld bevrijding te 
schenken. 
 
11. Choral 
Dit koraal is het antwoord van de gelovige op de (onterechte) 
fysieke reactie van één van de dienaren. Het kan ingetogen, of 
vroom en met ontzag gezongen worden. Maar theatraal is het 
ook interessant om te kiezen voor een verontwaardigde 
uitvoering van de eerste strofe, overeenkomstig de 
verontwaardiging van de dienaar van de Hogepriester. De 
tweede strofe is in zichzelf gekeerd en vraagt om een ingetogen 
uitvoering. Wellicht zelfs à cappella, waardoor de juiste 
interpunctie ook beter over het voetlicht gebracht kan worden. 
  



 

12b. Chorus 
In een wirwar van stemmen die de toehoorder laten duizelen 
wordt Petrus de vraag gesteld “Ben jij ook niet één van zijn 
jongeren?”. Om de verwarring en de daaruit voortvloeiende 
paniek die bij hem ontstaat te laten horen, moeten de 
begeleidende stemmen van het hoofdmotief niet te luid 
klinken. In totaal wordt negen keer de complete vraag in de 
hoofdmelodie gezongen. 
 
14. Choral 
Het afsluitende koraal van de eerste helft van de Johannes 
Passion becommentarieert de verloochening van Petrus die 
hieraan voorafging. In de tweede maat, op het woord zurück 
staat een dissonant akkoord; de harmonie op deze plaats is niet 
klaar maar moet oplossen. Zo'n samenklank is bedoeld als 
verwijzing (naar een eerdere of andere situatie). 
Twee maten verderop schrijft Bach een 'verkeerde' 
harmonische wending. De tenor partij zingt de lijn e-d-c#-c#, 
wat eigenlijk f#-e-d-c# had moeten zijn. Op deze manier wordt 
hier de vijfde harmonische trap, dat is de ‘Dominant’, 
onderuitgehaald: seinen Gott verneinet. In de slotmaat van het 
koraal komt dezelfde harmonische wending voor, maar zingen 
de tenoren één toon meer, namelijk e-d-c#-d. Daardoor klinkt 
nu wel de juiste harmonie. Gewetensvol gezongen! 
 
15. Choral 
De melodieën van koralen waren bij de kerkbezoeker in de tijd 
van Bach algemeen bekend. 
Door de Reformatie is de gemeentezang tot bloei gekomen en 
worden tijdens de kerkdiensten koralen gezongen in de 
volkstaal en door alle kerkgangers. Luther zelf heeft ook een 
groot aantal teksten en melodieën geschreven. In het 
klavieruittreksel van Peters Ed., de ‘groene’, staat bij ieder 
koraal de oorspronkelijke melodie vermeld. Bij koraal 15 staat: 
Eigen melodie. Maar is dat wel zo? 
  



 

Christus, der uns selig macht staat als koraal vermeld bij de 
kerkliederen voor de passietijd in het Evangelisches 
Kirchengesangbuch (EKG). Op het eerste gezicht lijkt de 
reguliere melodie erg op de versie van Bach2, maar de 
luisteraar in Leipzig zal de afwijkingen direct gehoord hebben 
en (zal met gespitste oren) geluisterd hebben waar Bach zijn 
toehoorder attent op wilde maken. Eigenlijk zijn er maar twee 
grote verschillen: maat 9 en 10 en de vierde noot in maat 1.  
Om te beginnen met maat 9 en 10: in de oorspronkelijke 
melodie klinkt hier dezelfde melodie als maat 1 en 2, maar dan 
een kwint lager. Bach kiest voor een melodie met veel halve 
toonsafstanden, analoog aan de phrygische modus van deze 
melodie, en koppelt de gottlose Leut melodisch los van 
Christus, der uns selig macht. Gewoon omdat deze twee zaken 
ook ècht niet met elkaar te verenigen zijn. Dan maat 1: waarom 
4 maal een e'' als melodie en niet op de vierde tel een d''? 
Gezien de periode van het kerkelijk jaar is juist die 
schredegewijs dalende melodie passend ingetogen en nederig. 
In de koraalbewerkingen voor orgel (BWV 620 en 747) van 
dezelfde melodie schrijft Bach ook viermaal dezelfde toon, 
maar gebruikt verder wel de oorspronkelijke melodie uit het 
EKG. Blijkbaar is die vierde noot, op het woord uns erg 
belangrijk voor Bach. Of juist niet? De vierde tel van de maat is 
de meest onbelangrijke tel. In de harmonie klinkt op Christus E-
majeur, op uns E-mineur. Inhoudelijk een beweging van 
bevrijding naar gebondenheid, muzikaal beweegt de harmonie 
van stralend naar ingetogen, in dynamiek zou ik zeggen van luid 
naar zachter. 
 
  

                                                             
2 Voorbeeld 2 “Christus der uns selig macht”, EKG 56 



 

17. Choral 
Bij het koraal Ach großer König valt vooral de doorgaande 
achtsten-beweging in de bas op. 
Veel aandacht voor het lage, het nederige. Veel noten om het 
besef van de grootsheid van het koningschap te onderstrepen. 
De harmonisatie is te vergelijken is met die van de eigen 
melodie van Bach bij het koraal Ich steh an deiner Krippe hier3.  
Daar de nederige aanbidding van het goddelijke kind; hier een 
nederige houding ten opzichte van de koning. 
 
18b. Chorus 
De menigte roept om de vrijlating van Barrabam, in het 
Aramees Bar-Abbâ, Zoon van de vader. Met dezelfde 
ophitsende begeleiding als Chorus 2a en 2b, waarin de naam 
van Jezus geroepen wordt om veroordeeld te gaan worden. 
 
21b. Chorus 
De wereld op z’n kop. Jezus wordt begroet als Jüdenkönig, 
maar de gezongen groet laat geen enkel ontzag horen. Sei 
gegrüßet klinkt in een kwint- of kwartsprong omhoog, in plaats 
dat een nederig/dalend interval wordt gezongen. Het 
Jüdenkönig klinkt in een dalende lijn, waar juist een koning 
verheerlijkt zou moeten worden door een onderstrepende 
stijgende melodie te zingen4. De herhalende dalende lijnen van 
zestiende noten in de blazerspartijen representeren de pseudo-
buigingen die de omstanders maken richting hun koning. 
 
21d. Chorus 
Door het woord Kreuzige te plaatsen op de retorische Figura 
Corta, ritme lang-kort-kort, klinkt deze Turba nog 
opzwepender. De dissonante lijnen, die ontstaan door de lang 
aangehouden tonen, symboliseren de komende lijdensweg.  
De lang aangehouden melodielijnen komen steeds in 
stemparen voor. De sopranen en de alten samen en zo ook de 
tenoren en de bassen.  

                                                             
3 Voorbeeld 3 “Ich steh an deiner Krippe hier” 
4 Voorbeeld 4 stijgende lijn “King of Kings, and Lord of Lords” in Händels Hallelujah chorus, Messiah 



 

Binnen de stemparen is er steeds een direct dalende lijn en de 
andere lijn zet dalend in maar na de tweede noot is er steeds 
een kwart-sprong omhoog. Dit levert visueel ook het kruis-
symbool op5. 
 
21f. Chorus 
Wir haben ein Gesetz en aan de wet moet je je altijd houden. 
Ook als componist. Dus kiest Bach hier voor een Fuga, een 
compositiewijze met veel strenge regels. Het hoofdthema op 
de aanvangstekst en het contrasubject op het woord sterben. 
In totaal zijn er 10 volwaardige inzetten, die verwijzen naar de 
10 Geboden en twee schijninzetten (tenor maat 76; alt maat 
78). In het stretto (maat 82 e.v.) zingen alt en tenor 
tegelijkertijd. Uiteraard hoort het stretto in de Fuga thuis, naar 
de regels van een Fuga, maar verwijst ook naar de joodse 
rechtspraak. Want bij een terdoodveroordeling moesten er 
minimaal twee getuigen zijn, die hetzelfde bewijs leverden. 
Luister hoe parallel hier beide stemmen opgaan, maar merk 
ook op dat de tenoren hun stem behoorlijk moeten verheffen 
om hun gelijk te bewijzen. Dat deze inzetten de 8e en 9e zijn in 
de Fuga zou kunnen verwijzen naar het 9e gebod: "Gij zult geen 
valse getuigenis afleggen", wat ook betekent dat je niet mag 
oordelen. 
 
22. Choral 
Dit koraal, vormt het hart van de Johannes Passion tussen 
koraal 15 en 28 (Herzstück6). Alle Turbae zijn gespiegeld 
aanwezig in deze passages, evenals de fragmenten voor de 
Evangelist en de aria’s. Het bijzondere is dat de tekst niet 
afkomstig is uit een koraal uit het EKG, maar een vrije 
dichtvorm is, wellicht ooit bedoeld als tekst voor een aria.  
Bach gebruikt de melodie van het koraal “Mach’s mit mir, Gott, 
nach deiner Gut”. Belangrijke teksten, zinnen of woorden 
werden in de polyfone- en imitatiestijl van de barok vanwege 
de verstaanbaarheid altijd homofoon gezet.  

                                                             
5 Voorbeeld 5 notenbeeld van het begin van het “Kreuzige” 
6 Voorbeeld 6 schematische structuur van het Herzstück 



 

Wellicht dat Bach daarom koos voor een koraal, omdat de 
welluidende en rijkversierde zang van een aria te veel van de 
inhoud van de tekst zou afleiden? 
 
23b. Chorus 
Min of meer dezelfde noten als Chorus 21f. Het geheel staat 
een halve toon lager, vanwege het Choral dat hieraan 
voorafgaat. Een enkele versiering, triller, wordt toegevoegd 
(alt maat 16, tenor en sopraan maat 34). Wanneer deze trillers 
gezongen worden, ontstaat er een melodische wending, die 
uitgelegd kan worden als nederigheid. De keizer wordt met 
eerbied en ontzag genoemd, terwijl het in Israël een 
overheersende en bezettende macht is. Blijkbaar heiligt het 
doel alle middelen. Door deze kleine melodische wijziging klinkt 
een ingetogen slot logisch. 
 
23d. Chorus 
Na een korte introductie klinkt hier een reprise van het 
Kreuzige. De eerste inzet van de sopranen blijft en blijkt altijd 
huiveringwekkend omdat het volk nòg niet tevreden is. Pilatus 
heeft Jezus getoond, na zijn marteling en met de doornenkroon 
op. “Zie deze mens”, het lijkt mij zo voldoende. Maar het volk 
eist Jezus’ kruisdood. 
 
23f. Chorus 
De hogepriesters antwoorden Pilatus. Muzikaal hetzelfde 
fragment als viermaal hiervoor. Saillant detail: de hogepriesters 
beginnen hun gezang Wir op dezelfde hoogte als ze eindigen op 
het woord Kaiser. Dat het maar duidelijk is wie het hier 
uiteindelijk voor ’t zeggen heeft. 
 
25b. Chorus 
Vanaf maat 2 exact dezelfde noten als Chorus 21b. De eerste 
maat laat een gezamenlijk "schreibe nicht" horen. Hoewel de 
noten identiek zijn aan het eerder gezongen Chorus, toch 
aandacht voor de baspartij in maat 27.  
  



 

Op een koninklijk signaalmotief klinkt de gebroken drieklank op 
de tekst treffend: "Ich bin der Jüdenkönig. De tekst wordt hier 
door de bas (refereert aan de gezongen Christuspartij) ook 
vooruit genomen op de drie andere partijen. 
 
26. Choral 
Een extravert en weinig ingetogen begin van het koraal. Het 
gekissebis over de naam van Jezus wordt hier beëindigd want 
“zijn naam staat in mijn hart gegrift”. De dalende lijn van de 
laatste twee regels (het Abgesang) van dit koraal vragen om 
een geleidelijk diminuendo. 
 
27b. Chorus 
Het zogenaamde Dobbelkoor. Vier soldaten vermaken zich met 
de persoonlijke eigendommen van de misdadigers. Omdat de 
rok van Jezus zo kostbaar is, willen ze hem niet in stukken 
verdelen. Muzikaal is dit een luchtige Turba, omdat die feitelijk 
niets met het verhaal te maken heeft. Het zerteilen klinkt op 
een syncope, waardoor het juist wel verscheurd klinkt. De 
begeleidende baspartij weerspiegelt het dobbelen en heeft in 
iedere maat twaalf noten: zou er met twee dobbelstenen 
gedobbeld zijn? 
 
28. Choral 
Het koraal Jesu Leiden, Pein und Tod is een strofische 
behandeling in 34 strofen van het hele Passieverhaal. Strofe 10 
is geplaatst in de Johannes Passion na de verloochening van 
Petrus (Choral 14). Het ontfermen van Johannes over Maria, de 
moeder van Jezus als voogd wordt beschreven in strofe 20. In 
iedere strofe is de eerste helft een beschrijving van het 
gebeurde, de tweede helft is de piëtistische betekenis ervan 
voor de individuele gelovige. 
 
  



 

32. Choral 
De laatste strofe van Jesu Leiden, Pein und Tod is hier geplaatst 
in de bas-aria. De aria kent twee maatsoorten: het koor zingt in 
een vierkwartsmaat C en de bas en de continuo begeleiding 
spelen een 12/8 maat. Deze laatste maatsoort stond symbool 
voor de ‘volbrachte’ tijd. 
 
37. Choral 
Het Passieverhaal is ten einde; dezelfde melodie als waar het 
tweede deel mee opende. Het leed is geleden, de strijd is 
volbracht en de bevrijding wordt nederig ontvangen. 
 
39. Chorus 
Het afsluitende koor is gebouwd als een liedvorm. A-B-A-C-A. 
De A-passage heeft een instrumentale inleiding, daarna volgt 
het koor op de tekst Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine. De 
orkestrale begeleiding in deze gezongen maten is bijna volledig 
identiek (colla parte) met de vocale partijen. In het B-gedeelte 
worden de gezongen partijen begeleid door louter continuo, 
met een enkele, unisono gespeelde, beweging in achtste noten 
door de hoge strijkers, uitlopend op een lange toon. In het C-
gedeelte gebeurt hetzelfde, alleen zijn daar de instrumentale 
rollen omgedraaid.  
De min of meer stilstaande kwartnoten illustreren Das Grab.  
De dalende melodische interventies hebben betrekking op het 
zu euch bestimmet, en de stijgende melodische lijn op de bede 
de hemel te openen en de hel te sluiten: een voorbode van het 
goede, dat zal komen. 
 
40. Choral 
De slotregel van het afsluitende koraal eindigt in een lofzang. 
Maar net daarvoor is te horen en te zien welke betekenis de 
Passie voor Bach heeft. Zijn roep dat het gebed verhoord mag 
worden onderstreept hij met zijn eigen naam7.  
Niet triomfantelijk, maar nederig: in de baslijn en van achter 
naar voren. 
                                                             
7 Voorbeeld 7 B-C-A-Bb  =  H-C-A-B 
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Voorbeeld 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 3. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voorbeeld 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 5.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 6. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 7. 



 

Nawoord 
 
Gedurende de repetitieperiode ter voorbereiding op de 
uitvoering van de Johannes Passion heb ik regelmatig de 
koorleden van Toonkunst Almelo inzicht willen geven in de 
mogelijke betekenis van de geschreven noten. 
Repeteren is nodig om het geheel van toonhoogte, ritme, 
harmonie, dynamiek, klankkleur en tekst jezelf eigen te maken. 
Daarna begint het betekenis geven aan wat je te vertellen hebt, 
anders blijft het slechts het representeren van gedrukte noten. 
De passionen van Bach hebben een dusdanige diepgang dat 
aandacht en studie naar dat wat erachter ligt voor mij 
onvermijdelijk is; als dirigent is het proberen te begrijpen van 
dat wat geschreven staat noodzakelijk.  
Op deze manier streef ik ernaar de uitvoering van de Johannes 
Passion meer te laten zijn dan een technisch zo volkomen 
mogelijke en getrouwe lezing van de partituur. Ik streef naar 
een uitvoering die neigt naar een gewijde handeling. 
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