
‘Bach op zondag’ 9 december 2018 

15.00 uur Regenboog te Nuenen 

 

Vocaal Ensemble Marcando 
m.m.v. Gerard Habraken en instrumentale solisten 

 

 

Programma 
 

Praeludium in G (BuxWV 162) - Dietrich Buxtehude (1637-1707) - orgel    

 

Meine Seele erhebt den Herren (SWV 426) - Heinrich Schütz (1585-1672) - koor a capella   

 

Jesus bleibet meine Freude (uit cantate BWV 147) - J.S. Bach - koor en orgel    

 

Instrumentaal - J.S. Bach 

• Trio Movement, voor 2 altfluiten en basso continuo      

• Sonata in G minor, BWV 1034 - Andante, Allegro, fluit en b.c.     

 

Koralen en Fugetta’s - J.S. Bach                  

• ‘Nun komm’ der Heiden Heiland’ 

o Eenstemmige koraalzetting - koor, volk & orgel 

o Slotkoraal uit cantate BWV 62 - koor en orgel  

o Orgelbewerking BWV 699 

• ‘Gottes Sohn ist kommen’ 

o Eenstemmige koraalzetting – koor, volk & orgel 

o Koraal BWV 318 voor koor & orgel  

o Orgelbewerking BWV 703 

• ‘Vom Himmel hoch da komm ich her’ 

o Eenstemmige koraalzetting (koor, volk & orgel) 

o Koraal BWV 248, nr 9 voor koor en orgel  

o Orgelbewerking BWV 701 

 

Ich Lasse dich nicht - J.S. Bach - BWV Anh 159 dubbelkoor en b.c.     

Dir, Jesu, Gottes Sohn, sei Preis - BWV 421, koraal voor koor en orgel 

 

Instrumentaal – J.S. Bach 

• Allegro uit Trio sonate in C voor 2 altfluiten en basso continuo      

• Sarabande uit de 1e cellosuite            

     

Uit Cantate ‘Uns ist ein Kind geboren’ (BWV 142) - J. Kuhnau (1660-1722)     

(eerder aan J.S. Bach toegeschreven) – koor, 2 hobo’s, 2 fluiten, 2 violen, altviool, cello, orgel 

1. Concerto  

2. ‘Uns ist ein Kind geboren’ 

4. ‘ich will den Namen Gottes loben’ 

8. ‘Alleluja’ 

 

Psallite Deo nostro - J.S. Bach - koor & alle instrumentalisten      

 

Gloria sei dir gesungen (uit cantate BWV 140 ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’)    

- J.S. Bach - koor en alle instrumentalisten & herhaling met het volk 

 


