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Juichen en Jubelen

In welke taal je het ook zingt of hoort, de koontjes gaan omhoog, de ogen gaan
stralen bij ‘Jubilate Deo omnis terra’, ‘Juich voor de Heer, aarde alom’.
Van binnen en van buiten gaat het Juichen en Jubelen bij psalm 100.
U heeft het al begrepen, psalm 100 staat centraal in de cantatedienst op
zondagochtend 18 juni. Uit de vele composities op deze tekst hebben we twee
juweeltjes gekozen die de Amstellandse Cantorij in de dienst gaat zingen. Naast
een kort 'Jubilate Deo' van Mozart klinkt van Heinrich Schütz het prachtige
dubbelkorige 'Jauchzet dem Herrn'. De tekst van psalm 100 klinkt in dit werk
beurtelings uit de mond van twee koren, in het begin als echo later in estafette
en uiteindelijk in verheven samenklank.
Maar er klinkt meer dan alleen psalm 100. Van de Italiaanse componist
Benedetto Marcello (1686-1739) horen we een veelkleurige toonzetting van
psalm 19 uit l’Estro Poetico-Armonico. Deze toentertijd beroemde verzameling
psalmen is ontstaan door een intensieve samenwerking tussen de componist
Marcello en zijn vriend de dichter Giustiniani. De dichter parafraseerde de
Hebreeuwse psalmen in een eigentijdse Italiaanse tekst en de componist voorzag
de tekst van nieuwe, eigentijdse noten.
Zo een samenwerking tussen dichter en componist is van alle tijden. Dicht bij
onze tijd en dicht bij huis doet dat denken aan de samenwerking die er in de
Oude Kerk in Amsterdam was tussen de dichter Sytze de Vries en ‘onze’
kerkmusicus Willen Vogel.
U voelt het wellicht al aankomen: we sluiten onze cantatedienst af met een lied
van Sytze de Vries en Willen Vogel, lied 430 ‘Met vrede gegroet’.
Van harte welkom om samen te Juichen en Jubelen op zondagochtend 18 juni.
Voorganger in de deze dienst is ds. Anneke Buitenbos.
Muzikale medewerking: de Amstellandse Cantorij o.l.v. Eric Jan Joosse,
Mieke van Loon (cello) en Peter van de Kamp (kistorgel)

Om de cantatediensten mede mogelijk te maken is er een deurcollecte bij de uitgang van
de dienst. Wilt u liever thuis een bijdrage over maken, dan kan dat op bankrek.nr.
NL81RABO 0351803629 t.n.v. Prot. Gemeente Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v.
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