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GOTT HILF MIR 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
1685-1750 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus), BWV 106 

 

DIETRICH BUXTEHUDE 
CA 1637-1707 

Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele, BUXWV 34 

Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr, BuxWV 41 
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TOELICHTING 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Gods tijd is de allerbeste tijd, of Actus Tragicus) BWV 106 is een 
geniaal werk van een 22-jarige en een van Johann Sebastian Bachs allereerste cantates. Hij 
componeerde ze samen met de cantates BWV 150 en 131 volgens de oude Duitse traditie, helemaal in 
de stijl van Buxtehude en Schütz. Hier nog geen Italiaanse opsplitsing tussen recitatieven en aria’s. Ook 
de muzikale bezetting is heel sober en ietwat ouderwets. Naast het continuo bestaat ze enkel uit twee 
blokfluiten en twee gamba’s, ‘oude’ instrumenten die doorgaans gebruikt worden in werken waarin de 
dood wordt verklankt. Die bezetting zorgt voor een zachtmoedige sfeer, vol intimiteit en meditatie, die 
schril contrasteert met de apocriefe titel Actus Tragicus. Hier is geen plaats voor tragiek, hier wordt de 
rust geschetst die iemand vindt vlak voor hij sterft. Bach grijpt in dit werk vaak terug naar het koraal: hij 
gebruikt er liefst drie, één op het einde van elk van de drie gezongen delen van de cantate. Een ander 
element waarvoor hij aan de oude traditie vasthoudt, is de tekst. Alle drie de koralen dateren uit het 
prille begin van de Reformatie en de tekst is een montage van verschillende, vooral uit het Oude 
Testament afkomstige, spirituele geschriften en koraalverzen. Op een ogenschijnlijk heterogene manier 
ontwikkelt hij een meditatie over de dood van Christus, geflankeerd door moordenaars, en parallel 
daarmee schetst hij een meditatie over onze persoonlijke dood, want wij maken deel uit van die 
mensheid die moordenaars voortbrengt. De meditatie is opgezet in twee fases die duidelijk van elkaar 
te onderscheiden zijn, zowel tekstueel als muzikaal. De eerste fase maakt duidelijk dat de dood 
onontkoombaar is voor alle mensen en dat men zich erop moet voorbereiden. Daarna volgt de al even 
onwrikbare overtuiging van de christen, namelijk dat de dood een verlossing is, en dat het slechts een 
tussenfase is, die aan de verrijzenis voorafgaat. Zo wordt het oude verbond vervangen door het nieuwe, 
waarbij het idee van Christus aan het kruis centraal staat en waarmee de betekenis van de dood van de 
mens wordt verklaard. De woorden die Christus tot de goede moordenaar spreekt, zijn de kern van het 
werk: ‘Vandaag zul jij met Mij in het paradijs zijn’. 

 

DIETRICH BUXTEHUDE 

Buxtehude zag meer dan 350 jaar geleden het levenslicht, als we toch zijn geboortejaar 1637 als 
uitgangspunt nemen. Hij stierf op 9 mei 1707, en leefde dus meer dan 70 jaar. Een record in die tijd! 
Dietrich Buxtehude krijgt in 1668 – hij is dan 31 – een aanstelling aan de Marienkirche te Lübeck. Hij 
behoudt zijn functie tot aan zijn dood, dus bijna veertig jaar lang. Als we – samen met de meeste 
musicologen – aannemen dat de meeste of misschien zelfs alle overgeleverde werken uit de Lübeck-
periode stammen, kunnen we zeggen: Buxtehude = Lübeck. 

Is Buxtehude Duits, Deens of Zweeds? Men hoort dikwijls dat Buxtehude stamt uit een Duitse familie, 
dat hij Duits schreef zonder ‘Deens accent’, dat hij 40 jaar in Lübeck werkte en dat de meeste van zijn 
composities op Duitse tekst geschreven zijn. Toch moeten we nuanceren: Dietrichs moeder was Deens, 
tot ongeveer zijn dertigste bleef de componist in Scandinavië, hij schreef ook op Deense en Zweedse 
teksten, en zijn vocaal werk is vrijwel uitsluitend langs Scandinavische kanalen bewaard gebleven. Is hij 
Deetser of Duinser, Zwuitser of Dweed? Hij is Buxtehude, en dat doet niemand hem na. 



 

 

In de 18de eeuw wordt Buxtehude vergeten, samen met honderden collegae, wat nu onbegrijpelijk, 
maar toen normaal, doodnormaal was. Toen de opmars van de 'Ancient Music' begon, werden eerst de 
figuren uitgekozen die het nationalisme konden voeden. Zo was Bach voor Duitsland een veilige keuze, 
Lully voor Frankrijk interessanter dan Campra, Palestrina voor het Vaticaan meer aangewezen dan 
Lassus.  

Sinds het begin van de 20ste eeuw is er in toenemende mate over Buxtehude gepubliceerd, en 
werden ook zijn werken systematisch meer uitgegeven. Van zijn immens werk is maar een (klein) deel 
tot ons gekomen. Toch zijn er nog een 130-tal vocale werken volledig bewaard, waarvan zowat 120 op 
geestelijke teksten. Daarnaast zijn er zowat 110 orgel- en klavecimbel-stukken en een 20-tal 
kamermuziekstukken overgebleven.  

Voor de vocale muziek zijn vooral twee grote verzamelingen belangrijk: de verzameling Düben, en het 
zgn. Lübeck-ms. De verzameling van Gustav Düben (1624-1690) telt 99 werken, waaronder vijf 
autografen in Duitse orgeltabulatuur en één in partituur. De overige werken zijn ‘kopies’. Het Lübeck-ms 
(nu d-bds mus a 373) bevat 9 stukken met autografe bemerkingen van Buxtehude. De (geestelijke) 
werken worden nu meestal cantates genoemd, maar in Buxtehudes tijd was deze term eerder 
gebruikelijk voor wereldlijke werken. Buxtehude gebruikte voor zijn teksten verschillende bronnen en 
genres: vaak bijbels (Duits, Luthers) proza maar ook Latijnse devotieproza; Duitse koralen en andere 
strofische poëzie. De stukken zijn vaak concertant (één of meer solisten met verschillende 
instrumentale bezettingen), vaak ingeleid door een sonata en besloten met een alleluja of amen. Aria's 
(meestal strofisch) komen vaak voor, maar er zijn ook de vele, vaak groots opgevatte 
koraalbewerkingen.  

 

ABENDMUSIK 

Toen Buxtehude organist was van de Marienkirche in Lübeck, nam hij zelf het initiatief om 
concertnamiddagen te organiseren in het verlengde van de liturgische diensten. Deze muzikale 
momenten hadden jaarlijks plaats, op de vijf zondagen van de advent. Tijdens deze zogenaamde 
Abendmusiken (Avondmuziek) weerklonken zowel stukken die aanleunden bij genres als het oratorium, 
als religieuze aria’s, psalmbewerkingen, cantates en instrumentale muziek. Buxtehude stak veel energie 
in dit initiatief en spaarde vooral in zijn vocale werken tijd noch moeite. Ze getuigen dan ook van een 
bijzonder verfijnde uitwerking. De componist overstijgt er de gebruiken eigen aan de toenmalige 
cantate en ontwikkelt een persoonlijke schriftuur, rijk aan figuralismen (muzikale versieringen die de 
belangrijke woorden van de tekst aanschouwelijk maken). 

Dit illustratieve principe vinden we terug in de solobas waarmee het gezongen gedeelte van de cantate 
Gott, hilf mir (God, kom mij te hulp) begint. De bas zingt een diepe solo die de betekenis van de verzen 
uit Psalm 69 benadrukt: “Help mij, o God! Want het water stijgt tot aan mijn ziel.” Op deze bezorgde 
woorden antwoordt de rustgevende stem van God door middel van het koor: “Vrees niet! Al moet je 
door het water gaan, dan nog zal ik bij jou zijn.” De tweede maal dat het koor tussenkomt, weerklinkt in 
de unisono gespeelde violen de koraalmelodie Vater unser im Himmelreich (Onze Vader die in de 
hemelen zijt) als cantus firmus (de onderliggende melodie die een compositie schraagt). 

De link met het genre van het koraal komt nog duidelijker tot uiting in Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr 
(Van harte heb ik U lief, Heer), een koraalarrangement voor koor en orkest. In alle drie de strofen 
getuigt Buxtehude van zijn vindingrijkheid doordat hij homofone en polyfone passages met elkaar 
afwisselt.  



 

 

BIOGRAFIEËN 

 

LIONEL MEUNIER, leiding 

Lionel Meunier is dirigent en artistiek leider van het ensemble Vox Luminis. Hij begon zijn opleiding in 
zijn geboortestad Clamecy in Frankrijk. Hij studeerde er notenleer, blokfluit en trompet en vervolgde 
zijn studies aan het IMEP in Namen en zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij werkt 
geregeld als coach en geeft samen met Vox Luminis masterclasses en lezingen over het repertoire uit 
de late renaissance en de barok. In 2013 ontving Lionel Meunier de onderscheiding “Namurois de 
l’année” in het domein van cultuur. 

 

 

BART JACOBS, orgel 

Bart Jacobs (°1976) studeerde orgel, klavecimbel, kamermuziek en basso continuo aan het 
Lemmensinstituut in Leuven bij Reitze Smits en Kris Verhelst en behaalde zijn masterdiploma’s met 
grootste onderscheidingen. In 2012 werd hij benoemd tot organist-titularis van de Sint-Michiels en 
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Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Daarnaast is hij sinds 2013 als organist verbonden aan de Onze-
Lieve-Vrouw-en-Leodegariuskerk van Bornem. Als solist en basso continuo-speler concerteert hij in 
heel Europa en treedt op met gerenommeerde ensembles als Vox Luminis, Les Muffatti, Hathor 
consort, il Gardellino, Psallentes, Utopia, Currende, Collegium Ad Mosam, …  

 

 

VOX LUMINIS 

Vox Luminis werd in 2004 opgericht door Lionel Meunier en is een Belgisch ensemble dat 
internationaal erkend wordt om zijn unieke klank, zowel in zijn solistische ensembleformatie als in zijn 
grotere producties. Gespecialiseerd in het Engelse, Italiaanse en Duitse repertoire van de 17e en vroege 
18e eeuw, ontving Vox Luminis een Gramophone Music Award in de categorie Choral voor de CD 
Buxtehude: Abendmusiken (2019). Vox Luminis is artist in residence in het Concertgebouw Brugge en 
ging onlangs een structurele samenwerking aan met het gerenommeerde Freiburger Barockorchester. 

 

artistieke leiding Lionel Meunier 

sopraan Viola Blache, Victoria Cassano, Zsuzsi Tóth, Stefanie True  

alt Alexander Chance, Jan Kullmann 

tenor Philippe Froeliger, Richard Resch 

bas Lionel Meunier, Sebastian Myrus 

viool Jacek Kurzydło (Konzertmeister), Birgit Goris 

viola da gamba Josh Cheatham, Ricardo Rodriguez Miranda 

violone Christian Staude 

fluit Laura Pok, Lionel Meunier 

orgel Bart Jacobs 

©
 M

ar
io

 L
ek

o 
 



 

 

GEZONGEN TEKSTEN 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus tragicus), BWV 106 

 
Coro 

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.  
In ihm leben, weben und sind wir,  

solange er will.  
In ihm sterben wir zur rechten Zeit,  

wenn er will.  
Arioso 

Ach, Herr, lehre uns bedenken,  
dass wir sterben müssen,  
auf dass wir klug werden. 

 
Aria 

Bestelle dein Haus; 
denn du wirst sterben  

und nicht lebendig bleiben. 
 

Coro 
Es ist der alte Bund: Mensch, du musst sterben! 

Ja, komm, Herr Jesu, komm! 
 

Aria  
In deine Hände befehl ich meinen Geist;  

du hast mich erlöset,  
Herr, du getreuer Gott.  

 
Arioso 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 
Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

In Gottes Willen, 
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, 

Sanft und stille. 
Wie Gott mir verheißen hat:  

Der Tod ist mein Schlaf geworden. 
 

Coro 
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 

Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit, 
Dem heilgen Geist mit Namen! 

Die göttlich Kraft Mach uns sieghaft 
Durch Jesum Christum, Amen. 



 

 

 
DIETRICH BUXTEHUDE 

Gott hilf mir, BUXWV 34 

 
Gott hilf mir, 

denn das Wasser geht mir bis an die Seele. 
Ich versinke im tiefen Schlamm, 

da kein Grund ist, 
Ich bin im tiefen Wasser 

und die Flut will mich ersäufen. 
Gott, hilf mir. 

 
Fürchte dich nicht! 

So du durchs Wasser gehest, 
will ich bei dir sein, 

daß dich die Ströme nicht sollen ersäufen, 
denn ich bin der Herr, dein Gott, 
der Heilige in Israel, dein Heiland. 

 
Israel hoffe auf den Herren! 

 
Wer hofft in Gott und dem vertraut 

Der wird nimmer zu Schanden 
Und wer auf diesen Felsen baut, 
Ob ihm gleich stößt zuhanden 

Viel Unfalls hie, hab ich doch nie 
Den Menschen sehen fallen, 

Der sich verläßt auf Gottes Trost; 
Er hilft seinen Gläubigen allen. 

 
Ach ja, mein Gott, ich hoff auf dich, 

Nur stärke meinen schwachen Glauben. 
Laß nichts, bitt’ich ängstiglich, 

Mich deines Wortes Trost entrauben; 
Dein Wort ist’s, drauf ich einzig trau’, 

Und bloß nach deiner Hilfe schau! 
 

Hilf mir nach deinem Gnadenwort 
Und laß mich deine Hilf’ empfi nden, 

Führ mich zu einem sichern Port 
Aus meines Unglücksmeers Abgründen. 

Bestätige, mein Heil und Licht, 
Was mir dein teurer Mund verspricht. 

 
 



 

 

So will ich deines Namens Ehr’ 
Mit Herz und Seel’ und Mund erheben, 
Auch mich bemühen mehr und mehr 

In wahrer Buße dir zu leben. 
Ach Herr, mein Gott, erhöre mich, 

Ich will dich preisen ewiglich. 
 

Israel hoffe auf den Herren. 
Denn bei dem Herren ist die Gnade; 

und viel Erlösung bei ihm, 
und Er wird Israel erlösen 
aus allen seinen Sünden. 

 
 
 

Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr, BUXWV 34 
 

Herzlich lieb hab’ ich dich, o Herr, 
Ich bitt’, woll’st sein von mir nicht fern 

Mit deiner Hilf und Gnaden. 
Die ganze Welt nicht freuet mich, 

Nach Himmel und Erd’ nicht frag’ ich, 
Wenn ich dich nur kann haben. 

Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht, 
So bist doch du mein Zuversicht, 

Mein Teil und meines Herzens Trost, 
Der mich durch sein Blut hat erlöst. 

Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr, 
In Schanden laß mich nimmermehr! 

 
 

Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab 
Mein Leib und Seel’ und was ich hab’ 

In diesem armen Leben. 
Damit ich’s brauch’ zum Lobe dein, 

Zu Nutz und Dienst des Nächsten mein, 
Woll’st mir dein’ Gnade geben. 

Behüt mich, Herr, vor falscher Lehr’, 
Des Satans Mord und Lügen wehr, 

In allem Kreuz erhalte mich, 
Auf daß ich’s trag’ geduldiglich. 

Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott, 
Tröst mir mein’ Seel’ in Todesnot. 

 
Ach Herr, laß dein’ lieb’ Engelein 
Am letzten End’ die Seele mein 

In Abrahams Schoß tragen, 



 

 

Den Leib in sein’m Schlafkämmerlein 
Gar sanft, ohn einig’ Qual und Pein, 

Ruhn bis zum Jüngsten Tage. 
Alsdann vom Tod erwecke mich 
Daß meine Augen sehen dich 
In aller Freud’, o Gottes Sohn, 

Mein Heiland und mein Gnadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
Ich will dich preisen ewiglich! 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Steun 
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