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eipzig, Nicolaikirche, 7 april 1724: Johann Sebastian Bachs Johannespassie wordt 

uitgevoerd tijdens de liturgie op Goede Vrijdag. In Leipzig was een uitgebreide 

muzikale passie tijdens de Goede Week toen nog geen gevestigde traditie, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld Hamburg. Wel was in een minder belangrijke kerk in 1717 een 

passie van Georg Philipp Telemann uitgevoerd, maar in de hoofdkerken, de Thomas- en de 

Nicolaikirche, kwam dit gebruik pas in voege in 1721 dankzij Johann Kuhnau, de voorganger 

van Bach als Thomascantor.  

 

Bachs Johannespassie, zijn eerste monumentale werk na zijn aanstelling in 1723, was dan ook 

een waar ‘proefstuk’, zowel voor de componist zelf als voor de geestelijke overheid en de 

gelovige gemeenschap. Bach sloot zich hiermee aan bij een type passie dat niet beperkt bleef 

tot de tekst van het evangelie, maar waarin het passieverhaal met commentaren werd 

aangevuld. Hierin werden vooral bepaalde ideeën of emoties uitgediept, zodat de gelovige 

zich meer kon inleven in Jezus’ lijden. Andere toegevoegde commentaren waren bestaande 

liedteksten met hun overeenkomstige melodieën: de koralen, geput uit de rijke liederenschat 

in de volkstaal die met Luther zelf vanaf het begin van de 16
de

 eeuw was uitgebouwd. Zo 

onderbreekt Bach het evangelieverhaal na de volgende mededeling bij Christus’ 

gevangenneming: ‘Simon Petrus volgde Jezus, en ook nog een andere leerling’. Hierna volgt 

een tekst die begint met de woorden: ‘Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten’: ‘Ook 

ik volg je met vreugdevolle passen’. De zakelijke mededeling krijgt een religieuze 

interpretatie, ze wordt betrokken op het leven van de gelovige hier en nu: zoals de apostelen 

Jezus in zijn passie willen volgen, zo ook volgt de gelovige Christus in zijn lijden. Het verhaal 

gaat verder met de confrontatie tussen Jezus en de hogepriester. Een dienaar slaat Jezus in het 

gezicht. Hier onderbreekt Bach de evangelietekst met een toepasselijk koraal: ‘Wer hat dich 

so geschlagen’. Terwijl in de tekst ’Ich folge dich gleichsam’ de individuele gelovige uiting 

geeft aan zijn  betrokkenheid bij Jezus’ passie, sluit in de koralen de hele gelovige 

gemeenschap zich mede-lijdend bij het gebeuren aan. 

 

Die verschillende teksten worden ook muzikaal anders uitgewerkt, met als resultaat een 

bijzonder gevarieerd geheel. De evangelietekst wordt gebracht als een verhaal in de vorm van 

‘recitativo secco’, een muzikale voordracht geïnspireerd door het declameren van een tekst: 

overwegend syllabisch (één toon per lettergreep) en zonder woordherhalingen. De solostem 

van de verteller wordt alleen ondersteund door de basso continuo. Op dezelfde manier worden 

de woorden van de personages vertolkt (Jezus, Pilatus, de hogepriester…). Waarheidsgetrouw 

is voor de woorden van groepen (de soldaten, de omstanders… ) een koor voorzien.  

 

Commentaren worden vooral omgezet in aria’s, naar het model van de opera en het oratorium: 

ze zijn muzikaal sterk uitgewerkt, met veel tekstherhalingen, uitgebreide, vaak virtuoze 

zangpartijen en een essentiële inbreng van instrumenten, die met de zangstem dialogeren. De 

koralen zijn doorgaans vierstemmige akkoordische zettingen, met de bestaande melodie in de 

L 



bovenstem. Het zijn de reflecterende rustpunten binnen een erg dramatische context, die Bach 

overigens sterk in de verf zet.  

 

Als componist van de laatbarok, die er op uit is teksten een levendige verklanking te geven, 

laat Bach geen gelegenheid voorbijgaan om de toehoorder het drama zonder omwegen te laten 

meebeleven, niet via complexe symboliek of al dan niet vergezochte getallentheorieën, maar 

met ‘klinkend materiaal’ dat herkenbaar is en direct te begrijpen – en te ontroeren. In zijn 

eerste grote vocale compositie voor Leipzig stelt Bach alles in het werk om zijn bedrevenheid 

met een ‘sprekende’ muziektaal te demonstreren. Na zijn verloochening weent Petrus bittere 

tranen: ‘und weinete bitterlich’. Niemand ontsnapt aan de ontroering bij het horen van de 

indroevige melodie op die woorden. En de geselslagen die Jezus ondergaat voel je lijfelijk in 

de harde, eindeloos lange lijn op ‘geiselte’. 

 

Vooral de koren zijn indrukwekkend door hun dramatische kracht. De veroordelingsscène, 

vanaf de doornenkroning door de soldaten (‘Und die Kriegsknechte flochten eine Krone’) tot 

aan de kruisgang naar Golgotha (‘Da überantwortete er ihn’) is overweldigend: in afwisseling 

tussen verhalende gedeelten en zes grandioze koren stuwt Bach het drama van Christus’ lijden 

naar een verpletterende climax. Alleen het koraal ‘Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn’ zorgt 

voor enige verademing. Aansluitend volgt alweer een schitterend moment: in de basaria ‘Eilt, 

ihr angefocht’nen Seelen’ wordt de gelovige opgeroepen Christus te volgen naar Golgotha. 

De dramatische impact wordt nog verhoogd door de vragende uitroepen van het volk: 

‘Wohin?’.  

 

Toch ligt in het Johannesevangelie niet zozeer de nadruk op Jezus’ lijden als mens, maar 

eerder op zijn goddelijkheid die onaangetast blijft: hij is Gods gezant die de blijde boodschap 

naar de mensheid brengt. Zijn lijden en kruisdood zijn een passage op zijn terugtocht naar de 

Vader. Hij kent geen conflicten: geen bloed en tranen in de hof van Olijven, geen luide kreten 

als hij sterft – alleen: ‘Es ist vollbracht’. De aria die hierop aansluit is een van de 

hoogtepunten in deze passie: inhakend op de laatste woorden van Christus’ begint de aria met 

‘Es ist vollbracht’ (op dezelfde melodie), begeleid door de viola da gamba, prachtig met haar 

ietwat nasale, introverte klank. Opmerkelijk is vooral het heftige, strijdvaardige middendeel: 

‘Der Held aus Juda siegt mit Macht’. Christus triomfeert als de koning, als de heerser. Dit 

blijkt ook dadelijk uit het beginkoor: Jezus is en blijft de heerser, ondanks zijn lijden. ‘Herr, 

unser Herscher’, een grootse inzet, waarin de vloeiende lijn van de strijkers contrasteert met 

de snijdende dissonanten in de blazers. Lijden en overwinning verzoenen zich met elkaar. 

Muzikaal verzoent ook Bach op onnavolgbare wijze drama, reflectie, theologische duiding en 

emotionele betrokkenheid. 
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