Was U er bij, 9 november 2019 ?
U weet het vast wel, normaliter de tweede zaterdag in november is het traditionele
najaarsconcert van ons Christelijk Mannenkoor Salvatori.
En…… veelal zijn er dan bijzondere musici bij. Dit jaar was naast Johan Bredewout,
hij is er altijd bij, het christelijk ensemble Parlando onder leiding van Leander van der
Steen of Martien van der Zwan. Parlando (italiaans) betekent: spekend. Nu dat het
sprekend was, hebben we gehoord.
Dit ensemble bestaat uit ongeveer 25 gedreven en zeer enthousiaste musici die
ieder hun eigen inbreng hebben met viool, altviool, cello, dwarsfluit, hobo, klarinet,
bas en soms nog andere instrumenten. Zij komen veelal uit de omgeving van
Veenendaal waar zij ook repeteren. (info: www.ensembleparlando.nl)
Op ons concert waren er 12 leden van dit ensemble aanwezig met deze avond
Martien van der Zwan als hun dirigent en tevens als organist in de begeleing van
ons koor en samenzang. Maar…. wat een mooi stukje muziek samen met de piano
wordt er dan ten gehore gebracht.
We begonnen de avond met de intrada: “Hem loven in mijn lied” van Johan
Bredewout naar aanleiding van Psalm 42 en 43. Samen met piano en ensemble. Je
zou kunnen zeggen: de toon is gezet voor de rest van deze avond. Het lied op zich al
maar bovenal Hem loven wat de doelstelling van ons koor is.
Na de intrada volgde de opening door Ds. C. van Sliedrecht. Hij verving Ds.
C.Stelwagen die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Bijbellezing, gebed en een
korte medicatie volgden, waarna dit gedeelte werd afgesloten met de samenzang
van Psalm 68 vers 10.
Het 1e blokje van Salvatori bestond uit:
•
•
•

Heer onze God.
Wees mij genadig Heer (Psalm 56)
Psalm 121

Bewerking Klaas Jan Mulder
Wim van Galen
Bewerking Klaas Jan Mulder.

Stuk voor stuk mooie liederen met een diepe inhoud. Ook Psalm 121, waar het
ensemble een prachtig voorspel had en de begeleiding van ons koor.
Na dit deel een muzikaal stuk van Felix Mendelssohn-Bartholdy naar een
arrangement van Leander van der Steen.
Wederom mocht wij allen inclusief luisteraars/aanwezigen een samenzang aanheffen
en wel van het lied: ‘k wil U, o God, mijn dank betalen.
Opnieuw een klein blokje van Salvatori met een mooie bewerking van Harm Hoeve
over Psalm 86. Over deze Psalm 86 zegt Jorrit Woudt onze dirigent: dit is een psalm

waar alles inzit. Angst en hulp; gebed en het loven van God. Het zien op Hem als
een God die neigt, hoort, hoedt en aanschouwt. Daarna werd het lied: “O mijn ziel,
houd goede moed” naar een bewerking van Klaas Jan Mulder gezongen.
Nu was Parlando weer aan de beurt voor een muzikaal intermezzo van een tweetal
nummers beiden gearrangeerd door Leander van de Steen. Allereerst werd “Ere zij
aan God, de Vader” ten gehore gebracht. Een prachtige zetting. Het tweede nummer
was: “Rondo rond de schepping” Als je dit hoort met de instrumenten die er waren
die avond dan hoor je de schepping groeien zoals in de lente de bladeren weer aan
de bomen komen met het frisse groen, de waterbeekjes kabbelen en het (jonge) vee
in de wei dartelen. Wat een mooie bewerking was dat.
Het laatste blok van Salvatori was aangebroken. Achtereen volgens werd gezongen:
•
•
•

Psalm 116
In His love
Psalm 105

Bewerking Klaas Jan Mulder
van Mark Patterson met bewerking van Harm Hoeve
Bewerking Meindert W.Kramer

Voor ons als koor was In His love een eerste uitvoering. Daar is veel op gestudeerd
maar het was ook een lust om dit te zingen. Niet alleen de tekst maar ook de
melodie. Mooie bewerking van Harm voor een 4-stemmig mannenkoor. Psalm 105
werd weer mede begeleid door het ensemble, terwijl we het 5 e vers als samenzang
met de ‘gemeente’ zongen. Een mooie samenhang tussen het koor en zij die in de
kerk meezongen.
Na de sluiting met dankgebed van Ds. Van Sliedrecht werd de avond door ons koor
besloten met het lied:
Dank sei dir, Herr, van Georg Friedrich Händel naar een bewerking van Aad van der
Hoeven.
Nu dat was wel op zijn plaats aan het eind van deze mooie avond. God danken en
loven en Hem vragen of Hij dit alles zegenen wil.
We sluiten deze bijdrage af. We begonnen met het opschrift: Was u er bij? Na deze
avond mogen we rustig stellen: zij die er NIET bij waren hebben iets moois gemist!

