
1890-2015 Karmel Oss 125 jaar 

 

Vanaf Pasen tot Pasen 2016 herdenken we 

dat 125 jaar geleden de eerste Karmelieten 

in Oss zijn gekomen. Op vele terreinen 

waren en zijn zij tot op vandaag actief en 

betrokken. In het verborgene, maar ook 

zichtbaar.  

 

De 3 kloosters zijn gesloten, de 

aanwezigheid van de Karmel duurt voort.  

De vorm is veranderd, geestkracht blijft.  

Een Karmelkring Oss heeft zich gevormd,  

met karmelieten, leden van 

Karmelbeweging, geassocieerden, en 

belangstellenden. 

 

Waar staat de Karmel voor? Waardoor zijn 

de  karmelieten gaande gebleven? Vanuit 

welke bronnen voeden zij zich? Karmelieten 

worden ook wel godzoekers genoemd. 

Verlangend zichzelf en de wereld terug te 

vinden in God. 

Riccardo Chailly vertelt: 

 

De Matthäus Passion  

veroorzaakt een transcendentale 

ervaring, de spirituele emoties maken je 

tot een andere dirigent. Anders dan grote 

stukken van Mahler of Verdi vraagt het 

werk weinig fysieke moeite, maar wel 

een enorme geestelijk inspanning. Ik 

raak niet lichamelijk uitgeput van de 

Matthäus Passion. Die geeft mij warmte 

en verlichting van binnen en uiteindelijk 

voel ik mij frisser dan aan het begin. Na 

het slot zou ik wel weer zó opnieuw 

willen beginnen." Geen muziek haalt het 

bij de Matthäus. Als ik nu bij het slotkoor 

aankom, heb ik het gevoel dat ik een 

bevrijding heb doorgemaakt. Ik voel me 

bewogen, gloeiend van spiritualiteit, 

omdat ik voor het publiek het medium 

ben om deze tragische vertelling mee te 

beleven. Ik ben door deze drie 

uitvoeringen hier in Zwitserland geestelijk 

erg verrijkt. Ik voel me dichter bij God, 

hoewel ik verder niet erg gevoelig ben op 

religieus gebied. 

 

 

Wij gaan op zoek hoe Johann S. Bach zijn 

geraaktheid door het Woord van het 

evangelie weet om te zetten in muziek. De 

hele Matthäus-Passion wordt 

bijeengehouden door de hechte dynamiek 

van lectio divina. Dit is de klassieke 

geestelijke leeswijze van de H.Schrift. 

Deze lectio divina-structuur geeft ons het 

argument om de Passion in te delen in 

zevenentwintig fragmenten. Zo hebben 

dichter Christian Picander en Bach immers 

de Bijbeltekst van de twee hoofdstukken 

26 en 27 volgens Matteüs verdeeld en van 

tekstonderbrekingen voorzien door middel 

van recitatieven aria's en koraalstrofen. 

 

We zullen een aantal van deze 

fragmenten uit deel l en 2 van Bachs 

Matthäus-Passion lezen, beluisteren en 

overwegen. Het zal blijken dat de 

geraaktheid die Bach in muziek heeft 

weten om te zetten, ook in onze tijd 

actueel is en veel mensen troost en 

kracht geeft. 



Voor wie?  

Iedereen kan meedoen. 

Aanmelden gewenst voor 1 maart 

johanwagemakers@telfort.nl 

 

Wanneer?  

Zaterdag 5 maart 2016,  

van 10.00 tot 15.30u. 

Welkom vanaf 09.30 uur, met koffie/thee 

 

Waar? 

De bijeenkomst wordt gehouden in: 

St.Jozefkerk, Karmelzaal, 

Oude Molenstraat 8, Oss 

 

Eigen bijdrage € 5,-- 

Neem a.u.b. uw eigen lunchpakket mee 

 

Informatie 

Johan Wagemakers, lid Karmelbeweging 

0412-639531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titus Brandsmaparochie 
Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

telefoon: 0412 – 622 164 
e-mail: algemeen@tb-parochie.nl 

MATTHÄUS PASSION 

 

Johann S. Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZEN, LUISTEREN, BEZINNEN 

 

Inleiding door Ad de Keyzer 

mailto:%20algemeen@tb-parochie.nl%0d

