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Daar is het daglicht: een nieuw oratorium voor de paasnacht en pasen

In dit oratorium worden schepping en verrijzenis sterk met elkaar verbonden,
naar een oude traditie in de liturgie. Zoals de schepping Gods antwoord is op
de chaos en de leegte van ‘in den beginne’, zo is Christus’ opstanding het ant-
woord op de chaos en leegte die zijn dood naliet. Schepping en opstanding zijn
- hoe wankel en onzeker ons geloof ook is - ons enige houvast tegen chaos en
leegte.

De schepping wordt bezongen in zes trefwoorden: Licht, Adem, Mensen,
Aarde, Vuur en Water. De vier oer-elementen zijn erin te herkennen (lucht,
aarde, vuur en water). Het zevende deel gaat over de Verrijzenis. Hierin wordt
niet alleen het verrijzenisverhaal zelf verteld, maar ook het Emmaüsverhaal

Veel bijbelverhalen zijn geen historische gebeurtenissen. Ze gebeuren nu, van-
daag met ons. Of misschien ook niet, en aanvaarden we de leegte. Leven is
van zeven dagen, lief en leed, verdriet en licht. Pasen viert het licht waarin we
geloven, waarop we wachten, waarop we hopen, waarmee we leven en waar-
naar we uitzien.

Het oratorium kan als concert worden uitgevoerd, waarbij ook voor het publiek
een rol is weggelegd. Het kan ook als liturgie gevoerd worden

Als paasviering kan het oratorium in twee delen worden gesplitst. Het eerste
deel wordt gevierd in de paasnacht, en het eindigt bij het Verrijzenisgezang.
Op paasochtend wordt het hele laatste deel Verrijzenis gevierd, waarbij dus het
slot van de nachtviering wordt herhaald.

In het project hebben 18 liederen een plaats gekregen. Hoewel de liederen na-
tuurlijk allemaal solistisch ten gehore gebracht kunnen worden, wijzen we met
nadruk op de mogelijkheid om de zingende gemeente bij het geheel te betrek-
ken. Het koor vervult dan een ondersteunende en een versierende rol. Daarom
zijn in de bijhorende partiturenbundel behalve de partituren van de individuele
liederen ook de diverse gemeentepartijen afgedrukt. Het staat iedere gebruiker
vrij deze gemeentepartijen t.b.v. het eigen litugieboekje te vermenigvuldigen.

Een liturgische handreiking is opgenomen in het partiturenboek.
Zowel in het koorboek als in het partiturenboek komt u af en toe een lege blad-
zijde tegen. Dit bleek noodzakelijk te zijn om het omslaan der bladzijden tij-
dens het zingen en het spelen tot het minimum te beperken.

Een CD met alle liederen is eveneens verkrijgbaar bij de uitgever.
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Chaos en leegte
(Muziek: Chris van Bruggen)

“De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over
de oervloed” (Genesis 1, 2).
De tekst staat in de verleden tijd - we roepen de leegte wel
op, maar we hebben die achter ons gelaten.

Licht
(Spreekstem)

“God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag
dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de
duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde
hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste
dag.” (Genesis 1, 3-5)
Geïnspireerd door de Naardense Bijbel van Piet Oussou-
ren is hier de tegenwoordige tijd gebruikt. Het scheppings-
verhaal is immers niet een historische gebeurtenis, maar
een perspectief waarin we vandaag en elke dag onze we-
reld en ons leven plaatsen. Dat proberen we tenminste. Het
verhaal zegt bijvoorbeeld dat de aarde één is: alles uit de-
zelfde hand geschapen. En dat de aarde goed is. En nog
zoveel meer, dat we in dit oratorium proberen te bezin-
gen.

Daar is het daglicht
(Muziek: Peter Rippen)

Naar Genesis 1 – 2,3.
Terwijl de gemeente de beginregels als een soort mantra
blijft herhalen bezingt het koor de zeven scheppingsdagen
in een steeds voortdurende canon. Dat levert geen ver-
staanbaar geheel op. Het lied is een soort een vlechtwerk
van woorden en noten om de groei van chaos naar schep-
ping te vieren. Zoiets als een openingspagina uit een Kel-
tisch handschrift als het Book of Kells: een explosie van
kleurig vlechtwerk waarin de woorden verborgen zitten.

Zonnelied
(Muziek: Peter Rippen)

Het lied sluit direct aan op het voorgaande, als een ant-
woord of apotheose).
Naar het “Loflied op de schepping” van Franciscus van
Assisi. Hij schreef dit gebed aan het einde van zijn leven
vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar
ziek lag in San Damiano.
Het lied bezingt de schepping in de klassieke elementen:
Lucht, aarde, vuur en water. Ze worden broer en zus ge-
noemd, ze staan naast de mens en niet onder de mens
(zoals het gangbare Middeleeuwse wereldbeeld was), als
schepselen van de Ene. De lofprijzing op ziekte en dood
versterkt dat perspectief: al wat is en gebeurt komt uit een
en dezelfde hand.

Mensen
(Spreekstem)

Naar Genesis 2, 4-7.

Mens is van warme aarde
(Muziek: Anneke van der Heide)

“Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levens-
adem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.”
(Genesis 2,7).

Voor mens een mens
(Spreekstem)

Naar Genesis 2, 15-25

Trouwlied
(Muziek: Peter Rippen)

Aardetuin
(Spreekstem)

Naar Hooglied 4, 12-15.
De tweede strofe is ontleend aan “Dolce sentire”, de titel-
song van de film Fratello Sole, Sorella Luna over het leven
van Sint Franciscus:

Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui, del suo immenso amor.

Lied van de tuin
(Muziek: Anneke van der Heide)

Een liefdeslied, een lied van verlangen. Wie de “jij” in dit
lied is mag je zelf weten.

Ademloos
(Spreekstem)

Naar het verhaal van Elia’s Godservaring op de berg
Horeb (1 Koningen 19). Niet in het geweld van storm en
vuur, maar in het gefluister van een zachte bries. Deze
tekst is de eerste van vier ontmoetingen in dit oratorium.
Elias ontmoet God in een zachte bries, Mozes in een bran-
dend braambos,de drie vrouwen in het lege graf, de Em-
maüsgangers ontmoeten Jezus als medereiziger, in zijn
woorden en in het breken van het brood.

Broeder wind
(Muziek: Anneke van der Heide)

Toelichting

Algemeen

Het oratorium Daar is het daglicht is bedoeld voor een uitvoering in de paastijd, al is het zeker mogelijk het
ook op andere momenten in het jaar uit te voeren. Het kan zelfstandig uitgevoerd worden als een concert of
als een kerkdienst, maar ook ingebed worden in een viering van de paasnacht en de paasmorgen. In die laat-
ste context is het ten doop gehouden in de paasvieringen van de Pepergasthuiskerk in Groningen, op 23 en 24
maart 2008. In alle gevallen is naast de solisten en het koor een actieve rol weggelegd voor het publiek of de
gemeente.

In het oratorium worden schepping en verrijzenis bezongen in zeven trefwoorden: Licht, Mensen, Aarde,
Vuur, Adem, Water en Leven. Elk trefwoord wordt uitgewerkt in een aantal spreekteksten en gezangen. Het
oratorium wordt afgesloten met een danklied en een afscheidslied.
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Nieuw gezicht
(Spreekstem)

Het eerste deel naar Hooglied 4,17; het tweede deel naar
psalm 104, 29-30.

Goede adem
(Muziek: Chris van Bruggen)

Een vrije vertaling van Veni Sancte Spiritus, een pinkster-
sequentie toegeschreven aan Koning Robert II the Vrome
van Frankrijk (970-1031), Paus Innocentius III (1161-
1216), of Stephen Langton, aartsbisschop van Canterbury
(gestorven 1228).

Nabij
(Spreekstem)

Het tweede ontmoetingsverhaal: Mozes, niet wetend wat
hij aan moet met zijn leven, op de vlucht voor de Farao en
niet geaccepteerd door zijn eigen volk. Dan openbaart de
Nabije zich in het vuur. Met vijf werkwoorden geeft hij te
kennen wie hij is: die hoort, ziet, weet afdaalt en bevrijdt.
Vanaf dan is hij voorgoed JHWH: de Nabije.
Als schemer valt
(Muziek: Peter Rippen)

Kom vuur
(Spreekstem)

Een gebed, een aaneenschakeling van oude formules
waarmee de Heilige Geest wordt aangeroepen. De laatste
twee strofen zijn ontleend aan het Zonnelied van Francis-
cus.

Lied aan het vuur
(Muziek: Anneke van der Heide)

Een hymne.

Waterpsalm
(Muziek: Chris van Bruggen)

Citaten uit een aantal psalmen: psalm 1,3; psalm 23, 2;
psalm 42, 2; psalm 63, 2; psalm 66,12; psalm 78, 15;
psalm 148, 4.

Gezegend om het water
(Spreektekst)

Acht zegenwensen over het water.

Door het water
(Muziek: Peter Rippen)

Door het water gaan: het oude symbool van het doopsel.
Het sterkste symbool van nieuw leven: het kind dat wordt
geboren zodra het vruchtwater breekt. Het volk van Israël
dat wordt geboren als het door de dode zee trekt. Water
dat het verleden van ons afspoelt, en ons vrij en helder
maakt voor het leven. Zeven dagen, dat wil zeggen: álle
dagen.

Gevangen in leegte
(Muziek: Chris van Bruggen)

De beginstrofe van het oratorium wordt herhaald. Het ver-
rijzenisverhaal wordt hier neergezet als een tweede schep-
pingsverhaal: van de chaos naar het daglicht.

Hij is niet hier
(Spreekstem)

Het derde ontmoetingsverhaal, nu naar het verrijzenisver-
haal (Lukas 24). Het tweede deel – een geloofsbelijdenis
voor pasen – is ontleend aan Wijsheid 1:13-15 en 2:23-
24.

Daar is het daglicht (2)
(Muziek: Peter Rippen)

Dit lied heeft dezelfde opbouw en hetzelfde refrein als het
eerder lied onder dezelfde titel. Hiermee wordt opnieuw
het verrijzenisverhaal neergezet als het tweede schep-
pingsverhaal.

Keren in vreugde
(Spreekstem)

Het vierde ontmoetingsverhaal, het Emmausverhaal
(Lucas 24, 13-35). Bij uitstek is dit het verrijzenisverhaal
omdat het aangeeft hoe Jezus onder ons levend blijft: door
met ons mee te gaan, door zijn woorden, door het breken
van het brood, en doordat wij terugkeren op onze weg.
In deze tekst zijn zinsneden verwerkt uit mijn lied “Is onze
toekomst vastgelopen”, uit het tafelgebed “Gij die weet”
van Huub Oosterhuis en uit psalm 126 (vertaling Huub
Oosterhuis e.a.).

Brandde ons hart niet?
(Muziek: Chris van Bruggen)

“Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en
de Schriften voor ons ontsloot?” (Lucas 24, 32). Lucas
vertelt niet wat Jezus verteld had, maar het moet alles zijn
geweest wat er in het evangelie is vermeld. Daaruit haalt
dit lied 12 woorden die ons hart verwarmen.

Wees in ons midden
(Muziek: Anneke van der Heide)

Een acclamatie die omlijst kan worden door voorbeden.

Emmauslied
(Muziek: Chris van Bruggen)

Een samenvatting van het Emmausverhaal.

Danklied
(Muziek: Peter Rippen)

Zegenwens
(Spreekstem)

Een traditionele Keltische zegenspreuk.

Lied ten afscheid
(Muziek: Peter Rippen)

De vijf zinsneden van de zegenwens worden uitgesponnen
in de coupletten van dit lied.
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Chaos en leegte
Muziek: Chris van Bruggen

solist

Wij    gin-gen      in leeg-te       nog woest en ver-la-      ten

on-     ze-ker      on-we-tend    hoe    ver-der te   le-     ven

zo ver    was jouw warm-   te

geen hand     die ons   vast-    hield                            geen            woord    dat ons

troost gaf                 in     cha-os        en leeg- te

rit

koorboek definitief:koorboek  16-09-2009  20:42  Pagina 6



Licht
Sinds het begin

Sinds het begin God,
schepper
van hemel en aarde.

Leegte en doodsland,
chaos de aarde,
donker en oervloed,

dan blaast over aarde
waait over water
adem van God,
dan klinkt het woord:
Licht!

Daar is het daglicht:
een ochtend, een dag,
gisteren, vandaag en morgen.
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Daar is het daglicht (1)
Muziek: Peter Rippen

koor

koor en gemeente

gin jij tot op van- daag jij schep-per en a-     dem.              Sinds het be-

gemeente

gin jij tot op van- daag      jij                 schep-per en a-     dem.              Sinds het be-

gin jij tot op van- daag jij schep-per en a-     dem.              Sinds het be-

koor

cha- os en leeg- te dan roep jij           uit:    licht
en nog een dag voor da- gen en          nach-   ten
en nog een dag voor zaai-     en      en         groei-    en

gin jij tot op van- daag jij schep-per en a-     dem.              Sinds het be-

daar is het dag- licht
zon maan en ster-     ren
bo- men en vruch- ten

Sinds het be-
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