
Choral Evensong in de Oude Kerk – Wat is een Choral Evensong nu eigenlijk? 

  

Op 17 juni is er weer een Evensong in de Oude Kerk om 19.00 uur. Wederom met de Leidse 

Cantorij. Een van de beste koren op dit gebied in Nederland. Zo mochten zij meermaals het 

beroemde koor van St. Pauls vervangen in de zomerperiode (en komend jaar het koor van 

Gloucester Cathedral). Het koor heeft ook een aantal malen opgetreden bij nationale 

gelegenheden zoals het huwelijk van Z.H. Prins Pieter-Christiaan en Anitia van Eijk. Het koor staat 

onder de bezielende begeleiding van Hans Brons. Zij zullende deze avond begeleid worden door 

hun begeleider: Anton Doornhein.  Anton is een graag geziene organist op orgelbanken in heel 

Europa. Anton zijn specialisme ligt met namelijk op het terrein van de romantiek. Maar wat is een 

Choral Evensong nu eigenlijk? 

Als u in Engeland wel eens een Evensong heeft bezocht, is het u vast opgevallen dat de dienst een vrij 

formeel karakter heeft. De voorgangers en het koor zijn vaak gekleed in fraaie gewaden, zij betreden 

en verlaten de kerk in processie onder leiding van een ‘verger’ en de dienst kent sinds 1662 min of 

meer een vaste liturgie. Voor degenen onder u die zijn opgegroeid in een niet-kerkelijke of 

calvinistische traditie is deze ‘poppenkast’ misschien wel even wennen. Toch ervaart vrijwel elke 

bezoeker deze uiterlijkheden gevoelsmatig als zinvol; zij zijn geen doel op zich, maar dienstig aan het 

plechtige en sacrale karakter van de eredienst. Een handboek voor anglicaans ceremonieel 

verwoordt het als volgt: Als eredienst betekent dat Gods Kinderen hun schepper de lof toe zingen dan 

moet een eredienst dan ook het beste laten zien wat we als mensen te bieden hebben. Dit is geen 

poging om de perfectie van God te evenaren. Het is een poging om de perfectie van God te vieren. Dit 

op een ordelijke manier, in prachtige kunst, gevoelige poëzie en hemelse muziek. Dit als een offer aan 

God. Tot Zijn glorie. 

Een van de meest opvallende elementen in het ceremonieel is de processie, die vaak gepaard gaat 

met samenzang. De processie symboliseert in veel kerkelijke tradities ‘Gods volk onderweg’. In 

praktische zin zorgt zij ervoor dat de bezoeker 

bij aanvang van de dienst niet langer is afgeleid; alle aandacht gaat vanaf dat moment uit naar de 

eredienst. De voorgangers en het koor lopen gezamenlijk op, waardoor al vanaf het begin een 

zichtbare eenheid ontstaat tussen de vertolker van het gesproken woord (de voorganger) en 

anderzijds de vertolker van de gezongen gebeden (het koor). 

In een eenheid tussen gebed, muziek, en Woord is alles dus gericht op God. Als protestanten kunnen 

we soms ook kritisch daarop zijn: gaat het niet alleen om het ceremonieel? Is het niet allemaal 

vormendienst? Terechte vragen. De andere kant is er ook: is het beste wat wij als mensen kunnen 

bieden om de lofzang gaande te houden niet ook wat God toekomt. 

Op zondagavond om 19.00 uur bent u allen van harte welkom om met ons mee te zingen, te bidden 

en te luisteren. Er zullen werken van Emma Brown (een jonge componiste uit Leiden), Bairstow, 

Ayleward en Parry gezongen worden. Vanwege het formele karakter van de dienst blijken deze 

diensten ook toegankelijk voor mensen die wat verder van de kerk af staan. Nodig gerust iemand uit, 

zeker om daarna ook het gesprek met elkaar te voeren. Als Schriftlezing staat Job 10 centraal. De 



klacht van Job tot God: “nooit laat U mij vrijuit gaan”. Een thema wat ook in teksten van de liederen 

regelmatig terugkomt. 

Ds. Arnold Vroomans 

  

Versie kort: 

 

Evensong – Oude Kerk – 17 juni 19.00 uur 

Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Het grootste deel wordt gezongen door 

een koor en heet daarom ook wel Choral Evensong. Evensongs zijn in Nederland populair door 

hoogwaardige koormuziek ingebed in een dienst. Het koor deze avond behoort tot de absolute top in 

Nederland op het gebied van Evensongs. De Leidse Cantorij is jarenlang vaste vervanger geweest van 

het illustere koor van St. Pauls Cathedral en zingt jaarlijks Evensongs door heel Nederland. Dirigent 

Hans Brons’ ervaring met deze Engelse Muziektraditie beslaat meer dan vijftig jaar. Hij en het koor 

zien erg uit om Delft en haar prachtige Oude Kerk weer te bezoeken. Organist van deze dienst is 

Anton Doornhein. Anton heeft als concertorganist internationale reputatie, zijn specialisme ligt in de 

romantiek. Hij begeleidt De Leidse Cantorij nu twee jaar wat bijzondere synergie oplevert. Centraal 

staat Job 10: de klacht van Job tot God: “nooit laat U mij vrijuit gaan”. 

Voorganger is ds. Arnold Vroomans. Onder andere zal een Introïtus van Emma Brown gezongen 

worden naar de tekst ‘O lux beata Trinitas’ van Ambrosius van Milaan. Verder ‘The Preces’ van 

Ayleward en een Anthem van Bairstow (‘If the Lord had not helped me’). U bent hartelijk uitgenodigd 

mee te bidden, zingen, loven en luisteren. 

 


