
Beliebte Ruh…
BWV 170



Bijzonderheden
► Solo (altus) > in 1726 post-trinitatis aanwezig:
 6e (BWV 170), 12e (BWV 35), en 18e (BWV 169)

► Obligaat orgel 
► 5 delen: aria-recit-aria-recit-aria
► Echte ‘cantate’ in nieuwe stijl 
 begin vd eeuw (1711)

► Cantatejaargang van G.Chr. Lehms: 
► Gottgefälliges Kirchenopffer

In einem gantzen Jahrgange
Andächtiger Betrachtungen
über die gewöhnlichen Sonn- und Festags-Texte



Georg Christian Lehms
► 1684-1717
► Bibliothecaris van het prinselijk 

hof van Hessen-Darmstadt
► Componist: Chr. Graupner
► 1.400 cantates overgeleverd

► Romans, opera, gedichten
► Barok, galante stijl







Barok

► vanuit de ‘ik’ persoon geschreven (solist)
► De gelovige heeft een probleem
► scherpe contrastervaring hel – hemel

 Höllenhaus, Höllenlieder, verkehrte Herzen, 
Rache, Hass, Groll, Zorn

versus
 Himmlische Eintracht, Seelenrust, Ruhe, Liebe, 

HimmelsZion-Wohnhaus



Flow tekst/muziek 1

tekst
► de constrasterervaring: 

Himmelseintracht verlang 
ik… echter Höllensünden.

► De tekst roept ‘challenge’ 
op en commitment

muziek
► Sereen wiegelied (12/8) 

met oboe d’amore en 
boogvibrato (strijkers)

► De muziek droomt al weg 
naar de verlangde rust

https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_170

https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_170


Flow tekst/muziek 2
tekst
► Bijtende aanklacht tegen 

de wereld als een 
‘zondenhuis’.

► Link met Evangelielezing, 
Mt. 5:22

► God is goed en gerecht, 
maar de mens is door en 
door slecht.

muziek
► Van de gedroomde naar 

de geschonden wereld
► ‘lelijke akkoorden’ 

(septiem) bij Neid, Satan, 
Ottergift

► Veel sprongen
► Schwerlich..: Diabolus in 

musica (tritonus)



Flow tekst/muziek 3
Tekst en muziek
► Tegenover het lieflijke tafereel van (1) wordt in deze 

complexe aria (Adagio) een ontredderd landschap 
geschetst. Eenheid tekst en muziek 

► Er is geen ‘generalbass’, enkel een ‘bassetchen’: hoge 
strijkers, veel rusten, en geen ‘vulakkoorden’

► Orgel speelt twee polyfone stemmen met veel ‘Seufzer’



Flow tekst/muziek 3 (bis)
Tekst en muziek
► harmonische en melodische doolhof
► Veel dissonanten
► Lange coloraturen van de alt
► Slechts twee ‘oplossingen’… ontspanningen
► Op erfreun … verlacht



Flow tekst/muziek 4/5
►De alt trekt z’n conclusies: In zo’n wereld kan 

ik niet leven. Ik wil/moet hier weg.
► Een strijkersaureool omgeeft deze keuze…
►We gaan van ‘fis-klein’ naar ‘D-groot’ >
► Slotaria: 4/4. Dansant, mini orgelconcert
 Orgel, viool-hobo, alt… strijkers
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