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In januari 2001 is de 3e druk van de Passiemuziek naar het Evangelie van Marcus 14 en 15  uitgekomen. 
Er was steeds meer behoefte aan een nieuwe versie omdat in de loop der jaren enkele aanvullingen zoals: 
Sinonia, Ariëta, Kyrie en het Gloria Patri zijn toegevoegd.  
Al deze losse onderdelen maakte de huidige uitgave onhandig in gebruik. 
Bovendien is de bladmuziek geheel opnieuw gezet en zijn wij erin geslaagd een professionele uitgave te 
leveren. 
 
De opzet van de Passiemuziek is als volgt: 

Het Lijdensverhaal wordt niet, zoals in de klassieke Passionen, als recitatief gezongen maar gelezen door 
de lector (verteller). De woorden van Jezus worden gezongen door een baritonsolist.  
De woorden van Petrus, Pilatus, enz. door sopraan, tenor en bassolist met orgelbegeleiding.

De Passiemuziek beoogt een eenvoudige, goed in het gehoor liggende muziek te zijn. Wie de 
Passiemuziek naar die waarde weet te schatten, heeft de bedoeling van de componist begrepen. 
Mogen uitvoerenden en toehoorders voor het eerst of opnieuw de bekoring ondergaan die er van deze 
Passiemuziek uitgaat.  

De uitgave van de Passiemuziek 3e druk bestaat uit: 

	 	 Volledige partituur - Bestelnummer: 575 N - prijs € 11,00 

 
	 	 > Sinfonia.  (inleiding) 

  > Koor en gemeente, Sopraan, Tenor, Bariton, Bas  
  > Kyrie. (uit Missa Brevis)  
  > Ariëta.  (Het is Volbracht)  
  > Gloria Patri.  
  > Lector.  (verteller)  
  > Orgel. 

	 	 Kooruitgave - Bestelnummer: 575 NK - prijs € 6,30 
 
  > Koor - SATB  
  > Lector.  
  > Tenor.  
  > Bas.  
  > Sopraansolo  (Het is Volbracht)  
  > Bariton ( Alleen tekst) 

  Hobo / Althobo 

  > Voor de uitvoering van de Passiemuziek is ook een partituur voor hobo en althobo        
      beschikbaar.                           
      Bestelnummer:  575 NH - prijs  € 6,25 

  > Tevens is beschikbaar een tekstuitgave voor alleen Lector (verteller) 

     Bestelnummer: 575 NL - prijs € 4,00 
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