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THE CRUCIFIXION
The Crucifixion begint op het moment, dat Jezus met zijn discipelen
aankomt bij de hof van Gethsemane. De discipelen kunnen niet
wakker blijven en betuigen hun spijt. Hierna volgen de arrestatie, het
verhoor en de veroordeling tot de kruisdood. De tocht naar Golgotha
wordt uitgebeeld in een mars, gespeeld op het orgel, gevolgd door
het koordeel “Fling wide the Gates” (Open wijd de poorten). Dit deel
eindigt met doffe, sombere tonen in een uitermate traag tempo.
In het hierboven genoemde deel valt een contrast te beluisteren
tussen de komende triomf over de dood en de vernedering van een
kruisiging. Het koraal “Cross of Jesus” is een bespiegeling over Gods
wonderbaarlijke gave in het sterven van Jezus en wordt gezongen na
recitatieven, waarin verteld wordt over de feitelijke kruisiging en over
de twee misdadigers die gelijktijdig met Jezus gekruisigd werden.
Een prachtige aria voor tenor weerspiegelt weer het contrast tussen
de vernedering van God en de glorie van de opstanding; bas en koor
geven hierop respons met de overbekende woorden van Joh. 3:16
“God so loved the world” (want zo lief heeft God de wereld gehad).
Na een meditatief duet voor tenor en bas, dat handelt over Christus’
liefde voor de mensen ondanks hetgeen Hem aangedaan is, volgen
een lied van aanbidding, gevolgd door de woorden die Jezus
spreekt tegen Zijn moeder en Zijn leerling Johannes en de woorden
“Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” De woorden “Is it nothing
to you” zijn ontleend aan de Klaagliederen van Jeremia. Ze worden
gezongen door bas en koor. Zij komen terug in het laatste koordeel
“From the Throne of His Cross”. Het sterven van Jezus wordt verteld
in een heel eenvoudig recitatief. The Crucifixion wordt afgesloten met
een hymne: “For the love of Jesus” en een simpel “Amen”.

