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De Lucaspassie van Willem Ceuleers 
 
Willem Ceuleers zet zijn reeks van ‘passies’ (muzikale 
vertolkingen van het lijdensverhaal van Christus) voort. Na 
Johannes (2012) en Mattheüs (2015) is het nu de beurt aan de 
Lucas. Elke evangelist heeft een eigen stem, en dus heeft ook 
elke passie z’n eigen muzikale stijl. Voor de vrij sobere 
vertelling van Lucas heeft Ceuleers zich opgesteld als ware hij 
een leerling van de Duitse componist Heinrich Schütz (1585-
1672), die in zijn tijd ook de bijbelse passieverhalen heeft 
getoonzet. Na een muzikale proloog, krijgt de verteller het 
woord en neemt de luisteraar mee in zijn verhaal. Expressieve 
recitatieven, dialogen en turbae zorgen voor de dramatiek. Af 
en toe wordt de handeling even stilgezet en klinkt er een 
psalm-motet. De muzikale bezetting is in 3 groepen verdeeld: 
- groep 1: koor, blazers, klavecimbel(s) 
- groep 2: Jezus, strijkers, chitarrone, ranket, orgel 
- groep 3: Evangelist, de kleine rollen, orgel 
 
 
Willem Ceuleers (° 1962) studeerde aan de conservatoria te 
Antwerpen en Brussel geschreven harmonie, praktische 
harmonie, contrapunt, blokfluit, orgel, klavecimbel en zang. 
Hij nam tientallen cd's op en concerteerde als zanger, 
organist en klavecinist in heel Europa, Japan en de Verenigde 
Staten. Hij is titularisorganist van de Sint-Lambertuskerk in 
Laken. Daarnaast is hij een gedreven componist. 
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