Orgel

Wij begroeten u hier in onze Petrikerk, de thuishaven
van de evangelisch-lutherse kerkgemeenschap PetriNikolai in Freiberg. Onze gemeente is een levendige
gemeente. Wij hebben een intensief kinder- en
jongerenwerk. We hebben veel actieve leden in het
koor, in huiselijke gespreksgroepen en in andere
gemeentegroepen zoals jongenskoor, jonge gemeente,
seniorengroepen. Bovendien vinden veel muzikale
uitvoeringen van uiteenlopende genres plaats.

Interieur: U zult zeker de buitengewone moderne uitvoering van het
interieur van onze kerk opgevallen zijn. In het middenschip vinden de
diensten plaats en het is tegelijkertijd de feest- en grote gemeentezaal.
Onder de galerijen bevinden zich de gemeentezalen zoals de
catechese-, jongeren- en muziekruimten. Hier wordt heel plastisch het
beeld van de „kerk in de kerk“ uitgebeeld. Een keuken en verdere
groepsruimten ronden het beeld af. In het vroegere koor worden vaak
verschillende tentoonstellingen gehouden.
Wezenlijke onderdelen van het interieur, zoals de orgelwand en de
kanzel, schiep Johann Christian Feige de oudere na de grote stadsbrand
van 1728. Van hem stamt o.a. ook de gebeeldhouwde vormgeving van
de Frauenkirche uit Dresden. Theodor Quentin veranderde in 1896 het
interieur van onze kerk aanzienlijk. Van 1974 tot 1986 vond, bij het
samengaan van de binnenstad-gemeenten St. Petri en St. Nikolai, de
verbouw in de huidige vorm plaats.

Friedrich Press: De door de vormgeving van gewijde
gebouwen zeer bekende kunstenaar Friedrich Press (1904–1990)
gaf in de jaren 1974 tot 1986 vorm aan het interieur van onze kerk.
De zes „de wachtende gemeente“ voorstellende sculpturen onder
de galerijen, richten hun blik op het altaar en de grote figuur aan de
glazen wand: „De wederkomst van Christus als heerser over de
wereld“. (Openb. 20). De kunstenaar zelf betitelde de sculptuur
naar het koor, die de Christus als de lijdende knecht van God
voorstelt, als „De laatste schreeuw“. (Jes. 52, 13–).

van Gottfried Silbermann: Een verder detail ziet u op de
westelijke galerij. Het orgel van onze Petrikirche werd in het jaar 1735
door Silbermann voltooid. Bij dit instrument verwerkelijkte hij eerst het
gerijpte concept van zijn late scheppingsfase, dat met een gewichtige
gegronde klank aan de smaak van de
laatbarok voldeed.
Het orgel is met 32 klinkende registers het
grootste orgel van Silbermann met twee
manualen. Na veranderingen in de 19e en
20e eeuw werd het in de jaren 1993/94 weer
gedeeltelijk in de originele toestand
gebracht. De grote definitieve restauratie
kon in juli 2007 beëindigd worden en verleende het orgel de oude
muzikale pracht. Dit Silbermannorgel is nationaal en internationaal een
veel gevraagd instrument voor de vertolking van werken uit de baroktijd
tot de orgelliteratuur van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Van mei tot oktober is er iedere woensdag tussen de middag orgelspel
op het Silbermannorgel. U kunt natuurlijk voor congressen of privé –
doeleinden orgelrondleidingen en/of kleine concerten regelen.

Gebouwen en Klokken: De parochiekerk St. Petri werd op het
hoogste punt van de binnenstad, op de plaats van de vroegere
gerechtsplaats, voor 1190 als romaanse basiliek gebouwd. De resten
hiervan zijn nog zichtbaar in het koor. De kerk bepaalt door haar hoge
ligging en met de rijkelijk versierde barokke trapgevel van de westelijke
toren die in een lange spits eindigt, het silhouet van de stad. De grote
klok werd in 1487 door Oswald Hilliger gegoten en weegt 3850 kg. De
kleine klok met haar 1940 kg stamt van zijn kleinzoon Wolf
Hilliger uit 1570; beide roepen van de in 2005 gerestaureerde
klokkentoren op tot de kerkdienst. De kleine urenklok en de
Häuerklok op de Petritoren zijn dagelijks meermalen te horen.
Torens:

Op vastgestelde tijden en na afspraak is een
beklimming en rondleiding van de met 72 meter hoogste toren
van de oude stad van Freiberg, van de Petritoren, mogelijk.
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Voor verdere vragen staan we u vanzelfsprekend graag ter beschikking. Dominee is onze pfarrer @ petri-nikolai-freiberg.de of tel.nr. +49 3731 247859,
de medewerkers van de Petrikerk onder 34188 bereikbaar. Een uitgebreide voorstelling van onze gemeente, informatie over gebouwen, orgel enz. en
het actuele kerkdienst- en evenementenrooster vindt u onder www.petri-nikolai-freiberg.de!

www.petri-nikolai-freiberg.de

Veel dank voor uw belangstelling.

De Kerkenraad van de kerkgemennte Petri-Nikolai zu Freiberg
Übersetzung: Ans Vink – vielen Dank!
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