
Kerstmuziek in de Stad
17 december 2022, 16.30 uur

Met medewerking van:

De Jonge Nachtegalen
o.l.v. Lizette Tijdink

Elske te Lindert - sopraan en piano

Catharina Spiritueel en Stichting Cantate heten u van harte welkom 



Piano: 
Toujours là, Yann Tiersen


Nachtegalen: 
Ik steek een kaarsje aan


Ik ben een engel van de Heer

	 3e couplet door allen: 
	 Laat ons nu blij en welgezind,

	 gaan zoeken naar dat hemels kind

	 en met de herders binnengaan.

	 Zie, zie wat God hier heeft gedaan.


Kerstlied uit Canada


Samenzang: Stille nacht 
1, allen: 3, allen:
Stille nacht, heilige nacht. Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht, Vreed' en heil wordt gebracht,
Die miljoenen eens zaligen zal aan een wereld, verloren in schuld.
wordt geboren in Bethlehems stal. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Hij, der schepselen Heer. (2x) Amen! Gode zij eer. (2x)

2, kinderkoor:
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. (2x)

Samenzang: Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  

De hemelse englen riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  



O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Solo: 
Ave Maria, C. Saint-Saëns

Inviolata, C. Saint-Saëns

Ave Maria, F. Schubert


Nachtegalen: 
O herders, verlaat uw bokjes en schapen

Sneeuw valt langzaam naar benee

Kling klökchen klingelingeling


Samenzang: Hoor de englen zingen d’eer 
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
 
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

 
Samenzang: Nu zijt wellekome 
1, kinderkoor: 
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.

Kyriëleis.




3, allen: 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,

dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.

"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;

Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."

Kyriëleis.


4, allen: 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,

zij zochten onze Here met offerand.

Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud

t'eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.

Kyriëleis.


Solo: 
O magnum mysterium, M. Lauridsen


Nachtegalen: liederen van Arvo Pärt, met teksten van Jan Rot 
O waar ben je lieve kerstman?

Kerstman

Ze vallen maar


Solo: 
Vater unser, Arvo Pärt


Piano: 
Comptine d’été nr 3, Yann Tiersen


Nachtegalen en solo: 
Ests wiegelied, Arvo Pärt


**********************************************************************************************************


De Jonge Nachtegalen, Catharina Spiritueel en Stichting Cantate
wensen u hele fijne kerstdagen!

Hopelijk wilt u ook bijdragen aan de onkosten.
Bij de uitgang treft u daarvoor een collectemand 

Overmaken kan ook: Uw bijdrage kunt u storten op: NL93 INGB 0008 6910 98  
tnv Stichting Cantate Doetinchem ovv Kerstmuziek in de Stad 

Dank u wel! 


