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Welkom 
 

Hooggeëerd publiek, beste familie en vrienden, 

 

Namens de gehele VOV van harte welkom op onze grote uitvoering van 2022. 

Nog meer dan anders is het vanavond een bijzonder genoegen voor ons koor om 

straks op te treden en om u nu vol verwachting in de zaal te zien zitten. 

We hebben als koor vanwege corona uitdagende tijden achter de rug. Het is nu 

bijna drie jaar geleden dat wij een groot najaarsconcert hebben gegeven, het 

Deutsches Requiem van Brahms in november 2019. In totaal hebben we niet min-

der dan zes concerten moeten afzeggen door de coronamaatregelen. Afgelopen 

voorjaar gaven wij voor het eerst wel al weer een kleiner passieconcert in deze 

kerk. 

Sommigen van u weten misschien nog wel dat één week voordat wij op 3 decem-

ber 2021 hetzelfde concert als vanavond zouden uitvoeren een extra ingelaste 

persconferentie een wreed einde maakte aan onze plannen. De bloemen waren 

besteld, het podium en de glaasjes water stonden klaar.... Wat een intense teleur-

stelling. Sinds maart 2020 konden wij natuurlijk al meerdere periodes niet in leven-

den lijve repeteren, en hebben wij maandenlang onze wekelijkse repetities via 

zoom moeten houden. En áls we dan weer samen mochten repeteren, was dat 

vrijwel nooit met het hele koor, vanwege leden in quarantaine of thuisisolatie. On-

ze dirigent Fiona Ellis heeft ons met enthousiasme en creativiteit door dit alles 

heen gesleept, samen met onze begeleidster en invaldirigent Astrid de Koning. 

Het voelt alles bij elkaar dan ook niet alsof we met de muziek van vanavond alweer 

bijna drie jaar bezig zijn. Wij zijn deze muziekstukken gelukkig onverminderd blij-

ven waarderen en hebben beide met veel zangplezier gerepeteerd. Naast de be-

kende Sint Nicolaasmis van Haydn voeren wij ook een hedendaags werk uit dat 

met deze grotere orkestbezetting een primeur beleeft in Nederland: het Christmas 

Oratorio van Bob Chilcott. De officiële Nederlandse première was vorig jaar in 

Delft, onder leiding van de componist, maar in kleine bezetting. 

Ik wil afsluiten met u allen te danken voor uw komst en u een mooie muziekavond 

toe te wensen. 

 

Hanna Sevenster 

Voorzitter 
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Missa Sancti Nicolai van Joseph Haydn (1732 - 1809) 

Haydn schreef deze mis in 1772. Het werk werd op 6 december van dat jaar 

voor het eerst uitgevoerd ter gelegenheid van het feest van Sint Nicolaas en 

tevens de naamdag van prins Nicolaas II Esterházy. 

De mis vertoont veel kenmerken van een missa brevis (korte mis). Dit betekent 

dat de tekst is ingekort en de instrumentale bezetting eenvoudiger is dan van 

een volledige mis. 

In een aantal delen zoals Kyrie en het Agnus  Dei zijn de korte teksten wel uit-

voeriger getoonzet, zoals gebruikelijk in een missa solemnis (plechtige mis). 

Qua muzikaal karakter is de mis rustig en pastoraal. Daarmee neemt deze Sint 

Nicolaasmis een voorschot op de kersttijd.  

 

Christmas Oratorio van Bob Chilcott (1955) 

Bob Chilcott is een hedendaagse Engelse componist en koordirigent. 

Al jong begonnen als zanger in de Choir of King’s College, Cambridge, ontwikkel-

de hij zich tot componist. Hij bouwde een groot oeuvre van koormuziek op. Het 

kerstoratorium (2019) is zijn meest recente grote werk voor de kersttijd.  

Het ging in Gloucester Cathedral (Engeland) op 1 augustus 2019 tijdens het 

Three Choirs Festival onder leiding van de componist in première. 

Vanavond wordt dit werk in Nederland voor het eerst uitgevoerd met een volle-

dige orkestbezetting. Het oratorium werd tot op heden slechts enkele malen 

uitgevoerd.  

Het werk is - op veel plaatsen letterlijk - gebaseerd op het Lucas evangelie.  

In de hymnes gebruikt Chilcott teksten van bekende Engelse dichters en verta-

lingen van het middeleeuwse gezang ‘Es ist ein Ros entsprungen’. 

Daarnaast zijn in dit verhaal twee liturgische gezangen opgenomen die onder-

deel zijn van de dagelijkse diensten in de kathedraal waar de première plaats-

vond (Magnificat en Nunc dimittis). 

De melodieën zijn schijnbaar eenvoudig, maar diep gelaagd, waarmee de com-

ponist blijk geeft van zijn grote kennis van de mogelijkheden van de menselijke 

stem. 
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FIONA ELLIS - DIRIGENT 

Fiona Ellis werd geboren uit Zimbabwaanse ouders en 

groeide op in de Verenigde Staten. Al op jonge leeftijd 

begon zij met piano- en dwarsfluitles. 

Na een dubbele bachelor in Retorica & Communicatie 

en Frans, koos zij uiteindelijk toch voor de muziek. 

Zij volgde in de periode 2014-2016 de masteropleiding 

in koordirectie aan het Westminster Choir College in 

Princeton, VS. Tijdens haar opleiding dirigeerde zij vier 

universiteitskoren en deed zij als sectieleider van het 

Westminster Choir College ervaring op bij uitvoeringen 

onder leiding van grote dirigenten als Sir Simon Rattle, Daniele Gatti en Yannick 

Nézet-Séguin.  

Na het voltooien van haar masteropleiding verhuisde zij naar Nederland vanwe-

ge de bloeiende zang- en koorcultuur in ons land. 

In 2010 heeft Fiona het Manda Wilderness Choral Festival opgericht voor een 

goededoelenorganisatie in Mozambique. Daar reisde ze, samen met een verta-

ler, te voet naar dertien afgelegen dorpskoren om koorworkshops te geven. Dit 

jaarlijkse project wordt tegenwoordig gesponsord door de Andrew Lloyd Web-

ber Foundation. 

Fiona is daarnaast een geschoolde sopraan, die regelmatig optreedt met profes-

sionele koren en solorollen vertolkt. Ook jureerde zij bij kooraudities en koorfes-

tivals.  

Haar ervaring als zangeres vertaalt zij als dirigent in aansprekende didactische 

aanwijzingen.  

Als dirigent heeft zij het Nijmeegs Studentenkoor Alfons Diepenbrock (NSKAD), 

het Flos Campi Koor in Nijmegen en het studentenkoor Amsterdam (SKA) geleid 

en was zij als assistent-dirigent verbonden aan o.a. het Toonkunstkoor Amster-

dam. 

Sinds 2020 is zij vaste dirigent van de Voorburgse Oratorium Vereniging.   
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ASTRID DE KONING - ORGEL 
Astrid de Koning is onze vaste begeleider op de vleugel. 

Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den 

Haag hoofdvak orgel bij Rienk Jiskoot en hoofdvak pia-

no bij Fred Oldenburg en Geoffrey Madge. In 1995 be-

haalde zij het diploma docerend musicus orgel en in 

1997 de diploma’s docerend musicus piano en uitvoe-

rend musicus orgel.  

Tijdens haar studie volgde zij ook zanglessen en de Kurt 

Thomascursus voor koordirectie. Ook is zij dirigent-

organist van de Verrezen Christusparochie te Voor-

burg, de H. Laurentius en Moeder Godsparochie in  

Voorschoten.  

Zij heeft een privélespraktijk voor piano en orgel. Als begeleider, zowel op orgel 

als piano, maakte zij diverse cd-opnamen met verschillende koren. 

 

DORDRECHTS KAMERORKEST  
Al ruim een halve eeuw verzorgt 

het Dordrechts Kamerorkest 

(vroeger Dordts Kamerorkest) de 

orkestrale begeleiding van koren 

en oratoriumverenigingen in ge-

heel Nederland. Met recht kan 

gezegd worden dat het Dord-

rechts Kamerorkest een specialist 

is in koorbegeleiding. 

De plaats van oorsprong is  

Dordrecht, maar het Dordrechts Kamerorkest is met name actief buiten Dor-

drecht: van Hulst tot Heemstede en van Huizen tot Eindhoven. Incidenteel wor-

den ook concerten verzorgd in het buitenland en wordt medewerking verleend 

aan radio- en tv-opnames. 

Het Dordrechts Kamerorkest is in de eerste plaats een begeleidingsorkest, maar 

verzorgt ook zelfstandig concerten. Tevens bestaat de mogelijkheid om, naast 
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INGRID NUGTEREN - SOPRAAN 
In mei 2013 sloot Ingrid Nugteren haar Master of Music 

af bij Jón Thorsteinsson en Charlotte Margiono aan het 

Utrechts conservatorium. Ze maakte deel uit van de 

operaklas en in januari 2013 ontving zij lessen van Tom 

Krause, gesteund door het European Network of Opera 

Academies. Masterclasses volgde ze bij o.a. Peter Kooij 

en Robert Holl. 

In april 2016 sloot ze haar opleiding af aan het Lichten-

berger Institut, Duitsland bij o.a. Gisela Rohmert. Op dit 

moment gaat zij graag naar Lichtenberg voor onderwijs 

en neemt zij zanglessen bij Jón Thornsteinsson (IJsland).  

Ingrid Nugteren zong vele sopraansolo’s in o.a. het Gloria van Vivaldi, het Sta-

bat Mater van Dvořák, Haydn en Pergolesi, A Wedding Anthem van Britten, Die 

Schöpfung, Salve Regina en de Kleine Orgelmesse van Haydn, Magnificat van 

C.Ph.E.Bach, de Krönungsmesse van Mozart en de Petite Messe Solennelle van 

Rossini, Hohe Messe, Magnificat en de Johannes Passion van Bach, Händels 

Dixit Dominus en Messiah, Mariavespers van Monteverdi, Ein Deutsches Requi-

em van Brahms, en het requiem van Fauré en Mozart.  

werken voor koor en orkest, orkestrale werken ten gehore te brengen. De sa-

menstelling van het orkest wordt afgestemd met koor en dirigent. Kenmerkend 

is de professionele, persoonlijke en enthousiaste aanpak. 

De kern van het muziekrepertoire is de barokmuziek. Met grote liefde en passie 

worden de composities van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht.  

Er wordt weliswaar gespeeld op moderne instrumenten (stemming 440 Hz), 

maar in 2016 heeft het orkest zich het spelen met barokstrijkstokken eigen ge-

maakt, waardoor de barokmuziek nog beter tot zijn recht komt.  

Daarnaast worden ook werken uit de klassieke periode, de romantiek en wer-

ken van meer hedendaagse componisten als Jurriaan Andriessen en John Rutter 

ten gehore gebracht. Het orkest bestaat uit een vaste kern enthousiaste musici 

die wekelijks repeteren in de oudste stad van Holland. 
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Verder soleert zij regelmatig in grotere operaproducties.  

Ze zingt in het Nederlands Kamerkoor, Studium Chorale, het Groot Omroepkoor 

en de Zürcher Sing-Akademie. 

In Utrecht geeft ze zanglessen aan iedereen met een interesse in de eigen stem-

klank. 

 

HELENA VAN HEEL - ALT 
Vanuit de Zweedse koortraditie heeft Helena van Heel zich 

ontwikkeld tot een veelzijdige mezzosopraan die met haar 

fluwelen stem haar publiek weet te raken. Zij wordt gepre-

zen om haar bijzondere vertelkracht. 

Op jonge leeftijd zong ze in het kinderkoor van Boliden, een 

mijnwerkersstadje in het noorden van Zweden. Haar mu-

ziekstudie in Piteå, met een Master-diploma in zang (cum 

laude) en muziekeducatie, werd gevolgd door aanstellingen 

bij het Eric Ericsons Kamerkoor, het Zweeds Radiokoor en 

later het Nederlands Kamerkoor. 

In deze jaren volgde Helena lessen en masterclasses bij o.a. 

Dalton Baldwin, Geoffrey Parsons en Rudolf Jansen (Amsterdam). Sinds 2016 wordt 

ze bijgestaan door de zangpedagoog Jón Thorsteinsson (IJsland). 

Als soliste beschikt Helena over een repertoire dat zich uitstrekt van barok tot he-

dendaags. Zij zong o.a. met het Orkest van de Achttiende Eeuw, Nederlands Kamer-

orkest, Residentie Orkest en Amsterdam Sinfonietta. Zij werkte onder meer met de 

dirigenten Frans Brüggen en Reinbert de Leeuw. Verder trad Helena op met diverse 

bekende ensembles en verleende ze haar medewerking aan festivals zoals het Hol-

land Festival. 

Recente hoogtepunten zijn haar eigen producties, waarbij bestaande composities 

gecombineerd worden met speciaal voor haar geschreven werken. Via samenwer-

king met tekstschrijvers, beeldend kunstenaars en regisseurs creëert zij zo een addi-

tioneel platform om haar liefde voor de muziek uit te drukken. 

In december 2018 verscheen Helena’s eerste (kerst-) cd ‘Ave maris stella’. 
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CARLOS NEGRÍN LÓPEZ - TENOR  
De Spaanse tenor Carlos Negrín López studeerde af in Mu-

ziekwetenschap aan de Universiteit van Valladolid in Span-

je en vervolgde zijn carrière als zanger aan de Hochschule 

für Musik Saar in Duitsland. Hij behaalde zijn master aan 

het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waarbinnen hij 

zich specialiseerde in het oudemuziekrepertoire.  

In 2019 zong hij in de opera L´empio Punito in Teatro Verdi 

di Pisa (Tidemo). Ook speelde hij de hoofdrol in verschil-

lende operaproducties in Nederland en Duitsland waaron-

der Händels Radamisto, Glucks Iphigénie en Tauride en 

Janacecks Příhody lišky Bystroušky. Bovendien werkte hij als solist samen met 

verschillende bekende dirigenten.  

Als een ensemblezanger reist Negrín López door heel Europa om op te treden 

met o.a. Cappella Amsterdam en het Groot Omroepkoor. In september 2020 

nam hij met het Holland Baroque ensemble de cd Brabant 1653 op. Eerder was 

hij al te horen op de cd van L’empio Punito.  

Negrín Lopéz soleerde eind vorig jaar in de Nederlandse première van het 

Christmas Oratorio van Chillcott, die onder leiding stond van de componist.  

Verder zal hij in 2023 één van de hoofdrollen spelen in de wereldpremière van 

de opera Don Quichotte gecomponeerd door Vanni Moretto. 

 

WILLEM DE VRIES - BAS 
Bariton Willem de Vries studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam bij Mar-

greet Honig. Daarna volgde hij lessen bij o.a. Dietrich Fi-

scher-Dieskau, Jard van Nes, Rudolf Jansen en Maarten 

Koningsberger. 

De Vries zong operarollen in produkties van o.a. Barok 

Opera Amsterdam, het Grachtenfestival Amsterdam, Ope-

ra Trionfo en de Opera Studio van Amsterdam. 

In Tivoli Vredenburg was Willem meerdere malen als solist 

te gast tijdens het Weekend Opera Utrecht o.l.v. Jan van 

Maanen. Hij zong rollen in diverse bekende opera’s.  

In Het Koninklijk Concertgebouw zong hij de rol van Pa-

pageno in Die Zauberflöte. 
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In april 2019 volgde een herneming van de speciaal voor Het Concertgebouw ge-

componeerde theaterstuk Waterwerken van Bob Zimmerman. In 2020 zou Willem 

de titelrol vertolken in Don Giovanni van Mozart in een productie van Opera Com-

pact. 

Tijdens het Prinsengrachtconcert 2021 was Willem één van de vocale solisten. Wil-

lem werkte mee aan Concert voor 1000 sterren, een serie educatieve concerten van 

de Magische Muziekfabriek in samenwerking met het Residentie Orkest en het Ra-

dio Filharmonisch Orkest. Meer - en liedzanger en heeft gewerkt met dirigenten als 

Reinbert de Leeuw, Jos van Veldhoven, Karel Deseure, Henk Guittart en Erik van 

Nevel.educatieve en familieconcerten volgden zoals De rijke man en de nachtegaal 

(Tivoli Leidsche Rijn/TROS) en Zingende honden blaffen niet. 

Willem de Vries is verder actief als oratorium- en liedzanger en heeft gewerkt met 

dirigenten als Reinbert de Leeuw, Jos van Veldhoven, Karel Deseure, Henk Guittart 

en Erik van Nevel. 
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Voorburgse Oratorium Vereniging 
 

De Voorburgse Oratorium Vereniging is een oratoriumkoor met een meer dan 75 

jaar lange geschiedenis.  

Onze leden zijn van alle leeftijden. Zij hebben één grote gezamenlijke passie, name-

lijk het zingen van oratoriummuziek. De coronatijd was dan ook niet gemakkelijk 

voor ons, maar wij zijn er trots op hoe het koor deze tijd is doorgekomen. 

In de loop van de jaren hebben wij zowel bekende als minder bekende werken uit-

gevoerd. Eenmaal per jaar hebben wij een groot concert, meestal met begeleiding 

van een professioneel orkest en professionele solisten. Daarnaast pakken wij klei-

nere projecten op. 

Op dit moment heeft het koor een kleine 50 vaste leden, aangevuld met projectzan-

gers, die inschrijven om mee te zingen met een bepaald concert. 

Het koor staat onder leiding van onze enthousiaste en gedreven dirigent, Fiona Ellis, 

die van elke repetitie een feestje weet te maken. 

Tijdens de repetities worden wij op de piano begeleid door Astrid de Koning, die zo 

nodig ook als invaldirigent optreedt. 
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Missa Santi Nicolai, “Nikolaimesse”, Hob. XXII: 6 
Joseph Haydn 

Voor solisten, koor, orkest en orgel 

Kyrie 

Koor en solisten 

Kyrie, eleison, Christe, eleison  

Kyrie, eleison  

 

Heer, erbarm u , Christus, erbarm u  

Heer, erbarm u  

Gloria 

Koor en solisten 

Gloria in excelsis Deo! et in terra pax homi-

nibus bonae voluntatis. Laudamus te, bene-

dicimus te, adoramus te, glorificamus te.  

Gratias agimus tibi propter magnam glori-

am tuam, Domine Deus, Rex coelestis 

Deus Pater omnipotens, Domine Fili unige-

nite Jesu Christe! 

Domine Deus, Agnus Dei Filius Patris  

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis; 

qui tollis peccata mundi, suscipe deprecati-

onem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere 

nobis.  

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Domi-

nus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum 

Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.  

 

Eer aan God in den hoge en vrede op aarde 

aan de mensen van goede wil. Wij loven U,  

wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheer-

lijken U en zeggen U dank voor Uw grote 

heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, 

God almachtige Vader. Heer, eniggeboren 

Zoon, Jezus Christus. 

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons; Gij die wegneemt de 

zonden der wereld, aanvaard ons gebed.  

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de 

Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus 

Christus, met de Heilige Geest: in de heer-

lijkheid van God, de Vader. Amen.  

Credo  

Koor en solisten 

(sopraan) Credo in unum Deum, Patrem omni-

potentem, factorem coeli et terrae, visibili-

um omnium, et invisibilium.  

(bas) Et in unum Dominum Jesum Christum, 

Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum 

ante omnia saecula.  

(tenor) Deum de Deo, lumen de lumine, Deum 

verum de Deo vero.  

(alt) Genitum, non factum, consubstantialem  

Patri: per quem omnia facta sunt.  

Qui propter nos homines, et propter 

nostram salutem descendit de coelis.  

 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde, Van al wat 

zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, 

Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 

vóór alle tijden geboren uit de Vader. God 

uit God, Licht uit Licht, ware God uit de wa-

re God, Geboren, niet geschapen, één in 

wezen met de Vader; en door Wie alles ge-

schapen is. Hij is omwille van ons mensen, 

en omwille van ons heil uit de hemel neer-

gedaald.  
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(solisten) Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex 

Maria Virgine, et homo factus est.  

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, 

passus et sepultus est.  

(koor) Et resurrexit tertia die, secundum Scrip-

turas, Et ascendit in coelum, sedet ad dex-

teram Patris.  

Et iterum venturus est cum gloria judicare 

vivos et mortuos cujus regni non erit finis.  

Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivifi-

cantem, qui ex Patre Filioque procedit.  

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et 

conglorificatur; qui locutus est per prophe-

tas.  

Et unam, sanctam, catholicam et apostoli-

cam Ecclesiam.  

Confiteor unum baptisma in remissionem 

peccatorum. Et exspecto resurrectionem 

mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.  

Hij heeft het vlees aangenomen door de 

Heilige Geest uit de maagd Maria, en is 

mens geworden.  

Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius 

Pilatus; heeft geleden en werd begraven.  

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de 

Schriften, Hij is opgevaren ten hemel, zit 

aan de rechterhand van de Vader. Hij zal 

wederkomen in heerlijkheid om te oordelen 

levenden en doden. En aan Zijn rijk komt 

geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die 

Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit 

de Vader en de Zoon. Die met de Vader en 

de Zoon tezamen wordt aanbeden en ver-

heerlijkt; die gesproken heeft door de pro-

feten. Ik geloof in de éne, heilige, katholieke 

en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel 

tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de 

opstanding van de doden, en het leven van 

het komend Rijk. Amen.  

Sanctus  

Koor 

Sanctus, sanctus, sanctus, Domine Deus 

Sabaoth.  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  

Hosanna in excelsis.  

 

Heilig, heilig, heilig. Heer, God der hemelse 

machten.  

Vol zijn hemel en aarde van Uw glorie. 

Hosanna in de hoge.  

Benedictus  

Koor en solisten  

Benedictus, qui venit In nomine Domini  

Hosanna in excelsis.  

 

Gezegend Hij die komt in de naam des  

Heren. Hosanna in de hoge.  

Koor en solisten  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere-

re nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mun-

di, miserere nobis. Agnus qui tollis peccata 

mundi, dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 

wereld, ontferm u over ons. Lam Gods, dat 

wegneemt de zonden der wereld, ontferm u 

over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zon-

den der wereld, geef ons vrede.  

Agnus Dei  
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Christmas Oratorio - Bob Chilcott 
1. Hymn: Lo! How a rose e’er blooming 
(choir) 

 

Lo! how a Rose, e’er blooming,  

From tender stem hath sprung,  

Of Jesse’s lineage coming  

As seers of old have sung;  

It came, a blossom bright,  

Amid the cold of winter  

When half-spent was the night.  

 

Isaiah ‘twas foretold it,  

The Rose I have in mind;  

With Mary we behold it,  

The Virgin Mother kind:  

To show God’s love aright  

She bore to us a Saviour  

When half-spent was the night.  

 

O Flower, whose fragrance tender  

With sweetness fills the air,  

Dispel in glorious splendour  

The darkness everywhere;  

True man, yet very God,  

From sin and death now save us  

And share our every load.  

Zie! hoe een roos, altijd bloeiend, 

uit tedere stam is voortgekomen. 

Van Jesse's geslacht is zij gekomen, 

zoals zieners vanouds hebben gezongen. 

Zij kwam, een stralende bloesem, 

midden in de kou van de winter, 

toen de nacht half vervlogen was.  
 
Het was Jesaja die het voorspelde, 

de roos waaraan ik denk. 

Met Maria aanschouwen we haar, 

de liefelijke moedermaagd: 

Om Gods liefde op de juiste wijze te to-

nen, baarde zij ons een Verlosser. 

Toen de nacht half vervlogen was.  
 

O bloem, wier geur zo teder, 

de lucht met zoetheid vult. 

Verdrijf in glorieuze pracht 

de duisternis alom. 

Ware mens, maar toch waarlijk God, 

red ons nu van zonde en dood 

en draag met ons elke last.  

2. The Angel Gabriel - Luke 1: 26-35  De engel Gabriël - Lucas 1: 26-35 (vert. NBV) 

And in the sixth month the Angel Gabriel 

was sent from God unto a city of Galilee, 

named Nazareth, To a virgin espoused to 

a man whose name was Joseph, of the 

house of David; And the virgin’s name 

was Mary. And the angel came in unto 

her and said, Hail, thou that art highly 

favoured, The Lord is with thee: blessed 

art thou among women. And when she 

saw him, she was troubled at his saying, 

and cast in her mind what manner of sa-

lutation this should be. And the angel 

said unto her, Fear not, Mary: For thou 

hast found favour with God.  

In de zesde maand zond God de engel 

Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 

naar een meisje dat was uitgehuwelijkt 

aan een man die Jozef heette, een af-

stammeling van David. Het meisje heette 

Maria.  

Gabriël ging haar huis binnen en zei: 

‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 

Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het 

horen van zijn woorden en vroeg zich af 

wat die begroeting te betekenen had. 

Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet 

bang, Maria, God heeft je zijn gunst ge-

schonken.  
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And, behold, thou shalt conceive in thy 

womb, And bring forth a son, and shalt call 

his name JESUS. He shall be great, and 

shall be called the Son of the Highest: and 

the Lord God shall give unto him the thro-

ne of his father David: And he shall reign 

over the house of Jacob for ever; and of his 

kingdom there shall be no end. Then said 

Mary unto the angel, How shall this be, 

seeing I know not a man? And the angel 

answered and sajd unto her, the Holy 

Ghost shall come upon thee, And the po-

wer of the Highest shall overshadow thee: 

therefore also that holy thing which shall 

be born of thee shall be called the Son of 

God.  

Luister, je zult zwanger worden en een 

zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 

Hij zal een groot man worden en Zoon van 

de Allerhoogste worden genoemd, en God, 

de Heer, zal hem de troon van zijn vader 

David geven. Tot in eeuwigheid zal hij ko-

ning zijn over het volk van Jakob, en aan 

zijn koningschap zal geen einde komen.’ 

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat 

gebeuren? Ik heb immers nog nooit ge-

meenschap met een man gehad.’ De engel 

antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je 

komen en de kracht van de Allerhoogste 

zal je als een schaduw bedekken. Daarom 

zal het kind dat geboren wordt, heilig wor-

den genoemd en Zoon van God.  

3. Magnificat - Luke 1: 46-55  

My soul doth magnify the Lord: and my 

spirit hath rejoiced in God my Saviour.  

For he hath regarded: the lowliness of his 

hand-maiden.  

For behold, from henceforth: all generati-

ons shall call me blessed.  

For he that is mighty hath magnified me: 

and holy is his Name.  

And his mercy is on them that fear him: 

throughout all generations. He hath she-

wed strength with his arm: he hath scatte-

red the proud in the imagination of their 

hearts.  

He hath put down the mighty from their 

seat: and hath exalted the humble and 

meek.  

He hath filled the hungry with good things: 

and the rich he hath sent empty away.  

He remembering his mercy hath holpen his 

servant Israel: as he promised to our fore-

fathers, Abraham, and his seed, for ever.  

Glory be to the Father, and to the Son: and 

to the Holy Ghost; as it was in the begin-

ning, is now, and ever shall be: world wit-

hout end. Amen.  

Magnificat anima mea Dominum, 

et exultavit spiritus meus in Deo salutari 

meo; 

Quia respexit humilitatem ancillae suae, 

ecce enim ex hoc beatam me dicent om-

nes generationes. 

Quia fecit mihi magna, qui potens est 

et sanctum nomen eius, 

et misericordia eius a progenie in proge-

nies timentibus eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, 

dispersit superbos mente cordis sui, 

deposuit potentes de sede 

et exaltavit humiles, 

esurientes implevit bonis, 

et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel, puerum suum, 

recordatus misericordiae suae 

sicut locutus est ad patres nostros, 

Abraham et semini eius in saecula. 

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.  

Sicut erat in principio, et nunc et semper,  

et in saecula saeculorum. Amen  
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Lucas 1: 46-55 (NBG51) 

Mijn ziel maakt groot de Heer, 

en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, omdat hij heeft omgezien naar 

de lage staat zijner dienstmaagd. 

Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij 

gedaan heeft de Machtige. 

En heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid van geslacht to geslacht voor wie Hem vre-

zen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de 

overlegging huns harten verstrooid; Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvou-

digen verhoogd. 

Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden. 

Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, 

– gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen - voor Abraham en zijn nageslacht in eeu-

wigheid.  

Eer aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest.  

Zoals het was in het begin en nu en altijd en voor eeuwig en altijd. Amen  

4. Hymn: Thou whose almighty word   

Thou whose almighty word  

Chaos and darkness heard  

And took their flight;  

Hear us, we humbly pray,  

And where the Gospel day  

Sheds not its glorious ray  

Let there be light!  

 

Thou who didst come to bring  

On thy redeeming wing  

Healing and sight,  

Health to the sick in mind,  

Sight to the inly blind,  

Ah! now to all mankind  

Let there be light!  

 

Spirit of truth and love,  

Life-giving, holy Dove,  

Speed forth thy flight!  

Move on the waters’ face,  

Bearing the lamp of grace,  

And in earth’s darkest place  

Let there be light!  

 

Gij wiens almachtige woord 

door chaos en duisternis werd gehoord. 

En zij sloegen op de vlucht; 

Hoor ons, wij bidden U nederig, 

waar de glorieuze stralen van de Evangelie 

dageraad, niet reiken 

Laat daar licht zijn! 

 

Gij die kwam om te brengen 

op uw verlossende vleugel 

genezing en zicht, 

gezondheid voor geesteszieken, 

zicht voor de innerlijk blinden. 

Ah! nu voor de hele mensheid 

laat daar licht zijn! 

 

Geest van waarheid en liefde, 

levengevende, heilige duif, 

versnel uw vlucht! 

Snel over het water, 

de lamp van genade dragend, 

en op de donkerste plek op aarde, 

laat daar licht zijn! 
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Blessed and holy Three,  

Glorious Trinity,  

Wisdom, Love, Might;  

Boundless as ocean’s tide  

Rolling in fullest pride.  

Through the world far and wide  

Let there be light!  

Gezegende en heilige Drievuldigheid, 

glorierijke Drie-eenheid, 

Wijsheid, Liefde, Macht; 

grenzeloos als het getij van de oceaan 

rollend in volle trots. 

Door de grenzeloze wereld, 

laat daar licht zijn!  

5. And it came to pass - Luke 2: 1-7 En het gebeurde -  Lucas 2: 1-7 (vert. NBV)  

And it came to pass in those days. that there 

went out a decree from Caesar Augustus 

that all the world should be taxed. And all 

went to be taxed, every one into his own 

city. And Joseph also went up from Galilee, 

out of the city of Nazareth, into Judaea. un-

to the city of David, which is called Bethle-

hem; To be taxed with Mary. his espoused 

wife, being great with child. And so it was, 

that, while they were there, the days were 

accomplished that she should be delivered. 

And she brought forth her firstborn son, and 

wrapped him in swaddling clothes, and laid 

him in a manger because there was no room 

for them in the inn.  

In die tijd kondigde keizer Augustus een 

decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. Deze eerste 

volkstelling vond plaats tijdens het bewind 

van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op 

weg om zich te laten inschrijven, ieder naar 

de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef 

ging van de stad Nazaret in Galilea naar 

Judea, naar de stad van David die Betlehem 

heet, aangezien hij van David afstamde, om 

zich te laten inschrijven samen met Maria, 

zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar 

bevalling aan, en ze bracht een zoon ter 

wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde 

hem in een doek en legde hem in een voe-

derbak, omdat er voor hen geen plaats was 

in het nachtverblijf van de stad.  

6. A Boy was born   

 

A Boy was born in Bethlehem;  

Rejoice for that, Jerusalem!  

Alleluia.  

 

He let himself a servant be, 

That all mankind he might set free:  

Alleluia.  

 

Then praise the Word of God who came  

To dweil within a human frame:  

Alleluia.  

 

Een jongen is geboren in Betlehem. 

Verheug u daarover, Jeruzalem! 

Halleluja. 

 

Hij liet zich tot dienaar maken, 

opdat hij de hele mensheid zou bevrijden: 

Halleluja. 

 

Prijs dan het Woord van God dat kwam 

wonen binnen een menselijk lichaam: 

Halleluja. 

22 

 

7. And there were in the same country 
shepherds - Luke 2: 8-15  

En er waren herders in hetzelfde veld  

Lucas 2: 8-15 (vert. NBV) 

And there were in the same country shep-

herds abiding in the field. keeping watch 

over their flock by night. And. lo, the angel of 

the Lord came upon them, and the glory of 

the Lord shone round about them: and they 

were sore afraid. And the angel said unto 

them, Fear not: for, behold. I bring you good 

tidings of great joy, wich shall be to all peop-

le. For unto you is born this day in the city of 

David a Saviour, which is Christ the Lord. And 

this shall be a sign unto you; Ye shall find the 

babe wrapped in swaddling clothes, lying in a 

manger. And suddenly there was with the 

angel a multitude of the heavenly host prai-

sing God and saying. Glory to God in the hig-

hest. and on earth peace, good will toward 

men. And it came to pass, as the angels were 

going away from them into heaven, the 

shepherds said one to another, Let us now 

go even unto Bethlehem, and see this thing 

which is come to pass, which the Lord hath 

made known unto us.  

Niet ver daarvandaan brachten herders de 

nacht door in het veld, ze hielden de wacht 

bij hun kudde. Opeens stond er een engel 

van de Heer bij hen en werden ze omgeven 

door het stralende licht van de Heer, zodat 

ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed 

nieuws brengen, dat het hele volk met grote 

vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad 

van David jullie redder geboren. Hij is de 

messias, de Heer. Dit zal voor jullie het te-

ken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 

vinden dat in een doek gewikkeld in een 

voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij 

de engel een groot hemels leger dat God 

prees met de woorden: 

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede 

op aarde voor alle mensen die hij lief-

heeft.’Toen de engelen waren teruggegaan 

naar de hemel, zeiden de herders tegen el-

kaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om 

met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en 

wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’  

8. Hymn: Shepherds, in the field abiding   

Shepherds, in the field abiding,  

Tell us, when the seraph bright  

Greeted you wlth wondrous tiding,  

What you saw and heard that night.  

Gloria. gloria in excelsis Deo. [repeat]  

 

We beheld (it is no fable)  

God incarnate, King of bliss,  

Swathed and cradled in a stable.  

And the angel strain was this:  

Gloria. gloria in excelsis Deo. [repeat]  

 

Choristers on high were singing  

Jesus and his virgin-birth;  

Heav’nly bells the while a-ringlng  

‘Peace, goodwill to men on earth.  

Gloria. gloria in excelsis Deo. [repeat]  

Herders, verblijvende in het veld, 

zeg ons, toen de stralende serafijn 

jullie begroette met wonderbaarlijke tijding, 

wat je die nacht zag en hoorde. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

We zagen (en dit is geen sprookje) 

de vleesgeworden God, koning van gelukza-

ligheid, in doeken gewikkeld in een voerbak 

in een stal. En de engelen zongen: 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 

 

Koorzangers in den hoge bezongen 

Jezus en zijn maagdelijke geboorte; 

Terwijl hemelse klokken luidden 

Vrede, goede wil voor de mensen op aarde. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 



23 

 

Thanks. good herdmen, true your story;  

Have with you to Bethlehem:  

Angels hymn the King of Glory;  

Carol we with you and them.  

Gloria. gloria in excelsis Deo. [repeat]  

Dank goede herders, jullie verhaal is waar; 

wij gaan met jullie mee naar Betlehem: 

Engelen zingen de Koning der Glorie toe; 

laten wij met jou en hen zingen. 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 

9. And they came with haste 
Luke 2: 16-19  

Ze gingen meteen op weg 

Lucas 2: 16-19 (vert. NBV) 

And They came with haste, and found Mary, 

Joseph and the babe lying in a manger. And 

when they had seen it, they made known 

abroad the saying which was told them con-

cerning this child. And all they that heard it 

wondered at those things which were told 

them by the shepherds. But Mary kept all 

these things. and pondered them in her 

heart.  

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria 

aan en Jozef en het kind dat in de voeder-

bak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden 

ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen 

die het hoorden stonden verbaasd over wat 

de herders tegen hen zeiden, maar Maria 

bewaarde al deze woorden in haar hart en 

bleef erover nadenken.  

10. Love came down at Christmas   

Love came down at Christmas.  

Love all lovely, Love divine  

Love was born at Christmas.  

Star and angels gave the sign. 

 

Worship we the Godhead.  

Love incarnate, Love divine  

Worship we our Jesus: 

But wherewith to sacred sign?  

 

Love shall be our token,  

Love be yours and love be mine,  

Love to God and all men.  

Love for plea and gift and sign.  

Liefde daalde neer met Kerstmis. 

Liefde, alles liefelijk, goddelijke liefde 

Liefde werd geboren met Kerstmis. 

De Ster en de engelen gaven het teken. 

 

Laten wij de Godheid aanbidden. 

Vleesgeworden liefde, goddelijke liefde 

Laten wij onze Jezus aanbidden: 

Maar wat zal ons heilig teken zijn? 

 

Liefde zal ons teken zijn, 

Liefde voor jou en liefde voor mij, 

Liefde tot God en alle mensen. 

Liefde als pleidooi, gave en teken.  

11. Now when Jesus was born in Bethle-
hem - Matthew2: 1-11  

Toen Jezus geboren was in Betlehem  
Matteüs 2: 1-11 (vert. NBV) 

Now when Jesus was born in Bethlehem of 

Judaea in the days of Herod the king. be-

hold, there came wise men from the east to 

Jerusalem, Saying, Where is he that is born 

King of the Jews? for we have seen his star 

in the east, and are come to worship him. 

When Herod the king had heard these 

things he was troubled, and all Jerusalem  

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Ju-

dea, tijdens de regering van Herodes, kwa-

men er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 

aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren 

koning van de Joden? Wij hebben namelijk 

zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

hem eer te bewijzen.’ Koning Herodes 

schrok hevig toen hij dit hoorde,  
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with him. And when he had gathered all 

the chief priests and scribes of the people 

together, he demanded of them where 

Christ should be born. And they said unto 

him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is 

written by the prophet, And thou Bethle-

hem, in the land of Juda, art not the least 

among the princes of Juda: for out of thee 

shall come a Governor, that shall rule my 

people Israel. Then Herod, when he had 

privily called the wise men, enquired of 

them diligently what time the star appea-

red. And he sent them to Bethlehem. and 

said, Go and search diligently for the 

young child; and when ye have found him, 

bring me word again, that I may come and 

worship him also. When they had heard 

the king. they departed; and, lo, the star, 

which they saw in the east, went before 

them, till it came and stood over where 

the young child was. When they saw the 

star, they rejoiced with exceeding great 

joy. And when they were come into the 

house, they saw the young child with Mary 

his mother, and fell down, and worshipped 

him; and when they had opened their 

treasures, they presented unto him gifts; 

gold, and frankincense, and myrrh.   

en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle 

hogepriesters en schriftgeleerden van het 

volk samen om aan hen te vragen waar de 

messias geboren zou worden.  

‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen 

hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 

profeet: “En jij, Betlehem in het land van 

Juda, bent zeker niet de minste onder de 

leiders van Juda, want uit jou komt een 

leider voort die mijn volk Israël zal hoe-

den.”’ Daarop riep Herodes in het geheim 

de magiërs bij zich; hij wilde precies van 

hen weten wanneer de ster zichtbaar ge-

worden was, en stuurde hen vervolgens 

naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een 

nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 

Stuur mij bericht zodra u het gevonden 

hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om 

het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd 

hadden naar wat de koning hun opdroeg, 

gingen ze op weg, en nu ging de ster die 

ze hadden zien opgaan voor hen uit, tot-

dat hij stil bleef staan boven de plaats 

waar het kind was. Toen ze dat zagen, 

werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze 

gingen het huis binnen en vonden het kind 

met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich 

neer om het eer te bewijzen. Daarna 

openden ze hun kistjes met kostbaarheden 

en boden het kind geschenken aan: goud 

en wierook en mirre.  
 

12. A Carol to the King   

Tell us, thou clear and heavenly tongue,  

Where is the babe hut lately sprung?  

Lies he the lily-banks among?  

 

Or say if this new birth of ours  

Sleeps, laid within some ark of flowers,  

Spangled with dew-light; thou canst clear  

All doubts, and manifest the where.  

 

Zeg het ons, gij heldere en hemelse tong, 

Waar is de baby, nog maar net geboren? 

Ligt hij tussen de leliebanken? 

 

Of zeg maar, of deze nieuwgeborene van 

ons slaapt, gelegen in een ark van bloe-

men. Overgoten met dauwlicht; jij kunt 

alle twijfels ophelderen, en wijzen waar. 
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Declare to us, bright star, if we shall seek  

Him in the morning’s blushing cheek,  

Or search the beds of spices through,  

To find him out?  

 

(Star:) No, this ye need not do;  

But only come, and see him rest,  

A princely babe, in’s mother’s breast.  

Zeg ons, heldere ster, of wij hem moeten 

zoeken. In de blozende wangen van de och-

tend. Of kruidenbedden doorzoeken, 

om hem te ontdekken? 

 

(Ster:) Nee, dit hoeft u niet te doen; 

Maar kom slechts en zie hem rusten. 

Een prinselijke baby, op de boezem van zijn 

moeder.  

13. Hymn: As with gladness men of old  

As with gladness men of old  

Did the guiding star behold,  

As with joy they hailed its light.  

Leading onward. beaming bright.  

So, most gracious God, may we  

Evermore be led to thee. [repeat]  

 

As with joyful steps they sped  

To that lowly mangcr-bcd,  

There to bend the knee before  

Him whom heav’n and earth adore,  

So may we with willing feet  

Ever seek thy mercy-seat. [repeat] 

 

As they offered gifts most rare  

At that manger rude and bare.  

So may we with holy joy.  

Pure, and free from sin’s alloy,  

All our costliest treasures bring.  

Christ to thee our heav’nly King. [repeat]  

 

Holy Jesu, every day  

Keep us in the narrow way;  

And, when earthly things are past,  

Bring our ransomed souls at last  

Where they need no star to guide.  

Where no clouds thy glory hide. [repeat]  

 

In the heav’nly country bright  

Need they no created light;  

Thou its light, its joy, its crown,  

Thou its sun which goes not down:  

There for ever may we sing  

Alleluias to our King. [repeat]  

Zoals met blijdschap mannen van weleer 

de Gidsster hebben aanschouwd. 

Toen zij zijn licht met vreugde begroetten, 

dat hen immer vooruit leidde, helder stra-

lend. Zo, genadige God, mogen wij 

immer tot U geleid worden. 

 

Evenals zij met vreugdevolle stappen snelden 

naar die nederige kribbe, 

om daar neer te knielen voor  

hem die hemel en aarde aanbidden. 

Evenzo mogen wij met gewillige voeten 

immer de troon van Uw genade zoeken.  
 
Gelijk zij de meest zeldzame geschenken aan-

boden bij die ruwe en kale kribbe, 

zo mogen ook wij met heilige vreugde 

zuiver en vrij van de ontaarding van de zonde 

al onze kostbaarste schatten brengen. 

Aan U Christus, onze hemelse Koning.  

 

Heilige Jezus, houd ons elke dag  

op de smalle weg.  

En, als aardse dingen voorbij zijn, breng dan 

ten leste onze vrijgekochte zielen waar ze 

geen ster nodig hebben om te leiden.  

Waar geen wolken uw glorie verbergen.  

 

In het heldere hemelse land 

hebben zij geen gemaakt licht meer nodig; 

Gij zijt zijn licht, zijn vreugde, zijn kroon, 

Gij zijt zijn zon die niet ondergaat: 

Daar mogen wij voor altijd onze koning 

Halleluja's toezingen.  
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14. And when eight days were accomplished  

Luke 2: 21, 25-28  
Toen er acht dagen verstreken waren  
Lucas 2: 25-28 (vert. NBV) 

And when eight days were accomplished. his 

name was called JESUS. which was so named 

of the angel before Iie was conceived in the 

womb.  

And, behold, there was a man in Jerusalem. 

whose name was Simeon; and the same man 

was just and devout, waiting for the consola-

tion of lsrael: and the Holy Ghost was upon 

him. And it was revealed unto him by the 

Holy Ghost, that he should not see death, 

before he had seen the Lord’s Christ. And he 

came by the Spirit into the temple; and 

when the parents brought in the child Jesus, 

to do for him after the custom of the law, 

Then took he him up in his arms, and blessed 

God, and said, 

Toen er acht dagen verstreken waren kreeg 

hij de naam Jezus, die de engel had ge-

noemd nog voordat hij in de schoot van zijn 

moeder was ontvangen. 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere 

Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom 

man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 

vertroosting zou schenken, en de heilige 

Geest rustte op hem. Het was hem door de 

heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou 

sterven voordat hij de messias van de Heer 

zou hebben gezien. Gedreven door de Geest 

kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ 

ouders hun kind daar binnenbrachten om 

met hem te doen wat volgens de wet ge-

bruikelijk is, nam hij het in zijn armen en 

loofde hij God met de woorden:  

15. Nunc dimittis - Luke 2: 29-32  Lucas 2: 29-32 (vert. NBV) 

Lord, now lettest thou thy servant depart in 

peace, according to thy word; For mine eyes 

have seen thy salvation; Which thou hast 

prepared before the face of all people; A 

light to lighten the Gentiles, and the glory of 

thy people Israel.  

Glory be to the Father, and to the Son: and 

to the Holy Ghost;  

as it was in the beginning, is now, and ever 

shall be: world without end. Amen.  

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen-

gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen 

ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt 

hebt ten overstaan van alle volken: een licht 

dat geopenbaard wordt aan de heidenen en 

dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’Eer 

aan de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd en 

in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
 

16. And Joseph and his mother marvelled at 
those things - Luke 2: 33-34, 39  

Zijn vader en moeder waren verbaasd  
Lucas 2: 33-34, 39 (vert. NBV) 

And Joseph and his mother marvelled at 

those things which were spoken of him. And 

Simeon blessed them, and said unto Mary 

his mother, Behold, this child is set for the 

fall and rising again of many in Israel. And 

when they had performed all things accor-

ding unto the law of the Lord, they returned 

into Galilee, to their own city Nazareth.  

Zijn vader en moeder waren verbaasd over 

wat er over hem werd gezegd. Simeon ze-

gende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 

‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten 

val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij 

zal een teken zijn dat betwist wordt. 

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de 

Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar 

Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 
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17. Hymn: A great and mighty wonder   

A great and mighy wonder.  

A full and holy cure!  

The Virgin bears the Infant  

With virgin-honour pure.  

Repeat, repeat the hymn again, the hymn 

again: ‘To God on high glory,  

And peace on earth to men!’  

 

The Word becomes Incarnate  

And yet remains on high!  

And cherubim sing anthems  

To shepherds from the sky.  

Repeat, repeat ……. 

 

Since all he comes to ransom,  

By all he is adored.  

The Infant born in Bethlehem,  

The Saviour and the Lord.  

Repeat, repeat …. 

 

Een groot en machtig wonder. 

Een volledige en heilige genezing! 

De Maagd baart het Kind 

met zuivere maagdelijke eer. 

Herhaal, herhaal de hymne opnieuw, de 

hymne opnieuw: 'Ere zij God in den hoge 

En vrede op aarde voor de mensen!' 

 

Het Woord wordt vlees 

en blijft toch verheven! 

En vanuit de hemel zingen cherubijnen  

liederen tot de herders. 

Herhaal, herhaal …... 

 

Daar hij is gekomen om allen vrij te kopen, 

wordt hij door allen aanbeden. 

Het kind geboren in Betlehem, 

de Heiland en de Heer. 

Herhaal, herhaal ….. 
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Wilt u Vriend van de VOV worden? 

Wij hopen dat u geniet van onze concerten. 

De laatste jaren is het organiseren van een concert met professionele solisten 

en orkest een kostbare aangelegenheid geworden. Toch willen wij graag door-

gaan met het geven van uitvoeringen van hoge kwaliteit. 

U kunt ons daarbij helpen door Vriend van de VOV te worden. Voor € 35,00 

per jaar steunt u onze vereniging en daar zetten wij voor u het volgende te-

genover: 

• elk jaar één gratis toegangsbewijs voor ons najaarsconcert 

• gereserveerde plaatsen voor u en één introducé, zodat u altijd verze-

kerd bent van een eersteklas zitplaats. 

U kunt Vriend worden door een bedrag van € 35,00 over te maken naar reke-

ningnummer NL 07 INGB 0000355593 ten name van Voorburgse Oratorium 

Vereniging, onder vermelding van “Vriend, uw naam en adres”. 

U kunt u ook aanmelden via de mail: info@vov-voorburg.nl. 

Wilt u geen Vriend worden, maar ons wel eenmalig met een bijdrage steunen, 

dan zijn wij u ook zeer dankbaar! 

Dit concert wordt mede financieel mogelijk gemaakt door:  

al onze adverteerders, de Lionsclub Voorburg Prinses  

Marianne en de gemeente Leidschendam-Voorburg 

De vereniging is aangesloten bij de KCZB 

  

 

amati
Stempel


