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      ‘In deze stralende nacht’          



Programma Kerstconcert 2019 Roois Gemengd Koor 
 

Wij komen tezamen   Volkszang 
Tekst en muziek 18e eeuw, bewerking J. Vermulst 
 
Pastoor van Aken   Openingswoord 
 
Noël Nouvelet    John Rutter 
 
Een vroeg Frans kerstlied dat oorspronkelijk het kerstverhaal in zijn volledigheid 
vertelt. Het Noël Nouvelet werd gezongen op Driekoningen en was een van de 
populairste kerstliederen in de 16e eeuw. 
 
Nog is de staldeur open  muziek Gotze Kaspersma  tekst Anton van 
            Duinkerken 
 
Het is gebeurd op een winterdag des nachts om twaalf uren, de kleine kudde 
met herders lag te sluimeren bij de vuren. Toen klonk uit de hemel een heldere 
wijs, kyrie, kyrie, kyrie eleys. 
 
Four old English carols  muziek Gustav Holst  Ed. Douglas  
           Walczak   
A Babe is Born 
Now let us sing 
Jesu, Thou the Virgin Born 
The saviour of the World is Born 
 
O Magnum Mysterium  Mariano Garau 
 
O groot mysterie en wonderbaarlijk sacrament dat dieren de pas geboren Heer 
mogen aanschouwen liggend in een kribbe.  
Gelukkige maagd, wier schoot het waard was Christus De Heer te dragen. Wees 
gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met U. 
 
Eer zij God  in onze dagen  Volkszang en koor 
Frans kerstlied, bewerking J. Vermulst, tekst W. Barnard 
 
 



Luc van Eijk     Intermezzo op Bugel 
 
Arcade 
All I want for Christmas 
Gabriëlla’s Song 
Let it snow 
 
Deck the Hall   Welsh traditional arranged by David Willcocks 
 
Kom de zaal met hulst versieren 
’t Is weer tijd om Kerst te vieren 
Pracht en praal en kerstgedachten  
Zingend in de winternachten 
 
Coventry Carol   Originele versie 15e eeuw gevonden door Thomas 
     Sharp; Words Robert Croo 
 
Dit Engelse kerstlied dateert uit de 16e eeuw. Het lied was een van de drie 
liederen ten tonele gevoerd in het Coventry mysteriespel genaamd ‘The 
Pageant of the Shearman and Taylors’ (het schouwpel van de scheerders en 
kleermakers). Het lied zelf verwijst naar de moord op de onschuldige kinderen 
door Herodus. Een wiegelied gezongen door de moeders van de geslachtofferde  
kinderen. 
 
Gabriel’s Message  Baskisch kerstlied arranged by  David Willcocks ; 
     words S. Baring-Gould 
 
Gabriel’s message is een Baskisch volkslied voor Kerstmis over de aankondiging 
van de aartsengel Gabriel aan de maagd Maria dat zij moeder zou worden van 
Jezus Christus, zoon van God. 
 
Sure on this shining night Morten Lauridsen  James Agee 
 
Sure on this shining night is een van de composities uit de cyclus Nocturnes van 
Morten Lauridsen op een gedicht van de Amerikaanse dichter James Agee. 
Lauridsen is bekend en bewonderd om zijn stralende koorwerken die muzikale 
kracht, schoonheid en spirituele diepte combineren. 
 
 



Sure on this shining night   In deze schitterende nacht 
Of starmade shadows round,   Met schaduwen van sterren rondom 
Kindness must watch for me   Weet ik zeker dat goedheid over mij  waakt 
This side the ground.    Hier boven deze grond. 
 
The late years lies down the north Het vergangen jaar is begraven in het noorden  
All is healed, all is health   Alles is geheeld alles is gezond 
High summer holds the earth  Hoogzomer ligt gespreid over de aarde 
Hearths all whole    Alle harten zijn vervuld 
 
Sure on this shining nights  Veilig in deze schitterende nacht 
I weep for wonder    Dwalend ver en alleen 
Wand’ring far alone   Ween ik zowaar om het wonder 
Of shadows on the stars   Van schaduwen op de sterren 
 
James Agee     vert. CVM/JDS 
 
Ave Maria     Joseph Gentry Stephens 
 
Mooie versie van het latijnse Ave Maria van de hedendaagse Amerikaanse 
componist Joseph Gentry Stephens (1972-). 
 

Nu zijt Wellekome   Volkszang en koor 
Tekst en muziek 16e eeuw, bewerking J.Vermulst 

Harrie van den Brand,  
voorzitter RGK    Slotwoord 

Stille Nacht    Volkszang en koor 
Muziek F. Gruber, tekst Joseph Mohr. Voor het eerst uitgevoerd op eerste 
kerstdag 1818 in Oberndorf bij Salzburg. 
 

Het Roois Gemengd Koor en Luc van Eijk bedanken u voor uw aanwezigheid en 
bijdrage aan dit sfeervolle kerstconcert 

Wij wensen u allen een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar 

 

 

 

 


