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Ten geleide

Hartelijk welkom bij deze uitvoering van Bach’s Weihnachts-Oratorium, u 
aangeboden door Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella. Cantarella is 
een enthousiaste vereniging met als doelstelling klassiek koorrepertoire 
op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren, ten genoegen van zowel de 
uitvoerenden als de toehoorders. 
Wij gebruiken het woord “aangeboden” hier in twee betekenissen: uiteraard 
zoals zangers hun muzikale werk aanbieden, maar ook letterlijk in de zin 
van: “een cadeautje geven”. U moet namelijk weten dat de leden voor ieder 
kaartje dat u gekocht hebt er via hun contributie ook nog eens zo’n bedrag 
naast leggen om dit concert mogelijk te maken. Dat doen zij met liefde, 
maar wij vragen u toch om te overwegen om donateur of sponsor te worden. 
Gebruik daarvoor het formulier, dat los in dit boekje ligt.

Bedenk ook dat ons koor altijd open staat voor nieuwe leden. Komende tijd 
gaan we ons richten op muziek van A. Dvorák en F.X. Richter. Kijk voor meer 
gegevens op www.cantarella.nl. 

Voor Cantarella stond het afgelopen jaar in het teken van Bach’s 
meesterwerken. In het voorjaar werd de Matthäus Passion uitgevoerd en nu 
dus het Weihnachts-Oratorium. Heerlijke muziek om te zingen en heerlijk om 
naar te luisteren. 

Wij wensen u veel luisterplezier!

  Het bestuur van ZOV Cantarella

Geachte concertbezoeker...

Wij heten u van harte welkom bij ons concert in het 
 kerkgebouw van de Raamstraat. Gezien de beperkte 
voorzieningen  van dit gebouw (zie bijgaande plattegrond) 
vragen wij uw welwillende aandacht en medewerking bij 
het volgende:
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•	 De	programmaboekjes	

vindt u bij de ingang van 
de kerkzaal.

•	 Roken	en	het	gebruik	
van de mobiele telefoon 
zijn uiteraard niet 
toegestaan.

•	 Er	is	in	de	kerk	geen	
garderobe. U moet 
daarom zelf toezien op 
uw eigendommen.

•	 In	de	kerkzaal	zijn	geen	
toiletten beschikbaar.

•	 Indien	noodzakelijk	
kunt u deze avond in 
het gebouw van de 
Wending gebruik maken 
de daar aanwezige 
toiletten (1e en 2e 
verdieping).

•	 Tijdens	de	pauze	
wordt u zowel voor- als 
achterin de kerkzaal 
gratis koffie en thee 
aangeboden.

•	 Wilt	u	de	lege	bekertjes	
en verdere afval in de 
afvalbakken deponeren?

•	 Als	u	gebruik	moet	
maken van een 
klapstoel, wilt u deze 
dan tijdens de pauze 
en na het concert even 
inklappen, zodat er een 
vrijere doorgang in de 
kerk mogelijk is?

•	 Indien	u	na	afloop	van	
het concert samen met 
de koorleden nog een 
drankje wilt nemen, dan 
bent u van harte welkom 
in het gebouw van de 
Wending.

Wij wensen u een goed concert toe.
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de uitvoerenden

Cantarella
zang- en oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een 
gemengd koor met ongeveer honderd leden. 
Het koor is in 1958 ontstaan uit een fusie van vier 
koren met als doel de Matthäus Passion van 
J.S. Bach regelmatig uit te voeren. Het koor 
deed dat in het begin van zijn bestaan jaarlijks. 
Later zijn er andere werken op het programma 
gekomen, zoals diverse missen, requiems en 
oratoria (o.a. van Bach, Beethoven, Brahms, 
Britten, Dvorák, Händel, Haydn, Mendelssohn, 
Mozart en Verdi). Vanaf de jaren negentig werden 
ook minder gangbare composities uitgevoerd, 
zoals in 1993 het drieluik Carmina Burana, Catulli 
Carmina en Trionfo di Afrodite van Carl Orff. 
In het jubileumjaar 2008 voerde Cantarella onder 
meer de Messa di Gloria van Puccini uit. In 2011 
werd onder meer The Company of Heaven van 
Britten uitgevoerd en in 2012 het oratorium 
Paulus van Mendelssohn. In 2013 voerde het koor 
in Delft en in het Duitse Freiberg onder meer de 
Ode for St. Cecilia’s Day van Händel uit en in Delft 
de Schöpfungsmesse	van	Haydn.	Eerder	dit	jaar	
stond de Matthäus Passsion op het programma.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15-
22.15 uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 
te Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom 
daar eens een kijkje te komen nemen. 
Pianist Ronald Jochems is de vaste begeleider bij 
de repetities. Meer informatie over het koor is te 
vinden op www.cantarella.nl.

Johan Sonneveld
dirigent

Johan Sonnveld studeerde van 1982 tot 1991 aan 
het Rotterdams Conservatorium. Hij studeerde 
orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek bij Arie 
J. Keijzer en Barend Schuurman, en koordirectie, 
eveneens bij Barend Schuurman. Sinds 1996 
is Johan Sonneveld dirigent van de zang- en 
oratoriumvereniging Cantarella. Daarnaast is 
hij dirigent van de Koninkijke Zangvereniging 
Excelsior	in	Den	Haag	en	van	de	christelijke	
oratoriumvereniging Sursum Corda in Rotterdam. 
Hij is tevens cantor-organist in Barendrecht 
en verleent regelmatig medewerking aan 
cantatediensten en concerten als continuo-speler 
en als solist. Johan Sonneveld heeft een grote 
staat van dienst op het gebied van koordirectie 
en concertuitvoeringen.

Dordts Kamerorkest

Al meer dan dertig jaar verzorgt het Dordts 
Kamerorkest op een professionele manier de 
begeleiding van koren. Alhoewel de plaats van 
oorsprong Dordrecht is, ontplooit het Dordts 
Kamerorkest zijn activiteiten in een groot gebied 
rond Dordrecht: van Hulst tot Heemstede en van 
Huizen	tot	Eindhoven.	Incidenteel	worden	ook	
concerten verzorgd in het buitenland en wordt 
medewerking verleend aan radio en tv-opnames. 
Het Dordts Kamerorkest verzorgt op jaarbasis 
tussen de tien en twintig concerten. Kenmerkend 
is de professionele, persoonlijke en enthousiaste 
aanpak. De kern van het muziekrepertoire is de 
barokmuziek. De werken van Johann Sebastian 

Zang- en oratoriumvereniging Cantarella

Eric Koevoets

Lauren Armishaw Seil KimCarla Lana Drew Santini

Johan Sonneveld
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In 1999 kreeg zij een studiebeurs van het Prins 
Bernhard Cultureel Fonds om in Italië verder te 
studeren. Aanvankelijk studeerde zij in Rome bij 
de sopraan Olga Romanko en aan het l’Ateneo 
Internazionale della Lirica di Sulmona bij de 
docenten Margaret Baker-Genovesi en Gianni 
Raimondi. In september 2003 vervolgde zij haar 
studie bij de Mezzosopraan Simona Mango in 
Bern bij wie zij zich verder bekwaamde in het 
Belcanto-repertoire. 
Tijdens	het	Festival	di	Pasqua	te	Rome	in	2004	
vertolkte zij de rol van Maria Cleofe naast de 
bekende sopraan Cecilia Gasdia in het oratorium 
La Resurezzione van Händel. Daarnaast treedt zij 
regelmatig op als soliste in verschillende Bach-
cantates en zijn Passionen. Ook het romantisch 
repertoire zoals Le Petite Messe Solennelle van 
Rossini en moderne hedendaagse muziek vertolkt 
zij met veel plezier.

Seil Kim
tenor 

De Koreaanse tenor Seil Kim studeerde onder 
andere	bij	Nicolai	Gedda,	Franco	Corelli,	Thomas	
Quasthoff	en	Eric	Tappy,	en	ontving	diploma’s	
van het Conservatorio di Santa Cecilia in Rome, 
het Conservatoire de Musique in Genève en de 
Zürcher Hochschule der Künste. Hij was winnaar 
van de International Schubert Competition in 
Osaka. Verder won hij de tweede prijs tijdens het 
Maria Callas Concours in Athene, de derde prijs in 
de	Liedcompetitie	van	Thomas	Quasthoff	in	Berlijn,	
de Zwitserse Migros Preis en de Prijs voor Beste 
Zanger tijdens het Festival van Verbier. 
Tot	zijn	repertoire	behoren	opera,	oratoria	en	
lied, van barok tot hedendaags. Hij vertolkte 
onder meer de rol van Orphée in Charpentiers 
La descente d’Orphée aux enfers,	Ernesto	in	
Donizetti’s Don Pasquale	en	de	Evangelist	in	Bachs	
Matthäus Passion.
Seil Kim trad onder meer op in het Amsterdamse 
Concertgebouw, Festspielhaus Baden-Baden, 
de Wiener Musikverein, de Berliner Staatsoper, 
Tonhalle	Zürich,	tijdens	het	Händel	Festival	in	
Luzern en in het Seoul Arts Center.

Drew Santini
bariton

De Canadese bariton Drew Santini werd 
geboren in Statford, Ontario. Hij behaalde zijn 
masterdiploma aan de Juilliard School en zijn 
bachelor-diploma aan de Manhattan School of 
Music in New York. Op dit moment woont hij in 
Nederland.
Santini was de eerste zanger in meer dan tien 
jaar die de Grand Award van het National 
Music	Festival	in	Canada	won.	Hij	won	de	Prix	
Jeune	Espoire	op	Le	Concours	International	de	
Chant Lyrique de Vivonne in Frankrijk. Santini 
werd	verkozen	om	deel	te	nemen	in	The	Song	
Continues in Carnegy Hall en werkte samen met 
de legendarische Amerikaanse mezzosopraan 
Marilyn Horne. Masterclasses ontving hij van 
Thomas	Hampson,	Roberta	Alexander,	Benita	
Valente, Roger Vignolas, Malcolm Martineau en 
Martin Katz.
Santini was onder meer solist in de Matthäus 
Passion, de Johannes Passion, het Weihnachts-
Oratorium, Mozarts Kronungsmesse, het 
Requiem van Faure, Handels Messiah, Ein 
Deutsches Requiem van Brahms en – in New York 
– in de Elias van Mendelssohn.
Als vertolker van hedendaagse muziek gaf Santini 
wereldpremières in opera en lied. Bij American 
Opera Projects voerde hij de muziek uit van 
Stephen Schwartz, Gregory Spears, Daniel 
Felsenfeld en Jennifer Griffith. Bij deze producties 
werkte hij nauw samen met de componisten. 
Recentelijk	werkte	Santini	samen	met	Terence	
Blanchard, een trompettist die een Grammy won, 
componeert en arrangeert. Samen werkten zij aan 
een project om de new jazz opera te ontwikkelen 
voor	het	Open	Theatre	of	St.	Louis.

Bach vormen daarin een hoogtepunt. Daarnaast 
worden ook werken uit de klassieke periode, de 
romantiek en werken 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.
Sinds	2012	is	Evelyn	Tjon-en-Fa	vaste	
concertmeester bij het Dordts Kamer Orkest. 
In 2001 studeerde zij af als uitvoerend musicus 
aan	het	conservatorium	in	Tilburg.	Ze	heeft	een	
ruime ervaring op het gebied van kamermuziek 
en is een liefhebber van de muziek van Johann 
Sebastian Bach. Ze is ook concertmeester van het 
Haags Barok Gezelschap.

Eric	Koevoets
orgel

Eric	Koevoets	(1967)	studeerde	bij	Jet	
Dubbeldam orgel (uitvoerend en docerend 
musicus) aan het Rotterdams Conservatorium, 
bij Frans van Hoek piano (docerend musicus) 
en bij Barend Schuurman koordirectie. In 1991 
studeerde hij af voor orgel en piano, en in 
2002 behaalde hij het diploma koordirectie. 
Ook volgde hij improvisatielessen bij Arie 
J.	Keijzer.	Ten	overstaan	van	de	Commissie	
Bevoegdheidsverklaringen van de R.K. Kerk 
behaalde hij in 1992 het diploma kerkmuziek. 
Hij geeft regelmatig orgelconcerten en is ook 
veelvuldig actief als begeleider. Koevoets 
componeerde diverse werken, waaronder 
koormuziek, verschillende composities voor 
sopraan en orgel, en piano- en orgelwerken.
Eric	Koevoets	is	als	dirigent-organist	verbonden	
aan de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. 
Daarnaast is hij dirigent van het Zevenbergs 
Vocaal	Ensemble	en	dirigeert	hij	Vocaal	
Ensemble	Distino,	dat	op	projectbasis	bij	elkaar	
komt.	Tevens	is	hij	piano-	en	orgeldocent	aan	
Muziekonderwijscentrum ‘Dubbelsteyn’ te 
Dordrecht. In de afgelopen jaren zijn van zijn spel 
enkele CD’s uitgebracht. 

Lauren Armishaw
sopraan 

Sopraan Lauren Armishaw (1978) is geboren in 
Nieuw-Zeeland. Daar studeerde zij af in zowel 
zang als wiskunde aan de Victoria Universiteit in 
Wellington. In 2002 verhuisde zij naar Nederland 
en hier studeerde Lauren aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag waar ze lessen volgde 
bij Rita Dams, Jill Feldman en Michael Chance. In 
2007 behaalde zij cum laude haar mastersdiploma 
in oude muziek. Lauren is een veel gevraagde solist 
voor zowel barok- als klassieke muziek en werkt 
samen	met	koren	en	orkesten	in	heel	Europa.
In 2008 was ze finaliste in zowel het Internationale 
‘Musica Sacra’ Concours in Rome als het 
Internationale ‘Canto Barocco’ Concours in Napels. 
Ze was één van de laureaten van de Nederlandse 
Vocalisten Presentatie 2009.
Als oratoriumsoliste zingt Lauren regelmatig 
de Messiah van Händel, Matthäus Passion 
en Johannes Passion van Bach, vespers van 
Monteverdi en missen van Mozart en Haydn. 
Ook treedt ze regelmatig op met haar eigen trio 
Lacrime Amorose (sopraan/barokharp/theorbe) in 
kastelen en andere prachtige locaties.

Carla Lana
alt

De Nederlandse alt Carla Lana studeerde bij de 
tenor Geert Berghs en behaalde haar diploma 
Zang aan het Conservatorium Utrecht in 1999. 
Nog tijdens haar studie debuteerde zij als Dido in 
de opera Dido and Aeneas van H. Purcell tijdens 
het	Nationaal	Opera-Festival	te	Enschede.
Na een verblijf van bijna acht jaar in Rome woont 
en werkt zij sinds drie jaar weer in Nederland. Als 
freelance artiest is zij verbonden aan het koor 
van	De	Nederlandse	Opera	te	Amsterdam,	The	
Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder 
leiding	van	Ton	Koopman	en	De	Nederlandse	
Bachvereniging onder leiding van Jos van 
Veldhoven. In 1996 en 1998 nam zij deel aan het 
Vocaal	Concours	Terborgh	waar	zij	prijzen	won.	
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Seil Kim
tenor 
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sopraan 
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kastelen en andere prachtige locaties.

Carla Lana
alt

De Nederlandse alt Carla Lana studeerde bij de 
tenor Geert Berghs en behaalde haar diploma 
Zang aan het Conservatorium Utrecht in 1999. 
Nog tijdens haar studie debuteerde zij als Dido in 
de opera Dido and Aeneas van H. Purcell tijdens 
het	Nationaal	Opera-Festival	te	Enschede.
Na een verblijf van bijna acht jaar in Rome woont 
en werkt zij sinds drie jaar weer in Nederland. Als 
freelance artiest is zij verbonden aan het koor 
van	De	Nederlandse	Opera	te	Amsterdam,	The	
Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder 
leiding	van	Ton	Koopman	en	De	Nederlandse	
Bachvereniging onder leiding van Jos van 
Veldhoven. In 1996 en 1998 nam zij deel aan het 
Vocaal	Concours	Terborgh	waar	zij	prijzen	won.	
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Het Weihnachts-oratorium

Het Weihnachts-Oratorium is geen oratorium in 
strikte zin, maar een reeks van zes kerkcantates, 
tamelijk los verbonden door het kerstverhaal. 
Oorspronkelijk waren ze bedoeld om afzonder-
lijk uitgevoerd te worden op de drie dagen van 
Kerstmis, Nieuwjaarsdag, de eerste zondag na 
Nieuwjaar	en	Epifanie	(‘Driekoningen’).	

Bach heeft de titel Oratorium Tempore Nativi tatis 
Christi gezet zowel op de oorspronkelijke parti-
tuur als in het tekstboek voor de kerk bezoekers. 
Zijn tijdgenoten overzagen en beleefden de 
 dertien dagen (twaalf nachten) van de kerst-
tijd inten sief en ze leefden toe naar de opeen-
volgende delen van de samenhangende cantate-
cyclus. Voor de moderne toehoorder is het 
makkelijker om de samenhang te overzien als dit 
werk, dat een hele periode omspant, in een korte 
tijd ten gehore wordt gebracht. Als concert stuk is 
het echter zowel voor toehoorders als uitvoeren-
den een zware opgave voor één avond, duidelijk 
niet bedoeld om samen uitgevoerd te worden in 
één keer. Daarom is gekozen voor uitvoering van 
vier van de zes delen van het werk.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) kan worden 
beschouwd als de grootste componist van de 
Barok.	Toen	Bach	aan	het	Weihnachts-Oratorium 
begon (1734), was zijn talent inmiddels ten volle 
tot wasdom gekomen. Hij had zijn twee grote 
Passionen, de Johannes Passion (1723) en de 
 Matthäus Passion (1729), al voltooid. 

Voor het Weihnachts-Oratorium putte Bach rijke-
lijk uit eerder gecomponeerde werken. In zijn tijd 
was dit een volledig geaccepteerde werkwijze. Hij 
maakte gebruik van een kort daarvoor ontstane 
kerkcantate en van drie wereldlijke cantates 
uit 1733 en 1734 plus een koor uit de verloren 

gegane Markus Passion. Wereldlijke muziek stond 
nooit ver af van religieuze muziek. Als de muzikale 
uitdrukking in een wereldlijke tekst overeenkwam 
met een geestelijke tekst, dan was het goed. Als 
een stuk muziek de glorie van een koning uit-
drukte, dan kon dat ook de glorie van de hemelse 
Vorst zijn. Zo werd het koor Tönet, ihr Pauken uit 
de verjaardagscantate voor de keurvorstin van 
Saksen, het openingskoor Jauchzet, frohlocket 
van de eerste cantate.

De bestaande composities werden van nieuwe 
tekst voorzien (‘parodietechniek’), deels door 
Bach zelf, deels waarschijnlijk door zijn vaste 
tekstdichter Christian Friedrich Henrici (pseudo-
niem: Picander). De aria’s zijn op één uitzondering 
na allemaal parodieën: de alt-aria Schliesse, mein 
Herze werd nieuw gecomponeerd om beter aan 
te sluiten bij de betekenis van de tekst en de sfeer 
van het werk. 

Bach’s Weihnachts-Oratorium is van een wonder-
baarlijke grootsheid met prachtige melodieën 
gekoppeld aan de tekstuitbeelding met diepe 
zeggingskracht. Cantarella en solisten brengen, 
begeleid door het Dordts Kamerorkest, de delen 
één, drie, vijf en zes ten gehore. Deze cantates 
gaan over de tocht naar Bethlehem, de komst 
van de herders, het bezoek van de wijzen uit 
het  oosten aan Herodes en het feest van Drie-
koningen.
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ontwerp waar  muziek in zit.

studio voor 
grafische 
vormgeving

1. KooR 
Juicht nu en jubelt! Sta op, prijst deze dagen. 
Roemt wat d’Allerhoogste voor ons heeft gedaan! 
Weest niet bevreesd en verdrijft thans het klagen. 
Heft nu uw lofzang vol vrolijkheid aan! Zingt met 
de koren de Heer aller Heren. Laat ons de naam 
van de Koning vereren. 

2. RECiTATiEf - tenor
En	het	geschiedde	in	die	dagen,	dat	er	een	
bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat in 
het gehele rijk een volkstelling moest worden 
gehouden.	En	zij	gingen	allen	op	reis	om	zich	
in te laten schrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook Jozef vertrok van Galilea, uit de stad 
Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, 
die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en 
het geslacht van David was, om zich te laten 
inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, 
die	zwanger	was.	En	toen	zij	daar	waren,	kwam	
de tijd dat zij baren zou.

3. RECiTATiEf - alt   
Nu zal mijn liefste bruidegom, nu zal de held uit 
Davids stam tot troost, tot heil der mensen 
weldra geboren worden. Nu zal de ster uit Jakob 
stralen, zijn straal breekt nu reeds door. 
Welaan nu, Sion! Staakt nu het wenen, want uw 
heil is thans verzekerd!

4. ARiA - alt   
Sion, houdt u bereid met teder verlangen, 
de schoonste, de liefste snel bij u te zien. Uw 
aangezicht moet heden veel blijer stralen, beijver 
u de bruidegom vol verlangen lief te hebben.

pn-ontwerp@kpnplanet.nl

010 - 5927029

1. ChoRus 
Jauchzet,	frohlocket,	auf,	preiset	die	Tage,	
Rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage, stimmet 
voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, laßt 
uns den Namen des Herrschers verehren! 

2. REziTATiv - tenor
Es	begab	sich	aber	zu	der	Zeit,	daß	ein	Gebot	
von dem Kaiser Augusto ausging, daß alle Welt 
geschätzet würde. Und jedermann ging, daß er 
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiliäa, aus 
der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt 
Davids, die da heißet Bethlehem; darum, daß 
er von dem Hause und Geschlechte Davids war, 
auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie 
daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte.

3. REziTATiv - alt   
Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der 
Held	aus	Davids	Stamm	zum	Trost,	zum	Heil	der	
Erden	einmal	geboren	werden.	Nun	wird	der	
Stern aus Jakob scheinen, sein Strahl bricht schon 
hervor. Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen, 
dein Wohl steigt hoch empor!

4. ARiA - alt   
Bereite	dich,	Zion,	mit	zärtlichen	Trieben,	den	
Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn!
Deine Wangen müssen heut viel schöner prangen, 
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

Weihnachts-oratorium  J.S. BACH

EERSTE dEEL – VooR dE EERSTE KERSTdAG
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5. ChoRAL - chor  
Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn’ 
ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele 
Zier! O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend 
sei.

6. REziTATiv - evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

7. ChoRAL - chor  REziTATiv - bas
Er	ist	auf	Erden	kommen	arm,	Wer	will	die	Liebe	
recht erhöhn, die unser Heiland vor uns hegt? 
dass er unser sich erbarm’, Ja, wer vermag es 
einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
und in dem Himmel mache reich Des Höchsten 
Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl 
gefällt,	und	seinen	lieben	Engeln	gleich.	So	will	er	
selbst als Mensch geboren werden. 
Kyrieleis! 

8. ARiA - bas   
Großer Herr, und starker König, liebster Heiland, 
o	wie	wenig	achtest	du	der	Erden	Pracht!
Der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier 
erschaffen, muß in harten Krippen schlafen.

9. ChoRAL - chor  
Ach mein herzliebes Jesulein, mach’ dir ein 
rein sanft Bettelein, zu ruhn in meines Herzens 
Schrein, dass ich nimmer vergesse dein!

5. KoRAAL - koor  
Hoe zal ik U ontvangen, hoe kom ik U tegemoet? 
O, ‘s werelds hoogst verlangen, des harten 
heiligst goed! Wil zelf uw fakkel dragen in onze 
duisternis, opdat wat U behage, duidelijk is voor 
mij.

6. RECiTATiEf - evangelist
En	zij	baarde	haar	eerstgeboren	Zoon	en	
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg.

7. KoRAAL - koor  RECiTATiEf - bas
Op aard’ gekomen was Hij arm, Wie kan de liefde 
op waarde schatten,  die onze Heiland voor ons 
voelt? opdat Hij zich over ons erbarme, Ja, wie 
vermag het te doorgronden, hoe Hem het leed 
van mensen treft? ons in de hemel make rijk, 
Des Hoogsten Zoon komt op aarde,  daar Hem 
haar heil zozeer ter harte gaat,  en aan Zijn 
engelen gelijk. Daarom wil Hij zelfs als mens 
geboren worden. Kyrieleis!

8. ARiA - bas   
Grote Heer en sterke Koning,  lieve Heiland, 
o hoe gering schat Gij de aardse pracht! 
Hij, die de gehele wereld onderhoudt,  haar 
pracht en rijkdom heeft geschapen,  moet in 
een harde kribbe slapen.

9. KoRAAL - koor  
Ach, Jezuskind, zo teer bemind, maak dat G’ in 
mij een rustplaats vindt. Maak in mijn hart een 
plaats gereed,  opdat ik nimmer U vergeet!

dERdE dEEL – KERSTnACHT

24. ChoR
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, lass 
dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich 
dein Zion mit Psalmen erhöht! Höre der Herzen 
frohlockendes Preisen, wenn wir dir itzo die 
Erfurcht	erweisen,	weil	unsre	Wohlfahrt	befestiget	
steht!

25. REziTATiv - evangelist
Und	da	die	Engel	von	ihnen	gen	Himmel	fuhren,	
sprachen die Hirten untereinander:

26. ChoR
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat.

27. RECiTATiv - bas
Er	hat	sein	Volk	getröst’,	er	hat	sein	Israel	erlöst,	
die Hülf aus Zion hergesendet und unser Leid 
geëndet. Seht, Hirten, dies hat er getan; geht, 
dieses trefft ihr an!

28. ChoRAL - chor  
Dies hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu 
zeigen an; dess’ freu sich alle Christenheit 
und	dank	ihm	dess’	in	Ewigkeit.	
Kyrieleis!

29. DuETT - sopran & bas
Herr,	dein	Mitleid,	dein	Erbarmen	tröstet	uns	
und macht uns frei. Deine holde Gunst und 
Liebe,	deine	wundersamen	Triebe	machen	deine	
Vatertreu wieder neu.

30. REziTATiv - evangelist
Und sie kamen eilend und funden beide, Mariam 
und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend. 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind 
gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten 
sich der Rede, die Ihnen die Hirten gesaget 
hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen.

24. KooR  
Heerser des hemels, verhoor het gestamel. Laten 
de zwakke gezangen U welgevallig zijn als uw 
Sion U met psalmen verhoogt! Hoor onze harten 
U jubelend prijzen, nu wij U thans onze eerbied 
bewijzen, omdat ons heil verzekerd is!

25. RECiTATiEf - evangelist
En	toen	de	engelen	van	hen	weggevaren	waren	
naar de hemel, spraken de herders tot elkander:

26. KooR  
Laten wij naar Bethlehem gaan om te zien 
hetgeen geschied is en ons door de Here is 
bekend gemaakt.

27. RECiTATiEf - bas
Hij heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Zijn Israël 
verlost, de hulp uit Sion ons gezonden, en ons 
lijden beëindigd. Ziet herders, dit heeft Hij 
gedaan. Gaat zien, dit treft gij aan.

28. KoRAAL - koor  
Dit heeft Hij allemaal voor ons gedaan,  
Zijn grote liefde toont Hij aan; verheugt u 
daarom Christenheid, en dank Hem daarvoor 
in eeuwigheid. Kyrieleis!

29. DuET - sopran & bas
Heer, Uw medelijden, Uw erbarmen troosten 
ons en maken ons vrij.  Uw trouwe genegenheid 
en liefde, Uw wonderbare drijfveren maken Uw 
vaderlijke trouw weer nieuw.

30. RECiTATiEf - evangelist
En	zij	gingen	haastig	en	vonden	Maria	en	Jozef	
en	het	Kind	dat	in	de	kribbe	lag.	En	toen	zij	het	
gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot 
hen	gesproken	was	over	dit	kind.	En	allen,	die	er	
van hoorden, verbaasden zich over hetgeen door 
de herders tot hen gezegd werd. Maria echter 
bewaarde al deze woorden en overlegde ze in 
haar hart.
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5. ChoRAL - chor  
Wie soll ich dich empfangen, und wie begegn’ 
ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele 
Zier! O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend 
sei.

6. REziTATiv - evangelist
Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie 
hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

7. ChoRAL - chor  REziTATiv - bas
Er	ist	auf	Erden	kommen	arm,	Wer	will	die	Liebe	
recht erhöhn, die unser Heiland vor uns hegt? 
dass er unser sich erbarm’, Ja, wer vermag es 
einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
und in dem Himmel mache reich Des Höchsten 
Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl 
gefällt,	und	seinen	lieben	Engeln	gleich.	So	will	er	
selbst als Mensch geboren werden. 
Kyrieleis! 

8. ARiA - bas   
Großer Herr, und starker König, liebster Heiland, 
o	wie	wenig	achtest	du	der	Erden	Pracht!
Der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier 
erschaffen, muß in harten Krippen schlafen.

9. ChoRAL - chor  
Ach mein herzliebes Jesulein, mach’ dir ein 
rein sanft Bettelein, zu ruhn in meines Herzens 
Schrein, dass ich nimmer vergesse dein!

5. KoRAAL - koor  
Hoe zal ik U ontvangen, hoe kom ik U tegemoet? 
O, ‘s werelds hoogst verlangen, des harten 
heiligst goed! Wil zelf uw fakkel dragen in onze 
duisternis, opdat wat U behage, duidelijk is voor 
mij.

6. RECiTATiEf - evangelist
En	zij	baarde	haar	eerstgeboren	Zoon	en	
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg.

7. KoRAAL - koor  RECiTATiEf - bas
Op aard’ gekomen was Hij arm, Wie kan de liefde 
op waarde schatten,  die onze Heiland voor ons 
voelt? opdat Hij zich over ons erbarme, Ja, wie 
vermag het te doorgronden, hoe Hem het leed 
van mensen treft? ons in de hemel make rijk, 
Des Hoogsten Zoon komt op aarde,  daar Hem 
haar heil zozeer ter harte gaat,  en aan Zijn 
engelen gelijk. Daarom wil Hij zelfs als mens 
geboren worden. Kyrieleis!

8. ARiA - bas   
Grote Heer en sterke Koning,  lieve Heiland, 
o hoe gering schat Gij de aardse pracht! 
Hij, die de gehele wereld onderhoudt,  haar 
pracht en rijkdom heeft geschapen,  moet in 
een harde kribbe slapen.

9. KoRAAL - koor  
Ach, Jezuskind, zo teer bemind, maak dat G’ in 
mij een rustplaats vindt. Maak in mijn hart een 
plaats gereed,  opdat ik nimmer U vergeet!

dERdE dEEL – KERSTnACHT

24. ChoR
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen, lass 
dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich 
dein Zion mit Psalmen erhöht! Höre der Herzen 
frohlockendes Preisen, wenn wir dir itzo die 
Erfurcht	erweisen,	weil	unsre	Wohlfahrt	befestiget	
steht!

25. REziTATiv - evangelist
Und	da	die	Engel	von	ihnen	gen	Himmel	fuhren,	
sprachen die Hirten untereinander:

26. ChoR
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und die 
Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat.

27. RECiTATiv - bas
Er	hat	sein	Volk	getröst’,	er	hat	sein	Israel	erlöst,	
die Hülf aus Zion hergesendet und unser Leid 
geëndet. Seht, Hirten, dies hat er getan; geht, 
dieses trefft ihr an!

28. ChoRAL - chor  
Dies hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu 
zeigen an; dess’ freu sich alle Christenheit 
und	dank	ihm	dess’	in	Ewigkeit.	
Kyrieleis!

29. DuETT - sopran & bas
Herr,	dein	Mitleid,	dein	Erbarmen	tröstet	uns	
und macht uns frei. Deine holde Gunst und 
Liebe,	deine	wundersamen	Triebe	machen	deine	
Vatertreu wieder neu.

30. REziTATiv - evangelist
Und sie kamen eilend und funden beide, Mariam 
und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegend. 
Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 
Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind 
gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten 
sich der Rede, die Ihnen die Hirten gesaget 
hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen.

24. KooR  
Heerser des hemels, verhoor het gestamel. Laten 
de zwakke gezangen U welgevallig zijn als uw 
Sion U met psalmen verhoogt! Hoor onze harten 
U jubelend prijzen, nu wij U thans onze eerbied 
bewijzen, omdat ons heil verzekerd is!

25. RECiTATiEf - evangelist
En	toen	de	engelen	van	hen	weggevaren	waren	
naar de hemel, spraken de herders tot elkander:

26. KooR  
Laten wij naar Bethlehem gaan om te zien 
hetgeen geschied is en ons door de Here is 
bekend gemaakt.

27. RECiTATiEf - bas
Hij heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Zijn Israël 
verlost, de hulp uit Sion ons gezonden, en ons 
lijden beëindigd. Ziet herders, dit heeft Hij 
gedaan. Gaat zien, dit treft gij aan.

28. KoRAAL - koor  
Dit heeft Hij allemaal voor ons gedaan,  
Zijn grote liefde toont Hij aan; verheugt u 
daarom Christenheid, en dank Hem daarvoor 
in eeuwigheid. Kyrieleis!

29. DuET - sopran & bas
Heer, Uw medelijden, Uw erbarmen troosten 
ons en maken ons vrij.  Uw trouwe genegenheid 
en liefde, Uw wonderbare drijfveren maken Uw 
vaderlijke trouw weer nieuw.

30. RECiTATiEf - evangelist
En	zij	gingen	haastig	en	vonden	Maria	en	Jozef	
en	het	Kind	dat	in	de	kribbe	lag.	En	toen	zij	het	
gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot 
hen	gesproken	was	over	dit	kind.	En	allen,	die	er	
van hoorden, verbaasden zich over hetgeen door 
de herders tot hen gezegd werd. Maria echter 
bewaarde al deze woorden en overlegde ze in 
haar hart.
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31. ARiA - alt   
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder fest 
in deinem Glauben ein! Lasse dies Wunder, 
die göttlichen Werke immer zur Stärke deines 
schwachen Glaubens sein!

32. REziTATiv - alt
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, was es an 
dieser holden Zeit zu seiner Seligkeit für sicheren 
Beweis erfahren.

33. ChoRAL - chor  
Ich will dich mit Fleiß bewahren, ich will dir leben 
hier, dir will ich abfahren, mit dir will ich endlich 
schweben voller Freud ohne Zeit dort im andern 
Leben.

34. REziTATiv - evangelist
Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten 
und lobten Gott um alles, das sie gesehen und 
gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

35. ChoRAL - chor  
Seid froh dieweil, dass euer Heil ist hie ein Gott 
und auch ein Mensch geboren, der, welcher ist 
der Herr und Christ in Davids Stadt, von vielen 
ausverkoren. 

31. ARiA - alt   
Sluit, mijn hart, dit zalige wonder vast in uw 
geloof in. Laat dit wonder, de werken van God,
steeds tot sterking zijn van uw zwak geloof!

32. RECiTATiEf - alt
EJa,	ja	mijn	hart	moet	het	bewaren,	wat	het	in	
deze gelukkige tijd  tot zijn zaligheid als zeker 
bewijs heeft ervaren.

33. KoRAAL - koor  
Ik wil U met liefde vervuld bewaren, voor U wil 
ik hier leven, voor U wil ik sterven, voor U wil ik 
eindelijk vol vreugd blij altoos, tijdeloos ginds in ‘t 
andere leven.

34. RECiTATiEf - evangelist
En	de	herders	keerden	terug,	God	lovende	en	
prijzende om alles wat ze hadden gehoord en 
gezien, zoals het hun gezegd was.

35. KoRAAL - koor  
Weest verheugd, omdat tot uw heil hier een God 
en ook een Mens geboren is; Hij, die de Heer en 
Christus is, in Davids stad, door velen uitverkoren.

VIjFdE dEEL – oP dE ZondAG nA nIEUWjAAR

43. ChoR
Ehre	sei	dir,	Gott,	gesungen,	dir	sei	Lob	und	Dank	
bereit’. Dich erhebet alle Welt, weil dir unser Wohl 
gefällt, weil anheut unser aller Wunsch gelungen, 
weil uns dein Segen so herrlich erfreut.

44. REziTATiv - evangelist
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen 
Lande zur Zeit des Königes Herodis, siehe, 
da kamen die Weisen vom Morgenlande gen 
Jerusalem und sprachen:

45. ChoR & REziTATiv - alt
Chor:  
Wo ist der neugeborne König der Jüden? Wo?
alt: 
Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er, mir und 
ihm zur Lust!
Chor: 
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande 
und sind kommen, ihn anzubeten.
alt:  
Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, es ist zu 
eurem Heil geschehen! Mein Heiland, du, du bist 
das Licht, das auch den Heiden scheinen sollen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht als sie dich 
schon verehren wollen. Wie hell, wie klar muß 
nicht dein Schein, geliebter Jesu, sein!

46. ChoRAL - chor  
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, die trübe Nacht 
in Licht verkehrt. Leit uns auf deinen Wegen, dass 
dein Gesicht und herrlichs Licht wir ewig schauen 
mögen!

47. ARiA - bas   
Erleucht	auch	meine	finstre	Sinnen,	erleuchte	
mein Herze durch der Strahlen klaren Schein! Dein 
Wort soll mir die hellste Kerze in allen meinen 
Werken sein; dies lässet die Seele nichts Böses 
beginnen.

43. KooR  
Eer	zij	U,	God,	toegezongen;	U	zij	lof	en	dank	
gebracht. De gehele wereld prijst U, omdat ons 
heil U behaagt, omdat heden ons aller wens 
is vervuld, omdat Uw zegen ons zo heerlijk 
verheugt.

44. RECiTATiEf - evangelist
Toen	Jezus	geboren	was	te	Bethlehem	in	het	
Joodse land, in de tijd van koning Herodes, 
zie, daar kwamen wijzen uit het Oosten naar 
Jeruzalem en vroegen:

45. KooR & RECiTATiEf - alt
koor: 
Waar is de pasgeboren Koning der Joden? Waar?
alt: 
Zoekt Hem in mijn hart; hier woont Hij, tot mijn en 
Zijn vreugde! 
koor: 
Wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden. 
alt: 
Heil u, die het licht hebt gezien, het is tot uw 
zaligheid geschied! Mijn Heiland, Gij, Gij zijt het 
licht, dat ook voor de heidenen zal schijnen, en 
zij, zij kennen U nog niet, als zij U nu reeds willen 
eren. Hoe helder, hoe klaar moet dan wel Uw 
schijn, geliefde Jezus, zijn!

46. KoRAAL - koor  
Uw glans doet alle duisternis verdwijnen, de 
sombere nacht verandert in licht, leid ons op 
Uw wegen,  opdat wij Uw aanzien en heerlijk 
licht eeuwig aanschouwen mogen!

47. ARiA - bas   
Verlicht ook mijn duistere gemoed, verlicht 
mijn hart met een stralend helder schijnsel! Uw 
woord moet voor mij het helderste licht bij al 
mijn werken zijn, opdat de ziel niets kwaads 
beginnen zal.

pAuzE
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31. ARiA - alt   
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder fest 
in deinem Glauben ein! Lasse dies Wunder, 
die göttlichen Werke immer zur Stärke deines 
schwachen Glaubens sein!

32. REziTATiv - alt
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, was es an 
dieser holden Zeit zu seiner Seligkeit für sicheren 
Beweis erfahren.

33. ChoRAL - chor  
Ich will dich mit Fleiß bewahren, ich will dir leben 
hier, dir will ich abfahren, mit dir will ich endlich 
schweben voller Freud ohne Zeit dort im andern 
Leben.

34. REziTATiv - evangelist
Und die Hirten kehrten wieder um, preiseten 
und lobten Gott um alles, das sie gesehen und 
gehöret hatten, wie denn zu ihnen gesaget war.

35. ChoRAL - chor  
Seid froh dieweil, dass euer Heil ist hie ein Gott 
und auch ein Mensch geboren, der, welcher ist 
der Herr und Christ in Davids Stadt, von vielen 
ausverkoren. 

31. ARiA - alt   
Sluit, mijn hart, dit zalige wonder vast in uw 
geloof in. Laat dit wonder, de werken van God,
steeds tot sterking zijn van uw zwak geloof!

32. RECiTATiEf - alt
EJa,	ja	mijn	hart	moet	het	bewaren,	wat	het	in	
deze gelukkige tijd  tot zijn zaligheid als zeker 
bewijs heeft ervaren.

33. KoRAAL - koor  
Ik wil U met liefde vervuld bewaren, voor U wil 
ik hier leven, voor U wil ik sterven, voor U wil ik 
eindelijk vol vreugd blij altoos, tijdeloos ginds in ‘t 
andere leven.

34. RECiTATiEf - evangelist
En	de	herders	keerden	terug,	God	lovende	en	
prijzende om alles wat ze hadden gehoord en 
gezien, zoals het hun gezegd was.

35. KoRAAL - koor  
Weest verheugd, omdat tot uw heil hier een God 
en ook een Mens geboren is; Hij, die de Heer en 
Christus is, in Davids stad, door velen uitverkoren.

VIjFdE dEEL – oP dE ZondAG nA nIEUWjAAR

43. ChoR
Ehre	sei	dir,	Gott,	gesungen,	dir	sei	Lob	und	Dank	
bereit’. Dich erhebet alle Welt, weil dir unser Wohl 
gefällt, weil anheut unser aller Wunsch gelungen, 
weil uns dein Segen so herrlich erfreut.

44. REziTATiv - evangelist
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen 
Lande zur Zeit des Königes Herodis, siehe, 
da kamen die Weisen vom Morgenlande gen 
Jerusalem und sprachen:

45. ChoR & REziTATiv - alt
Chor:  
Wo ist der neugeborne König der Jüden? Wo?
alt: 
Sucht ihn in meiner Brust, hier wohnt er, mir und 
ihm zur Lust!
Chor: 
Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenlande 
und sind kommen, ihn anzubeten.
alt:  
Wohl euch, die ihr dies Licht gesehen, es ist zu 
eurem Heil geschehen! Mein Heiland, du, du bist 
das Licht, das auch den Heiden scheinen sollen, 
und sie, sie kennen dich noch nicht als sie dich 
schon verehren wollen. Wie hell, wie klar muß 
nicht dein Schein, geliebter Jesu, sein!

46. ChoRAL - chor  
Dein Glanz all Finsternis verzehrt, die trübe Nacht 
in Licht verkehrt. Leit uns auf deinen Wegen, dass 
dein Gesicht und herrlichs Licht wir ewig schauen 
mögen!

47. ARiA - bas   
Erleucht	auch	meine	finstre	Sinnen,	erleuchte	
mein Herze durch der Strahlen klaren Schein! Dein 
Wort soll mir die hellste Kerze in allen meinen 
Werken sein; dies lässet die Seele nichts Böses 
beginnen.

43. KooR  
Eer	zij	U,	God,	toegezongen;	U	zij	lof	en	dank	
gebracht. De gehele wereld prijst U, omdat ons 
heil U behaagt, omdat heden ons aller wens 
is vervuld, omdat Uw zegen ons zo heerlijk 
verheugt.

44. RECiTATiEf - evangelist
Toen	Jezus	geboren	was	te	Bethlehem	in	het	
Joodse land, in de tijd van koning Herodes, 
zie, daar kwamen wijzen uit het Oosten naar 
Jeruzalem en vroegen:

45. KooR & RECiTATiEf - alt
koor: 
Waar is de pasgeboren Koning der Joden? Waar?
alt: 
Zoekt Hem in mijn hart; hier woont Hij, tot mijn en 
Zijn vreugde! 
koor: 
Wij hebben Zijn ster gezien in het Oosten en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden. 
alt: 
Heil u, die het licht hebt gezien, het is tot uw 
zaligheid geschied! Mijn Heiland, Gij, Gij zijt het 
licht, dat ook voor de heidenen zal schijnen, en 
zij, zij kennen U nog niet, als zij U nu reeds willen 
eren. Hoe helder, hoe klaar moet dan wel Uw 
schijn, geliefde Jezus, zijn!

46. KoRAAL - koor  
Uw glans doet alle duisternis verdwijnen, de 
sombere nacht verandert in licht, leid ons op 
Uw wegen,  opdat wij Uw aanzien en heerlijk 
licht eeuwig aanschouwen mogen!

47. ARiA - bas   
Verlicht ook mijn duistere gemoed, verlicht 
mijn hart met een stralend helder schijnsel! Uw 
woord moet voor mij het helderste licht bij al 
mijn werken zijn, opdat de ziel niets kwaads 
beginnen zal.

pAuzE
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48. REziTATiv - evangelist
Da das der König Herodes hörte, erschrak er und 
mit ihm das ganze Jerusalem.

49. REziTATiv - alt
Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu 
Gegenwart euch solche Furcht erwecken? O, 
solltet ihr euch nicht vielmehr darüber freuen, weil 
er dadurch verspricht, der Menschen Wolfahrt zu 
erneuern.

50. REziTATiv - evangelist
Und ließ versammlen alle Hohenpriester und 
Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete 
von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. 
Und sie sagten ihm:
Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also 
stehet geschrieben durch den Propheten: Und 
du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten 
die kleinest unter den Fürsten Juda; denn aus dir 
soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk 
Israel ein Herr sei.

51. TERzETT - sopran, tenor, alt
sopraan: 
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? 
tenor: 
Ach,	wenn	kömmt	der	Trost	der	Seinen?	
alt: 
Schweigt, er ist schon wirklich hier.
sopraan & tenor: 
Jesu, ach, so komm zu mir!

52. REziTATiv - alt
Mein	Liebster	herrschet	schon.	Ein	Herz,	das	seine	
Herrschaft liebet, und sich ihm ganz zu eigen 
gibet,	ist	meines	Jesu	Thron.

53. ChoRAL - chor  
Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner 
Fürstensaal, sondern eine finstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl in denselben nur 
wird blinken, wird er voller Sonnen dünken.

48. RECiTATiEf - evangelist
Toen	koning	Herodes	hiervan	hoorde,	schrok	hij	
en geheel Jeruzalem met hem.

49. RECiTATiEf - alt
Waarom zoudt u zo schrikken? Kan de 
tegenwoordigheid van Jezus zulk een vrees bij u 
verwekken? O, zoudt u zich er niet veel meer over 
verheugen, dat Hij belooft het menselijk welzijn 
te vernieuwen.

50. REziTATiEf - evangelist
En	hij	liet	de	overpriesters	en	schriftgeleerden	
van het volk vergaderen en trachtte van hen te 
vernemen	waar	Christus	geboren	zou	worden.	En	
zij zeiden tot hem:
Te	Bethlehem	in	het	Joodse	land,	want	aldus	
staat	geschreven	door	de	profeet:	En	gij,	
Bethlehem, in het Joodse land, zijt geenszins 
de minste onder de leiders van Juda, want uit u 
zal een leidsman voortkomen, die over mijn volk 
Israël een heer zal zijn.

51. TERzET - sopraan, tenor, alt
sopraan: 
Ach, wanneer zal de tijd verschijnen?
tenor: 
Ach, wanneer komt de troost der zijnen?
alt: 
Zwijgt, Hij is reeds werkelijk hier.
sopraan & tenor: 
Jezus, ach, kom tot mij.

52. RECiTATiEf - alt
Mijn	geliefde	heerst	reeds.	Een	hart,	dat	Zijn	
heerschappij bemint en zich geheel aan Hem 
overgeeft, dat is voor mijn Jezus een troon.

53. KoRAAL - koor  
Zo’n hartenkamer is weliswaar niet een prachtige 
paleiszaal,  maar een duister graf;  doch zodra 
uw genadestraal deze kamer alleen maar zal 
aanraken komt het zonlicht binnenstromen.

ZESdE dEEL – BIj dRIEKonInGEn

54. ChoR
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, so gib, 
dass wir im festen Glauben nach deiner Macht 
und Hülfe sehn. Wir wollen dir allein vertrauen; 
so können wir den scharfen Klauen des Feindes 
unversehrt entgehn.

55. REziTATiv - evangelist
Da berief Herodes die Weisen heimlich und 
erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern 
erschienen wäre? Und weiset sie gen Bethlehem 
und sprach:
Ziehet	hin	und	forschet	fleißig	nach	dem	Kindlein,	
und wenn ihrs findet, sagt mirs wieder, dass ich 
auch komme und es anbete.

56. REziTATiv - sopran
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen, nimm 
alle falsche List, dem Heiland nachzustellen; der, 
dessen Kraft kein Mensch ermißt, bleibt doch in 
sich’rer Hand. 
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, nebst 
aller seiner List, des Höchsten Sohn, den du zu 
stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

57. ARiA - sopraan   
Nur ein Wink von seinen Händen stürzt 
ohnmächt’ger Menschen Macht. Hier wird alle 
Kraft verlacht! Spricht der Höchste nur ein Wort, 
seiner Feinde Stolz zu enden, oh, so müssen sich 
sofort  sterblicher Gedanken wenden.

58. REziTATiv - evangelist
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie 
hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er 
kam und stund oben über, da das Kindlein war. 
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet 
und gingen in das Haus und funden das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und 
beteten es an und täten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.

54. KooR  
Heer, als de trotse vijanden razen, geef, dat wij 
in een vast geloof naar Uw macht en hulp uitzien.  
Wij willen alleen op U vertrouwen, dan kunnen 
wij aan de scherpe klauwen van onze vijanden 
ongedeerd ontkomen.

55. RECiTATiEf - evangelist
Toen	riep	Herodes	de	wijzen	in	het	geheim	en	
deed bij hen nauwkeurig navraag, wanneer 
de	ster	verschenen	was.	En	hij	zond	hen	naar	
Bethlehem en zei:
Gaat heen en doet nauwkeurig onderzoek naar 
dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, 
opdat ook ik Hem hulde kan bewijzen.

56. RECiTATiEf - sopraan
Gij, valsaard, tracht maar de Heer te doden. 
Neem elke valse list te baat om de Heiland te 
vervolgen; Hij, wiens kracht geen mens kan 
meten, blijft toch in veilige handen. 
Uw hart, uw valse hart is reeds met al zijn 
listigheid, bij de Zoon van de Allerhoogste, die 
gij tracht ten val te brengen, zeer wel bekend.

57. ARiA - sopraan   
Slechts een wenk van Zijn handen  stort de macht 
van machteloze mensen neer. Hier lacht men om 
alle kracht! Spreekt de Allerhoogste maar één 
woord om de trots Zijner vijanden te breken,  
o, dan moeten terstond de gedachten der 
stervelingen zich tot Hem keren.

58. RECiTATiEf - evangelist
Toen	zij	nu	de	koning	gehoord	hadden,	gingen	
zij op weg; en zie, de ster, die zij in het Oosten 
gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en 
stond boven de plaats, waar het kind was.
Toen	zij	de	ster	zagen,	verheugden	zij	zich	en	zij	
gingen het huis binnen en vonden het kind met 
Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden 
het.	En	maakten	hun	schatten	open	en	gaven	
hem geschenken: goud, wierook en mirre.
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48. REziTATiv - evangelist
Da das der König Herodes hörte, erschrak er und 
mit ihm das ganze Jerusalem.

49. REziTATiv - alt
Warum wollt ihr erschrecken? Kann meines Jesu 
Gegenwart euch solche Furcht erwecken? O, 
solltet ihr euch nicht vielmehr darüber freuen, weil 
er dadurch verspricht, der Menschen Wolfahrt zu 
erneuern.

50. REziTATiv - evangelist
Und ließ versammlen alle Hohenpriester und 
Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete 
von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. 
Und sie sagten ihm:
Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also 
stehet geschrieben durch den Propheten: Und 
du Bethlehem im jüdischen Lande bist mitnichten 
die kleinest unter den Fürsten Juda; denn aus dir 
soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk 
Israel ein Herr sei.

51. TERzETT - sopran, tenor, alt
sopraan: 
Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? 
tenor: 
Ach,	wenn	kömmt	der	Trost	der	Seinen?	
alt: 
Schweigt, er ist schon wirklich hier.
sopraan & tenor: 
Jesu, ach, so komm zu mir!

52. REziTATiv - alt
Mein	Liebster	herrschet	schon.	Ein	Herz,	das	seine	
Herrschaft liebet, und sich ihm ganz zu eigen 
gibet,	ist	meines	Jesu	Thron.

53. ChoRAL - chor  
Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner 
Fürstensaal, sondern eine finstre Grube;
doch, sobald dein Gnadenstrahl in denselben nur 
wird blinken, wird er voller Sonnen dünken.

48. RECiTATiEf - evangelist
Toen	koning	Herodes	hiervan	hoorde,	schrok	hij	
en geheel Jeruzalem met hem.

49. RECiTATiEf - alt
Waarom zoudt u zo schrikken? Kan de 
tegenwoordigheid van Jezus zulk een vrees bij u 
verwekken? O, zoudt u zich er niet veel meer over 
verheugen, dat Hij belooft het menselijk welzijn 
te vernieuwen.

50. REziTATiEf - evangelist
En	hij	liet	de	overpriesters	en	schriftgeleerden	
van het volk vergaderen en trachtte van hen te 
vernemen	waar	Christus	geboren	zou	worden.	En	
zij zeiden tot hem:
Te	Bethlehem	in	het	Joodse	land,	want	aldus	
staat	geschreven	door	de	profeet:	En	gij,	
Bethlehem, in het Joodse land, zijt geenszins 
de minste onder de leiders van Juda, want uit u 
zal een leidsman voortkomen, die over mijn volk 
Israël een heer zal zijn.

51. TERzET - sopraan, tenor, alt
sopraan: 
Ach, wanneer zal de tijd verschijnen?
tenor: 
Ach, wanneer komt de troost der zijnen?
alt: 
Zwijgt, Hij is reeds werkelijk hier.
sopraan & tenor: 
Jezus, ach, kom tot mij.

52. RECiTATiEf - alt
Mijn	geliefde	heerst	reeds.	Een	hart,	dat	Zijn	
heerschappij bemint en zich geheel aan Hem 
overgeeft, dat is voor mijn Jezus een troon.

53. KoRAAL - koor  
Zo’n hartenkamer is weliswaar niet een prachtige 
paleiszaal,  maar een duister graf;  doch zodra 
uw genadestraal deze kamer alleen maar zal 
aanraken komt het zonlicht binnenstromen.

ZESdE dEEL – BIj dRIEKonInGEn

54. ChoR
Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, so gib, 
dass wir im festen Glauben nach deiner Macht 
und Hülfe sehn. Wir wollen dir allein vertrauen; 
so können wir den scharfen Klauen des Feindes 
unversehrt entgehn.

55. REziTATiv - evangelist
Da berief Herodes die Weisen heimlich und 
erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern 
erschienen wäre? Und weiset sie gen Bethlehem 
und sprach:
Ziehet	hin	und	forschet	fleißig	nach	dem	Kindlein,	
und wenn ihrs findet, sagt mirs wieder, dass ich 
auch komme und es anbete.

56. REziTATiv - sopran
Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen, nimm 
alle falsche List, dem Heiland nachzustellen; der, 
dessen Kraft kein Mensch ermißt, bleibt doch in 
sich’rer Hand. 
Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, nebst 
aller seiner List, des Höchsten Sohn, den du zu 
stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

57. ARiA - sopraan   
Nur ein Wink von seinen Händen stürzt 
ohnmächt’ger Menschen Macht. Hier wird alle 
Kraft verlacht! Spricht der Höchste nur ein Wort, 
seiner Feinde Stolz zu enden, oh, so müssen sich 
sofort  sterblicher Gedanken wenden.

58. REziTATiv - evangelist
Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie 
hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande 
gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er 
kam und stund oben über, da das Kindlein war. 
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet 
und gingen in das Haus und funden das Kindlein 
mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und 
beteten es an und täten ihre Schätze auf und 
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.

54. KooR  
Heer, als de trotse vijanden razen, geef, dat wij 
in een vast geloof naar Uw macht en hulp uitzien.  
Wij willen alleen op U vertrouwen, dan kunnen 
wij aan de scherpe klauwen van onze vijanden 
ongedeerd ontkomen.

55. RECiTATiEf - evangelist
Toen	riep	Herodes	de	wijzen	in	het	geheim	en	
deed bij hen nauwkeurig navraag, wanneer 
de	ster	verschenen	was.	En	hij	zond	hen	naar	
Bethlehem en zei:
Gaat heen en doet nauwkeurig onderzoek naar 
dat kind; en zodra gij het vindt, bericht het mij, 
opdat ook ik Hem hulde kan bewijzen.

56. RECiTATiEf - sopraan
Gij, valsaard, tracht maar de Heer te doden. 
Neem elke valse list te baat om de Heiland te 
vervolgen; Hij, wiens kracht geen mens kan 
meten, blijft toch in veilige handen. 
Uw hart, uw valse hart is reeds met al zijn 
listigheid, bij de Zoon van de Allerhoogste, die 
gij tracht ten val te brengen, zeer wel bekend.

57. ARiA - sopraan   
Slechts een wenk van Zijn handen  stort de macht 
van machteloze mensen neer. Hier lacht men om 
alle kracht! Spreekt de Allerhoogste maar één 
woord om de trots Zijner vijanden te breken,  
o, dan moeten terstond de gedachten der 
stervelingen zich tot Hem keren.

58. RECiTATiEf - evangelist
Toen	zij	nu	de	koning	gehoord	hadden,	gingen	
zij op weg; en zie, de ster, die zij in het Oosten 
gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en 
stond boven de plaats, waar het kind was.
Toen	zij	de	ster	zagen,	verheugden	zij	zich	en	zij	
gingen het huis binnen en vonden het kind met 
Maria, zijn moeder, en vielen neer en aanbaden 
het.	En	maakten	hun	schatten	open	en	gaven	
hem geschenken: goud, wierook en mirre.
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59. ChoRAL - chor  
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesulein, mein 
Leben! Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben. Nimm hin! es ist mein 
Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin, und lass dir’s wohl gefallen. 

60. REziTATiv - evangelist
Und	Gott	befahl	ihnen	im	Traum,	dass	sie	sich	
nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und 
zogen durch einem anderen Weg wieder in ihr 
Land.

61. REziTATiv - tenor
So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von 
hier, er bleibet da bei mir, ich will ihn auch nicht 
von mir lassen. Sein Arm wird mich aus Lieb mit 
sanftmutsvollem	Trieb	und	größter	Zärtlichkeit	
umfassen; er soll mein Bräutigam verbleiben, 
ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich 
weiß gewiß, er liebet mich, mein Herz liebt ihn 
auch inniglich und wird ihn ewig ehren. Was 
könnte mich nun für ein Feind bei solchem Glück 
versehren! Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund; 
und	werd	ich	ängstlich	zu	dir	flehn:	“Herr	hilf!”,	so	
lass mich Hülfe sehn!

62. ARiA - tenor
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; was 
könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, 
mein Hort ist hier bei mir. Ich mögt euch noch so 
grimmig stellen, droht nur, mich ganz und gar zu 
fällen, doch seht! mein Heiland wohnet hier.

63. ARiA - sopran, alt, tenor, bas
Was will der Höllen Schrecken nun, was will uns 
Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhn? 

64. ChoRAL - chor  
Nun seid ihr wohl gerochen an eurer Feinde 
Schar, denn Christus hat zerbrochen, was euch 
zuwider	war.	Tod,	Teufel,	Sünd	und	Hölle	sind	
ganz und gar geschwächt; bei Gott hat seine 
Stelle das menschliche Geschlecht.

59. KoRAAL - koor  
Ik kniel aan Uw kribbe neer o Jezus, Gij mijn 
leven!  Ik kom, breng en schenk U, Heer,  wat Gij 
mij hebt gegeven.  O, neem mijn leven, geest en 
hart,  en laat mijn ziel in vreugd’ en smart bij U 
geborgen wezen.

60. RECiTATiEf - evangelist
En	van	Godswege	in	de	droom	gewaarschuwd	
om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij 
langs een andere weg naar hun land terug.

61. RECiTATiEf - tenor
Gaat heen! Genoeg, mijn schat gaat niet van 
hier,  Hij blijft bij mij, ik wil Hem ook niet laten 
gaan.  Zijn arm zal mij uit liefde,  zachtmoedig 
en met grote tederheid omvatten;  Hij zal mijn 
bruidegom blijven;  ik wil Hem hart en ziel 
toewijden.  Ik weet het zeker, Hij heeft mij lief,  
mijn hart bemint Hem ook innig  en zal Hem 
eeuwig eren.  Welke vijand zou mij nu,  bij zo’n 
groot geluk, kunnen kwetsen? Gij, Jezus, bent en 
blijft mijn vriend,  en als ik angstig tot U smeek:  
“Heer, help!”, laat mij dan hulp ervaren!

62. ARiA - tenor
Nu kunt gij, trotse vijanden, schrikken. Wat voor 
vrees kunt ge bij mij oproepen?  Mijn schat, mijn 
toeverlaat is hier bij mij. Gij moogt u nog zo 
grimmig opstellen,  en dreigen mij geheel ten val 
te brengen, ziet hier, mijn Heiland woont in mij.

63. ARiA - sopraan, alt, tenor, bas
Wat kan de angst voor de hel nu met ons doen, 
wat zal ons zonde en wereld doen,  als wij in 
Jezus’ handen zijn?

64. KoRAAL - koor  
Nu bent ge wel gewroken op de horde vijanden, 
want Christus heeft de weerstand van het kwaad 
gebroken. Dood, duivel, zonde en hel  zijn totaal 
verzwakt. Bij God heeft het menselijk geslacht 
zijn plaats.

Bij dit concert zingen mee:
sopranen   Nienke Barbiers, Gerie Battjes, Helma van den Bergh, Laura van Broekhoven, Ingrid Dam, Kaat 
Deprez, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Louise de Groot, Marja Groot, Annemiek Grootendorst, 
Eva	Hermans,	Adry	Hoevenaars,	Plony	Hoogenboom,	Joan	Jongejan,	Marjanne	Laansma,	Willy	de	Lang,	
Elzelina	van	Lent,	Margret	van	der	Maarel,	Beppy	van	de	Meijden,	Alie	Notenboom,	Greta	Oostenbrug,	
Anita	Rocchi,	Willy	Schats,	Tineke	Schoonakker,	Esmeralda	van	der	Schrier,	Tynke	Siegersma,	Jolanda	
Verweij, Josien Woudstra, Joke van Zanten

Alten   Marike van Balen, Joyce Beumer, Mariet Biever, Josje Boiten, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry 
Buijs, Danielle Dekker, Diet Draisma, Mariska Dotsch, Cécile Fassaert, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, 
Reina Hollestelle, Rietje de Jager, Agnes de Jong, Mieke van der Kuij, Marian van Loenen, Flora Lubbe, 
Adèle	Nieuweboer,	Jeanine	Pasman,	Christien	Rodenburg,	Hannah	Romeyn,	Wies	Rood,	Gea	Stigter,	Toos	
Thoolen,	Albertien	van	der	Velde,	Annelieke	Verkerk,	Marga	Vintges,	Pietje	Visser,	AnneMichelle	Wiersma,	
Linda van Wijnbergen, Susanne Wilmer, Netty Zegers, Sanny de Zoete, Mireille Zwaan

Tenoren   Arie van den Bergh, Jaap Boon, Nico Bouman, Bert van den Braak, Guido Buitendijk,Hans Geers, 
Kees	de	Graaff,	Frank	de	Kiefte,	Sander	Siebenga,	Embert	van	Tilburg,	Ron	Wesenbeek,	Evert	Woudstra

Bassen   Jurjen Battjes, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard Hollestelle, André 
Huijben,	Gerben	Joustra,	Ruud	Leffers,	Rob	te	Lintel	Hekkert,	Bas	Los,	Wytze	Oostenbrug,	Jan	Edo	Otten,	
Aren Roetman, Pieter de Ruyter, Kees Smilde, Willibrord Smit, Paul Visee

Kom zingen bij Cantarella!

Lijkt het u leuk om te zingen in een groot koor, dan is Cantarella wellicht iets voor 

u. Cantarella zoekt nieuwe zangers, met name tenoren. Maar ook sopranen, alten 

en bassen zijn welkom. Vrijblijvend kennismaken kan elke dinsdagavond tijdens de 

repetities van 20.15-22.15 uur in het Voorhuis, Voorstraat 64 in Delft. 

Meer info op onze website: 

www.cantarella.nl

Helpt u Cantarella aan een blijvend podium?
Heeft u genoten van dit concert? Wilt u Cantarella steunen en daarmee ook 

in de toekomst verzekerd zijn van inspirerende koormuziek in Delft?

 Vul het losse formulier in dit boekje in en word donateur!

Als lid van onze koorfamilie houden wij u op de hoogte van onze plannen en 

krijgt u o.a. korting op de toegangskaarten.
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59. ChoRAL - chor  
Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesulein, mein 
Leben! Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben. Nimm hin! es ist mein 
Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles 
hin, und lass dir’s wohl gefallen. 

60. REziTATiv - evangelist
Und	Gott	befahl	ihnen	im	Traum,	dass	sie	sich	
nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und 
zogen durch einem anderen Weg wieder in ihr 
Land.

61. REziTATiv - tenor
So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von 
hier, er bleibet da bei mir, ich will ihn auch nicht 
von mir lassen. Sein Arm wird mich aus Lieb mit 
sanftmutsvollem	Trieb	und	größter	Zärtlichkeit	
umfassen; er soll mein Bräutigam verbleiben, 
ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich 
weiß gewiß, er liebet mich, mein Herz liebt ihn 
auch inniglich und wird ihn ewig ehren. Was 
könnte mich nun für ein Feind bei solchem Glück 
versehren! Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund; 
und	werd	ich	ängstlich	zu	dir	flehn:	“Herr	hilf!”,	so	
lass mich Hülfe sehn!

62. ARiA - tenor
Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; was 
könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, 
mein Hort ist hier bei mir. Ich mögt euch noch so 
grimmig stellen, droht nur, mich ganz und gar zu 
fällen, doch seht! mein Heiland wohnet hier.

63. ARiA - sopran, alt, tenor, bas
Was will der Höllen Schrecken nun, was will uns 
Welt und Sünde tun, da wir in Jesu Händen ruhn? 

64. ChoRAL - chor  
Nun seid ihr wohl gerochen an eurer Feinde 
Schar, denn Christus hat zerbrochen, was euch 
zuwider	war.	Tod,	Teufel,	Sünd	und	Hölle	sind	
ganz und gar geschwächt; bei Gott hat seine 
Stelle das menschliche Geschlecht.

59. KoRAAL - koor  
Ik kniel aan Uw kribbe neer o Jezus, Gij mijn 
leven!  Ik kom, breng en schenk U, Heer,  wat Gij 
mij hebt gegeven.  O, neem mijn leven, geest en 
hart,  en laat mijn ziel in vreugd’ en smart bij U 
geborgen wezen.

60. RECiTATiEf - evangelist
En	van	Godswege	in	de	droom	gewaarschuwd	
om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij 
langs een andere weg naar hun land terug.

61. RECiTATiEf - tenor
Gaat heen! Genoeg, mijn schat gaat niet van 
hier,  Hij blijft bij mij, ik wil Hem ook niet laten 
gaan.  Zijn arm zal mij uit liefde,  zachtmoedig 
en met grote tederheid omvatten;  Hij zal mijn 
bruidegom blijven;  ik wil Hem hart en ziel 
toewijden.  Ik weet het zeker, Hij heeft mij lief,  
mijn hart bemint Hem ook innig  en zal Hem 
eeuwig eren.  Welke vijand zou mij nu,  bij zo’n 
groot geluk, kunnen kwetsen? Gij, Jezus, bent en 
blijft mijn vriend,  en als ik angstig tot U smeek:  
“Heer, help!”, laat mij dan hulp ervaren!

62. ARiA - tenor
Nu kunt gij, trotse vijanden, schrikken. Wat voor 
vrees kunt ge bij mij oproepen?  Mijn schat, mijn 
toeverlaat is hier bij mij. Gij moogt u nog zo 
grimmig opstellen,  en dreigen mij geheel ten val 
te brengen, ziet hier, mijn Heiland woont in mij.

63. ARiA - sopraan, alt, tenor, bas
Wat kan de angst voor de hel nu met ons doen, 
wat zal ons zonde en wereld doen,  als wij in 
Jezus’ handen zijn?

64. KoRAAL - koor  
Nu bent ge wel gewroken op de horde vijanden, 
want Christus heeft de weerstand van het kwaad 
gebroken. Dood, duivel, zonde en hel  zijn totaal 
verzwakt. Bij God heeft het menselijk geslacht 
zijn plaats.

Bij dit concert zingen mee:
sopranen   Nienke Barbiers, Gerie Battjes, Helma van den Bergh, Laura van Broekhoven, Ingrid Dam, Kaat 
Deprez, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Louise de Groot, Marja Groot, Annemiek Grootendorst, 
Eva	Hermans,	Adry	Hoevenaars,	Plony	Hoogenboom,	Joan	Jongejan,	Marjanne	Laansma,	Willy	de	Lang,	
Elzelina	van	Lent,	Margret	van	der	Maarel,	Beppy	van	de	Meijden,	Alie	Notenboom,	Greta	Oostenbrug,	
Anita	Rocchi,	Willy	Schats,	Tineke	Schoonakker,	Esmeralda	van	der	Schrier,	Tynke	Siegersma,	Jolanda	
Verweij, Josien Woudstra, Joke van Zanten

Alten   Marike van Balen, Joyce Beumer, Mariet Biever, Josje Boiten, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry 
Buijs, Danielle Dekker, Diet Draisma, Mariska Dotsch, Cécile Fassaert, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, 
Reina Hollestelle, Rietje de Jager, Agnes de Jong, Mieke van der Kuij, Marian van Loenen, Flora Lubbe, 
Adèle	Nieuweboer,	Jeanine	Pasman,	Christien	Rodenburg,	Hannah	Romeyn,	Wies	Rood,	Gea	Stigter,	Toos	
Thoolen,	Albertien	van	der	Velde,	Annelieke	Verkerk,	Marga	Vintges,	Pietje	Visser,	AnneMichelle	Wiersma,	
Linda van Wijnbergen, Susanne Wilmer, Netty Zegers, Sanny de Zoete, Mireille Zwaan

Tenoren   Arie van den Bergh, Jaap Boon, Nico Bouman, Bert van den Braak, Guido Buitendijk,Hans Geers, 
Kees	de	Graaff,	Frank	de	Kiefte,	Sander	Siebenga,	Embert	van	Tilburg,	Ron	Wesenbeek,	Evert	Woudstra

Bassen   Jurjen Battjes, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard Hollestelle, André 
Huijben,	Gerben	Joustra,	Ruud	Leffers,	Rob	te	Lintel	Hekkert,	Bas	Los,	Wytze	Oostenbrug,	Jan	Edo	Otten,	
Aren Roetman, Pieter de Ruyter, Kees Smilde, Willibrord Smit, Paul Visee

Kom zingen bij Cantarella!

Lijkt het u leuk om te zingen in een groot koor, dan is Cantarella wellicht iets voor 

u. Cantarella zoekt nieuwe zangers, met name tenoren. Maar ook sopranen, alten 

en bassen zijn welkom. Vrijblijvend kennismaken kan elke dinsdagavond tijdens de 

repetities van 20.15-22.15 uur in het Voorhuis, Voorstraat 64 in Delft. 

Meer info op onze website: 

www.cantarella.nl

Helpt u Cantarella aan een blijvend podium?
Heeft u genoten van dit concert? Wilt u Cantarella steunen en daarmee ook 

in de toekomst verzekerd zijn van inspirerende koormuziek in Delft?

 Vul het losse formulier in dit boekje in en word donateur!

Als lid van onze koorfamilie houden wij u op de hoogte van onze plannen en 

krijgt u o.a. korting op de toegangskaarten.
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op 13 november 2015 voert 

Cantarella de volgende 

werken uit:

•	 Mis in D-majeur op. 86 van 

Antonín Leopold dvorák

•	 Kemptener Te Deum van 

František Xaver Richter

U bent weer van 

harte welkom!
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Op 12 december 2014 voert Zang- en Oratoriumvereniging  Cantarella vier delen uit van het 
Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach. Een prima manier om in Kerstsfeer te 
 komen en een mooie gelegen heid om kennis te maken met een Delfts koor dat al jaren lang 
garant staat voor kwalitatief goede uitvoeringen van klassieke muziek van bekende en 
 minder bekende componisten.

Cantarella brengt, begeleid door het Dordts Kamerorkest en ondersteund door professionele  solisten (sopraan 
Lauren Armishaw, alt Carla Lana, tenor Seil Kim, bas Drew Santini en organist Eric Koevoets), de delen één, drie, 
vijf en zes van het Weihnachts-Oratorium ten gehore. Deze cantates gaan over de tocht naar Bethlehem, de komst 
van de herders, het bezoek van de wijzen aan Herodes en het feest van Driekoningen. De muziek is soms feeste-
lijk, dan weer plechtig of ingetogen.  Prachtige aria’s  worden afgewisseld door klankrijke koordelen.
Wij hopen dat u op 12 december komt luisteren in de Raamstraatkerk, Raamstraat  76 te Delft. Aanvang van het 
concert is 20.15 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten (kerk € 25,–, voorverkoop € 22,–, jongeren t/m 17 
jaar € 15,–) zijn te  bestellen op www.cantarella.nl of te verkrijgen via de leden van Cantarella.

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella
Cantarella is een gemengd koor met ongeveer 100 leden. Het koor heeft in Delft en omstreken een  goede naam 
opgebouwd met het uitvoeren van grotere koorwerken, zoals de Matthäus Passion, Elias, Ein  Deutsches Requiem, 
A Child of our time en Orffs drieluik Trionfi. Het koor staat onder leiding van dirigent Johan Sonneveld en heeft 
Ronald Jochems als vaste begeleider bij de repetities.

Johan Sonneveld is sinds 1996 de vaste dirigent van Cantarella. Hij studeerde van 1982 tot 1991 aan het 
Rotter dams Conservatorium. Verder studeerde hij orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek bij Arie J. Keijzer en 
 Barend Schuurman, en koordirectie, eveneens bij Barend Schuurman. Behalve van  Cantarella is Johan  Sonneveld 
dirigent van de Koninklijke Zangvereniging Excelsior in Den Haag en van Sursum Corda te  Rotterdam. Als cantor-
organist is hij verbonden aan de Protestantse Kerk te Barendrecht. Verder verleent hij regelmatig zijn mede-
werking aan cantatediensten en concerten als begeleider, continuospeler en als solist.

Het Dordts Kamerorkest
 Al meer dan dertig jaar verzorgt het Dordts Kamerorkest op een professionele manier de begeleiding van koren. 
Het DKO verzorgt op jaarbasis tussen de 10 en 20 concerten. Kenmerkend is de professionele, persoonlijke en 
 enthousiaste aanpak. De kern van het muziekrepertoire is de barokmuziek. De werken van Johann Sebastian 
Bach vormen daarin een hoogtepunt. Daarnaast worden ook werken uit de klassieke periode, de romantiek en 
werken van meer hedendaagse componisten ten gehore gebracht. Het orkest bestaat uit een vaste kern enthou-
siaste musici die wekelijks repeteren.

12 december 2014 | 20.15 uur | Raamstraatkerk | delft

www.cantarella.nl

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

   Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de steun van de Gemeente Delft en JOA                      
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