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Programma  
 

BBG A Christmas Intrada David Rowel 

Samenzang Komt allen tezamen NCP 55 

GOOG + BBG Shepherd’s Farewell (l’Adieu des Bergers) Berlioz NCP 82 

BBG The New Born Babe Bruce Broughton 

GOOG A Hymn to a Virgin Benjamin Britten 

GOOG Oh what a wonder (”Shcho to za predivo”) Vasyl Barvinsky 

BBG God, rest ye merry gentlemen arr. Leslie Condon 

Samenzang In de stad van koning David NCP 63 

Intermezzo Oh what a wonderful carol piano 

Samenzang Stille Nacht NCP 70 

GOOG + BBG Sanctus Karl Jenkins 

GOOG + BBG Benedictus Karl Jenkins 

BBG Shepherd’s Pipe Carol John Rutter 

GOOG + BBG Agnus Dei Karl Jenkins 

GOOG God shall Wipe away all tears Karl Jenkins 

BBG Feliz Navidad José Feliciano 

GOOG + BBG O Holy Night A. Adam, NCP 62 

Samenzang The first Noel NCP 78 

BBG + GOOG The Kingdom Triumphant Eric Ball 

  



 

 

 

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

De hemelse eng ‘len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak 
Spoeden ook wij ons met eerbied ‘ge schreden 
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning  
 

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe  
neem onze liefde in genade aan U, 
die ons liefhebt U behoort ons harte 
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning 

In de stad van koning David 
In de stad van koning David 
met een stal als onderdak 
Ziet een moeder naar haar kindje 
liggend in een voederbak’ 
’t Is Maria die ons bracht 
Jezus in de winternacht 
 
Hij is groot en is verheven 
is een pasgeboren kind 
Is in hooi en stro gelegen 
waar Hij dieren bij zich vindt 
God getrouw aan al de zijnen 
Wordt de Kleinste van de kleinen 
 
Jezus, blijf maar bij ons leven 
met uw kinderlijke geest 
doe ons danken, doe ons delen 
voer ons naar Gods eeuwig feest 
Kindje dat Maria baarde 
Maakt het licht alom op aarde 

Stille Nacht 
Stille nacht, Heilige nacht, 
Davids zoon lang verwacht 
die miljoenen eens zaligen zal, 
werd geboren in Bethlehems stal, 
Hij der schepselen heer 
 
Hulp ’loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw, zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge Uw rijkdom ontzegd, 
werd Ge in stro en in doeken gelegd, 
Leer me U danken daarvoor! 
 
Stille nacht, Heilige nacht, 
Heil en vree wordt gebracht,  
aan een wereld verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij de eer! 

First Noël 
De first Noël, heeft een engel verteld, 
Aan eenvoudige herders die sliepen in ’t veld. 
Zij waren in het veld in die wondere nacht 
Toen het kind werd geboren, dat vrede bracht 
 
Noël, Noël, Noël, Noël, 
Hij is de koning van Israël. 
 
Zij gingen op weg en zagen een ster 
die verscheen in het oosten zo hoog en zo ver. 
Zij volgden zijn licht zo stralend en zacht 
en ze vonden de koning die vrede bracht. 
 
Noël, Noël, Noël, Noël, 
Hij is de koning van Israël. 


