Kerstconcert 2020
Zaterdag 19 december - 20:00 uur
Rechtstreeks vanuit de Domkerk in Utrecht
Uitvoerenden: Groot Omroepkoor en leden van
het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Benjamin Goodson,
m.m.v. Lucie Chartin (sopraan), Fabio Trümpy (tenor),
Peter Duyster (bas) en Jan Hage (orgel).
Presentatie: Ab Nieuwdorp
Programma
Sweelinck - Cantiones sacrae: Magnificat
Bach - Cantate no.61 ‘Nun komm, der Heiden Heiland’
Pearsall - In dulci jubilo
Bach - Air uit Orkestsuite no.3
Gabrieli / Olson - Sacrae symphoniae: Beata es, virgo Maria
Mendelssohn/ Willcocks - Hark! The herald angels sing *
Joubert - There is no rose of such virtue
Howells - Sing lullaby
Park - O magnum mysterium
Gruber - Stille nacht *
Gabrieli - Canzoni et sonate: Canzon no.3
Rutter - What sweeter music
Trad./ Willcocks - Komt allen tezamen *
Meezingen? Van de liederen met een * vind je op de volgende pagina de liedteksten.

Te horen op NPO Radio 4 en
te zien op nporadio4.nl/live
Aanvang radio-uitzending:
19:00 uur (voorprogramma)
Start live concert: 20:00 uur

Liedteksten
Meezingen? Geen probleem! Van de liederen die zijn gemarkeerd met een * vind je hieronder de teksten.
Zo kun je thuis het kerstconcert echt meevieren.
Hark! The herald angels sing

Stille Nacht

Komt allen tezamen

Hark! the herald angels sing
Glory to the new-born King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled!
Joyful, all ye nations, rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem!
Hark! The herald angels sing
Glory to the new-born King!

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

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 (3x)
die Koning

Christ, by highest heaven adored
Christ, the everlasting Lord
Late in time behold him come
Offspring of the Virgin’s womb
Veiled in flesh the Godhead see
Hail th’incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel!
Hark! The herald angels sing
Glory to the new-born King!
Hail! The Heaven-born Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all he brings,
Risen with healing in his wings.
Mild he lays his glory by,
Born that man no more may die,
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
Hark! The herald angels sing,
Glory to the newborn King!

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge’U rijkdom ontzegd,
wordt Ge’op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,
vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

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 (3x)
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 (3x)
die Koning

Meer kerst op NPO Radio 4
Live uitzending gemist? Het NPO Radio 4 Kerstconcert is op 24 december te zien via NPO 2 Extra en na
afloop ook terug te zien op de website van NPO Radio 4. Kijk voor meer informatie en nog meer kerstmuziek
op nporadio4.nl/kerst.

