Dagkoor Baarn presenteert “De kerstkeuze van Fred Butter” - Thuis meezingen in 2020
******** *******************************************
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 (3x), 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 (3x), die koning.
Drie wijzen met wierook kwamen eens van verre,
zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herder en wijzen komen Jezus prijzen.
Komt, laten wij aanbidden (3x), die koning.
******** *******************************************
DE HERDERTJES LAGEN BIJ NACHTE
De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't liep tegen het nieuwe jaar
Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneên
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde
van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
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het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen ter weiden
hun schaapkens aan d`engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.
******** *******************************************
EER ZIJ GOD IN DEZE DAGEN
Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo (2x)
Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelsis Deo (2x)
******** *******************************************
MIDDEN IN DE WINTERNACHT
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen Christus is geboren!
******** *******************************************
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O DENNEBOOM
O denneboom, o denneboom
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in 't bos zien staan
Toen zaten er geen kaarsjes aan
O dennenboom, o dennenboom
Wat zijn uw takken wonderschoon
O denneboom, o denneboom
Wat wil uw kleed mij leren
Gij bloeit en groeit te allen tijd
en toont ons uw standvastigheid
O dennenboom, o dennenboom
dat wil uw kleed mij leren
O denneboom, o denneboom
Ik houd u trouw in waarde
Gij hebt zo vaak in Kerstmistijd
Door zoveel schoons mijn hart verblijd
O dennenboom, o dennenboom
standvastig in de aarde

******** *********************************************
Intermezzo: "Maoz Tzur"

Een nieuwe beiaardcompositie van onze koorpianist Mathieu Daniël
Polak, in thema van Chanoeka (het Joodse lichtfeest in december). De
compositie is gebaseerd op een melodie die Benedetto Marcello in 1724
in opdracht van een synagoge in Italië maakte.
Voor Dagkoor Baarn speelt Mathieu op de piano vanuit zijn huiskamer een voorproefje
van het eerste deel van dit carillonlied.
******** *********************************************
DIT IS DE NACHT
O Holy Night – vertaling: Fred Butter
Dit is de nacht, de nacht van hoop en luister
Waar in het donker de nacht zicht verdicht
Straks wijst de ster de weg ons in het duister
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En wendt de aarde zich weer naar het licht
Ons hart vol hoop, gericht op een nieuw leven
Want ginder breekt de morgenstond al aan
Hoor ons gebed: Laat engelenkoren zingen
Luister, o Heer
Want het donker maakt mij bang.
O, hoor mij Heer,
De nacht duurt al zo lang.
Diep in ons hart wordt nu de hoop geboren
De wapens weg want de strijd is voorbij
Reeds in de verte gloeit het ochtendgloren
De dag breekt aan in een gloednieuwe tijd.
De morgenster verlicht een dag van vrede
Ik zing van hoop en liefde in dit lied
Hoor mijn gebed, laat alle pijn verdwijnen
Want luister, o Heer,
Blijf toch hier, verlaat mij niet
Want hoor ons Heer,
Verlaat ons nimmermeer
******** *********************************************
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT!

Originele Duitse tekst ( 6 coupletten): Joseph Mohr
Muziek gecomponeerd op 24 december 1818 door Franz Xaver Gruber
Oorspronkelijke zetting: twee zangstemmen met gitaarbegeleiding
Van de zes coupletten zijn in de afgelopen 100 jaar veel vertalingen verschenen. In het
Nederlands/Vlaams bestaan meerdere sterk van elkaar verschillende ‘officiële’ versies.
Fred Butter koos daaruit voor Dagkoor Baarn de drie onderstaande coupletten:
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
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Stille nacht, heilige nacht!
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Herders houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.
Stille nacht, heilige nacht!
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het kindje 't hoogheilige paar
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar
Slaap in hemelse rust,
Slaap in hemelse rust.
********* *********************************************

Dagkoor Baarn en Fred Butter wensen u liefdevolle Kerstdagen toe.
Moge het nieuwe jaar 2021 u gezondheid en een vredig hart brengen.
FELIZ NAVIDAD

–

tekst Astrid Bleys 2020

Een vredige Kerst, een vredige Kerst, een vredige Kerst
Maak licht en breng liefde, zie om naar elkaar
Een vredige Kerst, een vredige Kerst, een vredige Kerst
Maak licht en breng liefde, toost op ’t nieuwe jaar!
In licht en liefde een bijzonder Kerstfeest
In licht en liefde een bijzonder Kerstfeest
In licht en liefde een bijzonder Kerstfeest, vind de vrede in je hart!
********* *********************************************
Idee: Dagkoor Baarn, in het coronajaar 2020
Samenstelling: Fred Butter en Astrid Bleys
Pianobegeleiding: Mathieu Daniël Polak
♪♫♬♪ Met dank aan: alle vogeltjes in de volière van de buurman, die ondanks alles altijd
opgewekt door de lastminute home-opname van de piano heen blijven fluiten ♪♫♬♪♪♫
www.dagkoorbaarn.nl
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