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Wij komen tezamen
Wij komen tezamen, onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem
Christus geboren zingen d'engelenkoren

Stille Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus, Dominum

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

Drie wijzen met wierook, kwamen er van verre
Zij volgden zijn sterre naar Betlehem
Herders en wijzen komen Jezus prijzen
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus, Dominum

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Ook wij uitverkoren, mogen U begroeten
En kussen Uw voeten Emmanuël
Wij willen geven, hart en geest en leven
Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus, Dominum
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Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer!
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer;
Kyrieleis.

Laudate
Wij komen tezamen
Gloria sei dir gesungen
O Jezuken zoet
Joy to the world
Hark! The Herald angels sing
Weihnachtsresponsorien 1 t/m 3
L’Adieu des Bergers
Hallelujah

Intrede: Nystedt
Samenzang
Bach
Bach
Trad.
Mendelssohn
M. Haydn
Berlioz
Händel

Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij,
Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij!
Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht;
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht;
Kyrieleis.

uit: The Messiah

D' herders op de velden hoorden een nieuw lied;
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar;
Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar;
Kyrieleis.
D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende goud.
't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt;
Kyrieleis.

Instrumentaal intermezzo

Paul Huijts, piano

Samenzang
Cuypers
Trad. (Boheemse melodie)
Trad.
Holst
Hopkins

Nu zijt wellekome
Transeamus
Wees welkom, hemels Kindeke
Coventry Carol
In the bleak midwinter
We three kings

Vocaal intermezzo

Rob Meijers, countertenor

J. Haydn

Vollendet ist das grosse Werk
uit: Die Schöpfung

Stille Nacht

Samenzang

Met dank aan:

Gruber / arr. Reinecke

Vrije gave
z.o.z.
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2015!

Volgend concert : ´Die Schöpfung´ van Joseph Haydn
Zou u graag een keer de Schöpfung van Haydn willen zingen?
Kom dan naar een repetitie en maak kennis met de dirigent en de leden van het
Toonkunstkoor Maastricht. Vanaf zaterdag 10 januari tot en met de uitvoering, die gepland
staat in het weekeind van 25/26 april 2015, zal het koor dit werk instuderen. Projectleden
zijn ook welkom. Het koor, onder leiding van Rob Meijers, repeteert iedere zaterdagochtend
van 10.15 tot 12.30 uur. Vul onderstaande antwoordstrook in of stuur een e-mail naar
toonkunstkoormaastricht@hotmail.com.
Wilt u vriend of donateur worden?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Vul uw naam en adres in op onderstaande
antwoordstrook of stuur een e-mail naar toonkunstkoormaastricht@hotmail.com.
Meer informatie
Zie voor meer informatie over het koor, het repertoire, uitvoeringen en mogelijkheden om ons
te ondersteunen:

www.toonkunstkoormaastricht.nl
Subsidiënt:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook
Ondergetekende,
Naam: ................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................
Telefoon.............................................................................................................................
E-mail................................................................................................................................
wil graag:
zingen in het koor als sopraan, alt, tenor, bas
projectlid worden
vriend of donateur worden

Geef s.v.p. aan wat van
toepassing is. Wij nemen binnen
enkele weken contact met u op.

GEEF DEZE ANTWOORDSTROOK NA AFLOOP VAN HET CONCERT AF BIJ DE
UITGANG VAN DE KERK OF VERSTUUR PER POST NAAR HET TKM
SECRETARIAAT JANSKAMPERSTRAAT 11, 6166 ES GELEEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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