
  



 
 
 
 
 
 
 
 

AMICI DI SOLI 
 

Vrienden van klassieke-koormuziek en -zang 
 
De stichting Amici di Soli is opgericht om het luisteren en beoefenen van de klassieke 
koormuziek en de klassieke zang te ondersteunen en te bevorderen. 
We willen alle mogelijkheden benutten om een breder publiek te enthousiasmeren om 
zowel actief als passief van deze kunstvormen te genieten. Om uitvoerenden en luisteraars 
er een aanstekelijk plezier aan te laten beleven, hen te inspireren en zowel nu als in de 
toekomst een blijvend mooie ervaring te schenken. 
Dit realiseren we door het (doen) organiseren van concerten en andere evenementen op 
dat terrein, waarbij qua regio de focus op West-Friesland ligt en in het bijzonder op Hoorn. 
Zoals haar naam al aangeeft heeft Amici di Soli daarbij een bijzondere band met het 
oratoriumkoor Soli Deo Gloria. 
 
Voor de komende concerten in het 100-ste jubileumjaar 2018 van ‘Soli’ wil Amici di Soli 
daarom ook bijzonder actief zijn als fondsenwerver. We hebben daarbij al enig succes 
geboekt, maar er zijn zeker nog meer financiële middelen nodig! Daarom zoeken wij 

betrokken Jubileumdonateurs! We vragen belangstellende donateurs dan ook contact 

met Reinald van der Meer op te nemen: 
Per mail  : donateurs@amicidisoli.nl 
Telefonisch  : 06-53795942 
 
Website    : www.amicidisoli.nl 
Bankrelatie Rabobank, IBAN : NL49 RABO 0314 1989 54 
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Geachte bezoekers,  
 
Het thema van Herberg Hoorn is dit jaar: ‘Stad van Ontmoeting’. 
Op dit moment vindt er een breed palet aan optredens plaats in de 
stad. Wat fijn dat u ervoor gekozen heeft om elkaar hier te 
ontmoeten, in deze prachtige feestelijke Oosterkerk. 
Ik heet u namens het koor dan ook van harte welkom. 
Het Weihnachtsoratorium brengt tegen kerst in menig huis 
vreugde en vrolijkheid: 
Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage. Bach zet het oerverhaal 
van kerst om in een prachtig totaal waarin het licht de duisternis opheft. 
In dit boekje treft u een beschrijving van het werk aan. 
 
De uitvoering van het volledige oratorium neemt bijna drie uur in beslag. Dat zou voor de 
uitvoerenden en waarschijnlijk ook voor u een te zware belasting zijn. Daarom is er voor 
gekozen om deel 4 niet uit te voeren en van deel 5 alleen het openingskoor ten gehore te 
brengen. We hebben als koor het Weihnachtsoratorium met hart en ziel ingestudeerd en 
we hopen dat u er net zoveel genoegen aan beleefd als wij tijdens de repetities. 

Ik wens u een aangenaam concert toe. 
Wil Eiting, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is uw mobiele telefoon uitgeschakeld? 
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De Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is opgericht op 16 december 1918 na een fusie van 
twee christelijke, gemengde zangverenigingen. Het repertoire bestaat uit muziekstukken 
voor solisten, koor en orkest met in z’n algemeenheid een geestelijk karakter. Dat kunnen 
bijvoorbeeld oratoria, cantates en missen zijn. Het koor geeft tot nu toe elk jaar twee 
uitvoeringen in de Oosterkerk te Hoorn. Al gedurende een reeks van jaren voerde het koor 
jaarlijks op Witte Donderdag de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. In 
verband met de beperkte financiële middelen van het koor is ervoor gekozen het werk eens 
in de twee jaar uit te voeren. Het najaarsconcert is heel afwisselend: werken van bekende 
of minder bekende componisten van 1650 tot heden. Volgend jaar viert Soli haar 
eeuwfeest! 
 
 

Dirigent Marcel Joosen studeerde bij Jan 
Pasveer aan het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam en behaalde in 1983 het diploma 
Koordirectie Uitvoerend Musicus. Een jaar 
eerder studeerde hij aan dit conservatorium af 
voor het hoofdvak piano. Hij is werkzaam als 
docent piano, musical en eigentijdse zang. 
Daarnaast is hij artistiek leider van Toonkunst 
Alkmaar, de oratoriumverenigingen Soli De 
Gloria te Hoorn, Stem en Snaren te Enkhuizen 
en het Pauluskoor te Amstelveen. Bij Soli Deo 

Gloria leidt hij de jaarlijkse uitvoering van Bachs Johannes Passion. Van de najaarsconcerten 
van ‘Soli’ noemen wij Mozarts Requiem, het Magnificat en het Requiem van Rutter, De 
Schipbreuk van Wagenaar, de Elias van Mendelssohn en de Cantata Ecologica van Steven 
Hoogenberk. Met projectkoren gaf hij concerten in Boedapest, Berlijn en Praag.  
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Sopraan Caroline Stam studeerde zang aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Erna Spoorenberg en Margreet Honig. Zij 
behaalde zowel het diploma Uitvoerend Musicus als Docerend Musicus 
(cum laude). Daarna werd zij gecoacht door David Pittman-Jennings en 
Brian Masuda. Caroline concerteerde in vele Europese landen. Zij won 
de eerste prijs voor sopraan op de Grimsby International Competition 
for Singers te Grimsby, Groot-Brittannië, en de eerste prijs voor de 
vertolking van het Franse Lied. Zij verleende solistische medewerking 
aan de tiende aflevering van de serie Bach-cantates van Ton Koopman 
en Bachs Johannes Passion met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van 
Veldhoven. Zij soleerde tevens in Ton Koopman's reconstructie van Bachs Markus Passion 
en in Buxtehude's Das Jüngste Gericht met het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir 
onder leiding van Ton Koopman. Caroline is een veelgevraagd soliste in het concert- en 
oratoriumcircuit. Ook bij Soli is zij regelmatig te horen geweest, o.a. in de Johannes Passion. 
 
Alt Martine Straesser begon haar opleiding aan het Sweelinck 
conservatorium te Amsterdam waar ze studeerde bij Charles van Tassel. 
Vervolgens studeerde zij twee jaar aan de Royal Scottish Academy te 
Glasgow waar ze haar Masters degree in opera behaalde. Hierna was ze 
een seizoen lid van de Operastudio Nederland. Al tijdens haar studie 
maakte Martine haar operadebuut in Il trionfo di Camilla van Bononcini. 
In Engeland en Schotland was zij te horen in o.a. Carmen, Le Nozze di 
Figaro en Hänsel und Gretel. Vorig jaar was Martine te horen als derde dame in Mozarts 
Zauberflöte bij Opera Classica op diverse plaatsen in Duitsland. 
Op het concertpodium zong Martine o.a. bij het Brabants orkest (Three Shakespeare Songs 
van Ton de Leeuw en Die Fledermaus) en de Nederlandse Bachvereniging (Händels Israel in 
Egypt o.l.v. Paul mc Creesh) en verder bij orkesten als Holland Symfonia en het Gelders 
orkest. Recent was zij te gast bij het Zeeuws Orkest voor enkele uitvoeringen van het 
Requiem van Verdi. Martine is een veelgevraagd soliste bij oratoriumverenigingen in het 
hele land. Haar repertoire is daarin zeer uitgebreid. Naast de bekende werken van Bach, 
Mozart en Händel was zij ook te horen in The Dream of Gerontius en The Musicmakers van 
Elgar. 
 
De tenor Robbert Overpelt begon zijn muzikale ontwikkeling als koorknaap in het Noord-
Hollands Jongenskoor, waardoor hij op jonge leeftijd al bekend raakte met klassiek muziek. 
In 1986 zong hij voor het eerst de Evangelistenpartij in een serie 
uitvoeringen van de Matthäus Passion. Naast zijn studie 
bedrijfseconomie studeerde hij acht jaar intensief solozang bij Max van 
Egmond. Na deze studieperiode volgde hij lessen bij Kurt Equiluz in 
Wenen, bij Peter Kooy in Duitsland en momenteel wordt hij gecoacht 
door Margreet Honig in Amsterdam. Robbert Overpelt ontwikkelde zich 
in zeer snel tempo tot één van de meest gevraagde oratoriumzangers in 
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Nederland, maar treedt ook internationaal veelvuldig op, met name in Duitsland. Hoewel 
zijn repertoire vele stijlperioden omvat, geniet hij de meeste bekendheid als vertolker van 
barokmuziek. Zo werkte hij met dirigenten als Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Hermann 
Max, Charles de Wolff, Matthias Janz en vele anderen. Ook trad hij op in de VARA Matinee 
onder leiding van Edo de Waart. Voorts werkte hij mee aan verschillende radio- en 
televisieopnamen en is hij inmiddels te horen op diverse cd-opnamen. 
 

Bas Matthijs Mesdag is een veelzijdige zanger met een oratorium- en 
opera carrière die hem bracht naar Duitsland, België, Frankrijk, 
Finland, Engeland en Japan. Na te zijn afgestudeerd aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Margreet Honig, vervolgde Matthijs 
Mesdag zijn opleiding aan de ‘Britten Pears School for advanced 
musical studies’ in Aldeburgh, GB, bij Diane Forlano, Sarah Walker en 
Anthony Rolfe Johnson. Daarna werd hij gecoacht door David Pittman 
Jennings te Parijs. In het oratoriumvak heeft hij inmiddels ruimschoots 
zijn sporen verdiend. Hij zong reeds alle grote Bach-werken en vele 
cantates, maar ook werken als de Elias en Paulus van Mendelssohn, A 

child of our time van Tippet of de Polni Mse van Martinu. Sinds de oprichting in 1992 maakt 
hij als ensemblezanger en solist deel uit van het Amsterdam Baroque choir o.l.v. Ton 
Koopman. Met dit ensemble is hij op cd te beluisteren als bassolist in Mozart’s 
Krönungsmesse en Vesperae Solennes de Confessore.Sinds 1994 verzorgt hij liederenrecitals 
voor de vereniging ‘Vrienden van het Lied’ in samenwerking met de pianist Vaughan 
Schlepp. Matthijs is een regelmatig terugkerende gast bij de uitvoeringen van Soli. 

 

Het Nederlands Begeleidingsorkest heeft zich volledig toegelegd op het begeleiden van 
koren en solisten. Het orkest, dat geheel bestaat uit professionele musici, werd begin jaren 
negentig opgericht, en werkte aanvankelijk alleen in het midden en oosten van het land. 
Inmiddels hebben koren en solisten uit het hele land het Nederlands Begeleidingsorkest 
ontdekt. Vakmanschap en bevlogenheid kenmerken het Nederlands Begeleidingsorkest. 
Recensenten, dirigenten en koorbesturen loven de professionaliteit van het orkest en de 
toegewijde houding van de musici. Samen met het koor vormt dit orkest een team, waarbij 
één ding voorop staat: het presenteren van een inspirerend concert dat in harmonieuze 
samenwerking is voorbereid.  
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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Johann Sebastian Bach begon zijn 
professionele loopbaan als organist. Later 
trad hij ook in dienst bij vorsten als 
kapelmeester. Hij heeft een veelheid aan 
werken geschreven, zowel wereldlijk als 
religieus, instrumentaal en vocaal. Daarvan 
zijn onder andere de Passionen, het 
Magnificat en ook zijn cantates bekend bij 
een groot publiek. Dit zijn muziekstukken die 
tijdens de kerkdiensten op zon- en 
feestdagen werden uitgevoerd. Ook werden 
er cantates gecomponeerd ter gelegenheid 
van bijzondere gebeurtenissen zoals de 
ambtsaanvaarding van de nieuwe 
gemeenteraad, begrafenissen of koninklijk 
bezoek. 
In 1723 kwam hij in Leipzig in dienst als 
Cantor. Hiermee had hij de supervisie over het gehele muzikale gebeuren in de stad Leipzig 
en vooral over de muziek in de verschillende kerken. Één van zijn taken was het schrijven 
van cantates. 
 

Weihnachts-Oratorium 
Het Weihnachtsoratorium (BWV 248) (Oratorium Tempore Nativitatis Christi) is een 
oratorium, bestaande uit zes afzonderlijke, maar inhoudelijk verbonden werken, soms 
aangeduid als cantates, geschreven voor de periode van Kerst 1734 tot en met 
Driekoningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het Evangelie volgens Lucas en het 
Evangelie volgens Mattheüs en waarschijnlijk geschreven door librettist Picander 
(pseudoniem van Christian Friedrich Henrici), de vaste tekstdichter van Bach. 
 

Het Weihnachts-Oratorium ontstond in dezelfde periode als de twee andere werken die 
Bach als oratorium aanduidde: het Himmelfahrtsoratorium (BWV 11) en het Osteroratorium 
(BWV 249). Deze drie oratoria hebben een doorlopende actie gemeen. In het 
Osteroratorium wordt dit bereikt door de introductie van een quasi-dramatisch spel van 
mensen die 'live' verslag doen van de Opstanding en de emoties die dat bij hen veroorzaakt. 
In het Weihnachts- en Himmelfahrtsoratorium is er een verteller, de evangelist. In alle drie 
werken maakt Bach gebruik van composities uit voorgaande jaren: het Osteroratorium 
kwam voort uit één enkele verjaardagscantate (Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr 
Sorgen, BWV 249a), waarvoor, naast het gebruik van een andere tekst, de aria's en het koor 
werden bewerkt en nieuwe recitatieven werden gecomponeerd; het Weihnachts- en 
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Himmelfahrtsoratorium werden samengesteld uit verschillende werken van verschillende 
soort. 
 

Toen Bach het Weihnachtsoratorium componeerde had hij waarschijnlijk de populaire 
voorbeelden van de Weihnachtshistorien van Sebastian Knüpfer (Von Himmel hoch da 
komm ich her) en Johann Schelle (Actus musicus auf Weyh-Nachten) voor ogen. Een 
belangrijke voorloper van de Weihnachtshistorien van Knüpfer en Schelle was de Historie 
der Geburt Christi (SWV 435) die Heinrich Schütz in 1664 schreef. Ook tijdgenoten van Bach 
schreven Kerstoratoria, zoals Johann Heinrich Rolle (Oratorium auf die Geburt unsers 
Heilandes Jesu Christi) en Carl Heinrich Graun (Oratorium in Festum Nativitatis Christi). 
 

Een aanzienlijk aantal delen van het Kerstoratorium zijn parodieën van eerder 
gecomponeerde wereldlijke cantates: 

• Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! (BWV 214) 
Felicitatiecantate voor de Verjaardag van Keurvorstin-Koningin Maria Josepha op 8 
december 1733, daaruit de oratoriumdelen 1, 8, 15, 24. 

• Laßt uns sorgen, laßt uns wachen. Herkules auf dem Scheidewege (BWV 213) 
cantate voor de verjaardag van de Keurprins Friedrich Christian op 5 september 1733, 
daaruit de oratoriumdelen 4, 19, 29, 36, 39, 41. 

• Een verloren geestelijke cantate (BWV 248a) voor een niet bekende bestemming, daaruit 
de oratoriumdelen 54, 56, 57, 61-64. 

• Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen (BWV 215), hieruit het oratoriumdeel 47. 

• een verloren cantate, hieruit het oratoriumdeel 51. 

• Lasset uns nun gehen gen Bethlehem en Wo ist der neugeborne König zijn mogelijk 
bewerkingen van Ja nicht auf das Fest en Pfui dich, wie fein zerbrichst du den Tempel uit 
de (verloren gegane) Markus-Passion uit 1731. 

De eerste vier delen van het oratorium zijn dus vooral gebaseerd op de drie wereldlijke 
cantates, de vijfde is vrijwel helemaal origineel en de zesde is op een enkele, verloren 
gegane kerkcantate gebaseerd. Met het opnemen van grote delen uit de drie 
(gelegenheids)cantates in het Kerstoratorium kon Bach ze tevens verduurzamen. 
Belangrijke redenen voor Bach om deze cantates te kiezen waren de kwaliteit ervan en het 
feestelijke karakter, dat eenvoudig te vertalen was naar het Kerstverhaal. 
 

Het werk is in 1734 ontstaan. Dat bewijst de datering op de autograaf en de bewaard 
gebleven eerste druk. Die eerste druk geeft ook uitsluitsel over de plaats en tijd waar het 
werk werd uitgevoerd. Deel 1 werd Frühe (d.i. in de ochtend) zu St. Nicolai, de hoofdkerk 
van Leipzig, uitgevoerd, waar hoofddominee Deyling predikte, en Nachtmittage zu St. 
Thomae. De volgende dag was de situatie omgekeerd: deel 2 werd 's morgens in de 
Thomaskerk uitgevoerd en 's middags in de Nikolaikerk. Deel 3 en 5 verliepen 
overeenkomstig de gewone zondagen: slechts één uitvoering, en die was in de Nikolaikerk. 
De delen 4 en 6, voor feestdagen – Nieuwjaarsdag (Besnijdenis) en Driekoningen – zijn weer 
tweemaal uitgevoerd: 's morgens in de Thomas- en 's middags in de Nikolaikerk. 
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In 1734 viel de zondag na Kerst op de 2e Kerstdag, en daarom is er geen speciaal deel voor 
deze zondag. Hieruit blijkt de toen geldende praktijk: een componist schreef niet met de 
gedachte een kunstwerk te schrijven dat voor altijd gebruikt moest worden, maar hij ging 
uit van de eisen van het moment. Een oratoriumdeel voor deze zondag werd daarom niet 
achter de hand gehouden voor toekomstig gebruik. Evenmin kon deel 5 (de zondag na 
Nieuwjaar) weggelaten worden in jaren zonder een zondag na Nieuwjaar: qua inhoud is dat 
deel onmisbaar. 
 
Bron: Wikipedia 
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Tekst en vertaling 
 

Eerste deel - Voor de eerste Kerstdag 
Lukas 2 : 1 en 3 - 7 

   

1. Koor 
   

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! 

 Juicht nu en jubelt! Komt, prijst deze 
dagen, 
roemt wat heden d'Allerhoogste heeft 
gedaan. 
Weest niet bevreesd en staakt uw 
klagen 
heft nu uw lofzang vol vrolijkheid aan!  
Dient de Allerhoogste met luisterrijke 
koren.  
Laat ons de naam van de Koning 
vereren. 

   

2. Recitatief - 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 David, 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. 

 En het geschiedde in die dagen, dat er 
een bevel uitging van keizer Augustus, 
dat in het gehele rijk een volkstelling 
moest worden gehouden. En allen 
gingen op reis om zich in te laten 
schrijven, ieder naar zijn eigen stad. 
Ook Jozef vertrok van Galilea, uit de 
stad Nazareth, naar het Joodse land, 
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 
   

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. 

 Nu zal mijn liefste bruidegom, 
nu zal de held uit Davids stam 
tot troost, tot heil der aarde 
eens geboren worden. 
Nu zal de ster uit Jacob schitteren 
zijn straal breekt nu al door. 
Kom, Sion, en staak het wenen 
jouw heil rijst hoog op. 
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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. 

 Sion, houd je bereid, met teder 
verlangen 
de schoonste, de liefste weldra bij je te 
zien. 
Je wangen moeten vandaag veel 
mooier stralen,  
haast je, de bruidegom verlangend te 
beminnen. 

   

5. Koraal 
   

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. 

 Hoe zal ik u ontvangen 
en hoe ontmoet ik u? 
O verlangen van de hele wereld 
o sieraad van mijn ziel! 
O Jezus, licht mij zelf  
met de fakkel bij, 
zodat ik wat u behaagt 
kan zien en weten. 

   

6. Recitatief - tenor 
   

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. 

 En zij baarde haar eerste zoon en 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem 
in een kribbe, omdat voor hen geen 
ruimte was in de herberg. 

   

7. Koraal en recitatief; beurtzang sopraan en bas 
   

Sopran: Er ist auf Erden kommen arm, 
Bass: Wer kann die Liebe recht 
erhöhn, die unser Heiland für uns 
hegt? 
Sopran: daß er unser sich erbarm, 
 
Bass: Ja, wer vermag es einzusehen, 
wie ihn der Menschen Leid bewegt? 
Sopran: und in dem Himmel mache 
reich 
Bass: Des Höchsten Sohn kommt in 
die Welt, weil ihm ihr Heil so wohl 
gefällt: 
Sopran: und seinen lieben Engeln 
gleich. 
Bass: So will er selbst als Mensch 
geboren werden. 
Sopran: Kyrieleis! 

 Sopraan: Hij is arm ter wereld 
gekomen 
Bas: Wie kan de liefde nog vergroten 
die onze Heiland voor ons voelt? 
Sopraan: om zich over ons te 
ontfermen, 
Bas: Ja, wie kan het doorgronden hoe 
hem het leed van de mensen treft? 
Sopraan: en ons in de hemel rijk te 
maken, 
Bas: De zoon van de hoogste komt ter 
wereld omdat hem haar heil zo ter 
harte gaat. 
Sopraan: en gelijk aan zijn lieve 
engelen. 
Bas: Daarom wil Hij zelf als mens 
geboren worden. 
Sopraan: Kyrieleis! 
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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. 

 Grote Heer, o sterke Koning, 
lieve Heiland, o hoe gering 
acht Gij de aardse pracht! 
Hij, die de ganse wereld onderhoudt, 
haar pracht en rijkdom heeft gescha-
pen, moet in een harde kribbe slapen. 

   

9. Koraal 
   

Ach mein herzliebes Jesulein, 
mach' dir ein rein sanft Bettelein, 
zu ruhn in meines Herzens Schrein, 
dass ich nimmer vergesse dein. 

 Ach mijn allerliefste Jezus, 
maak een heel zacht bedje voor jezelf, 
om te rusten in de schrijn van mijn hart, 
opdat ik je nooit vergeet. 

 
Tweede deel - Voor de tweede Kerstdag 

Lukas 2 : 8 - 14 
   

10.  Sinfonie - orkest   
   

11.  Recitatief - tenor   
   

Und es waren Hirten in derselben 
Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und siehe, des Herren Engel 
trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herren umleuchtete sie, und sie 
fürchten sich sehr. 

 En er waren herders in diezelfde 
landstreek, die zich ophielden in het 
veld, en des nachts hun kudde 
bewaakten. Opeens stond een engel 
des Heren bij hen en de heerlijkheid 
des Heren omstraalde hen, en zij 
werden zeer bevreesd. 

   

12.  Koraal   
   

Brich an, o schönes Morgenlicht, 
und laß den Himmel tagen! 
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, 
weil dir die Engel sagen: 
daß dieses schwache Knäbelein 
soll unser Trost und Freude sein, 
dazu den Satan zwingen  
und letztlich Frieden bringen. 

 Breek aan o helder morgenlicht 
en laat de hemel dagen! 
Gij, herdersvolk schrik niet, 
omdat de engelen u zeggen, 
dat dit zwakke jongetje 
ons tot troost en vreugde zal zijn, 
dat het de Satan zal bedwingen  
en eindelijk vrede zal brengen. 

   

13.  Recitatief – tenor en sopraan   
   

Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, siehe, ich 
verkündige euch große Freude, die 
allem Volke widerfahren wird. Denn 
euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. 

 En de engel sprak tot hen: 
Wees niet bang, zie, ik verkondig jullie 
grote vreugde, die heel het volk ten 
deel zal vallen: voor jullie is vandaag 
de Heiland geboren,  
namelijk Christus de Here, in de stad 
van David. 
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14.  Recitatief - bas   
   

Was Gott dem Abraham verheißen, 
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt 
erweisen. Ein Hirt hat alles das zuvor 
von Gott erfahren müssen. Und nun 
muß auch ein Hirt die Tat, was er 
damals versprochen hat, zuerst erfüllet 
wissen. 

 Wat God Abraham beloofde, daarvan 
toont Hij nu het koor van herders de 
vervulling. Een herder heeft dit alles 
destijds van God vernomen. En nu 
mag ook een herder als eerste weten, 
dat de belofte van eertijds nu in 
vervulling is gegaan. 

   

15.  Aria - tenor   
   

Frohe Hirten, eilt, ach eilet, 
eh' ihr euch zu lang‘ verweilet, 
eilt, das holde Kind zu sehn! 
Geht, die Freude heißt zu schön, 
sucht die Anmut zu gewinnen, 
geht und labet Herz und Sinnen. 

 Blijde herders, haast je, haast je, 
treuzel niet langer, 
haast je om het lieflijke Kind te zien! 
Gaat, de vreugde is te groot, 
probeer de liefde te winnen, 
ga en laaf je hart en zinnen. 

   

16.  Recitatief - tenor   
   

Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegend. 

 En dit krijg je als teken:  
Je zult een Kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggende in een kribbe. 

   

17.  Koraal   
   

Schaut hin, dort liegt im finstern Stall, 
dess‘ Herrschaft gehet überall. 
Da Speise vormals sucht‘ ein Rind,  
da ruhet jetzt der Jungfrau'n Kind. 

 Kijk, daar ligt in de donk're stal, wiens 
heerschappij alles te boven gaat. Waar 
eerst een rund zijn voedsel zocht, daar 
rust nu het kind van de maagd. 

   

18.  Recitatief - bas   
   

So geht denn hin, ihr Hirten, geht, 
dass ihr das Wunder seht; 
und findet ihr des Höchsten Sohn 
in einer harten Krippe liegen: 
so singet ihm bei seiner Wiegen 
aus einem süßen Ton 
und mit gesamtem Chor 
dies Lied zur Ruhe vor. 

 Dus ga dan heen, jullie herders, ga, 
opdat jullie het wonder zien;  
en vind de Zoon van de Allerhoogste  
liggend in een harde kribbe. 
Zing dan bij het wiegen  
op zoete toon 
en met het gehele koor 
dit wiegeliedje. 

   

19.  Aria - alt   
   

Schlafe, mein Liebster, genieße der 
Ruh, wache nach diesem für aller 
Gedeihen! 
Labe die Brust, empfinde die Lust, 
wo wir unser Herz erfreuen. 

 Slaap, mijn liefste, geniet van de rust, 
en waak daarna over aller  
welzijn. 
Laaf je aan de borst, voel de vreugde, 
waarin ons hart zich verblijdt. 
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20.  Recitatief - tenor   
   

Und alsobald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: 

 En plotseling was er bij de engel een 
grote hemelse legermacht, die God 
loofde en zei: 

   

21.  Koor   
   

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden, und den Menschen ein 
Wohlgefallen. 

 Ere zij God in de hoge, en vrede op 
aarde en in de mensen een 
welbehagen. 

   

22.  Recitatief - bas   
   

So recht; ihr Engel, jauchzt und singet, 
daß es uns heut so schön gelinget! Auf 
denn! wir stimmen mit euch ein, uns 
kann es, so wie euch, erfreu‘n. 

 Welnu gij engelen, juicht en zingt 
omdat het zo’n mooie dag is! 
Komt dan, wij zingen met u mee, 
wij zijn net als u verblijd. 

   

23.  Koraal   
   

Wir singen dir in deinem Heer 
aus aller Kraft: Lob, Preis und Ehr, 
daß du, o lang‘ gewünschter Gast, 
dich nunmehr eingestellet hast. 

 Wij zingen met het engelenheir 
uit alle macht: lof, prijs en eer 
dat U, zo lang verwachte gast, 
uw plaats onder ons hebt ingenomen. 

   
PAUZE 

   
Derde deel – Voor de Derde Kerstdag 

Lukas 2 : 15 - 20 
   

24.  Koor   
   

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 jetzo die Erfurcht 
erweisen, weil unsre Wohlfahrt 
befestiget steht. 

 Hemelse heerser, verhoor ons 
gestamel, laat de zwakke gezangen u 
welgevallig zijn, als uw Sion u met 
psalmen prijst! 
Hoor onze harten u jubelend prijzen, 
nu wij u onze eerbied bewijzen, 
omdat ons welzijn verzekerd is! 

   

25.  Recitatief – tenor   
   

Und da die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: 

 En toen de engelen van hen 
weggevaren waren naar de hemel, 
spraken de herders tot elkander: 

   

26.  Koor   
   

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da 

 Laten wij naar Bethlehem gaan om te 
zien wat er is gebeurd 
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geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat. 

en ons door de Here is bekend 
gemaakt. 

   

27.  Recitatief - bas   
   

Er hat sein Volk getröst't, 
er hat sein Israel erlöst, 
die Hülf aus Zion hergesendet 
und unser Leid geendet. 
Seht, Hirten! dies hat er getan, 
geht, dieses trefft ihr an. 

 Hij heeft zijn volk getroost, 
hij heeft zijn Israël verlost, 
de hulp uit Sion ons gezonden 
en een eind gemaakt aan ons leed. 
Ziet, herders! dit heeft hij gedaan, 
ga, dat treffen jullie aan. 

   

28.  Koraal   
   

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

 Dit alles heeft hij voor ons gedaan, om 
zijn grote liefde te tonen; daarom 
verheuge zich de hele christenheid en 
dankt hem daarvoor in eeuwigheid. 
Kyrieleis! 

   

29.  Duet – sopraan en 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. 

 Heer, uw medelijden, uw ontferming 
troost ons en maakt ons vrij. 
Uw genegenheid en liefde, 
uw wonderbare drijfveren  
vernieuwen uw vaderlijke trouw. 

   

30.  Recitatief - tenor   
   

Und sie kamen eilend und fanden 
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, vor 
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. 

 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 wat tot hen 
gesproken was over dit kind. En allen, 
die er van hoorden, verbaasden zich 
over wat door de herders tot hen 
gezegd werd. Maria echter bewaarde 
al deze woorden en overlegde ze in 
haar hart. 

   

31.  Aria - alt   
   

Schließe, mein Herze, dies selige 
Wunder fest in deinem Glauben ein. 
Lasse dies Wunder, der göttlichen 
Werke, immer zur Stärke deines 
schwachen Glaubens sein! 

 Sluit, mijn hart, dit zalige wonder vast 
in in je geloof! 
Laat dit wonder, deze goddelijke 
werken, je zwak geloof altijd tot steun 
zijn! 

   

32.  Recitatief - alt   
   

Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, 
was es an dieser holden Zeit 

 Ja, ja mijn hart moet het bewaren, 
wat het in deze gelukkige tijd 
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zu seiner Seligkeit 
für sicheren Beweis erfahren. 

tot zijn zaligheid 
als zeker bewijs heeft ondervonden. 

   

33.  Koraal   
   

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. 

 Ik wil u bewust vasthouden. 
voor u wil ik hier leven 
voor u wil ik sterven. 
Met u wil ik tenslotte zweven, 
vol vreugde, tijdloos, 
ginds in het andere leven. 

   

34.  Recitatief - tenor   
   

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

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

   

35.  Koraal   
   

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 auserkoren. 

 Wees verblijd, want tot uw heil 
is hier een God en ook een mens 
geboren, 
die de Heer en Christus is, 
in Davids stad, uit velen uitverkoren. 

   

Herhaling koor nr. 24   
   

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 jetzo die Erfurcht 
erweisen, weil unsre Wohlfahrt 
befestiget steht. 

 Hemelse heerser, verhoor ons 
gestamel, laat de zwakke gezangen u 
welgevallig zijn, als uw Sion u met 
psalmen prijst! 
Hoor onze harten u jubelend prijzen, 
nu wij u onze eerbied bewijzen, 
omdat ons welzijn verzekerd is! 

   
Vijfde deel - voor de zondag na Nieuwjaar 

Mattheus 2 : 1 - 6 
   

43. Koor   
   

Ehre sei dir, Gott! gesungen, 
dir sei Lob und Dank bereit't. 
Dich erhebet alle Welt, 
weil dir unser Wohl gefällt, 
weil anheut unser aller Wunsch 
gelungen, weil uns dein Segen so 
herrlich erfreut. 

 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. 
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Zesde deel - voor zondag Driekoningen 
Mattheus 2 : 7-12 

   

54. Koor   
   

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. 

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

   

55. Recitatief – tenor en bas   
   

Da berief Herodes die Weisen heimlich 
und erlernte mit Fleiß von ihnen, wenn 
der Stern erschienen wäre. Und wies 
sie hin gen Bethlehem und sprach: 
Ziehet hin und forschet fleißig nach 
dem Kindlein, und wenn ihr's findet, 
sagt mir's wieder, daß ich auch komme 
und es anbete. 

 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: Ga heen en doet nauwkeurig 
onderzoek naar dat kind; en zodra u 
het vindt, bericht het mij, opdat ook ik 
Hem hulde kan bewijzen. 

   

56. Recitatief - sopraan   
   

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. 

 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 heel goed bekend bij de 
Zoon van de Allerhoogste, die gij tracht 
ten val te brengen. 

   

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, 
o, so müssen sich sofort 
sterblicher Gedanken wenden. 

 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 - tenor   
   

Als sie nun den König gehöret hatten, 
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, 
den sie im Morgenlande gesehen 

 Toen zij nu de koning gehoord hadden, 
gingen zij op weg; en zie, de ster, die 
zij in het Oosten gezien hadden, ging 
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hatten, ging vor 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 taten ihre Schätze 
auf und schenkten ihm Gold, 
Weihrauch und Myrrhen. 

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. 

   

59. Koraal   
   

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. 

 Ik sta hier bij uw kribbe, 
o Jezus, mijn leven. 
Ik kom, breng en schenk U 
wat U mij heeft gegeven. 
Neem het aan, het is mijn geest en 
verstand. Hart, ziel en gemoed, neem 
alles aan en moge het u behagen. 

   

60. Recitatief - tenor   
   

Und Gott befahl ihnen im Traum, dass 
sie sich nicht sollten wieder zu 
Herodes lenken. Und zogen durch 
einen andern Weg wieder in ihr Land. 

 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   
   

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 Glücke stören! 
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund, 
und werd ich ängstlich zu dir flehn: 
"Herr hilf!" so laß mich Hülfe sehn! 

 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? 
U, Jezus, bent en blijft mijn vriend, 
en als ik angstig tot U smeek:  
"Heer, help!" laat mij dan hulp ervaren. 
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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. 

 Nu kunt u, trotse vijanden, schrik 
aanjagen, wat voor vrees kunt u bij mij 
oproepen? Mijn schat, mijn toeverlaat 
is hier bij mij. 
U mag u nog zo grimmig opstellen en 
dreigen mij geheel ten val te brengen, 
zie hier, mijn Heiland woont in mij. 

   

63. Recitatief – sopraan, alt, tenor en bas 
   

Was will der Hölle Schrecken nun, 
was will uns Welt und Sünde tun, 
da wir in Jesu Händen ruhn? 

 Wat kan de angst voor de hel nu doen, 
wat zal ons wereld en zonde doen, 
nu wij in Jezus handen zijn? 

   

64. Koraal   
   

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. 

 Nu hebt u de horde vijanden goed 
gewroken; 
want Christus heeft de weerstand van 
het kwaad gebroken. 
Dood, duivel, zonde en hel 
zijn totaal verzwakt. 
Bij God heeft het menselijk geslacht 
weer zijn plaats. 

 
 
 
Duitse tekst gebaseerd op Edition Peters 
Nederlandse vertaling: deels uit meerdere bronnen via internet 
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Noteert u dinsdag 27 maart 2018 in uw agenda? Dan voeren wij weer Bachs 

Johannes Passion uit. Dit keer in een speciale uitvoering. Als begeleidingsorkest 

hebben wij namelijk het barokorkest Florilegium Musicum kunnen boeken, dat 

speelt op oude instrumenten. 

2018 is een bijzonder jaar voor ons koor. Op 16 december 1918 werd Soli Deo 

Gloria opgericht na een fusie van twee christelijke gemengde zangverenigingen. 

Daarom geeft Soli op zondag 16 december 2018 een jubileumuitvoering, met 

o.a. de volgende werken: de Krönungsmesse van Mozart en het Magnificat van 

Rutter. 

Meer informatie op onze website: 
www.solideogloria-hoorn.nl 
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Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria – Hoorn 
Opgericht 16 december 1918 


