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 Kerstprogramma Apollo Ensemble - december 2021
Heinrich Schütz (1585–1672) > Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435

Introduktion Introductie
Die Geburt unsres Herren Jesu Christi, wie
sie uns von den heiligen Evangelisten
beschrieben wird.

De geboorte van onze Here Jezus Christus,
zoals deze ons door de heilige Evangelisten
verteld werd.

Evangelist
Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, daß
ein Gebot von dem Kaiser Augusto aus-
ging, daß alle Welt geschätzet würde, und
diese Schätzung war die erste und geschah
zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in
Syrien war, und jedermann ging, daß er
sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine
Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das
jüdische Land zu der Stadt Davids, 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, und
sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte
ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe,  denn sie hatten sonst keinen
Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselbigen
Gegend auf dem Felde, die hüteten des
Nachts ihre Herde, und siehe, des Herren
Engel trat zu ihnen,  und die Klarheit des
Herren leuchtet um sie, und sie fürchteten
sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen:

En het gebeurde in die dagen, dat keizer
Augustus gebood, dat de hele wereld
ingeschreven moest worden. Deze
inschrijving vond voor het eerst plaats en
gebeurde op het moment dat Cyrenius
gouverneur in Syrië was, en iedereen ging
naar zijn eigen stad om zich te laten
inschrijven.
Ook Jozef vertrok uit Galilea, uit de stad
Nazareth, naar het Joodse land naar de
stad van David, haar naam is Bethlehem,
omdat hij van het huis en de familie van
David was, om met Maria, zijn
ondertrouwde vrouw die in verwachting
was, ingeschreven te worden.
En toen ze daar waren kwam de tijd dat
ze moest bevallen en ze baarde haar
eerste zoon en wikkelde hem in luiers en
legde hem in een kribbe omdat er voor
hen geen plaats was in de herberg.

En in dat gebied waren er herders in het
veld, die ’s nachts voor hun kudde
zorgden. En zie, de engel des Heren
kwam tot hen, en de glorie van de heer
schijnt om hen heen, en ze waren erg
bang en de engel zei tot hen:

Intermedium 2
Der Engel zu den Hirten auf dem Felde
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird, denn euch ist heute der
Heiland geborn, welcher ist Christus, der
Herr in der Stadt David.

De engel tegen de herders in het veld
Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in
de stad van David
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Und dies habt zum Zeichen,
ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippen liegen.

Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie
zullen een pasgeboren kind vinden dat in
een doek gewikkeld in een voederbak ligt.

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

En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees met de
woorden:

Intermedium 2
Die Menge der Engel
Ehre sei Gott in der Höhe.
Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.

Een hemels leger van engelen
Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft.

Evangelist

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

Toen de engelen waren teruggegaan naar
de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:

Intermedium 3

Die Hirten auf dem Felde
„Lasset uns nun gehen gen Bethlehem,
und die Geschichte sehen, die da gesche-
hen ist, und der Herr uns kundgetan hat.“

De herders in het veld
„Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.”

Evangelist

Und sie kamen eilend und fanden beide,
Marien und Joseph, dazu das Kind in der
Krippen liegend, da sie es aber gesehen
hatten, breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kinde
gesaget war, und alle, vor die es kam,
verwunderten sich der Rede, die ihnen die
Hirten gesaget hatten.
 Maria aber behielt alle diese Worte und
bewegte sie in ihrem Herzen, und die
Hirten kehrten wieder um, preiseten und
lobeten Gott um alles, das sie gesehen und
gehöret hatten,wie denn zu ihnen gesaget
war. Und da acht Tage um waren,
daß das Kind beschnitten würde, da ward
sein Name genennet Jesus, welcher
genennet war von dem Engel, ehe denn er
im Mutterleibe empfangen ward.

Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria aan en Jozef en het kind dat in de
voederbak lag. Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat hun over dat kind was
gezegd. Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat de herders tegen hen
zeiden.

Maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken. De
herders gingen terug, terwijl ze God
loofden en prezen om alles wat ze
gehoord en gezien hadden, precies zoals
het hun was gezegd. Toen er acht dagen
verstreken waren en hij besneden zou
worden, kreeg hij de naam Jezus, die de
engel had genoemd nog voordat hij in de
schoot van zijn moeder was ontvangen.
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Intermedium 4
Die Wiesen aus Morgenlande
Wo ist der neugeborne
König der Juden? Wir haben seinen Stern
gesehen im Morgenlande, und sind
kommen, ihn anzubeten.

De wijzen uit het Oosten
Waar is de pasgeboren Koning van de
Joden? We hebben zijn ster in het oosten
gezien en zijn gekomen om hem te eren.

Evangelist
Da das der König Herodes hörete, erschrak
er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ
versammeln alle Hohenpriester und
Schriftgelehrten unter dem Volk und
erforschete von ihnen, wo Christus sollte
geboren werden, und sie sagten ihm:

Toen Koning Herodes dit hoorde, schrok
hij hevig, en heel Jeruzalem met hem. En
hij riep de hogepriesters en schrift-
geleerden bijeen en vroeg hen waar
Christus geboren moest zijn. En ze zeiden
tegen hem:

Intermedium 5
Hohepriester und Schriftgelehrte
Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn
also steht geschrieben  durch den
Propheten: Und du Bethlehem im
jüdischen Lande, du bist mitnichten die
kleinste unter den Fürsten Juda, denn aus
dir soll mir kommen der Herzog, der über
mein Volk Israel ein Herr sei.

Hogepriester en schriftgeleerden
In Bethlehem in Judea, want zo staat het
geschreven door de profeten:
En u Bethlehem, land van Juda, bent
beslist niet de minsten onder de vorsten
van Juda, want uit u zal de Leidsman
voortkomen die Mijn Volk Israël weiden
zal.

Evangelist
Da berief Herodes die Weisen heimlich
und erlernete mit Fleiß von ihnen, wann
der Stern erschienen wäre, und weisete sie
gen Bethlehem und sprach:

Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt
bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de
tijd dat de ster verschenen was; en hij
stuurde hen naar Bethlehem en zei:

Intermedium 6

Herodes
Ziehet hin, und forschet fleißig nach dem
Kindlein, und wenn ihr's findet,  so saget
mir es wider, daß ich auch komme und es
anbete.

Herodes
Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek
naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt,
bericht het mij, zodat ook ik kom om Het
te aanbidden.

Evangelist

Als sie nun den König gehöret hatten,
zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie
im Morgenlande gesehen hatten,
ging vor ihnen hin, bis daß er kam und
stund oben über, da das Kindlein war.

En nadat zij de koning aangehoord
hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster
die zij in het oosten gezien hadden, ging
hun voor, totdat hij boven de plaats kwam
te staan waar het Kind was.
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Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch
erfreuet und gingen in das Haus
und fanden das Kindlein mit Maria, seiner
Mutter, und fielen nieder und beteten es
an und täten ihre Schätze auf und
schenkten ihm Gold, Weihrauch, und
Myrrhen.
Und Gott befahl ihnen im Traum, daß sie
sich sollten wieder zu Herodes lenken, und
sie zogen durch einen andern Weg  wieder
in ihr Land. Da sie aber hinweggezogen
waren, siehe, da erschien der Engel des
Herren Joseph im Traum und sprach:

Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich
met zeer grote vreugde. En toen zij in het
huis kwamen, vonden zij ‘t Kind met
Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en
aanbaden Het. Zij openden hun schat-
kisten en brachten Hem geschenken: goud
en wierook en mirre.
En nadat zij door een aanwijzing van God
in een droom gewaarschuwd waren om
niet terug te keren naar Herodes, keerden
zij langs een andere weg terug naar hun
land. Nadat zij vertrokken waren, zie, een
engel van de Heere verschijnt Jozef in een
droom en zegt:

Intermedium 7
Der Engel zu Joseph
Stehe auf, Joseph. Stehe auf und nimm das
Kindlein und seine Mutter zu dir und
fleuch in Egyptenland, und bleibe allda, bis
ich dir sage, denn es ist vorhanden, daß
Herodes das Kindlein suche, dasselbe
umzubringen.

De engel en Jozef
Sta op, Jozef en neem het Kind en zijn
moeder met u mee, en vlucht naar
Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal
zeggen, want Herodes zal het Kind
zoeken om Het om te brengen.

Evangelist
Und er stund auf und nahm das Kindlein
und seine Mutter zu sich bei der Nacht und
entfloh in Egyptenland, und blieb allda bis
nach  dem Tode Herodis, auf daß erfüllet
würde, das der Herr durch den Propheten
geredet hat, der da spricht:
Aus Egypten habe ich meinen Sohn
gerufen.
 Da nun Herodes sahe, daß er von den
Weisen betrogen war, ward er sehr zornig
und schickte aus und ließ alle Kinder zu
Bethlehem töten und an ihren Grenzen,
die da zweijährig und drunter waren, nach
der Zeit, die er mit Fleiß von den Weisen
erlernet hatte, da, da ist erfüllet das
gesaget ist durch den Propheten Jeremias,
der spricht:
Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei
gehöret, viel Klagens, Weinens und
Heulens.

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn
moeder in de nacht met zich mee en
vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot
de dood van Herodes, opdat vervuld werd
wat door de Heere gesproken is door de
profeet:
Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Toen werd Herodes, die zag dat hij door de
wijzen bedrogen was, verschrikkelijk
kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en
bracht al de kinderen om die er binnen
Bethlehem en in heel dat gebied waren,
van twee jaar oud en daaronder, in over-
eenstemming met de tijd die hij bij de
wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen
is vervuld wat gesproken is door de
profeet Jeremia:
In de bergen werd geklaag, gejammer en
veel gekerm gehoord;
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Rahel beweinete ihre Kinder und wollte
sich nicht trösten lassen, denn es war aus
mit ihnen.
Da aber Herodes gestorben war,
siehe, da erschien der Engel des Herren
dem Joseph im Traum und sprach:

Rachel huilde over haar kinderen, en wilde
niet vertroost worden, omdat zij er niet
meer zijn.
Toen Herodes gestorven was, zie, een
engel van de Heere verschijnt Jozef in een
droom, in Egypte, en zegt:

Intermedium 8

Der Engel zu Joseph
Stehe auf, Joseph. Stehe auf und nimm das
Kindlein und seine Mutter zu dir, und
zeuch hin in das Land Israel, sie sind
gestorben, die dem Kinde nach dem Leben
stunden.

De engel tegen Jozef
Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met
u mee, en ga naar het land Israël, want zij
die het Kind naar het leven stonden, zijn
gestorven.

Evangelist

Und er stund auf und nahm das Kindlein
und seine Mutter zu sich und kam in das
Land Israel, da er aber hörete, daß
Archelaus  im jüdischen Lande König war,
anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er
sich dahin zu kommen, und im Traum
empfing er Befehl von Gott und zog an die
Örter des galiläischen Landes und kam und
wohnete in der Stadt, die da heißet
Nazareth, auf daß erfüllet würde, was da
gesaget ist durch den Propheten: Er soll
Nazarenus heißen.
Aber das Kind wuchs und ward stark im
Geist, voller Weisheit,und Gottes Gnade
war bei ihm.

Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn
moeder met zich mee, en kwam in het
land Israël. Toen hij echter hoorde dat
Archelaüs in Judea koning was in de plaats
van zijn vader Herodes, was hij bevreesd
daarheen te gaan. Maar nadat zij door een
aanwijzing van God in een droom gewaar-
schuwd waren, vertrok hij naar het gebied
van Galilea. En toen hij daar gekomen was,
ging hij wonen in een stad die Nazareth
heette, opdat vervuld werd wat door de
profeten gezegd is: dat Hij Nazarener
genoemd zal worden. Het kind groeide op,
werd sterk en was begiftigd met wijsheid;
Gods genade rustte op hem.

Beschluß Conclusie

Dank sagen wir, alle Gott, Gott unserm
Herrn Christo, der uns mit seiner Geburt
hat erleuchtet und uns erlöset hat mit
seinem Blute von des Teufels Gewalt.
Den sollen wir alle mit seinen Engeln loben
und mit Schalle singen:
Preis sei Gott in der Höhe.

We danken God allemaal, God onze Heer
Christus, die ons heeft verlicht met zijn
geboorte en ons met zijn bloed heeft
verlost van Satans macht.
Laten we ons allemaal aansluiten bij de
engelen om Hem te loven en luid te
zingen: Lof aan God in den hoge.
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 Kerstprogramma Apollo Ensemble - december 2021
 Hugo Distler (1908–1942) - Die Weihnachtsgeschichte

I. Einleitung
Duits

I. Introductie
Nederlandse vertaling

Chor Koor

Das Volk, so im Finstern wandelt, siehet
ein groß Licht, und über die, die da
wohnen im finstern Lande, scheinet es
helle. (Is. 9:1(2))
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns gegeben, welches Herrschaft ist auf
seiner Schulter und er heißt Wunderbar,
Rat, Kraft, Held, Ewig Vater, Friedefürst;
Auf daß seine Herrschaft groß werde und
des Friedens kein Ende.
…von nun an bis in Ewigkeit.

Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een
licht, een schitterend licht. En over hen,
die daar in het donker wonen schijnt het
fel.
Want een kind is ons geboren, een zoon is
ons gegeven; de heerschappij rust op zijn
schouders. En hij heeft de namen: De
Wonderbare, Raadsman, Kracht, Held,
Eeuwige Vader, Vredevorst, opdat zijn
heerschappij groot zal zijn en er geen eind
komt aan de vrede van nu tot in
eeuwigheid.

II. Die Weihnachtsgeschichte II. Het Kerstverhaal

Choral Koraal
Es ist ein Ros entsprungen aus einer
Wurzel zart, als uns die Alten sungen: von
Jesse kam die Art und hat ein Blümlein
bracht mitten im kalten Winter wohl zu
der halben Nacht.

Er is een roos ontloken uit een tere wortel,
zoals de voorvaderen ons voor-spelden:
aan de stam van Jesse.  Ze heeft een
bloempje voortgebracht midden in de
koude winter in het midden van de nacht.

Recitatieven
Der Erzähler:
Es war gesandt der Engel Gabriel von Gott
in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
zu einer Jungfrau, die vertrauet war einem
Manne mit Namen Joseph; und die
Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu
ihr hinein und sprach:

Der Engel:
„Gegrüßet seist du, Holdselige! Der Herr ist
mit dir, du Gebenedeite unter den
Weibern!“

Der Erzähler:
Da sie ihn aber sahe, erschrak sie uber sein
Rede und gedachte: welch ein Gruß ist
das? Und der Engel sprach zu ihr:

Evangelist:
God zond de engel Gabriël naar een stad in
Galilea, Nazareth geheten, naar een meisje
dat was toevertrouwd aan een man die
Jozef heette, een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria. De engel kwam
naar haar toe en zei:

Engel:
‘Gegroet Maria, jij lieftallige, de Heer is
met je, gezegende onder de vrouwen.’

Evangelist:
Maar toen ze hem zag, schrok ze van zijn
woorden en vroeg zich af wat die
begroeting te betekenen had. Maar de
engel zei tegen haar:
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Der Engel:
„Siehe, du wirst schwanger werden und
einen Sohn gebären, deß Namen sollst du
Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn
des Höchsten genannt werden, und seines
Königreichs wiZ kein Ende sein.“ (Lk. 1:26-
33)

Der Erzähler:
Maria aber sprach:

Maria:
„Siehe, ich bin des Herren Magd; mir
geschehe, wie du gesagt hast.“

Der Erzähler:
Und der Engel schied von ihr.  (Lk. 1:38)

Engel:
„Luister, je zult zwanger worden en een
zoon baren, en je moet hem Jezus
noemen. Hij zal een groot man worden en
Zoon van de Allerhoogste worden
genoemd, en aan zijn koningschap zal geen
einde komen.“

Evangelist:
Maria zei:

Maria:
„De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd.“

Evangelist
En de engel liet haar weer alleen.

Choral Koraal

Das Röslein, das ich meine, davon Jesaias
sagt, ist Maria, die reine, die uns das
Blümlein bracht. Aus Gottes ew‘gem Rat
hat sie ein Kind geboren und blieb ein
reine Magd. (Köln, 1599)

Het roosje dat ik bedoel,  waarover Jesaja
spreekt, is Maria, de onbevlekte, die ons
het bloempje schonk. Door Gods
ondoorgrondelijk plan heeft ze een kind
gebaard en bleef ze een reine maagd.

Recitatieven
Der Erzähler:
Maria aber stand auf in den Tagen und
ging auf das Gebirge und kam in das Haus
Zacharias und grüßte Elisabeth. (Lk. 1:40)
Und Elisabeth ward des heiligen Geistes
voll und rief laut und sprach:

Elisabeth:
„Gebenedeiet bist du unter den Weibern
und gebenedeiet ist die frucht deines
Leibes.“

Der Erzähler:
Und Maria sprach:

Choral/Recitative & Maria:
„Meine Seele erhebt Gott, den Herren,
und mein Geist freut sich Gottes, meines
Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner
Magd angesehen. Siehe, von nun an
werden mich preisen alle Kindeskind, denn
er hat große Dinge an mir getan,

Evangelist:
Kort daarop vertrok Maria naar het
bergland, waar ze het huis van Zacharias
binnenging en Elisabeth begroette.
Elisabeth werd vervuld van de heilige
Geest en riep luid:

Elisabeth
„Gezegend ben je onder vrouwen, en
gezegend is de vrucht van je schoot!“

Evangelist
Maria zei:

Koor/recitatief & Maria
 ‘Mijn ziel looft God de Heer, mijn hart
juicht om God, mijn verlosser: want hij
heeft oog gehad voor de nederigheid van
zijn dienares. Voortaan zullen alle
geslachten mij prijzen, Ja, grote dingen
heeft de Machtige voor mij gedaan,
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der da mächtig ist, und des Name heilig ist.
Seine Barmherzigkeit währet immer für
und für, bei denen, die ihn fürchten.“  (Lk.
1:46-50)

heilig is zijn naam. Barmhartig is hij
steeds, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vreest. “

Choral Koraal

Wir bitten dich von Herzen, du edle
Königin, durch deines Sohnes Schmerzen,
wann wir fahren dahin aus diesem
Jammertal. Du wollest uns geleiten Bis in
den Engel Saal.

Wij smeken u oprecht o edele koningin,
omwille van het lijden van uw Zoon, dat u,
als wij sterven in dit tranendal, ons zult
willen geleiden naar het huis der engelen.

Recitatief

Der Erzähler:
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein
Gebot von Kaiser Augustus 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 Galiläa, aus der Stadt
Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt
Davids, die da heißet Bethlehem, auf daß
er sich schätzen ließe mit Maria, seinem
anvertrauten Weibe, die was schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit,
daß sie gebären sollte. Und sie gebar ihren
ersten Sohn. Und sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn
sie hatten sonst keinen Raum in der
Herberge. (Lk. 2:1-7)

Evangelist:
In die tijd gebeurde het dat keizer Au-
gustus een decreet afkondigde dat er een
volkstelling moest plaatsvinden. Iedereen
ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan
kwam. Jozef ging vanuit Galilea, uit de stad
Nazareth, naar Ju-dea, naar de stad van
David die Beth-lehem heet, om zich te
laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was.
Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar be-valling aan. En ze bracht een zoon
ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkel-
de hem in doeken en legde hem in een
voederbak, omdat er voor hen geen plaats
was in de herberg.

Choral Koraal

Das Blümelein so kleine, das duftet uns so
süß; mit seinem hellen Scheine vertreibts
die Finsternis.
Wahr Mensch und wahrer Gott, hilft uns
aus allem Leide, rettet von Sünd und Tod.
Eia, eia, eia.

Het kleine bloempje ruikt zo heerlijk.
Met zijn heldere schijnsel verdrijft het de
duisternis.
Ware Mens en ware God, help ons uit alle
nood, red ons van zonde en dood.
Eia, Eia, Eia!
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Recitatief & engel aan de herders

Der Erzähler:
Und es waren Hirten in derselben Gegend
auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten
des Nachts ihre Herde. Und siehe da, des
Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit
des Herrn leuchtete um sie; und sie fürch-
teten sich sehr. Und der Engel sprach zu
ihnen:

Der Engel:
„Fürchtet euch nicht; denn ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; Denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus in der
Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen:
Ihr werdet finden das Kind in Windeln ge-
wickelt und in einer Krippe liegend.“

Der Erzähler:
Und alsbald war da bei der Engel die Men-
ge der himmlischen Heerscharen, die lob-
ten Gott und sprachen:

Evangelist
Niet ver daarvandaan brachten herders de
nacht door in het veld, ze hielden de wacht
bij hun kudde. Opeens stond er een engel
van de Heer bij hen en werden ze
omgeven door het stralende licht van de
Heer, en ze waren erg bang. De engel zei
tegen hen:

Engel:
„Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is
voor jullie een redder geboren, Christus,
de Heer, in de stad van David. Dit zal voor
jullie het teken zijn: jullie zullen het kind
vinden dat in doeken gewikkeld in een
voederbak ligt.“

Evangelist:
En plotseling voegde zich bij de engel een
groot hemels leger dat God prees met de
woorden:

Chor Koor
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen!“

„Eer aan God in de hoogste hemel en
vrede op aarde en in de mensen een
welbehagen.“

Recitatief & herders

Der Erzähler:
Und da die Engel von ihnen gen Himmel
fahren, sprachen die Hirten untereinander:

Evangelist:
Toen de engelen waren teruggegaan naar
de hemel, zeiden de herders tegen elkaar:

Chor Koor

„Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und
die Geschichte sehen, die da geschehen
ist, die uns der Herr kundgetan hat.“

Der Erzähler:
Und sie kamen eilend, und fanden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind in der
Krippe liegend.

„Laten we naar Bethlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is en
wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.“

Evangelist:
Ze gingen meteen op weg, en troffen
Maria en Jozef aan en het kind dat in de
voederbak lag.
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Choral Koraal

Die Hirten zu der Stunden
machten sich auf die Fahrt;
das Kindlein sie bald funden
mit seiner Mutter zart.
Die Engel sangen schon,
sie lobten Gott, den Herren,
in seinen höchsten Thron.

Onmiddellijk gingen
de herders op weg.
Ze vonden het kind al gauw,
samen met zijn lieve moeder.
De engelen zongen;
ze loofden God de Heer
op zijn hoogste troon.

Recitatief & wijzen

Der Erzähler:
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jü-
dischen Lande, zur Zeit der Königs Hero-
des, siehe, da kamen drei Weisen vom
Morgenlande gen Jerusalem und sprachen:

Evangelist
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in
Judea, ten tijde van Koning Herodes,
kwamen er Wijzen uit het Oosten in
Jeruzalem aan en vroegen:

Chor Koor

„Wo ist der neugeborne König der Juden?
Wir haben seinen Stern gesehen im
Morgenland und sind gekommen, ihn
anzubeten.”

Der Erzähler:
Da das König Herodes hörete, erschrack er
und ließ versammeln allen Hohenpriester
und Schriftgelehrten unter dem Volk und
erforschete von ihnen, wo Christe sollte
geboren werden. Und sie sagten ihm:

Chor:
„Zu Bethlehem im jüdischen Lande.”

Der Erzähler:
Denn also stehet geschrieben durch den
Propheten: „Und du Bethlehem im
jüdischen Lande bist mit nichten die
Kleinste unter den Fürsten Judas; denn aus
dir soll mir kommen der Herzog, der über
mein Volk Israel ein Herr sei.“
Da berief die Weisen heimlich, und
erlernete mit Fleiß von ihnen, wann der
Stern erschienen wäre, und wies sie gen
Bethlehem, und sprach:

„Waar is de pasgeboren koning van de
Joden? Wij hebben zijn ster zien gezien in
het Morgenland en zijn gekomen om hem
eer te bewijzen.”

Evangelist
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit
hoorde, en liet alle hogepriesters en
schriftgeleerden van het volk bijeenkomen
om aan hen te vragen waar Christus
geboren zou worden. En ze vertelden hem:

Koor:
„In Bethlehem in Judea.”

Evangelist:
want zo staat het geschreven bij de
profeet: „En jij, Bethlehem in het land van
Juda, bent zeker niet de minste onder de
vorsten van Juda, want uit jou komt een
leider voort die mijn volk Israël zal
heersen.” Daarop riep Herodes in het
geheim de Wijzen bij zich; hij wilde precies
van hen weten wanneer de ster zichtbaar
geworden was, en stuurde hen naar
Bethlehem met de woorden:
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Herodes:
„Ziehet hin und forschet fleißig nach dem
Kindlein, und wenn ihr es findet, so saget
mir‘s wieder, daß ich auch komme und
anbete.”

Der Erzähler:
Als sie nun den König gehöret hatten,
zogen sie dahin. Und siehe, der Stern, den
sie im Morgenlande gesehen hatten, ging
vor ihnen hin, bis daß er kam und stand
oben über, da das Kindlein war. Da sie den
Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und
gingen in das Haus, und fanden das
Kindlein mit Maria, und fielen nieder und
beteten es an, und taten ihre Schätze auf,
und schenkten ihm Gold, Weirauch, und
Myrrhen. Und Gott befahl ihnen im Traum,
daß sie sich nicht sollten wieder zu
Herodes lenken. Und zogen durch einen
andern Weg in ihr Land. (Matt. 2:1-12)

Herodes
„Stel een nauwkeurig onderzoek in naar
het kind. Als u het gevonden hebt, stuur
me dan bericht zodat ook ik erheen kan
gaan om het eer te bewijzen.”

Evangelist:
En toen ze de koning gehoord hadden,
gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat
hij stil bleef staan boven de plaats waar
het kind was. Toen ze dat zagen, werden
ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen
het huis binnen en vonden het kindje en
Maria,  en ze knielden neer om het te
aanbidden. Ze kwamen met hun
kostbaarheden voor de dag en schonken
hem goud en wierook en mirre. En God
beval hen in een droom om niet naar
Herodes terug te gaan, en zij gingen via
een andere weg terug naar hun land.

Choral Koraal

Lob, Ehr sei Gott, dem Vater,
dem Sohn und heilgen Geist.
Maria, Gottes Mutter,
dein Hilf an uns beweis und bitt dein liebes
Kind, daß es uns wohl behüten,
verzeihen unser Sünd. (Anon.)

Glorie zij God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
Maria, Moeder van God,
sta ons bij en vraag uw lieve kind
om ons te beschermen
en ons onze schuld te vergeven.

Recitatief & Simeon
Der Erzähler:
Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem,
mit Namen Simeon; und derselbe Mensch
war fromm und gottesfürchtig… und der
heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine
Antwort gegeben von dem heiligen Geist:
er sollte den Tod nicht sehen, er hätte
denn zuvor den Christ des Herrn gesehen.
Und er kam… in den Tempel. Und da die
Eltern das Kind Jesus in Tempel brachten,
daß sie täten, wie man pflegt nach dem
Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme,
und lobete Gott, und sprach:

Evangelist
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere
Simeon. Hij was een rechtvaardig en
vroom man, die uitzag naar de tijd dat God
Israël vertroosting zou schenken, en de
heilige Geest had hij in zich. Het was hem
door de heilige Geest geopenbaard dat hij
niet zou sterven voordat hij de Christus de
Heer zou hebben gezien. Gedreven door
de Geest kwam hij naar de tempel, en toen
Jezus’ ouders hun kind daar binnen-
brachten om met hem te doen wat volgens
de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn
armen en loofde hij God met de woorden:
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Simeon:
„Herr, nun lässest du deinen Diener in
Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn
meine Augen haben deinen Heiland
gesehen, welchen du bereitet hast vor
allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die
Heiden, und zum Preis, deines Volkes
Israel!“ (Lk. 2:25-32)

Simeon
 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede
heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met
eigen ogen heb ik de redding gezien die u
bewerkt hebt ten overstaan van alle
volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van
uw volk, Israël.’

Choral Koraal
So singen wir all Amen,
das heißt: nun wird es wahr,
was wir begehr allsamen.
O Jesu, hilf uns dar in deines Vaters Reich,
drin wollen wir dich loben.
O Gott, uns das verleih! (Anon.)

Zo zingen we allen ‘Amen’,
Dat betekent: Moge het werkelijkheid
worden wat we allemaal verlangen.
O Jezus, help ons te komen in het rijk
van uw Vader, waar we u zullen loven.
O, moge God ons dat geven.

Chor Koor
III Beschluß
Also hat Gott die Welt geliebet daß er
seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle
die an ihn glauben nicht verloren gehen.
Amen. (Jn. 3:16)

III Slot
Zo hield God van de aarde dat hij zijn
eniggeboren zoon gaf, opdat allen die in
hem geloven niet verloren gaan.
Amen.
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Merel van Geest, sopraan
Sopraan Merel van Geest is an all- around vocaliste met een grote voorliefde voor het
barok- en moderne repertoire. Ze werd benoemd tot Haags Top Talent  vanwege haar
innovatieve muzikale projecten in de stad. Na haar opleiding in klassiek zang aan
het Koninklijk Conservatorium, The Royal College of Music en Guildhall School of
Music  in Londen behaalde zij haar tweede master in New Audience and Innovative Prac-
tice. Deze opleiding vormde de basis voor de stichting Haagse Passie waar ze projecten
bedenkt, tot leven brengt en leidt.
www.merelvangeest.nl

Agnes van Laar, sopraan
Agnes behaalde haar Bachelor Klassiek Zang bij Hanneke de Wit aan het Prins Claus Con-
servatorium. In 2021 sloot ze vervolgens haar beide Masters Oude Muziek aan zowel het
Conservatorium van Amsterdam als aan het Koninklijk Conservatorium in den Haag cum
laude af. Haar docenten tijdens haar Masters waren Xenia Meijer, Rita Dams, Peter Kooij,
Pascal Bertin en Francesca Aspromonte.
Agnes ontving masterclasses van o.a. Margreet Honig, Ira Siff, Charlotte Margiono, Nico
van der Meel, Ann Murray en Paul Triepels (ademcoach). Op het gebied van opera werd
zij gecoacht door Floris Visser, Elsina Jansen en David Prins.
www.agnesvanlaar.nl

Rosina Fabius, mezzo-sopraan
Rosina komt uit een muzikale familie. Toen zij veertien jaar oud was ontdekte zij haar ta-
lent voor zingen en besloot ze dat zij operazangeres wilde worden! Inmiddels treedt Rosi-
na als soliste regelmatig op in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met The London
Octave, Ribatutta Musica en bij het International Bach Festival Gran Canaria. In Neder-
land heeft zij o.a. gewerkt met het Gelders Orkest, het Concertgebouw Kamerorkest en
het Orkest van de Achttiende Eeuw onder leiding van respectievelijk Rob Vermeulen,
Boudewijn Jansen en Iván Fisher.
http://rosinafabius.com

Franske van der Wiel, alt
Mezzosopraan Franske van der Wiel (1993) sloot in 2016 haar bachelor klassieke zang af
bij Elena Vink aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle, waar zij twee jaar later de master
klassieke zang cum laude afsloot bij Claudia Patacca en Marien van Nieukerken. Zij volgde
masterclasses van diverse docenten waaronder Nelly Miricioiu, Margreet Honig, Jard van
Nes, David Wilson-Johnson, Evelyn Tubb, Miranda van Kralingen en Thomas Oliemans.
Franske soleerde onder andere in Händels Messiah en de Brockes Passion, de Mattheus-
en Johannes Passion, het Weihnachtsoratorium, Magnificat en de Hohe Messe van Bach.
www.franskevanderwiel.com
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Falco van Loon, tenor
Falco is veelgevraagd solist. Hij heeft reeds vele concerten gegeven met muziek uit diver-
se stijlen door de eeuwen heen. Naast het Weihnachtsoratorium en vele andere cantates
van J.S. Bach oogstte hij met name veel succes met de rol van Evangelist in de verschei-
dene passies. Naast het repertoire van J.S. Bach zong Falco in diverse oratoriumwerken,
waaronder het Requiem van Mozart, de Elias van Mendelssohn, het Stabat  Mater van
Haydn en Schubert, de Petite Messe Solennelle van G. Rossini en andere grote werken.
Veel waardering kreeg hij bij zijn vertolkingen in de liedkunst en ander concertrepertoire,
waaronder de Serenade en de Nicolas Cantate van B. Britten.
www.falcovanloon.nl

Francis NG, tenor
Tenor Francis Ng uit Hong Kong studeerde onlangs cum laude af aan de masteropleiding
van Codarts Rotterdam als student van de Nederlandse tenor Marcel Reijans. Hij is win-
naar van de Hartman Award, een prijs voor studenten die afstuderen met uitzonderlijke
prestaties. Francis behaalde zijn Bachelor of Arts in Music cum laude aan de Chinese Uni-
versiteit van Hong Kong in 2018, waar hij studeerde bij de veelgeprezen Hong Kong-bari-
ton Caleb Woo, en waar hem talrijke prestatie- en academische beurzen werden
toegekend. Francis volgde verschillende masterclasses, gecoacht door Dongjian Gong,
Carolyn Watkinson, Katharine Goeldner, Hans Eijsackers, Margreet Honig, Johannette Zo-
mer, Henk Neven en meer.
www.francisngtenor.com
Robbert Muuse, bariton
Robbert Muuse studeerde Cum Laude af voor zang en opera bij Mya Besselink aan het
Conservatorium van Maastricht, hij vervolgde zijn vocale studie bij Donald Litaker
(Opernschule Karlsruhe), Liedgestaltung bij Konrad Richter (Stuttgart) en Hartmut Höll
(Mozarteum Salzburg).
Als oratoriumsolist vertolkte hij vele werken van J.S. Bach en zong hij repertoire van re-
naissance tot hedendaags, zoals van Monteverdi, Franse barok, Händel, Beethoven, Mo-
zart, Haydn, Rossini, Mendelssohn, Brahms, Puccini, Fauré, Poulenc, Duruflé, Tippett,
Vaughan Williams (Sea Symphony) en Erwin Schulhoff.
https://robbertmuuse.com

Bram Trouwborst, bas
Bram Trouwborst (1977) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en later
Ruslandkunde in Leiden. Pas veel later – in 2011 – besloot hij om een conservatoriumstu-
die te beginnen, eerst in Tilburg en daarna aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel,
Zwitserland.  Als solist treedt Bram voornamelijk op in oratoria, passies en cantates uit de
Franse, Duitse en Italiaanse barok. Daarnaast heeft hij een grote voorliefde voor het poly-
fone ensemble-repertoire uit de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. De vaste en-
sembles waar hij medewerking aan verleent (Seconda Pratica, Cantores Sancti Gregorii,
Hemony Ensemble en Ensemble Hieronymus) specialiseren zich dan ook op dat gebied.
Als freelance koorzanger is Bram onder andere werkzaam voor het Laurens Collegium,
het Helsinki Chamber Choir, Consensus Vocalis en het Nederlands Kamerkoor.
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Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is uitgegroeid tot een van Europa’s meest
bijzondere kamermuziekgroepen voor oude muziek. De groep is gespecialiseerd in
innovatieve concerten die zowel de bekende als onbekende hoofdstukken van barok tot
eerste helft 20e eeuw belichten. Om de diversiteit aan klankkleuren  van de muziek in
deze tijdspanne volop te benutten spelen ze op historische instrumenten. De spelers van
het Apollo Ensemble zijn internationale topmusici die als kerngroep in diverse
bezettingen met elkaar musiceren, van kleine triobezetting tot orkestbezetting.
Onder de artistieke leiding van David Rabinovich heeft het ensemble de afgelopen 20 jaar
steeds haar grenzen verlegd van aanvankelijk voornamelijk muziek uit de barok, via de
klassieke en romantische stijlen tot aan de 12 toons-muziek van de 20e eeuw. In de
programmering wordt gekeken naar hoe componisten door de eeuwen heen met
dezelfde ideeën zijn omgegaan. Door het gebruik van de verschillende instrumenten
binnen één concertprogramma komt dit nog beter tot zijn recht. Zo zijn er programma’s
met de combinatie Stravinsky & Bach of Schütz & Distler.
Vanaf 2017 heeft het Apollo Ensemble een eigen vocaal ensemble, dat uit acht zangers
bestaat. Het eerste project was een trilogie met G.F. Handel Brockespassion – G.Ph.
Telemann Brockes Passion – J.S. Bach Johannes Passie. Dit jaar startte de groep een
bijzonder project met Beethovens ‘Egmont’ en Mendelssohns  ‘Die erste
Walpurgisnacht’, in een speciaal arrangement voor vijf strijkers, vijf blazers en acht
zangers. In 2022 spelen ze Esther, een vroeg oratorium van Händel.
Het Apollo Ensemble heeft meer dan 20 Cd’s uitgebracht, waaronder Haydn-symfonieën,
Bach Brandenburg-concerten, suites en vioolsonates, Telemann-kamermuziek, joodse
barokmuziek en symfonieën van Mozart en Haydn.
Het Apollo Ensemble treedt op in grote concertzalen en festivals zoals Sydney Festival
Australia, Festival Oude Muziek Utrecht, Kennedy Center Washington, Victoria – Canada
en Concertgebouw Amsterdam.
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www.apollo-ensemble.nl

Met speciale dank aan:

Norma Fonds

Appassionata Leeuwarden
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