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Programma optreden Enka Mannenkoor op het 

Maanderzand (14 december 2017) 

 

19.30 uur: Opening 

 

Komt allen tezamen (samenzang)  

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,  
komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

De hemelse englen  
riepen eens de herders  

weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  

Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  

komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 

Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  

goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden  

komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
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O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  

neem onze liefd' in genade aan!  

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden,  

komt, laten wij aanbidden die Koning.  

 
Er is een roos ontsprongen (samenzang) 

 
Er is een roos ontsprongen 

uit ene wortelstam; 
die, lijk ons d'ouden zongen, 

uit Jesse 't leven nam; 
nu heeft zij bloem gebracht, 

in 't midden van de winter, 
in 't midden van de nacht. 

 
0 rozenstruik, Maria,  

0 alderpuurste Maagd: 

van u zingt Isaias, 
van 't bloemken, dat gij bracht; 

want eeuwig in Gods raad 
lag dat gij 't Kind zoudt baren 

tot alder wereld baat. 
 

Wij bidden u Maria 
om 't Kind dat op u loech, 

om deez'lief bloemkes smarten, 
die het voor ons verdroeg: 

wil ons toch hulpe zijn, 
dat wij U mogen maken 

een woning fraai en fijn. 

Eer zij God in onze dagen (Gloria) (samenzang)                      

Eer zij God in onze dagen, 

eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, 

roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo, 

Gloria in excelsis Deo. 
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Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde 

naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 

geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

O nuit, heureuse nuit 
 
I'm dreaming of a white Christmas 
 
Stille Nacht 
 
Ere zij god (samenzang) 

 
Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 

Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 

 
In de mensen, in de mensen een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
 

Ere zij God, ere zij God. 
In den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Amen, amen. 

 

20.00 uur: Pauze 

 

20.15 uur: 

 
Lasst uns lauschen 

 
The Rose 
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Band of angels 
 
Echo Carol 
 
Christmas 
 
Midden in de winternacht  (samenzang) 

 
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! 

Ondanks winter sneeuw en ijs bloeien de bomen, 
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

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!                                                                       

Jul, jul 
 
Cantique de Noël 
 

20.45 uur: slot 

 

 


