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Verder in dit nummer:  

♪ Alles over  

(H)alleluja(h)! 

♪ Inleveren koormappen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dresscode dames 
Lange, zwarte kleding, armen en 

benen bedekt. Ook zwarte kousen. 

Voor aanvang van het concert wordt 

je outfit compleet gemaakt met een  

corsage. 

 

Dresscode heren 

Zwarte smoking of ander zwart 

kostuum, wit overhemd, zwarte 

vlinderstrik. Heb je nog geen 

vlinderstrik, informeer dan even bij 

Anneke van Wijngaarden. 

 

Hapje - drankje 

Zoals gebruikelijk staan na afloop 

van ons concert hapjes en drankjes 

klaar om samen nog wat na te 

praten! 

 
OPGERICHT 1892 

Inhoud concertmap 
 

Voor de pauze: 

 

K012  Komt allen tezamen 

 

'Missa Diversa' (A t/m G) 

 

73-O Panis Angelicus 

K010 Transeamus 

 

Na de pauze: 

 

K008 Joy to the World  

K020 Child in a Manger 

K059 Drei Könige 

K016A Stille Nacht 

K016 Menschen die ihr war't… 

 

K041 Tollite Hostias 

  

Kerstconcert 21 december 
Zondagmiddag om 14.00 uur verwachten we je in de kerk, zodat er 

voldoende gelegenheid is om in te zingen voordat het publiek 

binnenkomt. 

 

Samen zingen 17 december 
 

 
 

Transeamus 
(vertaling) 

 

Laten we naar Bethlehem 

gaan en zien of het waar is 

wat werd voorzegd:  

Maria en Jozef, en een 

kindje geplaatst in een 

kribbe. Laten we gaan en 

laten we luisteren: 

duizenden hemelse 

heerscharen loven God!  

 

"Glorie aan God in de hoge, 

en vrede op aarde aan 

goedwillende mensen." 

Programma 
Het volledige programmaboekje  

krijg je die avond, het is handig als je  

het voor aanvang even doorleest. Het 

bevat ook de teksten van de muziek 

die niet in onze eigen map zit.  

Inhoud concertmap 

B  Benedictus (van de missen) 

K008 Joy to the World 

K020 Child in a Manger 

 (samen met de andere koren) 

K030 Hark! the Harold Angels 

 (samen met publiek) 

Collecte 
Er gaat een collecte rond om de 

kosten van de avond te drukken. 

 

Aanwezig 
Om uiterlijk 19.30 rekenen we op je 

in de kerk, maar het is prettig als je 

al wat eerder aanwezig bent. We 

repeteren dan namelijk Child in a 

Manger samen met de twee andere 

Broeker koren.. Ike Rebel van de 

Cantorij dirigeert dit gezamenlijke 

lied. 

Dresscode heren 

Zwarte broek, wit overhemd, 

aangevuld met een zwart of donker 

jasje of trui. 

Dresscode dames 
Zwarte basis (rok, broek  of jurk) 

met witte bloes, shirt en/of andere 

witte accenten. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Alle kerst 
op een rijtje 

 

woensdag 17 december 

Samen zingen rond de kerst 

19.15 uur aanwezig 

 

donderdag 18 december 

generale repetitie in de kerk 

19.30 uur aanwezig 

 

zondag 21 december 

kerstconcert in Broek 

14.00 uur aanwezig 

 
---------- 

 

Agenda 2015 
 

woensdag 7 januari 

eerste repetitie na de vakantie 

 

zondagmiddag 8 maart 

voorjaarsconcert 

 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

Alleluia, Halleluja, Halleloe-Jah! 
 

Vraag iemand hardop deze woorden uit te spreken en je weet zo goed als 

zeker of hij/zij van protestantse dan wel rooms-katholieke komaf is.  

  

Wat te doen?  

 Doe alle kerstconcertmuziek in de donkerblauwe concertmap. Zoek 

daarvoor al je koormappen even na op K-nummers. 

 Stop Panis Angelicus (73-O) terug in je gewone repetitiemap. 

 Tijdens de eerste repetitie na de kerstvakantie lever je zowel de concertmap 

inclusief alle  kerstmuziek als de  lege gekleurde plastic map in. 

ontleend aan het Hebreeuws, die taal 

kent namelijk geen uu-klank. Het 

accent ligt op de laatste lettergreep, 

dus: Hallelóe-jah. De tweede en 

derde schrijfwijze van dit 

Hebreeuwse woord, 'Hallelujah' en 

'Halleloe-Jah', benaderen meer de 

grondbetekenis van dit jubelwoord, 

namelijk: 'Looft God'. 

 

Hallel, Halleloe, Halleloe-Jah 

Het woord (h)alleluja(h) is een 

samenstelling van 'hallel' en 'Jah'. 

Hallel is het Hebreeuwse woord voor 

lofprijzing. Door aan hallel 'oe' toe te 

voegen, ontstaat 'halleloe', wat 'looft' 

betekent. Degene die geloofd moet 

worden, is Jah. Dit 'Jah' is een 

afkorting van JHWH, de niet uit te 

spreken naam van de God van Israel, 

de God van Jezua, en ook onze God. 

 

Halleloejah is dus een zeer compacte 

uiting van lofprijzing en jubel. Net 

als 'amen' is het onvertaald 

overgenomen. 

 
[bron: www.kerkzang.nl] 

 

Kerkganger of niet, rond de kerst 

kun je deze woorden haast niet 

ontlopen. En als koorzanger al 

helemaal niet. Waar komt het woord 

vandaan?  

 

Katholiek of protestant 
In de kerken van de Reformatie 

klinkt nadrukkelijk: hallelúja, terwijl 

de Catolica allelóeja zingt. Die 

laatste uitspraak is - via het Latijn - 

Mappen en muziek inleveren 
 

Na de kerstvakantie gaan alle kerstmuziek, kerstmappen en de 

concertmappen weer in de kast. Neem ze dus mee naar de eerste repetitie op 

7 januari. 
 
 
Fijne 
feestdagen 
en  
een mooi 
2015 
vol muziek! 
 


