PROGRAMMA
Kerst-drieluik
met drie heiligen,
op drie tijden
en in drie plaatsen.
Cantorale/Provocale – zang
o.l.v. Anne E. de Bruijn
Janneke van der Lugt – harp
Eeuwe Zijlstra – orgel
Harke Doede – beeld en geluid

I: 11.00 UUR – IN DE VITUSKERK TE WETSENS

Heilige: Sint Vitus van Sicilië:
‘Hij was nog maar een kind toen hij stierf als martelaar’

PROGRAMMA
1. Harpsolo: ‘Interlude’ uit ‘Ceremony of carols’- Benjamin Britten
2. Lied: In den Beginne chaos van oer – Vitus Passie – a cappella koor en solo: Joanneke en
Jappie, harp en orgel
‘In den beginne: Chaos van oer, zweefde de Geest over de wateren,
over al wat was, eeuwigheid en tijd, adem, herschepping.
Adam waar ben je? Vitus waar ben je? Mens waar ben je?
Mensen gekomen uit het licht, geweven in de moederschoot geroepen tot bestaan,
tot worden die je bent.
3. Lezing: Genesis 1: 1 - 6 – ‘In den beginne…’ – lector: Gosse
4. Lied 162: ‘In het begin lag de aarde verloren’ – orgel en allen
5. Tekst: ‘Schepping’ - lector: Corrie
‘Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, ons wekt en koestert met haar
stralen, wek Gij God zo ook mij.
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, laat mij uw trouw ook nu weer dagen.
Schep doorgang aan wat zorgen baart, wat angst aanjaagt en zet mij recht weer op
mijn voeten, niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, maar opgericht, met opgeheven
hoofd tot U, mijn zon, mijn dag, mijn licht’
6. Lied: ‘Schepping’ – A.E.deB – harp
7. Tekst: ‘Spoor van liefde’ - lector: Corrie
‘Spoor van liefde door de tijden: Ik mag met jou reizen!
Spoor van liefde door de tijden: mag ik in jou reizen?
Ik wil leven, dansen, springen, plant en dier en mens bezingen.
Alles is zo wonderschoon heeft haar eigen tekst en toon
Water. Lucht. Vuur en zon.’
8. Lied: ‘Spoor van liefde’ – uit ‘Sint Vitus Passie’ – harp en koor

II: 13.30 – IN DE CATHARINAKERK TE AALSUM

Heilige: Catharina van Alexandrië
‘Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar
maagdelijkheid.’

PROGRAMMA:
1. ‘The Queenes Alman’ – William Bird (1543- 1623) – Orgelsolo
2. Lied: ‘Hodie’ uit Ceremony of Carols – Benjamin Britten – vrouwenkoor en harp
‘Op deze dag is Christus geboren, Engelen zingen: eer aan God in de Hoge, Alleluia’
3. Lied: ‘Wolcum’ uit Ceremony of Carols – Benjamin Britten – vrouwenkoor en harp
‘Welkom, hemelse koning en heiligen ons voorgegaan’
4. Tekst: Verhaal over Catharina deel 1 – Lector: Joanneke
5. Lied: ‘Kracht tot liefde’ – A.E. de Bruijn – vrouwenkoor en orgel
‘Vaag weg de sporen van de nacht, maak mij helder als de morgenster!
Doe mij hier zijn, Gij die gesproken hebt: ‘Hier ben ik.’
Beur mij op, spreek mij open, hef mijn hart omhoog,
dat ik niet raak: afgestompt, iIn vertwijfeling en woede.
Dat mij niet begeeft: de kracht tot liefde.’
6. Tekst: Verhaal over Catharina deel 2 – Lector: Joanneke
7. Lied: ‘Regenboog’ – A.E. de Bruijn – vrouwenkoor en orgel
‘Het ruime hemelrond, verteld met blijde mond, van jou.
Ik zing mijn hele leven lang en nog steeds ben ik bang voor jou.
Ik zing van regenbogen, voel zo oneindig licht.
Ik zing en zie de kleuren en voel de stilte van het licht door jou.
Licht zing ik meer van regenbogen, het liefst met jou.
De morgen daagt voor wie de liefde waagt, met jou, met jou.
Mijn lief, je was zo vroeg, zo laat, maar net op tijd bij mij.
Nog zing ik maar van regenbogen en al die kleuren,
die wij vieren mogen, van jou, in jou, met jou’.

III: 15.30 UUR – IN DE GROTE OF SINT MARTINUSKERK TE DOKKUM

Heilige: Sint Martinus van Tours
‘Deelde zijn mantel met een bedelaar’

PROGRAMMA:
1. Fuga uit ‘De lofzang van Maria’ – Piet Post (1919 – 1979) – orgel
2. Lied: ‘Hodie’ uit Ceremony of Carols van Benjamin Britten – mannen
‘Op deze dag is Christus geboren, Engelen zingen: eer aan God in de Hoge, Alleluia’
3. Harpsolo: ‘Conte de Noël’ – A.Hasselmans
4. Tekst: ‘De mantelzorger’: Martinus en Mattheus 25: 40 – lector: Gosse
‘Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Als ge dat voor een van mijn geringste broeders
hebt gedaan, hebt ge het voor Mij gedaan.’
5. Lied: Voor onderweg, koor en solo– A.E. de Bruijn – harp
‘Open mij, les mijn dorst, stil mijn verlangen, te zijn wie ik mag zijn, aanvaard door
jou, aanwezige, aanvaard door mijzelf, ongedurig, afwezig. Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld, naasten met liefde, vreemden die vrienden blijken. Open mij, stil
mijn verlangen.’
6. Tekst: Lucas 1: 39 – 46 – Lector: Gosse
‘Maria bij Elisabeth, Maria’s loflied’
7. Orgelsolo: ‘Meine seele erbeht den Herren’ BWV 733 – J. S. Bach (1685-1750)
8. Lied: Maria – A. E de Bruijn – koor en solo, harp en piano
1. ‘Toen Maria zon, zo klein zo jong, zong zij een machtig lied.
God toegedaan met lijf en leven en recht gaan staan en antwoord geven, zo is de
mens geheimenis, dat niet meer weg te praten is, opnieuw genoemd in de geslachten,
door allen die nog licht verwachten. Zing dit steeds weer, vergeet het niet, het is een
machtig lied: “Magnificat, anima mea, Dominum”.
2. Toen Maria zong, zo blij, zo jong, zong zij een prachtig lied.
Die heilig is wil mensen kennen, en door de Geest tot leven brengen. Wie aan geen
wonder heeft gedacht, stroomt vol met Gods verbeeldingskracht, een gloed die ons
zal blijven warmen, omhult ons in elkaars erbarmen. Zing dit steeds weer, vergeet het
niet, het is een machtig lied.
3. Toen Maria zong, zo klein, zo jong, zong zij een krachtig lied.
De machtigen van deze aarde, zij hebben niet de meeste waarde. Ivoren torens zijn
gebouwd, op drijfzand van verdriet en rouw. Maria zingt voor stemmelozen, omdat
die Ene heeft gekozen. Zing dit steeds weer, vergeet het niet, het is een krachtig lied:
“Magnificat, anima mea”.’
9. Tekst: Lucas 2: 1 – 7 – Lector: Gosse
‘De geboorte van Jezus’

10. Lied: Angels carol – John Rutter – Harp
1. ‘Have you heard the sound of the angel voices, ringing out so sweetly, ringing out
so clear? Have you seen the star shining out so brightly, as a sign from God that Christ
the Lord is here? Have you heard the news that they bring from heaven, to the
humble shepherds who have waited long? Gloria in excelsis Deo, hear the angels sing
their joyful song.
2. He is come in peace in the winter's stillness, like a gentle snowfall in the gentle
night. He is come in joy, like the sun at morning, filling all the world with radiance and
with light. He is come in love as the child of Mary, in simple stable we have seen his
birth. Gloria in excelsis Deo, hear them sing 'Peace on earth'.
3. He will bring new light to a world in darkness, like a bright star shining in the skies
above. He will bring new hope to the waiting nations, when he comes to reign in
purity and love. Let the earth rejoice at the Saviour’s coming, let the heavens answer
with a joyful morn: “Gloria in excelsis Deo”, hear the angels singing, “Christ is born”.’
11. Tekst: ‘Gedenken en omdenken’ – Lector: Ypie
‘Gij die het sprakeloze bidden hoort, achter de woorden die wij tot u roepen.
Gij die de mensen ziet zoals geen mens, steeds weer zoeken mijn ogen naar U.’
12. Lied: ‘The Peace of God’ – John Rutter – koor en orgel
‘The peace of God, which passeth all understanding. Keep your hearts and minds,
in the knowledge and love of God, and of his Son Jesus Christ our Lord. And the
blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be amongst you
and remain with you always, amen.’
13. Lied: ‘Hark the herald angels sing’ – koor en orgel
1. ‘Hark! the herald angels sing, "Glory to the newborn King!" Peace on earth, and
mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful, all ye nations, rise, join the triumph of
the skies; with th' angelic host proclaim, "Christ is born in Bethlehem." Hark! the
herald angels sing, "Glory to the newborn King!"
2. Christ, by highest heav'n adored, Christ, the everlasting Lord. Late in time behold
him come, offspring of a Virgins womb! Veiled in flesh, the Godhead see, hail, the
incarnate Deity. Pleased, as man, with men to dwell, Jesus, our Emmanuel! Hark! the
herald angels sing, "Glory to the newborn King!"
3. Hail! the heav'n born Prince of peace! Hail! the Son of Righteousness!
Light and life to all he brings, risen with healing in his wings, mild he lays his glory by,
Born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them
second birth. Hark! the herald angels sing, "Glory to the newborn King!"

