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NPO Radio 4 
Kerstconcert 2022
Zaterdag 24 december - 20:15 uur 

Een productie van NPO Radio 4  
i.s.m. AVROTROS. Rechtstreeks vanuit  
de Jacobikerk in Utrecht. Te horen op  
NPO Radio 4 en te zien op nporadio4.nl

Uitvoerenden: Groot Omroepkoor, een 
ensemble uit het Radio Filharmonisch Orkest 
o.l.v. Ed Spanjaard, m.m.v. Maartje Rammeloo 
(sopraan), Linsey Coppens (mezzosopraan), 
Linard Vrielink (tenor) 

Presentatie: Ab Nieuwdorp



Liedteksten 

Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,

wordt Ge’op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor,

Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,

vreed’ en heil wordt gebracht,

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!

Komt allen tezamen

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 (3x)

die Koning.

De hemelse eng’len

riepen eens de herders

weg van de kudde

naar ’t schamel dak

Spoeden ook wij ons

met eerbied’ge schreden

Komt, laten wij aanbidden (3x)

die Koning.

O Kind, ons geboren

liggend in de kribbe

neem onze liefde

in genade aan

U, die ons liefhebt

U behoort ons harte

Komt, laten wij aanbidden (3x)

die Koning.

Programma
Gabrieli - Canzon à 12 in Echo 
Ketting - Kerstliederen 
 De nederige geboorte
 Nu sijt wellecome
 Hoe leit dit kindeken
Respighi - Lauda per la Nativita
Bach -  Sinfonia uit Weihnachtsoratorium  

BWV 248 
Poulenc - Quatre motets pour le temps de Noël
Samenzang - Stille nacht *
Bach - Choralvorspiele (bew. V. Cox)
Debussy -  Noël des enfants qui n’ont plus  

de maison (bew. D.E. Inghelbrecht),  
wereldpremière

Samenzang -  Komt allen tezamen (bew.  
B. Zimmerman) *

Meezingen? 
Geen probleem! Van de liederen die zijn  
gemarkeerd met een * vind je hiernaast  
de teksten. 

Meer kerst op NPO Radio 4  
Live uitzending gemist? Het NPO Radio 4 Kerstconcert is na afloop ook terug te zien op de website van  
NPO Radio 4 en NPO Start. Kijk voor alle informatie en meer kerstmuziek op nporadio4.nl/kerst.nporadio4.nl


