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Wij openen ons concert met een aantal carols van de hedendaagse Britse 
componist John Rutter die muzikaal een opbouw kennen.  
Maar vooraf onderstaand eerst enige informatie over het begrip Christmas 
Carol.  
 
Wat is een Christmas Carol ?  
Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het Angelsaksische erfgoed. Het 
Engelstalige lied is een lied waarvan de tekst staat in het teken van de 
kerst- of de wintertijd in het algemeen. De traditie van de Christmas Carol 
gaat terug tot in de 13de eeuw en is tot op de dag van vandaag diep 
geworteld in het Britse Koninkrijk. Traditioneel worden carols gezongen in 
de periode voor kerst ter gelegenheid van de geboorte van Christus. Het 
karakter van de Engelse carol is nogal afwijkend van het kerstlied zoals wij 
dat op het vasteland van Europa kennen. In de loop der eeuwen stond de 
kerkleiding toe dat er tijdens Kerstdiensten carols werden gezongen.  
In 1833 werden in Engeland voor het eerst carols gepubliceerd: William B. 
Sandys in zijn songbook “Christmas Carols Ancient and Modern”. Het boek 
bevatte o.a. “God rest You Merry Gentlemen” en „The First Nowell”.  
 
Christmas Carols in de klassieke muziek  
In de klassieke muziek speelt de carol een bescheidener rol. Enkele bekende 
moderne Engelse componisten hebben fraaie werken geschreven: (1912) R. 
Vaughan Williams, “Fantasia on Christmas Carols” ; (1942) B. Britten, “A 
Ceremony of Carols” en de hedendaagse wereldberoemde John Rutter.  
 

 
 

What sweeter music (tekst Robert Herrick (1591-1674)) is door John 

Rutter op muziek gezet voor het King‟s College Festival of Nine Lessons and 
Carols in 1987.  
    
What sweeter music can we bring    Is er lieflijker muziek dan een  
than a carol, for to sing    Carol, die wij zingen ter ere van  
the birth of this our heavenly King?    de geboorte van onze hemelse 

Koning?  
Awake the voice! Awake the string!    Maak de stem en de viool wakker!  
    
Dark and dull night, fly hence away,    Donkere en saaie nacht, vlied 

heen,  
and give the honour to this day,    en geef de eer aan de dag die  
that sees December turned to May.    December zal veranderen in Mei.  
    
Why does the chilling winter‟s morn    Waarom glimlacht de ijskoude 

winterochtend  
smile, like a field beset with corn?    als een akker vol koren?  
Or smell like a meadow newly-shorn,    Of geurt een pas gemaaid 

hooiland,  
thus, on the sudden? Come and see    zomaar, opeens? Kom en zie de  
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the cause, why things fragrant be:    bron van al deze geuren:  
    
‟Tis he is born, whose quickening birth    Hij is geboren, wiens bezielende 

geboorte  
gives life and lustre, public mirth,    leven en glans geeft, en vreugde 

voor allen,  
to heaven, and the under-earth.    in hemel en op aard‟ benee.  
    
We see him come, and know him ours,    Wij weten dat Hij zich ons lot 

aantrekt,  
who, with his sunshine and his showers,    Hij, die met zonneschijn en 

regenbuien de  
turns all the patient ground to flowers.    afwachtende aarde laat bloeien.  
The darling of the world is come,    Ons aller favoriet is gekomen en  
and fit it is, we find a room    wij behoren een plek te vinden  
to welcome him. The nobler part    die waardig is om hem te 

ontvangen.  
of all the house here, is the heart.    En de beste plek in heel ons 

levende lijf is: ons hart!  
    
Which we will give him; and bequeath    Dat zullen wij Hem geven; en 

eveneens kransen  
this holly, and this ivy wreath,    van hulst en klimop,  
to do him honour, who‟s our King,    Hem ter ere, onze Koning, de  
and Lord of all this revelling.    Heer voor wie wij ons feest 

vieren.  
    
What sweeter music can we bring    Is er lieflijker muziek dan een  
than a carol, for to sing    Carol, die wij zingen ter ere van  
the birth of this our heavenly King?    de geboorte van onze hemelse 

Koning?  
    

 
 

Love came down at Christmas is door Rutter gecomponeerd voor een 

Kerstconcert van de Louis Halsey Singers in Londen in 1971. De eenvoud van 
de oorspronkelijk tekst van Christina Rossetti (1830-1894) is in Rutter‟s goed 
toonsetting te horen.  
    
Love came down at Christmas,    Goddelijke liefde daalde neer op Kerstmis,  
     love all lovely,  
     love divine;  

       liefde vol liefde,  
     goddelijke liefde;  

Love was born at Christmas,    Liefde was geboren op Kerstmis,  
     star and angels gave  
     the sign.  

       de ster en de engelen gaven  
     ons een teken.  

    
Worship we the Godhead,    Laten we Hem aanbidden,  
     love incarnate,  
     love divine;  

       vleesgeworden liefde,  
     goddelijke liefde;  

Worship we our Jesus:    Laten we Jezus aanbidden:  
     but wherewith for  
     sacred sign?  

        maar waarmee vinden  
      we het heilige teken?  

    
Love shall be our token,    Liefde zal ons teken zijn,  
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     love be yours and love be  
     mine;  

        liefde zal jou en mij  
      ten deel vallen;  

Love to God and all men,    Liefde voor God en alle mensen,  
     love for plea, and gift,  
     and sign.  

       laat het teken van de liefde  
     ons geschenk zijn.  

    

 
 

Angels’ Carol is oorspronkelijk als duet voor de twee prijswinnaars van de 

1987 Choirboy and Choirgirl of the Year Competition door Rutter in opdracht 
gecomponeerd. Hij herschreef later zijn compositie voor vierstemmig koor.  
    
1.     
Have you heard the sound of the angel 
voices  

  Heb je het geluid van de stemmen van 
de engelen gehoord  

ringing out so sweetly, ringing out so 
clear?  

  die zo zoet, zo helder klinken?  

    
Have you seen the star shining out so 
brightly  

  Heb je de ster gezien die zo schitterend 
blinkt  

as a sign from God that Christ the Lord 
is here?  

  als een teken van God dat Christus de 
Heer hier is?  

    
Have you heard the news that they 
bring from heaven  

  Heb je het nieuws gehoord dat ze uit de 
hemelen brachten  

to the humble shepherd who has 
waited long?  

  aan de nederige herder die al zo lang 
heeft gewacht?  

    
     Gloria in excelsis Deo,         Ere zij God in den hoge,  
     Gloria in excelsis Deo!         ere in den hoge!  
    
Hear the angels sing their joyful song.    Hoor de engelen hun vreugdevolle lied 

zingen.  
    
2.     
He is come in peace in the winter‟s 
stillness,  

  Hij is in vrede gekomen in de stille 
winter,  

like a gentle snowfall in the gentle 
night;  

  als een zachte sneeuwvlok in de rustige 
nacht.  

    
He is come in joy like the sun of 
morning  

  Hij is in vreugde gekomen als de zon in 
de morgen  

filling all the world with radiance and 
with light.  

  die de hele wereld vult met glans en 
met licht.  

    
He is come in love as the child of 
Mary.  

  Hij is in liefde gekomen als het kind van 
Maria.  

In a simple stable we have seen his 
birth:  

  In een eenvoudige stal hebben we zijn 
geboorte gezien.  

    
     Gloria in excelsis Deo,         Ere zij God in den hoge,  
     Gloria in excelsis Deo!         ere in den hoge!  
    
Hear the angels singing „Peace on   Hoor de engelen hun vreugdevolle lied 
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earth‟.  zingen.  
    
3.     
He will bring new light to a world in 
darkness,  

  Hij zal nieuw licht brengen aan een 
donkere wereld,  

like a bright star shining in the skies 
above.  

  gelijk een heldere ster stralend in de 
hemelen.  

    
He will bring new hope to the waiting 
nations  

  Hij zal hoop geven aan de volkeren die 
wachten  

when he comes to reign in purity and 
love.  

  op zijn komst om in zuiverheid en liefde 
te heersen.  

    
Let the earth rejoice at the Saviour‟s 
coming.  

  Laat de wereld zich verheugen in de 
komst van de Redder.  

Let the heavens answer with the 
joyful morn.  

  Laat de hemelen antwoord geven met 
een stralende ochtend.  

    
     Gloria in excelsis Deo,         Ere zij God in den hoge,  
     Gloria in excelsis Deo!         ere in den hoge!  
    
Hear the angels singing „Christ is 
born‟.  

  Hoor de engelen zingen „Christus is 
geboren‟.  

    

 
 

Nativity Carol (1963) is één van Rutter‟s vroegste werken en in 1967 met 

orgelbegeleiding gepubliceerd. De latere orkestratie (die wij gebruiken) is 
met strijkersbegeleiding.  
    
Born in a stable so bare,    Geboren in een kale stal,  
born so long ago;    zo lang geleden.  
Born ‟neath light of star    Geboren overstraald door een ster  
he who loved us so.    Hij die ons zo liefhad.  
    
Refrain    Refrein  
Far away, silent he lay,    Ver weg lag hij stilletjes,  
born today, your homage pay,    op deze dag geboren, bewijst 

Hem eer,  
Christ is born for aye,    want Christus is voor jou 

geboren,  
born on Christmas Day.    geboren op Kerstdag!  
    
Cradled by mother so fair,    Gebakerd door zijn moedermaagd,  
tender her lullaby;    met een lieflijk wiegelied;  
over her son so dear    over haar kostbare zoon  
angel hosts fill the sky.    waken engelen in het uitspansel.  
    
Refrain    Refrein  
Far away, silent he lay,    Ver weg lag hij stilletjes,  
born today, your homage pay,    op deze dag geboren, bewijst 

Hem eer,  
Christ is born for aye,    want Christus is voor jou 

geboren,  
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born on Christmas Day.    geboren op Kerstdag!  
    
Wise men from distant far land,    De Wijzen uit het verre land en  
shepherds from starry hills    herders uit heuvelen onder sterren  
worship this babe so rare,    aanbidden dit bijzondere kind,  
hearts with his warmth he fills.    die met zijn warmte harten vult.  
    
Refrain    Refrein  
Far away, silent he lay,    Ver weg lag hij stilletjes,  
born today, your homage pay,    op deze dag geboren, bewijst 

Hem eer,  
Christ is born for aye,    want Christus is voor jou 

geboren,  
born on Christmas Day.    geboren op Kerstdag!  
    
Love in that stable was born    Liefde ontstond in die stal  
into our hearts to flow;    en stroomde ons hart binnen;  
innocent dreaming babe,    onschuldige en dromende boreling,  
make me thy love to know.    laat mij jouw liefde kennen.  
    

 
 

Star Carol is in 1971 door Rutter geschreven op verzoek van David 

Willcocks (dirigent van het Londense Bach Choir) : schrijf een nieuwe carol 
met een eenvoudig refrein dat snel en direct (à la minute) aan te leren en 
uit te voeren is. Rutter‟s antwoord was Star Carol!  
    
Sing this night, for a boy is born in 
Bethlehem,  

  Zing hedennacht, want een kind 
is geboren in Bethlehem,  

Christ our Lord in a lowly manger lies;    Jezus Christus, onze Heer, ligt in 
een simpele kribbe.  

Bring your gifts, come and worship at 
his cradle,  

  Breng uw gaven en aanbid Hem 
hier,  

hurry to Bethlehem and see the son of 
Mary!  

  haast u naar Bethlehem en komt 
de zoon van Maria zien!  

    
Refrain    Refrein  
See his star shining bright    Zie zijn ster stralend  
in the sky this Christmas Night!    aan de hemel in deze 

kerstnacht!  
Follow me joyfully;    Kom mee en verblijd u.  
Hurry to Bethlehem and see the son 
of Mary!  

  Haast u naar Bethlehem om de 
zoon van Maria te zien!  

    
Angels bright, come from heaven‟s 
highest glory,  

  Engelen glanzend, gekomen uit ‟s 
hemels hoogste heerlijkheid,  

bear the news with its message of 
good cheer:  

  brengen het nieuws, de blijde 
boodschap:  

„Sing, rejoice, for a King is come to 
save us‟,  

  „zingt en weest blij, een Koning is 
gekomen als onze redder‟,  

hurry to Bethlehem and see the son of 
Mary!‟ 

  haast u naar Bethlehem om de 
zoon van Maria zien!  

    
Refrain    Refrein  
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See his star shining bright    Zie zijn ster stralend  
in the sky this Christmas Night!    aan de hemel in deze 

kerstnacht!  
Follow me joyfully;    Kom mee en verblijd u.  
Hurry to Bethlehem and see the son 
of Mary!  

  Haast u naar Bethlehem om de 
zoon van Maria te zien!  

    
See, he lies in his mother‟s tender 
keeping;  

  Ziet, daar ligt in moeders lieflijke 
hoede  

Jesus Christ in her loving arms asleep.    in haar tedere armen de slapende 
Jezus Christus.  

Shepherds poor, come to worship and 
adore him,  

  Arme herders komen Hem 
aanbidden en  

offer their humble gifts before the son 
of Mary.  

  bieden Hem hun nederige gaven 
aan.  

    
Refrain    Refrein  
See his star shining bright    Zie zijn ster stralend  
in the sky this Christmas Night!    aan de hemel in deze 

kerstnacht!  
Follow me joyfully;    Kom mee en verblijd u.  
Hurry to Bethlehem and see the son 
of Mary!  

  Haast u naar Bethlehem om de 
zoon van Maria te zien!  

    
Let us all pay our homage at the 
manger,  

  Laten wij bij de kribbe vieren dat 
Christus gekomen is en  

sing his praise on this joyful Christmas 
Night;  

  laten wij zingen in de heerlijke 
kerstnacht  

Christ is come, bringing promise of 
salvation,  

  van de geboorte van onze redder;  

hurry to Bethlehem and see the son of 
Mary!  

  haast u naar Bethlehem om de 
zoon van Maria te zien!  

    

 
 
Tekstbewerking Louise Hesp en Henri Wijsman  
 


