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KERST CATALOGUS 2016

GEMENGD KOOR SATB & SAB

KINDERKOOR

Naar bethlehem zulleN wij gaaN! - vijf liederen voor Kerst
in de vertaling van Sytze de Vries; muziek Jan de Jong
1.  Kom mee naar de kribbe - koor, fluit en piano; 2.  Wie ligt daar in Maria’s schoot - koor, fluit en piano (orgel 
ad lib.); 3.  Gezang van herders - koor, fluit en piano (orgel ad lib.); 4.  Toen Christus op de wereld kwam - 
koor, fluit en piano; 5.  Dit is een dag van glorie - koor, orgel (piano) en of koperensemble.
Elk lied is, zoals ook in al onze uitgaven, los leverbaar
Bestelnummers:  2015024.1 - Vocal Score - 24,50
  2015024.2 - Choral Score - 9,50
  2015024.3 - Fluit - 5,00

the hOlY mOmeNt OF marY - Christmas Cantate for mixed choir, soprano, oboe and harp
words: Sylvia Kolthof; music: Leo Köhlenberg
De viering van het Kerstfeest, op 25 december, is pas begonnen in de vierde eeuw, door instelling van keizer 
Constantijn de Grote. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee de zonnegod vereerd. De Germanen 
vierden rond 21 december al het Midwinterfeest, waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. 
Het woord ‘Kerstmis’ betekent eigenlijk ‘Christus-mis’, een feest waarbij de geboorte van Jezus als Christus, 
de gezalfde wordt aangegeven.
In de bijbel, in het nieuwe testament, zijn twee evangeliën die enige duidelijkheid geven over de geboorte van 
Jezus: de evangeliën van Mattheüs en van Lucas. In Mattheüs wordt dan gesproken over Maria, de verloofde 
van Jozef, die in verwachting raakte voor dat zij getrouwd waren. De zwangerschap wordt aangegeven door 
toedoen van de heilige Geest. In Lucas gaat Jozef met Maria, zijn verloofde die in verwachting was, naar 
Bethlehem om zich in te schrijven op verzoek van Herodes. De geboorte van Jezus wordt in Mattheüs 
beleefd door enkele wijzen, gezonden door Herodes en in Lucas door de herders, aangemoedigd door een 
verschenen engel.
Het verhaal over Maria en de geboorte van Jezus is zelfs in de beide evangeliën beperkt. In de Apocriefe 
geschriften vinden wij echter vroegchristelijke teksten die meer informatie geven. In het ‘Grote boek der 
Apocriefen’ vinden we onder Jeugdverhalen de geboorte van Maria in het voor-evangelie van Jacobus, de 
oudste broer van Jezus. Jacobus ging naar de woestijn toen er na Herodes’ dood in Jeruzalem oproer uitbrak. 
In die periode schreef hij het jeugdverhaal van Maria en de geboorte van Jezus. De kerstcantate ‘The Holy 
Moment of Mary’ is op basis van deze tekst ontstaan.
Bestelnummers:  2013018.1 - Full Score - 14,95 / 2013018.2 - Choral Score - 7,50
  2013018.3 - Soprano, Oboe & Harp - 7,50 / 2013018.4 - Oboe & Harp - 7,50 
  2013018.5 - Oboe - 5,00 / 2013018.6 - Harp - 5,00

lOFzaNg vaN SimeON - voor gemengd koor SATB & SATB
muziek: Geke Bruining-Visser
Bestelnummer: 2013049 - 2,45
  
Drie ave mOtetteN - voor gemengd koor, sopraan, tenor, harp en harmonium
tekst: trad.; muziek: Gerben van der Veen
Drie Ave Motetten zijn geschreven in 2012 voor de traditionele ”A Festival of Lessons & Carols” tijdens 
de Kerstnacht in de Kapelle van Haskerdijken. Voor die gelegenheid bestond de begeleiding uit harp en 
harmonium. Ze zijn tijdens bovengenoemde avond uitgevoerd na de lezing uit Lucas 1: 26-35 waarin de 
engel Gabriël de maagd Maria begroet en haar vertelt dat ze zwanger zal worden. De kloosterlijke sfeer 
van de Kapelle gaf de componist het idee om de drie motetten te baseren op gregoriaanse melodieën. 
De motetten zijn achtereenvolgens geschreven in de toonsoorten A - Bes - E. Daarmee vormen ze min of 
meer het woordje AVE.
Uitvoeringsmogelijkheden:
• De motetten kunnen ook op andere momenten dan kerstnacht worden uitgevoerd. 
• Het is mogelijk om de harmonium partij op een orgel te spelen.
• Desgewenst kan worden volstaan met één solist voor alle drie motetten.  
• De drie motetten vormen één geheel maar kunnen ook afzonderlijk worden uitgevoerd.
Bestelnummers:  2012152.1 - Full Score - 9,95
  2012152.2 - Choral Score - 4,95
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DRIE AVE MOTETTEN

voor sopraan, tenor,
gemengd koor,

harp en harmonium

muziek GERBEN VAN DER VEEN

AVE REGINA

AVE MARIA

AVE MARIS STELLA

Christmas cantata
for mixed choir, soprano, oboe and harp

Words and translation: Sylvia Kolthof
Music: Leo Köhlenberg

The Holy 
Moment 
of Mary

tekst Sytze de Vries
muziek Jan de Jong

vijf liederen voor Kerst



iN Deze meNS - een liederencyclus over Jezus 
voor gemengd koor, mezzo-sopraan, tenor, bas, strijkkwintet en piano of harmonium (orgel) en piano
muziek: Jan de Jong;  teksten: Margriet Poortstra
In deze Mens is een liederencyclus die begint bij Advent (*) en eindigt na Pasen. In deze bundel vindt u een 
schat aan liederen voor koor, mezzo-sopraan, tenor en bas. Er is een versie met begeleiding van harmoni-
um (orgel) en piano en één (bij integrale uitvoering) met strijkkwartet en piano. De cyclus kan in z’n geheel 
worden uitgevoerd (80 minuten) of in delen. Veel liederen zijn los te gebruiken en lenen zich goed voor 
wisselzang met de gemeente. 
Na de grote oudtestamentische thema’s over uittocht en ballingschap in Water en Vuur en Wervelend over 
de aarde, sluit Margryt Poortstra het drieluik met dit werk over Jezus. Over het verlangen om een glimp van 
God te zien gaat dit verhaal, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht. 
(*) De zes met rood aangegeven liederen zijn apart te bestellen. 
liederen: Hoor, ons herder van Israël;  Duister;  Verwachting;  Mijn ziel looft en prijst de Eeuwige;  Stille nacht;  
Loflied;  Roepstem;  Doop;  Water;  De Geest van de Heer rust op mij;  Leraar;  Genezing;  Brood;  Storm;  Levend 
water;  Huichelaars;  Gebed;  Zoek;  Als een kind;  Leerlingen;  Vrede;  De sterren uit de hemel;  Pesach;  Dood;  
Duister;  Wind;  Leven;  Uw kracht is ontwaakt.
Bestelnummers:  2012092.1a - Full Score - strijkkwintet en piano - 9,95
  2012092.11a - Orkest materiaal - 17,50
  2012092.2a - Full Score - harmonium (orgel) en piano - 8,95
  2012092.3a - Choral Score - 2,95
  2012092.4a - Gemeenteboekje - 1,45

Bestelnummers:  2012092.1 - Full Score - strijkkwintet en piano - 29,95
  2012092.11 - Orkest materiaal - 49,95
  2012092.2 - Full Score - harmonium (orgel) en piano - 24,95
  2012092.3 - Choral Score - 9,95
  2012092.4 - Gemeenteboekje - 2,95

alleS aDemt veelbelOveND - een adventsoratorium - voor gemengd koor, (solisten: sopraan, 
alt, tenor en bas,) kinderkoor, (solisten: jongen- en meisjesstem) twee spreekstemmen, samenzang, fluit, 
piano en orgel of koperkwartet / klarinetkwartet
tekst: Eppie Dam;  muziek: Jan de Jong
Een adventsoratorium waarin, naast de volwassenen, kinderen een volwaardige en passende rol krijgen 
toebedeeld. Die brede opzet is terug te vinden in de inhoud. 
Met advent zijn we gericht op de geboorte van Jezus, het licht der wereld. In algemene zin zien we ver-
wachtingsvol uit naar de terugkeer van de zon, het herleven van de natuur, en een aarde die overal vrucht 
draagt. Het oratorium belicht van de donkerste maand van het jaar deze en andere noties. Ze zijn er eeu-
wen geleden door vorige generaties al aan verbonden. Overeenkomstig de historische en actuele realiteit, 
lopen het Christusfeest en het kerstfeest als tijd van inkeer, verlangen en belofte parallel. Soms raken of 
doorsnijden de lijnen elkaar. Werden voorheen de niet-christelijke elementen van het feest vaak afgedaan 
als ’heidens’, hier worden ze tegen het licht gehouden en op waarde geschat. Dat maakt het verhaal niet 
minder appelerend. December is vanouds de maand van zoeken naar warmte en geborgenheid. Beide 
mogen we verlangen, zolang het oog ook naar buiten blijft gericht. Kerstfeest is bij uitstek het feest om in 
eigen kring te genieten van het goede, maar echte rijkdom is meer dan dat. Waar een gemeenschap zich 
wentelt in weelde, en gezelligheid in gezapigheid verzandt, doet de mens zichzelf en de ander tekort. 
Het oratorium is een oproep om na te gaan wat werkelijk voedzaam is, dat wil zeggen: hartversterkend 
en strekkend voor de geest. Zoals onze voorvaderen de zon opriepen om op haar schreden terug te 
keren, zo roept Jezus ons op om vrede te zoeken en andere wegen in te slaan. Niet voor niets eindigt het 
oratorium met een drievoudig profetisch appèl, zacht gezongen door een kinderstem: ’Kere om, kere om, 
kere om!’
liederen: Donkre dagen onafwendbaar; Land van huiver; Het lied van de muizen;  Wij wachten op de zon; 
Keerkring liedje; Koning Hulst en koning Eik; De hemel, heel het groot heelal; Verder dan de vogelvlucht; Zonne der 
gerechtigheid; De wijsheid spreekt; Uit vlees en bloed zijn wij gekomen; Daar was eens een elfje gevangen; Land van 
blinden; Wij spannen de snaren.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  28036.1 Full Score - 29,95
  28036.2  Vocal Score - 19,95
  28036.3 Choral Score - 9,95
  28036.4 éénstemmige liederen en teksten - 4,95
  28036.5 gemeenteboekje - 2,95
Tijdsduur:        ± 60 min. 

FOur NativitY PiCtureS - voor gemengd koor en piano
tekst: trad.; muziek: Colin Kirkpatrick
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummer:  201076.1 - Vocal Score € 19,95

IN DEZE 
MENS

teksten  Margryt Poortstra
muziek  Jan de Jong

een liederencyclus over Jezus
voor gemengd koor, 
mezzo-sopraan, tenor, bas,
strijkkwintet en piano,
of harmonium (orgel) en piano

2

Four Nativity Pictures

mixed choir with piano
by Colin Kirkpatrick



vieriNg vaN vreDe - met 12 liederen en lezingen voor koor, kinderkoor, gemeente & fluit, piano/
orgel
teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam; muziek: Jan de Jong, Geke Bruining en traditionals 
arrangementen: Ray Shepherd, Jan de Jong, Geke Bruining en Dirk S. Donker
’A Festival of Lessons and Carols’ wordt steeds populairder. Deze laagdrempelige dienst ontstond aan het 
begin van de twintigste eeuw in Engeland. Aan de hand van negen vaste lezingen uit het Oude en Nieuwe 
Testament wordt het kerstverhaal verteld. Daaromheen worden koorwerken, met of zonder begeleiding, 
en hymnes gezongen.In deze Nederlandse versie staan zes liederen op oude Engelse melodieën, vijf nieuwe 
liederen van componist Jan de Jong en één van Geke Bruining. Elf van de teksten werden geschreven door 
Margryt Poortstra en één door Eppie Dam. Door de voorliggende – niet vertaalde, maar originele – teksten 
en nieuwe muziek wordt een brug geslagen tussen de traditie en de hedendaagse zangcultuur in Nederland.
liederen: Eng’len kondigden het aan; Rorate; Breng vrede; Zegen voor Abraham; Een Kind is ons geboren; Bethlehem; 
De aankondiging; In de stal; Blijde boodschap; De wijzen uit het oosten; Vrede en Doorleef het woord. 
Bezetting:  S.A.T.B &  fluit, piano/orgel
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  27015.1 - partituur - 24,95 
  27015.2 - koorpartituur - 7,50  
  27015.3 - éénstemmige liederen - 2,95 
Tijdsduur: ± 1 uur  (liederen en lezingen) 

a DaY OF glOrY - Five Christmas Carols for mixed voices, flute (clarinet) & organ/piano or variable 
instrumental quartet (timpani ad lib.) or with concert band.
words: traditionals; music by Ray Shepherd
Wederom heeft Ray Shepherd aangetoond een bijzonder werk te kunnen componeren voor uw kerstconcert.  
Fraaie vierstemmige zettingen worden afgewisseld met unisono passage’s in vrouwen- en mannenstemmen. 
Bij de meeste carols is het laatste couplet voorzien van de welluidende ”Engelse” bovenstem. De instrumen-
tale solostem voor de fluit (clarinet) is in dit werk onontbeerlijk, vooral in The shepherd’s Hymn. Als koor 
heeft u de keuze uit drie verschillende begeleidingsvormen, al naar gelang de grootte van het koor.  Er is 
ook een éénstemmig versie verkrijgbaar zodat ze ook heel goed met samenzang uitgevoerd kunnen worden. 
Come to the manger;  What Child is this?;  The Shepherd’s Hymn;  When Christ was born;  A day, a day of Glory
Moeilijkheidsgraad:  B-C 
Bestelnummer:  27050.1 - Full Score (choir & variable instrumental quartet) - 24,95
  27050.11- Instrumental parts (flute or clarinet & quartet) - 9,75  
  27050.2  - Vocal Score (choir, flute or clarinet & organ/piano)  - 17,45 
  27050.3  - Choral score  - 4,95
  27050.4  - Full Score (choir & concert band) - 24,95
  27050.41 - Instrumental parts (concert band) - 74,95
Tijdsduur: ± 20 min.

aCh, DaSS hülFe  auS ziON über iSrael käme - Kantate zum ersten Weihnachtstag 
tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749)
für: Sopran; Alt; Tenor; Baß; Chor; Trompete 1 (in Es); Trompete 2 (in Es) Horn 1 (in Eb); Horn 2 (in Eb); 
Oboe 1; Oboe 2;  Violine 1;  Violine 2;  Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25111 - Set 149,50
  25111 - Full Score 15,90
  25111 - Choral Score 3,85

iCh Sehe DeN himmel OFFeN  - Kantate zum zweiten Weihnachtstag 
tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749)
für: Sopran; Alt; Tenor; Chor; Oboe 1; Oboe 2;  Violine 1; Violine 2;  Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25112 - Set 139,50
  25112 - Full Score 15,90
  25112 - Choral Score 2,95

maChet Die tOre weit - Kantate zum dritten Weihnachtstag 
tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749)
für: Sopran; Alt; Tenor; Baß; Chor; Horn 1 (in F); Horn 2 (in F);  Violine 1;  Violine 2; Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25113 - Set 149,50
  25113 - Full Score 15,90
  25113 - Choral Score 3,85
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OP aDem - 15 liederen rondom kerst voor gemengd koor, orgel en/of variable blaaskwintet & timpani 
teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam 
muziek: Geke Bruining, Dirk S. Donker, Jan de Jong, Hindrik van der Meer en traditionals
arrangementen Ray Shepherd
”Op die adem kunnen we zingen en spelen”. Met name in de tijd rondom kerst wordt er veelvuldig door zangers 
en muzikanten gezamenlijk gemusiceerd.  Vanuit deze optiek ontstond het idee om een bundel samen te stellen 
met goedklinkende bewerkingen met veel variatie. Gekozen is voor een opzet waarbij de uitvoerenden een 
groot aantal mogelijkheden wordt geboden, al naar gelang de situatie en bezetting (ook bij samen-zangsituaties). 
Uitgangspunt voor de arrangeur was de liederen te bewerken voor koor met begeleiding van orgel- en/of 
variable blaaskwintet. Bij de koorzetting is veelvuldig gebruik gemaakt van een tenor- en/of baritonzetting, 
vaak is het laatste couplet een discantus-zetting. De meeste liederen kunnen ook met gemeentezang worden 
uitgevoerd. De melodieën zijn afkomstig van de traditionele Engelse carols en uit het Liedboek voor de Kerken. 
Verder zijn er arrangementen van bestaande composities. Het geheel kan ook instrumentaal worden uitgevoerd.
liederen: Eng’len kondigden het aan; Rorate; Breng vrede; Een Kind is ons geboren; Bethlehem; In de stal; Boodschap 
van toekomst en troost; De wijzen uit het oosten; Zoon van mensen; Er is een stroom van vrede;  Immanuël; Hoe zul-
len wij van vrede zingen?;  Vrede is een woord; Geef ons dromen om te dromen; De lippen nu zuiver.  
Bezetting:  S.A.T.B & variable blaaskwintet en/of orgel
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  24001 - Full Score - 29,45 
  24017 -  Vocal Score - 12,50
  24018 -  éénstemmige liedbundel - 5,00
  24001.20 - 53,15 - partituur & 6 instrumentale partijen  
Tijdsduur: ± 60 min.   

tieN kerStlieDereN - voor 3-stemmig gemengd koor S.A.Bari.
teksten: Margryt Poortstra en Eppie Dam  
Componist Jan de Jong arrangeerde een groot aantal liederen met gebruikmaking van de techniek om de 
melodie over de verschillende partijen te verdelen,waardoor er in de onderste partijen een rijkere stem-
voering ontstaat. De melodieën in deze bundel zijn van o.a. Geke Bruining-Visser, Jan de Jong, Hindrik van 
der Meer en een groot aantal bekende kerstliederen. 
De liederen komen uit ”A New Festival of Lessons and Carols” en uit de kerstliturgie ”Hoe zullen wij van 
vrede zingen?”
liederen: Eng’len kondigden het aan; Rorate;  Een Kind is ons geboren;  Breng vrede;  Bethlehem; Geef ons dro-
men om te dromen;  In de stal;  Er is een stroom van vrede;  Vrede is een woord;  Hoe zullen wij van vrede zingen? 
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  23045  
Prijs:  4,50 

hOe zulleN wij vaN vreDe ziNgeN? (55 minuten), voor gemengd koor, kinderkoor, 
gemeente en orgel
is een kerstliturgie met teksten en liederen (10) waarin tegen de achtergrond van het ’vrede op aarde’ uit 
de engelenzang, de droom geconfronteerd wordt met de werkelijkheid, en andersom. Van de twee perso-
nen die lijnrecht tegenover elkaar staan, probeert de een moed en inspiratie te putten uit schriftuurlijke 
teksten, terwijl de ander daar als doorgewinterd krantenlezer een cynisch commentaar op geeft. Gaande-
weg komen de standpunten dichter bij elkaar. ”Vrede is een woord dat onbarmhartig stoort”, maar ”nooit 
dichterbij zal vrede komen als niet van haar gezongen wordt”.
Teksten: Eppie Dam / Jan Popkema verzorgde de vertaling uit het Fries. 
Muziek: Jan de Jong, Hindrik van der Meer, Wim Mennes, Jan K. W. Luth, melodie: Psalm 101, Gezang 132 en 
Gezang 145.
Moeilijkheidsgraad: A-B
Bestelnummer:  99039 1-stemmige versie  2,95
Bestelnummer:  99038a   Partituur  11,35;  Koorpartituur  6,75 

vier OuD-hOllaNDSe kerStlieDereN - voor S.A.T.B. a capella / S.A.T.B, fluit & strijkers 
of orgel 
muziek: Kees van Eersel 
Dat de vier genoemde Oud-Hollandse kerstliederen nog steeds een bron van inspiratie zijn be-
wijst Kees van Eersel in deze frisse en originele bewerkingen. ”Herders, Hij is geboren” is voor 
S.A.T.B met orgel of S.A.T.B met fluit en strijkers. De andere drie composities zijn a capella.
Herders, Hij is geboren; Maria die zoude naar Bethlehem gaan; Kinder zwijgt, zo moog die; Hoe leit dit kindeken.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  99021
Prijs:  4,95 
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Det hev ei rOSe SPruNge / a SPOtleSS rOSe - SATB & Piano
music: Jan de Jong
Moeilijkheidsgraad: B
bestelnummer:  27074.1 - Vocal Score - 3,95
bestelnummer:  27074.2 - Choral Score - 1,95

SeveN ChriStmaS CarOlS - for mixed choir, organ, brass quintet & timpani
arranged by Ray Shepherd
Especially at Christmastime both singers and musicians perform together frequently. This aspect prompted the idea 
to put together a collection of a variety of pleasant sounding arrangements. This form was chosen with the idea 
of offering the performers a great number of possibilities, in accordance with the situation and instrumentation 
(including community singing). The basic principle of the arranger was to arrange the carols for choir with the 
accompaniment of organ and/or a variable wind quintet. In the choral setting there is a frequent use of the tenor and/
or baritone setting. The last verse has usually a descant setting. Most verses are also suitable for congregational use.
Once in royal David’s city; Hush! my dear, lie still and slumber; O little town of Bethlehem; Away in a manger; 
God rest you merry, gentlemen; Hark! the herald-angels sing; O come, all ye faithful.  
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  25066  - Full Score  - 19,30
  25074  - Vocal Score  - 9,05
  25066a  - Choral Score  - 4,50

glOria - for mixed choir (S.A.Bar.), brass quintet & timpani
music: Ray Shepherd
Een toegankelijke compositie op de bekende tekst van het Gloria voor 3-stemmig koor, koperkwintet 
en pauken. Originaliteit en toegankelijkheid strijden om de voorrang bij dit feestelijke werk. 
Bezetting:  3-stemmig koor (S.A.Bar.) koperkwintet en pauken
Moeilijkheidsgraad:  B-C 
Bestelnummer:  22111.1 - Full Score  - 15,90 
  22111.2  - Vocal Score  - 4,50 
  22111.3  - Choral Score  - 2,95
Tijdsduur: 12

glOria  - for mixed choir (S.A.Bar.),  clarinet quintet & timpani
music: Ray Shepherd
Een toegankelijke compositie op de bekende tekst van het Gloria voor 3-stemmig koor, clarinet kwintet 
en pauken. Originaliteit en toegankelijkheid strijden om de voorrang bij dit feestelijke werk. 
Bezetting:  3-stemmig koor (S.A.Bar.) clarinet kwintet  en pauken
Moeilijkheidsgraad:  B-C 
Bestelnummer:  22111.5 - Full Score  - 15,90 
  22111.2 - Vocal Score  - 4,50 
  22111.3 - Choral Score  - 2,95
  22111.6 - Parts clarinet quintet
Tijdsduur: 12

FOur ChriStmaS CarOlS  - for mixed choir & (organ)
music: Richard Francis
De Engelse componist Richard Francis  schreef een viertal christmas carols in de typerende Engelse ”Cathedral-
style”. De moeilijkheidsgraad van deze carols loopt uiteen van ”goed te doen” tot ”lekker pittig”, maar altijd 
welluidend. De meeste carols zijn geschreven voor koor en orgel waarbij de orgelpartij  een boeiende rol speelt.
Balulalow; I saw three ships; Yeomon’s carol; Love came down at christmas 
Moeilijkheidsgraad: B-D     
Bestelnummer:  27023 
Prijs:  6,50 
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lOrD OF Our liFe, aND gOD OF Our SalvatiON - for mixed choir & organ 
arranged by Jan de Jong 
Deze Engelse hymne arrangeerde Jan de Jong in de welluidende ”Cathedral style”.  In deze compositie vinden 
we de kenmerkende ingredienten als: descant en een aandeel voor de ”congregation” (gemeentezang). 
De hymne is speciaal bedoeld voor de eerste de adventszondag.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  22063 - Vocal Score - 2,15 / Choral Score - 0,90

lOrD OF Our liFe, aND gOD OF Our SalvatiON - for mixed choir & concert band 
arranged by Jan de Jong 
Deze Engelse hymne arrangeerde Jan de Jong in de welluidende ”Cathedral style”.  In deze compositie vinden 
we de kenmerkende ingredienten als: descant en een aandeel voor de ”congregation” (gemeentezang). 
De hymne is speciaal bedoeld voor de eerste de adventszondag.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  22063.1-Set: Full score & Parts - 24,95 / Vocal Score - 2,15 / Choral Score - 0,90 

wONDerFul mYSterY -  for mixed choir, flute and organ
words: Sylvia Kolthof; music: Jan de Jong
Even eenvoudig als doeltreffend is deze compositie voor fluit, gemengd koor en orgel. Naast het koor en orgel 
speelt in dit werk de fluit een essentiële rol, die het werk een mysterieuze en bijna mystieke sfeer geeft.  
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  20002 - Vocal Score - 3,40 / Choral Score - 1,60

wONDerFul mYSterY -  for mixed choir & woodwind quintet
words: Sylvia Kolthof; music: Jan de Jong
Even eenvoudig als doeltreffend is deze compositie voor gemengd koor, fluit en blaaskwintet. Naast het koor 
en blaaskwintet speelt in dit werk de fluit een essentiële rol, die het werk een mysterieuze en bijna mystieke 
sfeer geeft.  
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  20002.1 - Set: Full score & Parts - 19,95 / Vocal Score - 3,40 / Choral Score - 1,60

wONDerFul mYSterY -  for mixed choir, flute & clarinet quartet 
words: Sylvia Kolthof; music: Jan de Jong
Even eenvoudig als doeltreffend is deze compositie voor gemengd koor, fluit en clarinet ensemble. Naast het 
koor en clarinet ensemble speelt in dit werk de fluit een essentiële rol, die het werk een mysterieuze en bijna 
mystieke sfeer geeft.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  20002.5 - Set: Full score & Parts - 19,95 / Vocal Score - 3,40 / Choral Score - 1,6

tell me - for mixed choir
words: Sylvia Kolthof; music: Jan de Jong 
Sylvia Kolthof vertaalde de Friese woorden van Willem Abma. De zetting voor koor a cappella blijft sfeervol 
en klankrijk.
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  22141  
Prijs:  2,15

magNiFiCat & NuNC DimittiS iN C - for SATB and organ
music: Richard Francis
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer: 20032.1 - Vocal Score 3,40
  20032.2 - Choral Score 1,80

magNiFiCat & NuNC DimittiS iN C - for SATB & Woodwind-ensemble
music: Richard Francis
Tegelijkertijd met de première van ”The echoing green” (een compositieopdracht van kamerkoor Capella 
’92 o.l.v. Gerben van der Veen) ontstond het Magnificat & Nunc Dimittis (uit de bundel ”Anthems of Richard 
Francis”) in de versie met dezelfde bezetting als ”The echoing green”: koor met blazersensemble. Beide werken 
gingen begin 2001 tegelijkertijd  in première.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer :  20032.a - Set: Full Score + Instrumental parts 28,95 
   Full Score 11,35 /  Vocal Score 4,95 / Choral Score 1,80
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COmFOrt aND jOY 1 - Five carols for S.S.A.Bar.
arranged by Mar van der Veer
Ding dong merrily on high; God rest you, merry gentlemen; No wind at the window; O come, o come Emmanuel; 
O little town of Bethlehem.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  25171
Prijs:  6,75 

COmFOrt aND jOY 1i - Five carols for S.S.A.Bar.
arranged by Mar van der Veer
Angels we have heard on high; Away in a manger; In the silence of the night; I wonder as I wander; 
Joy to the world 
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  25242
Prijs:  4,95

the NativitY OF light - for mixed choir, soprano, oboe and harp (or piano)
words: Sylvia Kolthof; music: Leo Köhlenberg 
Deze kerstcantate is gebaseerd op de geboorte van Christus - Licht der wereld - zoals die is opgetekend 
in Jesaja en het Evangelie van Lucas. De bijbelteksten voor deze cantate zijn door de dichteres opnieuw ver-
woord. De instrumentale bezetting (hobo en harp) is zowel bijzonder als verrassend.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  20034 - Set 125,00 / Full score 11,35 /  Vocal score 3,60 
 

three mOtetS - for mixed choir
music: Coen Vermeeren
De tekst van het motet puer natus, geschreven in 1991, is gebaseerd op een oud gedicht in de Latijnse taal. Het 
vertelt in korte zinnen het kerstverhaal en lijkt daarmee wel een krantenbericht. Maar behalve het bekende 
verhaal van de geboorte, de engelen, koningen en herders wordt ook verteld over zijn verdere leven; de reden 
van zijn geboorte. Het kind dat zal moeten sterven voor de zonden van alle mensen. Daarmee en daardoor 
wordt het stuk in mineur gekleurd, wat overigens geldt voor veel ’echte’ kerstmuziek.
Ave Maria; O Magnum Mysterium; Puer Natus
Bezetting:  gemengd koor
Moeilijkheidsgraad:  D 
Bestelnummer:  24038 - Vocal Score  - 6,75 

all SiNg OF a wOrlD that’S PeaCeFul - for mixed choir, organ/variable brassensemble & 
timpani
words: Frank van Nimwegen; music: Hindrik van der Meer
arrangement: Ray Shepherd
Uitgangspunt voor de arrangeur was dit werk te bewerken voor koor met begeleiding van orgel- en/of variable 
blaaskwintet of met begeleiding van Concert Band. Bij de koorzetting is veelvuldig gebruik gemaakt van een 
tenor- en/of baritonzetting, en het laatste couplet een discantus-zetting. Het geheel kan ook instrumentaal 
worden uitgevoerd.
Bezetting:  S.A.T.B & variable blaaskwintet en/of orgel of Concert Band 
Moeilijkheidsgraad:  B 
Bestelnummer:  25251.1 - Vocal Score  - 2,95 
  25251.2 - Choral Score  - 0,90
  25251.3 - Instrumental quintet parts - 0,30
  25251.4 - Concert Band 34,50

O magNum mYSterium - for mixed choir
words: latin; music: Gerben van der Veen
De prachtige Latijnse tekst met de Gregoriaanse melodie vormden de inspiratiebronnen voor de compositie 
waarbij de mannen het gregoriaans zingen en de vrouwen driestemmig antwoorden. Prachtig als intro voor 
uw kerstconcert. Er is ook een versie voor vrouwenkoor.
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  25253
Prijs:   0,65
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DOrmi jeSu - for S.A.T.B & Organ

music: Kees van Eersel 

Dormi Jesu is een middeleeuwse tekst voor kerst die door Kees van Eersel heel fraai en verstild getoonzet is.  

De componist geeft drie mogelijkheden voor de begeleiding: orgel, piano of harp. Met name laatstgenoemde 

kan die verstilde sfeer onderstrepen.  

Moeilijkheidsgraad: C

Bestelnummer:  20028

Prijs:  0,90

O magNum mYSterium - for mixed choir

words: latin; music: Gerben van der Veen

De prachtige Latijnse tekst met de Gregoriaanse melodie vormden de inspiratiebronnen voor de compositie 

waarbij de mannen het gregoriaans zingen en de vrouwen driestemmig antwoorden. Prachtig als intro voor 

uw kerstconcert. Er is ook een versie voor vrouwenkoor.

Moeilijkheidsgraad:  B-C

Bestelnummer:  25253 

Prijs:  0,65

eeN wOOrD - S.A.T.B en orgel

tekst: Margryt Poortstra; muziek: Gert Oost

Een compositie van Gert Oost op een kerstgedachte van Margriet Poortstra, voor koor en orgel.

bij Johannes 1:1-14

Moeilijkheidsgraad: D

Bestelnummer:  20023

Prijs:  0,90

 

vaN verlaNgeN eN OverleveriNg - S.A.T.B en orgel

tekst: Margryt Poortstra; muziek: Christiaan Winter

Een compositie van Christiaan Winter op een kerstgedachte van Margriet Poortstra, voor koor en orgel.

bij Genesis 22:15-18

Moeilijkheidsgraad: C-D

Bestelnummer:  20024

Prijs:  1,80

FOurteeN iNtrOitS for Advent and Christmas - for choir ATTBB / SSATB

tekst: latin; muziek: Coen Vermeeren

In 1995 componeerde Vermeeren het introïtus-motet Ex ore infantium. Hij schreef dit werk ter gelegenheid van 

de verjaardag van mevrouw De Graauw op 28 december, het feest van Onnozele Kinderen. Als basis hiervoor 

gebruikte hij het gregoriaanse introïtus voor die dag, genomen uit de Graduale Romanum. De melodie ligt in 

de alt, de andere stemmen volgen homofoon met ondersteundende harmonieën. Na de eenstemmig gezongen 

psalmodie volgt een kort deel zonder gregoriaans, waarna de melodie terugkeert voor het laatste deel.

De opzet van dit stuk beviel Vermeeren zo goed dat hij besloot tot het componeren van een volledige cyclus 

van 14 Introïti voor Advent en Kerst. Van deze serie vormt Ex ore infantium de afsluiting. De stukken zijn elk 

geschreven voor vijf stemmen, voor deze gelegenheid voor alleen mannenstemmen, waarvan er steeds één 

de gregoriaanse melodie vertolkt. Deze cantus prius factus is steeds de leidende stem. De grote ritmische 

flexibiliteit (in de delen met gregoriaans is geen maatsoort aanwezig) vergt van de andere stemmen een zeer 

soepele en dienende manier van zingen. In dit opzicht, en ook harmonisch gezien, verschillen deze werken van 

de op gregoriaans gebaseerde motetten van componisten als Maurice Duruflé. De ’moderne’ delen, zonder 

gregoriaanse melodie, staan in sterk contrast met de rest van elk stuk.

Ad te levavi animam meam; Populus Sion; Gaudete in Domino; Rorate Caeli; Hodie scietis; Dominus dixit ad me; Lux

fulgebit; Puer natus est nobis; Deus in loco sancto suo; Salve sancta parens; Dum medium silentium; Ecce advenit 

dominator Dominus; Dilexisti iustitiam; Ex ore infantium.

Moeilijkheidsgraad: D

Bestelnummer:  25125 - ATTBB - 13,60 

  25126 - SSATB - 13,60
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SONGS OF NATURE 1 - for mixed choir 

music: Frank van Nimwegen

De schoonheid van de 16e-eeuwse Engelse poëzie was de drijfveer voor Van Nimwegen vier zeer toegankelijke 

koorliederen te schrijven in slechts twee dagen tijd. ’Spring, the Sweet Spring’ (tekst Thomas Nashe) is een fris 

en opgewekt werkje met een aanstekelijke melodie en dito ritme, waarin ook vogelgeluiden worden geïmiteerd. 

’To Daffodils’ (tekst Robert Herrick) verklankt in typisch Engels idioom de betrekkelijke kortheid van het aardse 

leven. In ’The Sweet Season’ (tekst Richard Edwardes) wordt de meimaand bezongen in een karakteristiek 

werkje waarin de ’Middeleeuwse flavour’ de muzikale boventoon voert. ’While she lies sleeping’ (tekstdichter 

anoniem) besluit deze cyclus. De muziek illustreert hier prachtig de schoonheid en de diepgang van de tekst.

Bestelnummer:  22085 

Prijs:   6,75

SONGS OF NATURE 2 - for mixed choir 

words: A.E. Housman; R. Brooke; R.L. Stevenson & William Shakespeare

music: Frank van Nimwegen

The ’Songs of Nature 2’ contains four settings of classical English poems. Its ‘predecessor-volume’

(Songs of Nature 1) did also.

The music is charming and responds wholeheartedly to the English part-song tradition. Influences of 

Vaughan Williams and Holst are showed in four wonderful settings of English poetry, with ’nature’ as 

its subject.

Loveliest of Trees; Spring Sorrow; Bed in Summer & When daffodils begin to peer.

Bestelnummer:  28026  

Prijs:   4,95

SONGS OF NATURE 3 - for mixed choir 

words: H.E.N.R.Y ; William Blake; Percy Bysshe Shelley & Christina Rosetti 

music: Frank van Nimwegen

The ’Songs of Nature 3’ contains four settings of classical English poems. Its ‘predecessor-volume’

(Songs of Nature 1 & 2) did also.

The music is charming and responds wholeheartedly to the English part-song tradition. Influences of 

Vaughan Williams and Holst are showed in four wonderful settings of English poetry, with ’nature’ as 

its subject.

Invocation to Nature (sonnet); Laughing song; Summer and Winter & Lullaby.

Bestelnummer:  2012123  

Prijs:   4,95

SONGS OF NATURE 4 - for mixed choir 

words: Emily Dickinson 

music: Frank van Nimwegen

De Songs of Nature 4 is, net als de eerste drie delen, wederom in een prachtige toonzetting zoals we dat 

gewend zijn van deze componist. Voor vele koren een welkome aanvulling op het repertoire.

Summer Shower;  A narrow fellow in the grass;  A Thunderstorm;  May - Flower.

Bestelnummer:  2014031 

Prijs:   5,95
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CHAMBER MUSIC - 36 choral songs on poems by James Joyce 
music: Frank van Nimwegen
Het plan om de complete gedichtencyclus ”Chamber Music” van de hand van de Ierse dichter James Joyce 
(1882-1941) te toonzetten voor koor kreeg vaste vormen tussen april en juni 2005.Deze cyclus, bestaande 
uit 36 prachtige gedichten, schreef Joyce in het begin van de 20e eeuw en de thema’s, liefde en muziek voeren 
hierin de boventoon. De gedichten hielden Van Nimwegen welhaast in een constante greep van inspiratie, 
waardoor dit koorboek in al zijn verscheidenheid een grote eenheid vertoont en waardoor deze binnen 
twee maanden gecomponeerd kon worden. Frank van Nimwegen koos voor een grote verscheidenheid in 
koorvormen en moeilijkheidsgraad voor deze cyclus: van eenvoudige tot meer veeleisende koorliederen 
voor eenstemmig tot veelstemmig gemengd koor, vrouwen- en mannenkoor. Voor elk koortype is dus wel 
iets te vinden in deze bundel. De eenstemmige stukken mogen overigens naar believen solistisch of door 
enkele zangstemmen worden uitgevoerd. Strings in the earth and air; The twilight turns from amethist; At that 
hour when all things have repose; When the shy star goes forth in heaven; Goldenhair; I would in that sweet bosom 
be; My love is in a light attire; Who goes amid the green wood; Winds of May; Bright cap and streamers; Bid adieu; 
What counsel has the hooded moon; Go seek her out all courteously; My dove, my beautiful one; From dewy dreams, 
my soul, arise; O cool is the valley now; Because your voice was at my side; Sweetheart, hear you Your lover’s tale; 
Be not sad; In the dark pine-wood; He who hath glory lost; Of that so sweet imprisonment; This heart that flutters; 
Silently she’s combing; Lightly come or lightly go; Thou leanest to the shell of night; Though I Mithridates were; Gentle 
lady, do not sing; Dear heart; Love came to us in time gone by; O, it was out by Donnycarney; Rain has fallen all 
the day; Now, o now in this brown land; Sleep now, O sleep now; All day I hear the noise of waters; I hear an army.  

Bestelnummer:  25185 - 24,95

EIGHT EUROpEAN FOlkSONGS - for chorus and orchestra
text: trad.
music: Wim Dirriwachter
Bestelnummers: 25127.1 - Full Score - 22,70
  25127.2 - Vocal Score - 13,60

THREE DRINkING SONGS - for mixed choir 
words: Ben Johnson; John Dyer; 
music: Frank van Nimwegen
Drink to me only; Down Among the Dead Men;  A Cup of Old Stingo
Bestelnummer:   2014001 - 7,45

NEl FUGGIR DEl TEMpO  - 8 gedichten van Michelangelo voor 5-stemmig gemengd koor
music: Wim Dirriwachter
In de gedichten die op het openingslied volgen, staat de dichter in beeldrijke taal stil bij de vluchtigheid van 
uiteenlopende ervaringen: de zonnige en duistere momenten in het leven (Colui che fece), de verzengende 
kracht van het liefdesvuur (Fuggite, amanti, Amor), het koesteren van de herinnering aan een gaaf kunstwerk 
(Molto diletta), de schaarsheid van goede smaak (Non sempre a tutti), de miskenning van een begenadigd 
man (Dal ciel discese), verschuldigde dankbaarheid voor te veel gunsten (Al zucchero) en een relativerende 
terugblik op een leven in dienst van de kunst (Giunto è gia).
Bestelnummer:  2014020 - 9,95

SIX FOlkSONGS OF lOVE - for mixed choir 
music: Wim Dirriwachter
Liefde is een geliefd onderwerp in volksmuziek. In de loop der eeuwen werd dit dankbare onderwerp steeds 
weer op andere wijze bezongen. Veel oude volksliederen verhalen over een jongeling die al dan niet toevallig 
een aardig meisje ontmoet, dat hem niet meteen afwijst. In de voorliggende bundel is dit het geval bij het 
Engelse en Duitse lied. Het Vlaamse lied vertelt over het vogeltje dat als postbode wordt ingeschakeld om het 
aanzoek van de jongeman naar het meisje over te brengen. In het Franse lied wordt het meisje voor verschil-
lende uitjes uitgenodigd, terwijl de zanger speels verwijst naar het spel met de doedelzak. In het Spaanse lied 
lijkt het meisje uiteindelijk doof voor de serenade van haar minnaar. En hetItaliaanse lied waarschuwt het
jonge volk schalks voor de listen van cupido.
Ook de zes melodieën vertonen de kenmerken van de tijd van ontstaan. De oude volksliederen bewegen 
zich in een soepel ritme en in modale toonruimten. De nieuwere bij voorkeur in een dansant ritme en in 
toonsoorten die sinds de Barok in zwang kwamen in Europa. De drie oude melodieën leenden zich uitste-
kend voor polyfone zettingen, terwijl de dansante liederen van latere datum zich gemakkelijk voegden naar 
een meer homofone behandeling. 
Met het oog op een prettige opeenvolging van de zes liederen bij een integrale uitvoering  is gezorgd voor 
afwisseling tussen polyfone en homofone zettingen. Verder is rekening gehouden met tonale verwantschap-
pen tussen de opeenvolgende liederen.
Bestelnummer:  2014036 - 9,95

VEM kAN SEGlA - for mixed choir a capella
music:  Torv Høymer
Bestelnummer:  2015002- 0,95
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THREE DRINKING SONGS

for mixed choir

Drink to me only

Down Among the Dead Men

A Cup of Old Stingo

music FRANK VAN NIMWEGEN
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SATB

NEL FUGGIR DEL TEMPO
8 GEDICHTEN VAN MICHELANGELO
VOOR 5-STEMMIG GEMENGD KOOR

lyrics MICHELANGELO BUONARROTI

music WIM DIRRIWACHTER
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SATB

SIX FOLKSONGS OF LOVE 

lyrics TRADITIONALS

music WIM DIRRIWACHTER
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Alto

Tenor

Bass
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Vem kan segla
Norwegian traditional

arranged by Torv Høymer 
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BlAkE TRYpTIQUE - for mixed choir, marimba & bandeneon
music: Gerben van der Veen
Voorjaar 2009 heeft kamerkoor Con Amore Musica te Bolsward een programma samengesteld rond een 
drietal Engelse dichters. Speciaal voor deze gelegenheid heeft dirigent/componist Gerben van der Veen een 
compositie gemaakt gebaseerd op drie gedichten van William Blake uit de ”Songs of Innocence”:  The echoing 
green, Night en Spring. 
In The echoing green wordt een tafereel geschetst van een zomerse dag waarop veel zomerse elementen aan 
bod komen, de zon, de prachtige luchten, zingende vogels en spelende kinderen. Strofe twee wordt benaderd 
vanuit het perspectief van ”Old John with white hair”…… wie is deze ”Old John”??? De derde strofe eindigt 
met een tafereel waarin de avond valt en iedereen, net als de vogels een plek zoekt om te slapen. 
Het daarop volgende deel twee Night sluit daar prachtig op aan. De componist heeft daarbij alleen de eerste 
strofe gebruikt als een soort sfeertekening; geen onheilspellende nacht met boze dromen maar een nacht 
met ”silent delight”. 
In het derde deel komt de thematiek van deel één terug: ”Spring” een lichtvoetig, onschuldig en speels gedicht 
met dito muziek. Zo vormen de elementen zomer, nacht en voorjaar een sluitend geheel; een triptiek
Een bijzonder element aan dit werk vormt de instrumentale begeleiding: marimba en bandoneon.
Op 16 mei 2009 ging het werk in première. 
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer: 29009
Prijs:  9,95

DREAMS - for mixed choir & vibraphone
a poem about life and love by Beau Knievel; composed by Ludo Claesen
Het werk is geschreven in opdracht van het Universiteitskoor Maastricht ten behoeve van het zesde lustrum 
in 2007. Ludo Claesen koos ervoor om de woorden van Beau Knievel te componeren voor gemengd koor 
en vibrafoon! De vibrafoon onderstreept op subtiele wijze de dromerige en impressionistische sfeer van het 
gedicht. De kernwoorden: ”Dreaming make life worth living”  blijven nog lang naklinken in je hoofd.    
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer:  26112
Prijs:  5,95

HANSElIjN
tekst: traditional; arrangement: Kurt Bikkembergs
”Hanselijn” is een bewerking op een oud Belgisch (?) volkslied. Een verhaal in negen strofen van een misdadiger 
die om zijn mooie ogen door een zeventien jarig meisje wordt bevrijd en op zijn vlucht haar niet kan vergeten, 
wel vrij, maar zal haar waarschijnlijk nooit weerzien”.
Moeilijkheidsgraad:  D
Bestelnummer:  26041
Prijs:   2,95 

ON DEATH - for SSAATTBB
text: John Keats; music: Kurt Bikkembergs
Dit werk van de bekende Belgische componist en dirigent Kurt Bikkembergs is geschreven in opdracht van 
en opgedragen aan het Vlaams kamerkoor. De première vond plaats in januari 2005 o.l.v. Bo Holten.
Moeilijkheidsgraad:  E
Bestelnummer:  25151
Prijs:   6,75

BAllADE FAN MATA HARI
muziek: Lowell Dijkstra
Het intrigerende verhaal van domineesdochter Mata Hari in een compositie voor koor, orgel en 
trompet (tam-tam (ad lib.))
Moeilijkheidsgraad:  D
Bestelnummer:  22107 - Set 78,85 / Full score - 5,65 / Vocal score - 3,60

FjOUWER FRYSkE SIzWIzEN - voor S.A.T.B. + S.A.T.B.
teksten: Kees de Kloet; muziek: Gerben van der Veen
Vier Friese gezegden kort en krachtig becomponeerd voor dubbelkoor a cappella.
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  99049  
Prijs:   3,85

FOUR FRISIAN SAYINGS - for S.A.T.B. + S.A.T.B.; 
words: Kees de Kloet; translation: Sylvia Kolthof;  music: Gerben van der Veen 
Moeilijkheidsgraad:  C  
Bestelnummer:  21030
Prijs:   3,85
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UN WA E lOO - cycle de chants Ouest-Africains, voor koor, 8 instrumentalisten (w.o. Afrikaans slag-
werk) 
muziek: Wim Dirriwachter
Tijdens een reis naar Benin (West Afrika) kwam Wim Dirriwachter in aanraking met Afrikaanse liederen. 
Hieruit putte hij inspiratie om een cyclus van een 9-tal liederen te schrijven die in verschillende bezetting 
uit te voeren is: koor met piano, koor a capella, koor met 8 instrumentalisten en altijd met Afrikaans slagwerk. 
Het werk is als facsimile uitgave uitgegeven en nodigt koren uit om het typische Afrikaanse ritme aan den 
lijve te ondervinden. 
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  21034   Vocal score: 13,60
Prijs:   Full Score en instrumentale partijen op aanvraag

VIjF lATIjNSE SpREUkEN
muziek: Kees van Eersel
Vijf korte kernachtige spreuken van o.a. Horatius en Cicero al even kernachtig als doeltreffend 
getoonzet door Kees van Eersel. Donkere zorgen zullen door een lied verzacht worden.
Moeilijkheidsgraad: E
Bestelnummer:  99019 - 3,60 

lA CANCIóN DESESpERADA - for mixed choir (with 4 soloists S/A/T/B) & guitar, 
words: Pablo Neruda; music: Annette Kruisbrink
De uit Zwolle afkomstige gitariste en componiste Annette Kruisbrink koos voor deze compositie het 
gedicht: ”La cancion desesperado” (wanhoopslied) van de Chileense dichter Pablo Neruda (1904-1973). 
Met het Spaans en de gitaar als begeleiding weet de componist een indringend Zuid-Amerikaanse sfeer 
te creëren.
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  23127 - 9,05 

SEASONAl WAVES 
words: Sylvia Kolthof; music: Leo Köhlenberg 
is een vijfdelig a capella koorwerk; een soort jaargetijden maar dan voor koor. In vier delen worden de diverse 
jaargetijden in een prettig pittig idioom verklankt om vervolgens in een soort reprise met het voorjaar af te 
sluiten: ”Let spring awake, bringer of new life welcome spring”.
Moeilijkheidsgraad: D-E
Bestelnummer:  21003 0 3,40

SAINTE - voor gemengd koor & harp (piano) 
tekst: Stéphane Mallarmé; muziek: Kees van Eersel
Van de eigenzinnige dichter St. Mallarmé becomponeerde Kees van Eersel het gedicht Sainte; in een 
toepasselijk impressionistisch klankidioom getoonzet voor koor en harp.
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  23124 - 2,60

THE ECHOING GREEN  - for mixed choir &13 instruments 
words: William Blake; music: Richard Francis
Op verzoek van Kamerkoor Capella ’92 en haar dirigent Gerben van der Veen, schreef de Engelse componist 
Richard Francis een werk voor koor en houtblazersensemble. Het is een zeer flitsend werk geworden op een 
tekst van William Blake. Voor het koor welluidend en goed te doen en voor het houtblazersensemble lekker 
pittig. Al met al een uitdagend werk en een aanwinst voor de koormuziek. Het werk is ook uit te voeren met 
pianobegeleiding.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  21028 - Set 59,00  (Full Score, 25 koorpartijen + instrumentale partijen) 
   Full Score 21,60 / Vocal Score 4,50

VOICES TO BRASS (vocalise) - for mixed voices & brassensemble
music: Feike van Tuinen
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  95013 - Set  56,70 (Full Score, instrumentale partijen en 25 koorpartijen)   
   Choral Score 2,25

SING WE AND CHANT IT - for S.A.T.B. & S.A.T.B. 
words: Thomas Morley; music: Rien Verbeek 
Bij de woorden ”Sing we and chant it” zullen velen denken aan het bekende madrigal van Morley. 
De dubbelkorige versie van Rien Verbeek is eigentijds maar behoud dezelfde muzikanteske spontaniteit 
van Morley.  Ideaal als opening van een concert met wereldlijke muziek.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  20010 - 2,15
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Op VlEUGElS VAN pORSElEIN - 6 motetten voor gemengd koor

tekst: Maria de Groot; muziek: Leo Köhlenberg

In 2004 verscheen van Maria de Groot de gedichtenbundel ’De Wals’, bij Uitgeverij Ten Have te Kampen. De 

bundel inspireerde Leo Köhlenberg tot het schrijven van een zestal motetten. Hij schreef deze motetten in 

poëtische en muzikale vriendschap voor Maria de Groot, ter gelegenheid van haar 70e verjaardag.

De Zwanen;  Het licht;  Nog ben ik;  Maatslag;  Spiegelschtift;  Het Geheim.

Moeilijkheidsgraad:  C

Bestelnummer:  27000 - 5,95 

CANTO lITERARUM - voor koor, mezzo-sopraan, hobo, hoorn, fagot en campano tubolare  
muziek: Wim van Ligtenberg 

Geschreven naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.

Moeilijkheidsgraad:  D-E

Bestelnummer:  22112  Set 90,20;   Full score 11,35;   Vocal score 3,40

TWEE GEDICHTEN - voor gemengd koor

tekst: Jacqueline E. van der Waals; muziek: Joop Voorn

Gecomponeerd in opdracht van en bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de nbkzo (1933-2008). Ge-

baseerd op twee gedichten van Jacqueline E. van der Waals (1868-1922).

Luchtige liedjes; Wintermorgen

Moeilijkheidsgraad:  B-C

Bestelnummer:  27012 - 2,45 

pIANO - voor gemengd koor (S.A.T.Bar.B.)

words: Nancy Sims; music: Frank van Nimwegen

Moeilijkheidsgraad:  B-C

Bestelnummer:  26039 - 0,90 

lISTEN TO THE SONG IN YOU - voor gemengd koor (S.A1.A2.T.B.)

words: D. H. Lawrence; music: Frank van Nimwegen

Moeilijkheidsgraad:  B-C

Bestelnummer:  26040 - 0,90

BlAkE SONGS - Eight part-songs for mixed choir

music: Kurt Bikkembergs, Richard Francis, Frank van Nimwegen & Coen Vermeeren

The poet, painter and engraver William Blake (1757-1827) was a typical misunderstood genius. He lived in 

poverty and obscurity, and only received recognition after his death. There were only a few short periods 

in which Blake could support himself by painting. Blake has never earned any money with his poetry. It 

was not until the second half of the twentieth century that Blake received the reputation of being Britain’s 

greatest poet since Shakespeare. With this publication, Intrada wants to stimulate several composers to 

show their vision of this. Sleep, sleep, beauty bright; The wild flower’s song; Never pain to tell thy Love; How to 

know Love from Deceit Song; Cradle Song; The little boy lost; The little boy found 

Moeilijkheidsgraad:  C-D

Bestelnummer: 24052

Prijs:  19,30

 SpEEl DE BAlAlAIkA - voor kinderkoor en piano 

tekst: Frans Bertens; muziek: Wim Dirriwachter

Wie kent ze niet ”De dronken zeeman”, ”Laslo Feher”, ”Op de brug heen en terug” en ”Kom Iwanowitsj 

speel de balalaika”. Van deze bekende bundel kinderliederen die in de tachtiger jaren veel werd gebruikt 

maakte Wim Diriwachter nieuwe pianobegeleidingen. Deze nieuwe uitgave verschijnt in facsimile en is 

bedoeld voor de enigszins geschoolde pianisten. De auteur schrijft in z’n voorwoord: ”Speel de balalaika” 

wil nog steeds een uitnodiging zijn tot zingen en spelen: een muzische ontdekkingstocht dwars door 

Europa.

Moeilijkheidsgraad:  D

Bestelnummer: 21035

Prijs:  13,60
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lIET FAN WYN EN OARGEl - SATB & Orgel
tekst: Margryt Poortstra 
muzyk: Frank van Nimwegen
Moeilijkheidsgraad: C
bestelnummer: 2012059.1 Vocal Score - 4,95

BERN FAN ’E IERDE - SATB & Piano
tekst: Obe Postma 
muzyk: Frank van Nimwegen
 Op voorstel van en in opdracht van het ‘Mingd Koar Grou’ componeerde de Brabantse componist Frank 
van Nimwegen in het voorjaar van 2007 de koorcyclus ‘Bern fan ‘e ierde’.  De hierboven genoemde vijf 
gedichten van de Friese dichter Obe Postma (1868-1963) waren hiervoor drijfveer en dankbare bron van 
inspiratie. Frank van Nimwegen heeft zich vooral laten inspireren door de ‘schildering in sfeer’ door Postma 
van vooral de natuur en het (Friese) landschap. Zo ontstond een kleurrijk, afwisselend werk voor gemengd 
koor en piano, waarin ook duidelijk Postma’s schildering is terug te horen. De piano speelt hierin een 
geheel eigen, zelfstandige rol met eerbied voor de tijdloze inhoud van de teksten. Vaak wordt daardoor een 
even tijdloze als welhaast impressionistische sfeer opgeroepen in de samenklanken en de vaak verrassende 
wendingen die Van Nimwegen’s stijl kenmerken.
Moeilijkheidsgraad: C-D
bestelnummer: 27042.1 Vocal Score - 7,95
bestelnummer: 27042.3 Choral Score - 3,95

jIERGONG - SATB, Fluit & Piano
teksten: Jan Kooistra; Jan Jelles Hof; Pieter Jelles Troelstra en Tiny Mulder.
muzyk: Frank van Nimwegen
Himpen yn de simmerreen; Lette hjerst; Maaie op it iis; Foarjier
Moeilijkheidsgraad: B-C
bestelnummer: 28031.1 Vocal Score - 7,95
bestelnummer: 28031.2 Choral Score - 5,95

AlDE BYlDEN WINkE - SATB & Piano
tekst: Obe Postma 
muzyk: Jan de Jong
1. Simmersmoarn kin beskôgje wurde as it begjin fan ’e dei. Dy begjint by de measte boeren om fiif of seis 
oere en is muzikaal besjoen in ynlieding. De meldij sit ôfwikseljend yn alle stimmen en de earste fjouwer 
noaten foarmje de basis foar de hiele komposysje.
2. Yn ‘e ûngetiid foar de boer is dit in tige drokke perioade. Hy giet dan, as it moai waar is, om in oere of 
njoggen moarns it lân yn om te ûngetiidzjen, it hea mei hynder en wein op te heljen en nei de skuorre te 
riden. De pianopartij soarget foar de ûnrêst yn de hieltyd werhelle ritmyske patroanen. Yn ’e koarpartij haw 
ik besocht dit yn dissonante harmoanyske klanken útkomme te litten. Yn ’e midden fan dit diel sit op in stuit 
in hiel rêstich part, dêr’t de dichter him efkes yn it lân deljout om wat by te kommen fan alle drokte en 
miskien wol in knipperke te dwaan. De dissonante klanken binne no fuort en hawwe plak makke foar myld 
klinkende akkoarden. Hjirnei moat de boer wer folop yn aksje en komt de ûnrêst fan it begjin werom, mar 
dan op in oare tekst.
3. By it kij-opheljen om fjouwer oere hinne hellet de boer (boerinne) de kij út it lân en bringt se nei de jister 
om se dêr te melken. Dit diel hat in ienfâldige meldij mei in soad ôfwikseling yn ‘e frouljus- en manljusstim-
men. De dichter tinkt nei oer de minsken om him hinne en it libben as sadanich. Dêrom is dwers troch 
dizze tekst hinne (songen troch de manlju) in lyts fragmint fan ’âlde bylden winke’ te hearren, út it twadde 
gedicht ’Yn ‘e ûngetiid’.
4. Simmers-ein De boer hat in drokke dei hân en jout him no yn ‘e hûs del by syn húshâlding. Mei-inoar prate 
se oer de foarfallen wat se dy deis meimakke hawwe. Hjir klinkt dan ek in rêstige 6/8 mjitte. Yn it lêste 
kûplet sjonge de manljusstimmen de meldij en tagelyk sjonge de froulju ‘De simmer giet nei d’ ein’. Dit is it 
haadtema út it earste liet.
5. Slotsang de boer giet dan foar de lêste kear nei it bûthús om de bisten bylâns te rinnen en om te sjen oft al-
les yn oarder is. Dan lit er syn tinzen nochris oer de ôfrûne dei gean. Sadwaande komt it tema út it earste liet 
werom, mar yn in oare bewurking. Elk fan ’e fjouwer fersen stiet yn in oare toansoarte (se binne elkoars me-
diant) om sa alle fjouwer eardere lieten noch in kear bylâns te sjongen en te betinken dat ’âlde bylden winke’. 
Moeilijkheidsgraad: B-C
bestelnummer: 27043.1 Vocal Score - 9,95
bestelnummer: 27043.2 Choral Score - 4,95

Bern fan ’e ierde

tekst:  Obe Postma
muzyk:  Frank van Nimwegen
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Jiergong

Alde bylden winke

tekst: Obe Postma
muzyk: Jan de Jong

Alde bylden winke

tekst: Obe Postma
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Skreaun foar en yn opdracht fan de Sweelinck Cantorij, Stiens en dirigint Take Beukema

Liet fan wyn en oargel 
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OERE NOCH TIID - lietesyklus foar sopraan, mingd koar en piano
tekst: Baukje Wytsma
muzyk: Gerben van der Veen
Dit wurk waard skreaun yn opdracht fan it Mingd Koar Grou, foar harren 100 jierrich bestean yn 2012.
Giest mei; Sjong fan de mar; It doarp; Feest; It swangrêd fan de tiid; Der komt in dei
bestelnummer: 2012048.1 -  Vocal Score 19,55
         2012048.2 -  Choral Score 9,45

DE HIkkE - SATB
tekst: Obe Postma 
muzyk: Jan de Jong
bestelnummer: 2012060 2,45

VOCAlISE - for mixed choir
music: Gerben van der Veen
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de bekende Friese dirigent Jan Veninga componeerde 
Gerben van der Veen deze klankrijke vocalise.  
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer: 21004 - 0,65

WE AS ONE 
Madelon van Velthoven en  Arnold Veeman
Een bijzondere vocalise voor S.A.T.B. en S.A.T.B. in klank en beeld.  De partituur is grafisch, 
fullcolour en wordt geleverd met 3 dia’s.
Moeilijkheidsgraad: C-D
Bestelnummer:  22140 - Full score - 6,75 / Vocal score - 4,50

MUSIC VIBRATES IN THE MEMORY - for mixed choir & harp
music: Wim van Ligtenberg 
Het werk werd gecomponeerd voor het Leeuwarder Madrigaalkoor o.l.v. Broer Giesing
1. O world! O life! O time!; II.  The cloud-capp’d towers;  III. Music vibrates in the memory 
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer: 23143 - 4,50

WYlDE FÛGEl - Kantate oer it skimer en it ljocht tusken leafde en frijdom
Hege frouljusstim en mingd koar, Konsertante begelieding fan klavesimbel (obligaat) en fluit. Twa fioelen, 
altfioele, sello en kontrabas. 
tekst: Simke Kloosterman 
muzyk: Sipke Hoekstra
Moeilijkheidsgraad: C-D
bestelnummer: 28053.1 Full Score - 14,95
bestelnummer: 28053.2  Vocal Score - 14,95
bestelnummer: 28053.3 Choral Score - 2,95
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It tema yn dizze komposysje is besearre op de namme 'Obe Postma Selskip'.
Dêrby is gebrúk makke fan noatenmateriaal c, d, e, f, g, a, b, c en do, re, mi, fa, so, la, ti, do 

DE HIKKE
hikke daam ympresje foar mingd koar
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muzyk Jan de Jong

lietesyklus foar sopraan, mingd koar en piano

tekst  Baukje Wytsma

muzyk  Gerben van der Veen
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MUSIC VIBRATES IN THE MEMORY
1. O world! O life! O time! Wim van Ligtenberg
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Text: Percy B. Shelley
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NEW WORlD - Six classical songs for mixed choir & piano
words: Margryt Poortstra; translated by Sylvia Kolthof
arranged by Lars Mulder
Well-known classical themes form the basis for this cycle. You now have the chance to sing Air from Watermusic, 
instead of humming along. The author Margryt Poortstra wrote the contemporary words for these seven 
themes and they were freely arranged by the composer Lars Mulder.
Day;  Act now;  Longing;  Metropolis;  Water; Night.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  25143 - Vocal Score - 15,90
  25143.1 - Choral Score - 4,95

NIEUWE WERElD - Zes liederen op klassieke thema’s voor gemengd koor & piano
teksten: Margryt Poortstra; arrangementen: Lars Mulder
Bekende klassieke thema’s vormen het uitgangspunt van deze cyclus. Wie altijd al eens het Air uit Watermusic 
wilde zingen in plaats van neuriën, heeft nu de kans! Zes thema’s zijn voorzien van eigentijdse teksten door 
schrijfster Margryt Poortstra en vrijelijk bewerkt door componist Lars Mulder.
Dag;  Doen;  Verlangen;  Wereldstad;  Water; Nacht.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  25083 - Vocal Score - 15,90
  25083.1 - Choral Score - 4,95

CANEUON CYMRAEG (Welsh Songs)
English words: Anne Davies & Barbara Francis; arranged by Richard Francis
De ’roots’ van componist Richard Francis liggen in Wales. Zijn woonplaats Ludlow ligt tegen Wales aan. Het 
is daardoor niet verwonderlijk dat hij zich aangetrokken voelt tot de rijke schat van volksliederen uit Wales. 
In de bundel ”Caneunon Cymraeg” staan 7 liederen uit Wales bewerkt voor koor en piano, waarin de pi-
anopartij een bijzondere kleurrijke rol speelt. De koorpartijen zijn voorzien van zowel de Engelse teksten 
als de oorspronkelijke ’Welsh’ teksten. Van de 7 liederen is één getoonzet voor 3 stemmig vrouwenkoor en 
één voor 3 stemmig mannenkoor. In de andere 5 liederen voor gemengd koor hanteert de componist een 
veelzijdig klankbeeld: van unisono-pasages tot gedeelten met veel verdubbelingen, van intieme, sonore klanken 
tot uitbundige sferen. 
Moeilijkheidsgraad: C-D
Bestelnummer:  24044 
Prijs:  15,90

HET GlAzEN NARRENSCHIp - negen miniaturen voor gemengd koor
tekst: Paul van Ostaijen; muziek: Erika Budai
Dit werk werd in 2000 geschreven in opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen, die jaarlijks een 
compositie-opdracht uitreikt aan een hedendaags Vlaams componist. ”Het glazen Narrenschip” is een 
overkoepelende titel voor negen allicht minder bekende gedichten van Paul van Ostaijen. Deze titel werd 
door de componiste zelf bepaald, verwijzend naar een pittoresk schilderij van de Nederlandse schilder 
Jeroen Bosch. Op dit schilderij ”Het Narrenschip” is te zien hoe zingende narren doelloos ronddobberen 
op een rivier en zich gulzig tegoed doen aan de geneugten des levens.De negen gekozen gedichten beel-
den elk een tafereel uit rond een kleurrijk persoon uit de folklore, of beelden de natuur uit in en rond het 
water, waar ieders levensschip zijn eigen leventje leidt. Omdat het om herkenbare, doorzichtige situ-aties 
en figuren gaat, werd dit schip als ”Het glazen Narrenschip” gedoopt, verwijzend naar de tragikome-die van 
ieders leven. Gedichtje van Sint Niklaas; Archaïsche Pastorale; Onbeduidende Polka; Melopee; Oude bekenden; Land 
mei Avond strandorgel; Berceuse voor volwassenen; Vrolijk landschap. 

Moeilijkheidsgraad: C-D
Bestelnummer:  23002 
Prijs:  13,60

EUROpEAN FOlk SONGS  - for mixed choir 

arranged by Frank van Nimwegen
In korte tijd verscheen een groot aantal, meest geestelijke koorwerken van deze Brabantse componist. 
In een 10-tal volkslied-arrangementen laat Frank van Nimwegen zien dat ook deze materie hem inspireert; 
u ook? 
De Zilvervloot;  Al onder de weg van Maldegem;  O Tannenbaum, du trägst ein’ grünen Zweig;  Kling, klang, 
klokkanslår; Gliding Sails; Bushes and Briars; The turtle dove; Ah! Dis-moi donc, bergère; Al lado de mi cabaña; Ninetta.     
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  22153
Prijs:  11,35   
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The Beginning Emptiness - Ēriks Ešenvalds  
 
 
In opdracht van het Noordelijk Koorfestival (20-23 oktober 2011) heeft Ēriks Ešenvalds het 
werk The Beginning Emptiness gecomponeerd op een gedicht van Jan Beenakker uit 
Jistrum. Het is geschreven voor volwassenenkoor en kinderkoor. De uitvoering van de 
wereldpremière (22 oktober 2011, Leeuwarden) staat op naam van Capella Frisiae en het 
Nationaal Kinderkoor o.l.v. Maris Sirmais uit Letland. 

Ēriks Ešenvalds (uitspraak: Esjenwalds) werd 
geboren in Letland op 26 januari 1977. Hij is één van 
de meest getalenteerde componisten van deze tijd en 
geniet ook in Nederland een steeds grotere 
bekendheid. Ešenvalds studeerde compositieleer aan 
de Letse Muziekacademie ‘Jāzepa Vītola’ in Riga. Na 
zijn muziekstudie volgde hij diverse internationale 
masterclasses. Ešenvalds heeft een indrukwekkend 
aantal composities op zijn naam staan voor orkest, 
kamermuziek, koor en piano. Hiervoor ontving hij al 
diverse prijzen.  

De tekst van The Beginning Emptiness is gebaseerd 
op een gedicht van Jan Beenakker uit Jistrum. In dit 
werk gaat het om hoe kinderen en volwassenen de 
schoonheid van hun omgeving ervaren. Alhoewel zij 
een gemeenschappelijke drijfveer hebben die hun 
creativiteit voedt, verschilt de ervaring van kinderen 
met die van volwassenen. Bij het kind zijn de uitingen 
nog onbedekt, voortkomend uit een ‘Beginnende 
Leegte’ (Beginning Emptiness). Bij  volwassenen zijn 

de uitingen verborgen achter een masker: zij zien niet, zij horen niet, ze spreken niet. 
Alhoewel kind en volwassene tot een dialoog komen, is een blijvende onbevangenheid voor 
beiden niet mogelijk. Een scheiding wordt opnieuw zichtbaar en voelbaar. Er ontstaat een 
cyclus: steeds zal er een beginnende leegte zijn.  

 
Er zijn drie belangrijke elementen in het leven van Jan Beenakker die telkens 
terugkomen: muziek, mathematica en literatuur. Hij speelde bugel en cornet, 
was 11 jaar dirigent van een brassband en is nog steeds uitvoerend musicus 
(trompet en cornet). Na een universitaire studie, begon hij zijn loopbaan bij 
IBM. Wat literatuur betreft: Jan heeft veel teksten en poëzie geschreven. The 
Beginning Emptiness is het eerst uitgegeven werk van hem.        
 

De componist zegt over The Beginning Emptiness: “Ik was werkelijk geraakt door de poëzie 
van Jan Beenakker”. Het gedicht, aldus Ešenvalds, voerde hem terug naar zijn eigen jeugd. 
Door die herinneringen en door het zien van zijn eigen slapende kinderen, ontstond vanzelf 
de muziek voor The Beginning Emptiness. Jan Beenakker en Ēriks Ešenvalds vonden het 
een voorrecht om met elkaar te kunnen samenwerken. De tekstschrijver, de componist en 
De Stichting Noordelijk Koorfestival zijn het fonds Professionele Producties Podiumkunsten 
voor de realisatie van deze compositie zeer erkentelijk.  
 
Wereldpremière The Beginning Emptiness: Noordelijk Koorfestival 22 oktober 2011, Grote 
Kerk, Leeuwarden, 20.00 u. Capella Frisiae en Nationaal Kinderkoor o.l.v. Maris Sirmais. 
Piano: Elena Malinova. 

The Beginning Emptiness

Music: Eriks Ešenvalds

Lyrics: Jan Beenakker

Bestelnummer:  2011021.1 - Full Score
Prijs:    13,00
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DE TIJD IS NABIJ - cantate voor de 40-dagen-tijd - voor driestemmig gemengd koor, tenor, 
bariton, piano en fluit
teksten: Eppie Dam; muziek: Jan de Jong
De periode van de 40-dagen-tijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbe-
reiding op Pasen. Het is het afleggen van een geestelijke weg, soms gekenmerkt door versobering, in 
oriëntatie op ons mens-zijn. Werd het voorheen een tijd van bekering genoemd – dat wil zeggen: je 
wenden tot God, je afwenden van alles wat ons daarvan afhoudt –, in moderne bewoordingen is het 
eerder een bewustwordingstijd. Wij verstaan in dat verband nog wel het begrip ‘woestijn’, als beeld 
van een loutering, in menig Bijbelverhaal is de woestijn bittere realiteit. Jezus heeft er 40 dagen in 
vasten en gebed doorgebracht voordat hij aan zijn aardse missie begon. En 40 jaar lang trok een volk 
door de woestijn, op weg naar een beloofd land. In deze cantate worden parallellen getrokken tussen 
beide omzwervingen: die van een mens die in de woestijn de verleiding weerstaat, gespiegeld aan 
die van een volk dat er op zichzelf teruggeworpen wordt. Wie in ‘de woestijn’ tegelijk ‘de woestenij 
van de wereld’ herkent, zal zich onderdeel weten van het verhaal, dat de kenmerken draagt van een 
existentiële zoektocht. Met alle onherbergzaamheid, vertwijfeling, menselijk lijden, en het verlangen 
naar bevrijding.   
Bestelnummers: 2015009.1 - Full Score 19,95 / 2015009.2 - Vocal Score 14,95 / 
2015009.3 - Choral Score 9,95 / 2015009.4 - Fluit 4,95 / 2015009.5 - Liturgieboekje 3,95

NAAR DE PSALMEN - hertaalde psalmen met antifonen
teksten: Margriet Poortstra; muziek: Bram Stellingwerf
Soms lang, die psalmen, soms met veel onbegrijpelijk wapengekletter en gewelddadige taal (de fa-
voriete, zachtmoediger psalmen daargelaten natuurlijk). Zo wordt vaak over dit gedichtenboek in 
de bijbel gedacht. Het zingen van - te veel - psalmen in de kerk werd lange tijd als ouderwets en 
achterhaald beschouwd. Het was modern als er vooral veel gezangen klonken tijdens de kerkdienst. 
Psalmen roken naar oude tijden.
Toch komt nergens de hartekreet van de mens zo dichtbij als juist in deze gedichten. Zo intiem en 
menselijk, vol van diepe nood en grote vreugde. Nergens vinden we onze eigen kleine, boze, angstige, 
maar ook vreugdevolle stem zo indringend verwoord als juist hier. 
Ingekort vaak en opnieuw verwoord komen in deze bundel de psalmen weer langs. Het grootste deel 
van de teksten wordt gesproken, maar bij iedere psalm hoort een gezongen antifoon: in een paar 
regels de essentie van het gedicht. Voor, tussen en na de gesproken woorden kan de gemeente en/of 
de cantorij deze regels zingen, samen op de lippen nemen, bevestigen.
Met andere oren naar de psalmen luisteren, in het kort (mee)zingen waar het het per gedicht wer-
kelijk om gaat en zo de rijkdom van dit bijbelboek opnieuw ontdekken, dat is de bedoeling van deze 
bundel.
Bestelnummer:  2014009 - 29,95

IN DEZE MENS - een liederencyclus over Jezus 
voor gemengd koor, mezzo-sopraan, tenor, bas, strijkkwintet en piano of harmonium (orgel) en piano
muziek: Jan de Jong;  teksten: Margriet Poortstra
In deze Mens is een liederencyclus die begint bij Advent en eindigt na Pasen. In deze bundel vindt u 
een schat aan liederen voor koor, mezzo-sopraan, tenor en bas. Er is een versie met begeleiding van 
harmonium (orgel) en piano en één (bij integrale uitvoering) met strijkkwartet en piano. De cyclus 
kan in z’n geheel worden uitgevoerd (80 minuten) of in delen. Veel liederen zijn los te gebruiken en 
lenen zich goed voor wisselzang met de gemeente. 
Na de grote oudtestamentische thema’s over uittocht en ballingschap in Water en Vuur en Wervelend 
over de aarde, sluit Margryt Poortstra het drieluik met dit werk over Jezus. Over het verlangen om een 
glimp van God te zien gaat dit verhaal, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht. 
Liederen: Hoor, ons herder van Israël;  Duister;  Verwachting;  Mijn ziel looft en prijst de Eeuwige;  Stille 
nacht;  Loflied;  Roepstem;  Doop;  Water;  De Geest van de Heer rust op mij;  Leraar;  Genezing;  Brood;  
Storm;  Levend water;  Huichelaars;  Gebed;  Zoek;  Als een kind;  Leerlingen;  Vrede;  De sterren uit de hemel;  
Pesach;  Dood;  Duister;  Wind;  Leven;  Uw kracht is ontwaakt.
Bestelnummers:  2012092.1 - Full Score - strijkkwintet en piano - 29,95
  2012092.11 - Orkest materiaal - 49,95 
  2012092.2 - Full Score - harmonium (orgel) en piano - 24,95
  2012092.3 - Choral Score - 9,95 
  2012092.4 - Gemeenteboekje - 2,95
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LIchT vooR oNS UIT - vijf a cappella liederen voor gemengd koor
tekst: Sytze de Vries; muziek: Jan de Jong
Bestelnummer:  2012068 - €3,90

PINkSTERLIED - voor gemengd koor & gemeente 
tekst: Margryt Poortstra; muziek: Jan de Jong
Bestelnummers:  2015031.1 - Vocal Score - €1,95 / 2015031.2 - Choral Score - €0,95

hEER, UW voLk IS oNDERWEg - vijf a cappella liederen voor gemengd koor
tekst: Eppie Dam; muziek: Jan de Jong
Bestelnummer:  2012069 - €3,90

hUIS oM STIL TE ZIJN (2014) - voor gemengd koor en piano (orgel)
tekst: Eppie Dam; muziek: Jan de Jong
Lied voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Bestelnummers:  2014037.1 - Vocal Score €1,95 / 2014037.2 - Choral Score €0,95 

gEBED oM oNTfERMINg - voor gemengd koor & gemeente 
tekst: Piet Nijssen; muziek: Jan de Jong
Bestelnummer:  2012090 - €0,45

WIJShEID - een oratorium voor gemengd koor, sopraan, tenor, fluit, hobo, cello en piano/orgel
teksten: Margryt Poortstra; muziek: Geke Bruining-Visser
De wijsheid….ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, ze laat zich vinden door wie haar zoekt; wie naar 
haar verlangt leert haar dadelijk kennen. En… de wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt.
Zo ongrijpbaar is het, zo moeilijk uit te leggen. Toch wordt ze herkend, gevoeld, wordt er naar haar verlangd. 
In dit oratorium wordt aan de hand van teksten uit de bijbel, uit canonieke en deuterocanonieke boeken, 
gezocht naar die wijsheid.  Vrouwe wijsheid. In de traditie van de protestantse kerken heeft het woord 
(logos) altijd de boventoon gevoerd. Daar werd niet geleerd om – zonder woorden – het hart open te 
stellen voor meer dan wat in woorden kan worden uitgedrukt. Misschien wórdt er wel meer gevoeld, gezien 
en gedroomd, maar dat wordt zo snel mogelijk de kop ingedrukt als daar geen redelijke verklaring voor is. 
Wie daarover stamelend probeert te spreken wordt al gauw als zweverig gezien. 
De gevoelskant van het geloof was en is moeilijk over te dragen. Het heeft te maken met ervaring, beleven, 
inzicht, vuur van binnen. Natuurlijk zijn die termen ook heel persoonlijk, waardoor het moeilijk wordt om 
er in z’n algemeenheid over te spreken. Het zit best verpakt in verhalen, maar concreet wordt er in de bijbel 
weinig over gesproken. Toch is er meer. 
Soms stuit je bij het lezen in de bijbel op een tekst die je niet zo bekend is, maar die opeens je ziel raakt. Dat 
overkwam Margryt Poortstra bij het lezen van Spreuken 8. Ineens was daar een vrouwelijke stem, die haar 
vertelde dat zij, de Wijsheid, van oorsprong af aanwezig was. Toen er nog geen oervloeden waren, ben ik onder 
weeën voortgebracht, staat er te lezen in de Naardense bijbel. Zij was aan de zijde van de Ene als zijn lieveling, 
spelend op het vlak van zijn aarde. 
Bestelnummers: 2012072.1 - Full Score - 19,95 / 2012072.2 - Choral Score - 9,95 /
  2012072.3 - Instrumentale partijen

IN vIERINg EN IN WIJDINg - 24 nieuwe geloofsliederen voor de eredienst 
teksten: Eppie Dam en Margryt Poortstra
muziek: Chris van Bruggen, Jan de Jong en Ray Shepherd
Liederen: In viering en in wijding; Op hoop van zegen; Huis om stil te zijn; Geestkracht;  Hartslag;  Wij geloven;  
Wij beseffen en aanvaarden; Heer, uw volk is onderweg; Doortocht; U riep, o Maker van het goede; Heer, wij 
noemen U bij name; Stad van vrede;  Jeruzalem;  Vol van hoop;  In liefdesnaam;  Liefde;  De hemel, heel het groot heelal; 
Dank U, Heer, die eeuwigdurend;  Hemelvaart;  Pinksteren;  Licht;  Aarden in de wind;  Liefde (trouwdienst);  Roepen 
met de stem van zwijgen (gedenkdienst)
Van elk lied zijn koor- en begeleidingspartijen verkrijgbaar.
Moeilijkheidsgraad:  A
Bestelnummers:  201032.3 - Liedbundel - 9,45 / 201032.2 - Begeleidingsbundel - 19,95

AL LAAT gEEN ZoN ZIch ZIEN - negen nieuwe liederen en teksten voor de eredienst - 
voor koor (SATB) piano of orgel 
teksten: Sytze de Vries; muziek: Jan de Jong
Componist Jan de Jong heeft deze liederen speciaal geschreven voor het 3e Oecumenische Liedfestival 
in 2010.  Met twee liederen was hij een van de winnaars tijdens dit festival. Met ’Litanie van de Naam’ 
won hij een eerste prijs in de categorie onberijmd en met ’Al laat geen zon zich zien’ een tweede prijs 
in de categorie berijmd.
Liederen:  Al laat geen zon zich zien;  Maria van Magdela in de tuin;  Communielied;  Psalm tegen de leegte; 
Naar Psalm 67;  drempelgebed voor de Herfsttijd;  Litanie van de Naam;  Acclamatie;  Zegenbede. 
Moeilijkheidsgraad:  A-C 
Bestelnummers:  201011.1 - Vocal Score - 14,95 / 201011.2 - Choral Score - 7,45 / 
  201011.3 - Liedbundel - 4,95

Al laat geen zon zich zien
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Margaretha Christina de Jong

LITURGISCHE
MUZIEK 

voor Koor, Orgel en Gemeente

LITURgISchE MUZIEk -  voor koor, orgel en gemeente
muziek: Margaretha Christina de Jong  
Ordinarium (Kyrie - Gloria - Acclamatie - Sanctus en Benedictus); 
Apostolische geloofsbelijdenis & Magnificat
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummer:  26144 - 9,75

ANTWooRD - geloofsbelijdenis voor koor, gemeente en piano/orgel
tekst: Cock van der Hoeven; muziek: Jan de Jong
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummer: 2011076.1 - Vocal Score 2,95
  2011076.2 - Choral Score 1,15
  2011076.4 - Begeleiding 0,90

TAAL EN TEkEN - 23 liturgische liederen - voor koor, fluit en piano/orgel
In deze bundel liturgische liederen - voor de erediensten, om te vieren en te gedenken door het kerkelijk jaar 
heen - zijn de teksten verzameld die Margryt Poortstra in de loop van de jaren schreef. De liederen werden 
éénstemmig opgenomen in het bijgeleverde boekje voor gemeentezang. In de koorversie vindt u een aantal 
verwijzingen naar moeilijker werken, die door koor of cantorij kunnen worden uitgevoerd en los verkrijg-
baar zijn. De composities zijn van Chris van Bruggen en Jan de Jong, een enkele van Geke Bruining en een aantal 
traditionals. 
Liederen: Op hoop van zegen; Geestkracht; Leven dat er wezen mag; Hartslag; Stad van God; Jeruzalem; Advent: 
Breng vrede; Rorate; Kerstnacht: Eng’len kondigden het aan; Een Kind is ons geboren; In de stal; Kerst: Bethlehem; 
Boodschap van toekomst en troost; De wijzen uit het oosten; Veertig dagen: Doortocht; Palmpasen: Koning van de 
vrede; Pasen: Opstanding; Hemelvaart: Hemelvaart; Pinksteren: Pinksteren; Doop: Dooplied; Huwelijk: Liefde; 
In liefdesnaam; Gedenken: Gedenken.
Moeilijkheidsgraad: B     
Bestelnummer:  25001.1 - partituur - 15,90  
Bestelnummer:  25001.2 - liedbundel - 5,00

ADEMTochT (cD) - 17 nieuwe geloofsliederen
muziek: Jan de Jong;  teksten: Margriet Poortstra en Eppie Dam
Met het uitbrengen van de cd ’Ademtocht’ biedt Intrada een bloemlezing van nieuwe geloofsliederen. 
Ze zijn de laatste tien jaar zijn geschreven door de dichters Margriet Poortstra en Eppie Dam, in samenwer-
king met componist Jan de Jong. 
De teksten spreken van inkeer, wind en warmte, hoop en troost, belijden en danken, vrede en viering, kortom 
gevoelens van mensen die zoekend onderweg zijn. Gaat het in het ene lied om persoonlijke ver-dieping, in het 
andere worden de woorden gedeeld met de naaste of strekken zich wereldwijd uit.  
De muziek is gevarieerd gecomponeerd, en eenvoudig tot redelijk moeilijk van opzet. Het klankidioom 
is in de meeste werken zeer toegankelijk, in een enkel geval gematigd modern. De melodieën zijn zonder 
uitzondering vocaal gedacht. Bij de coupletliederen is ieder couplet anders getoonzet, enkele zelfs met een 
zogeheten discantus. Daarnaast is er veel afwisseling in de begeleidingsvormen, zoals orgel, piano, clarinet 
trio en cello. In een aantal composities worden solo-instrumenten als fluit, clarinet en cello aan het geheel 
toegevoegd. Het is de wens van Intrada dat middels deze cd nieuw liedrepertoire ter hand wordt opgenomen 
en toegepast in viering en in wijding. Liederen die een welkome aanvulling zijn op het bestaande arsenaal en 
wellicht een voorbode van wat nog zal verschijnen.
Liederen: U riep, o Maker van het goede;  De hemel, heel het groot heelal;  Heer, uw volk is onderweg;  
Wij geloven;  Hartslag;  In viering en in wijding;  Dichtbij;  Meer dan lieve vrede;  Stilte; Roepen met de stem van 
zwijgen;  Huis om stil te zijn;  In Liefdesnaam;  Dank U, Heer die eeuwigdurend;  Schoot van troost;  Warmte;  
Stad van vrede;  Wij beseffen en aanvaarden.
m.m.v. Ichthus Cantorij o.l.v. Geke en Sjouke Bruining;  Ad hoc koor o.l.v. Gerben van der Veen; 
Trial and Error o.l.v. Egbert Klazenga; Piano - Johan Bijhold en Heine Bosma; Orgel - Mattijs de Vreugd; 
Fluit - Aafke Rijnders; Klarinet - Jannie Dotinga, Loes Aten en Margriet Daniëls; Cello - Paul Visser
Catalogusnummer: ITD 2010.3
Prijs:  15,00/  14,50 bij afname van minimaal 10 exemplaren
Prijzen exclusief verzendkosten

LIED vAN DE vRIENDSchAP -  voor gemengd koor, schola vrouwen en schola mannen, gemeente, 

fluit en piano 

tekst: Sytze de Vries; muziek: Henri Heuvelmans 

Moeilijkheidsgraad:  B

Bestelnummer:  2011023.1 - Full Score - 9,95

  2011023.2 - Choral Score - 4,55
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17 nieuwe geloofsliederen

U riep, o Maker van het goede

De hemel, heel het groot heelal

Heer, uw volk is onderweg 

Wĳ geloven 
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In viering en in wĳding 

Dichtbĳ 
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catalogusnummer: ITD 2010.3

Ichthuscantorĳ o.l.v. Geke Bruining-Visser
Klarinet Jannie Dotinga
Orgel Mattĳs de Vreugd

Trial and Error o.l.v. Egbert Klazenga
Fluit Aafke Reinders
Piano Heine Bosma

Ad hoc koor o.l.v. Gerben van der Veen
Klarinet Margriet Daniëls, Jannie Dotinga en    
   Loes van der Reĳden
Cello Paul Visser
Piano Johan Bĳhold

Muziek Jan de Jong
Teksten Margryt Poortstra en Eppie Dam
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ZINgEND BIJ DE TIJD - voor zang en piano/orgel
tekst: Henk Fonteyn; muziek: Leo Köhlenberg
Een bundel van 24 nieuwe liederen door het kerkelijk jaar heen. Eenvoudige teksten met pakkende 
melodieën, bedoeld voor kinderkoren, zanggroepen, cantorijen, maar ook te gebruiken als gemeentezang. 
De meeste begeleidingen zijn ook met orgel uit te voeren. Zo nu en dan is ook een fluitpartij aangegeven. 
Bestelnummer: 22114 - 12,50 

DE ZIN vAN hET oNTSTAAN - voor gemengd koor en piano/orgel
tekst: Ineke Vos; muziek: Chris van Bruggen
”God is de kracht die liefde geeft” met die kerngedachte opent dit lied. Het duo Ineke Vos en 
Chris van Bruggen tekenen voor een helder en zingbaar lied.   
Moeilijkheidsgraad:  A
Bestelnummer:  26117.1 - Vocal Score 2,95 
  26117.2 - Choral Score 0,90  

TAfELgEBED ’Die wij danken’  - voor gemengd koor, solisten, gemeente en piano/orgel
tekst: Michaël Steehouder; muziek: Chris van Bruggen
Vanuit de stichting liturgie oecumenische vieringen Groningen ontstond dit melodieuze tafelgebed. 
De zinsnede: ”toch aanwezig in ons midden als de warmte om ons heen” kenmerkt het geheel.
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummer:  26118.1 - Vocal Score 4,50 
  26118.2 - Choral Score 1,80  

WEg vAN DE PSALMEN
Deze bundel bevat 28 nieuwe liederen, waarvoor tekstdichter Eppie Dam de traditionele psalmen als uit-
gangspunt nam. Soms volgde hij de oorspronkelijke tekst min of meer op de voet, dan weer schreef hij in de 
geest van de psalm of baseerde hij zich op een gedeelte of een enkel vers. Mede daardoor laat de bundel een 
veelheid aan vormen zien, die zich verder vertaalt in de gebruiksmogelijkheden. Sommige liederen zijn vanuit 
de denkwereld van volwassenen geschreven, andere met name op die van kinderen gericht. Daarnaast vindt 
men tal van liederen die - helemaal of gedeeltelijk, en afhankelijk van ieders inzicht en creativiteit - niet of 
nauwelijks leeftijdgebonden zijn.
Zes componisten zorgden voor de muziek: Jan de Jong, Hindrik van der Meer, Yme van der Valk, Gerben van der Veen, 
Sjoerd van der Veen en Fokke de Vries. Hun verschil in benadering en stijl accentueert nog eens het veelvormig 
karakter van deze bundel. De meeste liederen zullen zich eenvoudig lenen voor gebruik in de eredienst.
Moeilijkheidsgraad:  A-B 
Bestelnummer:  20064 - partituur - 15,90
  20036 - liedbundel - 9,05

EEN vLEUgJE oLIJf - Kansen om te zingen (44 liederen) 
tekst: Michiel de Zeeuw; muziek: Mar van der Veer
Zingen is een wijze van bestaan. Binnen een christelijke geloofsgemeenschap zou je zingen zelfs kunnen verge-
lijken met ademhalen. Je vult je lijf met de levensadem die je wordt gegeven. Je weet je met elkaar verbonden 
in die ontvankelijkheid. Het begint voor ons allemaal met ontvangen. Die adem, die bezieling gaat helemaal 
door je heen. Wanneer je uitademt, teruggeeft van wat je ontving, is het deel geworden van je bestaan. Het 
klinkt naar jouw belevenissen. Als ik zing dan haal ik adem’, is een open deur en een geopende deur. (Voor 
cantor-musicus Mar van der Veer en predikant-tekstschrijver Michiel de Zeeuw is zingen niet alleen een 
bestaanswijze, maar ook een beweging. Het bevrijdende Woord zoekt zich een weg in taal. (De Levende is 
onderweg naar en met mensen. Mensen ontdekken in verwondering dat ze bereikt worden in hun eigen 
spraak en hun persoonlijke geschiedenis. Predikant en cantor proberen iets van die gedeelde ervaringen 
weer te geven in een lied, in een kans om te zingen. Met elkaar zingen over de smaak van het leven, waar we 
in allerlei voorproefjes mee in aanraking komen, helpt om vol te houden. De bijbelse verhalen brengen een 
andere smaak naar voren in wat ons overkomt. Gaandeweg herkennen we zo de ingrediënten, ontdekken we 
wat echt voedzaam is en zich vermenigvuldigt als het gedeeld wordt. (Deze bundel reikt liederen aan zoals 
ze deel zijn van het ademhalen in Zierikzee en omgeving. Misschien proeft de lezer hoe ze ook smaken naar 
het aloude Woord dat in zìjn omgeving uitdaagt om te leven. 
Bestelnummer:  25178 - partituur - 22,70 
Bestelnummer:  25178.1 - éénstemmige liedbundel - 9,05
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EéN ZWALUW MAAkT ZoMER (20 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
is een eigentijds werk met teksten en liederen (5), geschreven tegen de achtergrond van het verhaal van 
Noach. In de dagen van Noach, zo vertelt het verhaal, zijn er reuzen op aarde. De mensen zijn de herinnering 
kwijtgeraakt aan de tuin waarin het goed was om te leven. Ze maken onderscheid tussen mensen en mensen: 
sterk en zwak, rijk en arm. Het werk werd geschreven voor de eerste landelijke startdag van de Unie voor 
Christelijk Onderwijs (Apeldoorn, 1993). Daarna volgden diverse uitvoeringen in het hele land.
Bestelnummer: 94003/94007  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

koMEN ALS gERoEPEN (25 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
is een collage van teksten en liederen (7), geschreven tegen de achtergrond van het verhaal van Jona. Lei-
dend thema is: de roeping van de mens om zich aan de aarde te geven en niet zijn verantwoordelijkheid te 
ontvluchten. Jona nam de vleugels van een zeilschip en liet zich meenemen door de warme golfstroom van 
zijn dromen, terwijl hij zijn opdracht als mens vergat. Het werk werd geschreven voor de tweede landelijke 
startdag van de Unie (Amersfoort, 1994).
Bestelnummer: 94008  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

UIT hETZELfDE hoUT gESNEDEN (30 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
omvat teksten en liederen (8) waarin de verhouding tussen arm en rijk centraal staat, met ondermeer een 
verwijzing naar de profeet Amos. De titel verwijst naar de broodboom, als teken van overvloed, en de pijn-
boom, als teken van tekort. In de slottekst spreekt de broodboom tot de pijnboom: ”Er is geen andere aarde 
dan waarin wij samen zijn geworteld. Geef mij de helft van jouw pijn en ontvang de helft van mijn brood.” Het 
werk werd geschreven voor de derde landelijke startdag van de Unie (Drachten, 1995).
Bestelnummer: 95050  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

Ik ZIE, Ik ZIE WAT JIJ ook ZIET (30 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
bestaat uit teksten en liederen (8) gebaseerd op fragmenten uit het bijbelboek De openbaring van Johannes. 
Leidmotief is de stad, enerzijds als beeld van het menselijk kwaad, anderzijds als toekomstvisioen. Midden in 
het verhaal is sprake van een beeldenboek, waarvan de bladzijden worden omgeslagen voor wie de waarheid 
onder ogen willen zien. Het zijn de zwarte bladzijden in de geschiedenis. Als de laatste bladzij is omgeslagen, 
komt er een onbeschreven blad te voorschijn. Voor de geschiedenis die nog gemaakt moet worden. Het werk 
werd geschreven voor de vierde landelijke startdag van de Unie (Gouda, 1996).
Bestelnummer: 96007  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

hANNAh EN DE oMgEkEERDE WERELD (30 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer 
vertelt het verhaal van het meisje Hannah, die boven in een oude vuurtoren woont. De ramen van haar ronde 
kamer zien uit op alle windstreken. Zo ziet ze wat er in de wereld gebeurt. Ze heeft er haar eigen ideeën 
over en bedenkt ondertussen hoe het anders zou kunnen. Vaak denkt ze dan nog aan haar opa Kristoffel, de 
vroegere vuurtorenwachter, die haar met andere ogen heeft leren kijken. De liederen (8) zijn gekozen uit de 
vier eerdergenoemde liturgieën. Het werk werd geschreven voor de vijfde landelijke startdag van de Unie 
(Zwolle, 1997).
Bestelnummer: 97005  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

DE MANTEL vAN gEEfDooR (25 min.) 
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
bestaat uit teksten en liederen (7) waarin het gaat om de verantwoordelijkheid van het individu in relatie tot 
de wereld. De mantel, in het Genesis-verhaal door God aan de naakte mens gegeven, wordt daarbij gezien als 
een teken van weerbaarheid. Tegelijk verbeeldt de mantel de taak waartoe de mens op aarde wordt geroepen, 
man of vrouw, kind of koning, burger of profeet. Elia werpt zijn mantel om de schouders van zijn opvolger 
Elisa. Zo wordt ieder mens met een opdracht bekleed: ”wanneer of waar geboren, hoe koninklijk of klein, 
ieder draagt de mantel - jij zou het kunnen zijn”. Het werk werd geschreven ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de organisatie Kerk en Vrede en is als zodanig voor het eerst uitgevoerd in 1999 in de Mozes en 
Aäronkerk te Amsterdam.
Bestelnummer: 99002  2,25 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.

cLAMANTIS EN DE AMANDELBooM (45 min.)
teksten: Eppie Dam; muziek: Hindrik van der Meer
vertelt in teksten en liederen (8) het verhaal van Clamantis, die de bewoners van de ‘Stad van God’ oproept 
tot oprechtheid, soberheid en solidariteit. Zoals de vroegbloeiende amandelboom het voorjaar aankondigt, 
zo wil Clamantis de bode van een nieuwe levenswijze zijn. Hoewel de beelden en bijbelfragmenten ontleend 
werden aan het boek Jeremia, heeft deze liturgie niet meer dan raakvlakken met het leven en optreden van de 
gelijknamige profeet. Niet diens stellingname in de politiek-godsdienstige kwesties van zijn tijd staat centraal, 
maar zijn houding als profeet. Iemand die zijn stem verheft: tegen zelfgenoegzaamheid, onrecht en verdwazing. 
De heilige huizen omver, de vinger op de zere plek. Geroepen om te spreken waar anderen zwijgen. Het 
werk werd voor het eerst uitgevoerd ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Olterterperkring, in 
2003 te Beetsterzwaag.
Bestelnummer: 23130  2,95 / Koorzettingen en begeleidingen zijn verkrijgbaar bij Intrada.
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Messe brève - pour Choeur et Orgue (Opus 9)
Alexandre Guilmant  (1837-1911)
De Franse organist en componist Félix Alexandre Guilmant werd geboren in Boulogne-sur-Mer waar zijn vader Jean-Bap-
tiste Guilmant organist aan de kerk van St. Nicolas is. Jean-Baptiste merkt als de eerste een buitengewone belangstelling 
en onmiskenbare aanleg van zijn zoon voor orgelspel en compositie. De jonge Alexandre kreeg orgelles van zijn vader en 
harmonieles van Gustav Carulli. Deze compositie is een welkome aanvulling op het repertoire van oratoriumkoren.
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  2013021.1 - Vocal Score  €24,95
  2013021.2 -Choral Score  €14,95

PreMière Messe -  à quatre voix Solo’s et Choeurs avec Orchestre ou Orgue (Opus 6)
Alexandre Guilmant  (1837-1911)
Guilmant componeerde  in 1855 zijn ”eerste mis voor vier stemmen” en heeft het werk opgedragen aan zijn vader. Vol-
gens het originele titelblad is het werk zowel met orkest als met orgel uit te voeren.  Het betreft hier een jeugdwerk van 
Guilmant; hij was pas 18 jaar. Werd de jeugdmis van Puccini (Messa di Gloria) ook niet zeer geliefd, jaren nadat het werk 
werd geschreven? Het werk opent met het Kyrie Alla Palestrina, waarschijnlijk een soort oefencompositie geschreven 
tijdens zijn conservatoriumopleiding om zich de stijl van Palestrina eigen te maken. Het thema is afkomstig uit ”La Messe 
du 6e ton” van Dumont. In de andere delen is de eigen stijl van Guilmant duidelijk te herkennen. Intrada koos voor de 
versie voor: koor, vier solisten (of kleinkoor) en orgel. 
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  20001 - Full Score 22,70

requieM - for mixed choir, soprano, organ & clarinetensemble, 
music: Frank van Nimwegen
Een bijzonder requiem niet alleen door de bezetting. De componist toonzette niet alleen de bekende latijnse teksten 
maar voegde ook een aantal Engels-talige teksten toe. Eén van die teksten is voor sopraan solo a capella getoonzet! Het 
bekende ’Pie Jesu’ word gecombineerd met de tekst ’Now in these fairylands’. Een van de laatste delen is voor koor a 
capella. De thematiek is vaak afkomstig van het gregoriaans. Daarmee kan dit requiem gezet worden naast die van Fauré 
en Duruflé.
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  23090 -  Full score - 24,95 / 23090.1 -  Vocal score - 15,90
  23090.2 -  Choral score - 9,05 / 23090.3 -  Instrumental parts - 19,30

LuCeAT eis -  Requiem for double choir, reed-organ, harp, flute and percussion
music: Gerben van der Veen
Het requiem dat de componist in 2007 voltooide bestaat uit de meeste van de vaste gezangen van de Latijnse dodenmis: 
Introïtus, Kyrie, Offertorium, Sanctus,  Pie Jesu,  Agnus dei en In Paradisum.
Het werk kreeg de naam ”Luceat eis” (verlicht hen) mee en werd opgedragen aan zijn ouders. Zij waren enthousiaste 
koorzangers en bovendien was zijn vader verdienstelijk amateur organist. Dat uit zich o.a. in de instrumentale bezetting 
en de grote rol voor het koor. Het ouderlijk huis was een dubbele woning; naast hen woonden ’vaders’ broer met zijn 
vrouw; zijn oom en tante. Ook zij waren koorzangers. Dit gegeven weerspiegelt zich in de dubbelkorigheid van het werk. 
Verder had het harmonium letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in het gezin, bovendien bespeelde vader zondags het 
kerkorgel. Dit is de reden dat het harmonium een centrale rol speelt maar ook dat het orgel bij twee delen (Sanctus en 
Agnus Dei) gebruikt kan worden. C. Saint-Saëns laat in ”Le carnaval des Animaux” de marimba’s de rol van fossielen spelen. 
In die hoedanigheid hebben de marimba’s in dit werk een functie gekregen. Net als in de Japanse mythe wordt de fluit 
hier gebruikt als boodschapper tussen de wereld aan gene zijde en het aardse hier en nu. De harp ten slotte kon vanwege 
de associaties met hemelse muziek en engelen niet ontbreken. Naast deze welhaast autobiografische elementen wil het 
requiem, voor wie het uitvoert of beluistert een gedenkend en vertroostend werk zijn vanuit de wens om dierbaren aan 
gene zijde te verlichten: Luceat eis.
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer:  27011.1 - Full Score  24,95 / 27011.2 - Vocal Score  15,90
  27011.3 - Choral Score  9,05 / 27011.4 - Instrumental Parts  24,95
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Messe Lyrique (1986) - voor gemengd koor en orgel
De Messe Lyrique van Frank van Nimwegen werd geschreven voor het parochiekoor van Baarle-Nassau en markeert 
het begin van Van Nimwegen’s componeren van kerkmuziek in de Latijnse traditie. De mis, die de delen omvat: Kyrie, 
Gloria, Sanctus en Agnus Dei, is een ’vroeg’ werk van Van Nimwegen, geschreven in een laat-romantisch modaal 
idioom, maar hierin toch al voorzichtig schaduwen vooruitwerpt van de ’latere’  Van Nimwegen. De schrijfwijze voor 
het koor is vrij eenvoudig, maar toch veelzeggend en warm te noemen. De orgelpartij is vol, kleurrijk, zelfstandig en 
verraadt de vaardigheid van de componist als organist.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 24096.2 - Vocal Score 11,35 / 24096.3 - Choral Score 2,95

Messe GoThique (1993) - voor gemengd koor en orgel
De Messe Gothique van Frank van Nimwegen ontstond uit een opdracht van het Bernarduskoor te Hazerswoude, 
dat, met deze mis als cadeau, haar dirigent alle lof wilde toezwaaien voor diens 50-jarige betrokkenheid bij dit koor. 
In deze mis zijn vaak de oude kerktoonsoorten te horen en verraden de voorkeur van de componist voor deze 
modi, vaak ingebed in polyfone structuren. De orgelpartij is voornamelijk zelfstandig en kleurrijk en vereist een 
behoorlijke spelvaardigheid. Het is een compositie geworden waarin koor en organist zich naar hartelust kunnen 
uitleven. Het was niemand minder dan Kardinaal Simonis die destijds deze mis op waarde wist te schatten, toen hij 
een uitvoering hoorde in de parochiekerk van de componist.
Moeilijkheidsgraad: D
Editienummer: 27066.1 - Vocal Score 14,95 / 27066.1 - Choral Score 3,45

Messe ANTique (1993) - voor gemengd koor (twee stemmig) en orgel
De Messe Antique van Frank van Nimwegen is voor eigen gebruik geschreven. Bedoeld aanvankelijk om gebruikt te 
worden in mn. de vakantieperiodes van het koor, als een kleinere groep zangers zich gesteld ziet voor de verzorging 
van kerkelijke vieringen met een vocaal minder veeleisend karakter. De mis is dan ook vrij eenvoudig en slechts 
tweestemmig: één partij voor de sopranen en alten en één voor de tenoren en bassen. Frank  van Nimwegen heeft 
zich ook in dit werk graag laten leiden door het gregoriaanse idioom, wat betreft het karakter van de melodieën. De 
koorstemmen laten zich vaak horen in allerlei canonische vormen in dialoog met het orgel. Een kleurrijke, geheel op 
zich staande en beweeglijke orgelpartij omlijst het geheel op ‘Duruflé-achtige’ wijze en geeft aan de vocale eenvoud 
een heel speciale dimensie.
Moeilijkheidsgraad: B
Editienummer: 27067.1 - Vocal Score 9,95 / 27067.2 - Choral Score 1,90

hiLsoNdis-Mis (1991) - voor gemengd koor en orgel
muziek: Frank van Nimwegen
Nederlandstalige mis, genoemd naar Hilsondis, gravin van Strijen die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis 
van het ontstaan van de parochie van de componist. Ongecompliceerde en pakkende melodieen, smaakvol en met 
gevoel voor harmonische kleur gezet voor SATB-koor en orgel ondersteunen de verzorging van een Nederlandstalige 
liturgie.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 27056.1 - Vocal Score 8,45 / 27056.2 - Choral Score 2,95

GreGorius-Mis (1995) - voor gemengd koor en orgel
muziek: Frank van Nimwegen
Onstaan uit een opdracht van de plaatselijke koorkring van de componist vanuit de Gregoriusvereniging.  Aanvankelijk 
bedoeld om door tien koren te worden uitgevoerd, variërend van 1-stemmige koren tot 4-stemmige koren en dat in 
een bonte afwisseling. Deze mis is daadwerkelijk een keer zo uitgevoerd in 1996. Later is de mis herschreven voor 
courant gebruik door één koor; dit dan als hommage aan Albert de Klerk, wiens klankentaal in deze mis regelmatig 
is terug te horen. Prettige muziek voor koren en organisten die een gematigd modern idioom niet schuwen.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 27057.1 - Vocal Score 9,95 / 27057.2 - Choral Score 2,95

Messe CLAssique (2002) - voor gemengd koor en orgel
muziek: Frank van Nimwegen
Een uitbundige mis, geënt op het idioom van de klassieke tijd (Mozart), zoals de titel al doet vermoeden. Bruisende 
vocale partijen, homofoon zowel als polyfoon, begeleid door pittig en beweeglijk orgelspel geven glans, vooral in 
vieringen met een feestelijk karakter. Opvallend in deze mis is de prachtige Benedictus-solo.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 27058.1 - Vocal Score 14,95 / 27058.2 - Choral Score 4,45

FrANCisCus Mis (2013) - voor gemengd koor en orgel 
muziek: Frank van Nimwegen
Editienummer:  2013048.1 -  Vocal Score 4,95
  2013048.2 -  Choral Score 2,95

huberTus Mis (2014)  - voor twee stemmig gemengd koor en orgel 
muziek: Frank van Nimwegen
Editienummer:  2014028.1 - Vocal Score 4,95
  2014028.2 - Choral Score 2,95



tekst: Gert Jan Slump
muziek:  Nico Philipp Hovius

Requiem voor 
de levenden

Pie Jesu - voor gemengd koor en orgel
muziek: Frank van Nimwegen
Editienummer:  2013001.1- Vocal Score - €2,45
  2013001.2 - Choral Score - €1,45

sACris soLeMNiis - voor gemengd koor
muziek: Leo Luijten
Editienummer: 2014030 - 0,95

Mis - voor koor en/of gemeente en orgel - Vocal Score
muziek: Margreeth C. de Jong
Moeilijkheidsgraad: A
Editienummer: 2012061.1 - Vocal Score 9,95 / 27057.2 - Choral Score 0,90

requieM FrisiCuM - voor gemengd koor, solostem, fluit, hobo, enige slaginstrumenten, kistorgel en declamator.
muziek: Wim van Ligtenberg
Het werk is geschreven in opdracht van het Vocaal Ensemble Bonifatius Dokkum en dient ter herdenking van de Neder-
landse burgers, die op 22 Januari 1945 als represaille door de Duitsers in Dokkum werden gefusilleerd.
Nel Bakema maakte ter herinnering aan hen die in de regio rond Dokkum vielen een beeld dat heden te vinden is op 
het Noorderbolwerk te Dokkum. Op dit monument staan enkele regels van Psalm 126 gegraveerd “Dy’t mei triennen 
siedzje, sille sjongend sichtsje”. De toonzetting van deze tekst is uitgangspunt geworden bij het componeren van dit werk; 
ik heb het geplaatst in de kern van de compositie en het wordt gezongen door koor en solist.
Tevens hebben de beginregels van het aloude Latijnse Requiem alsmede twee coupletten van de Engelse hymne ”God 
moves in a mysterious way” een plaats gevonden in dit werk. Terwijl het koor de hymne zingt worden de door Jan Do-
tinga in het Fries vertaalde versie van dit lied gereciteerd. De declamator leest ook – omlijst door muziek – een drietal 
gedichten. De compositie duurt ongeveer 14 minuten. Het werk is geschikt om bij elke oorlogsherdenking ten gehore 
te brengen.
Editienummer:  2014039.1 - Full Score - €24,95
  2014039.2 - Choral Score - €7,45
  2014039.3 - Set instrumentale partijen

sALvATor MuNdi - voor gemengd koor
muziek: Anneke Wittop Koning
Salvator mundi, salva nos is een eeuwenoud gebed, oorspronkelijk afkomstig uit de katholieke liturgie. Christus als Salvator 
mundi is een thema dat in de beeldende kunst veelvuldig voorkomt. In de muziek zijn er verschillende toonzettingen, 
waarvan die van Thomas Tallis en John Blow het bekendst zijn.
Het stuk begint met een korte passage van twee alternerende solo stemmen van sopraan en alt. Het in de melodie steeds 
groter wordende stijgende interval verklankt de intensiteit van de aanroep (‘Salvator mundi’). Het motief wordt daarna 
overgenomen door alle vrouwenstemmen: het aanroepen door het individu verplaatst zich naar het collectief. De inzet 
van de lage stemmen zorgt voor een verdere verdichting van het stemmenweefsel. 
Wanneer gezongen wordt over het kruis en het bloed (‘crucem et sanguinem’) en de verlossing (‘redemisti nos’) is de 
muziek homofoon. Het verzoek om hulp (‘auxiliare nobis’) is daarentegen in een sterk polyfone passage geplaatst: de 
mens als individu binnen het collectief.
Dan klinkt nog eenmaal het beginmotief, in zeer verkorte vorm en verdeeld over alle stemmen, waarna de twee stralende 
homofone slotmaten het stuk majeur afsluiten.
Editienummer:  2015001 - € 1,20

requieM voor de LeveNdeN - geschreven voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
voor sopraan solo, gemengd koor, gemeente, klarinet en piano
tekst: Gert Jan Slump; muziek: Nico Philipp Hovius
”Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.” Die woorden van Jezus bij het onder-
richt in de tempel is het sleuteltje voor het Requiem voor de Levenden.
Het Requiem voor de Levenden is geïnspireerd door ‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms, het Zonnelied van 
Franciscus van Assisi en een geloofsgesprek tussen 5 mensen over leven en dood. Brahms vlocht een aantal voor hem 
cruciale Bijbelpassages rond het thema leven en dood aan elkaar. Zijn bedoeling was een menselijk requiem te schrijven. 
Het zonnelied schreef Franciscus naar alle waarschijnlijkheid toen hij op een ziekbed lag en voltooide het vlak voor zijn 
dood. Het Requiem voor de Levenden wijkt net als bij onze inspiratiebron bewust af van de traditionele opzet van een 
dodenmis. 
De auteurs hebben dit requiem willen schrijven voor alle levenden. Voor de levenden aan deze zijde, maar ook voor de 
levenden die niet meer onder ons zijn. Het  requiem is geschreven opdat niets en niemand ooit vergeten maar geborgen 
zal zijn. In die gedachte is ook het laatste couplet van het Zonnelied van Franciscus opgenomen. Dat couplet wordt vaak 
weggelaten in bewerkingen. 
Het Requiem voor de Levenden staat in het teken van de belofte van Jezus dat het Koninkrijk der Hemelen op aarde 
gekomen is. De eeuwigheid is gisteren al begonnen.
Moeilijkheidsgraad: A-B
Editienummer: 29119.1 - Vocal Score 19,95 / 29119.2 - Vocal Score 9,95
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IN DEZE MENS - een liederencyclus over Jezus 
voor gemengd koor, mezzo-sopraan, tenor, bas, strijkkwintet en piano of harmonium (orgel) en piano
muziek: Jan de Jong;  teksten: Margriet Poortstra
In deze Mens is een liederencyclus die begint bij Advent en eindigt na Pasen. In deze bundel vindt u een schat 
aan liederen voor koor, mezzo-sopraan, tenor en bas. Er is een versie met begeleiding van harmonium (orgel) 
en piano en één (bij integrale uitvoering) met strijkkwartet en piano. De cyclus kan in z’n geheel worden 
uitgevoerd (80 minuten) of in delen. Veel liederen zijn los te gebruiken en lenen zich goed voor wisselzang 
met de gemeente. 
Na de grote oudtestamentische thema’s over uittocht en ballingschap in Water en Vuur en Wervelend over de 
aarde, sluit Margryt Poortstra het drieluik met dit werk over Jezus. Over het verlangen om een glimp van God 
te zien gaat dit verhaal, over mensen die leven in duisternis en verlangen naar licht. 
Liederen: Hoor, ons herder van Israël;  Duister;  Verwachting;  Mijn ziel looft en prijst de Eeuwige; Stille nacht;  
Loflied;  Roepstem;  Doop;  Water;  De Geest van de Heer rust op mij;  Leraar;  Genezing;  Brood;  Storm;  Levend water;  
Huichelaars;  Gebed;  Zoek;  Als een kind;  Leerlingen;  Vrede;  De sterren uit de hemel;  Pesach;  Dood;  Duister;  Wind;  
Leven;  Uw kracht is ontwaakt.
Bestelnummers:  2012092.1 - Full Score - strijkkwintet en piano - 29,95
  2012092.11 - Orkest materiaal - 49,95
  2012092.2 - Full Score - harmonium (orgel) en piano - 24,95
  2012092.3 - Choral Score - 9,95
  2012092.4 - Gemeenteboekje - 2,95

EEN VOLMAAKTE DAG - concert-liturgie naar het evangelie van Filippus voor gemengd koor, 
mezzo-sopraan, bariton, gemeente, spreekstem, fluit en piano
teksten Pieter Oussoren; liedteksten Maria de Groot
muziek Jan de Jong
‘Voor de concert-liturgie ‘Een volmaakte dag’ zijn een twintigtal gedeelten uit het Evangelie van Filippus 
gekozen, die door Jan de Jong op muziek zijn gezet. De gedeelten uit het Evangelie van Filippus worden 
afgewisseld met drie liederen die Maria de Groot voor deze uitgave schreef.’
Geen verhaal, geen betoog, geen uitspraken van Jezus, maar een ketting van meditatieve teksten, bedoeld 
voor onderricht aan mensen die deel willen uitmaken van een christelijke gemeenschap. Dat is het Evangelie 
van Filippus. Bewaard gebleven in een leren band met papyrusbladen. Het heeft de eeuwen overleefd in 
een kruik aan de voet van het Jabal-al-Tarif massief in Nag Hammadi, Midden-Egypte. Toen werd deze kruik 
gevonden door een boer, Muhammed al-Samman, in 1945. Wonderlijk hoe een tekst, die bedoeld is voor 
nieuw leven, de verlossing van de innerlijke mens, weer opstaat in de levens van mensen in de 21-ste eeuw.
Het evangelie omvat 127 teksten, die schijnbaar los van elkaar staan, maar toch een zinvol verband vormen. 
Wie ze leest, kan niet anders dan onder de indruk komen, ja, zelfs overweldigd raken door de rijkdom van 
de beeldspraak. En dan gaat het erom je niet te ‘overeten’, maar beetje bij beetje je te laten voeren. Lang-
zaam te groeien aan de woorden, zoals de bloemen van het veld dat doen aan de zon en de aarde. Ingewijd 
te worden in de bron, de waarheid, het lied van het leven. Dat is een persoonlijk proces, dat niemand 
anders voor jou kan doen. Het raakt aan het geheim tussen God en mens(en), die samen opgenomen zijn 
in een verbondenheid, de goddelijke lichtwereld, waarvan de reikwijdte nauwelijks onder woorden is te 
brengen.
Waarom is dit evangelie niet opgenomen in de canon? In de eerste eeuwen van het Christendom is lang-
zamerhand een canon ontstaan met geschriften die algemeen aanzien genoten. Dat was een keuze uit een 
veelvoud van geschriften. Kiezen schept duidelijkheid, maar betekent ook altijd verliezen. Men kan zeggen: 
goed dat er een einde kwam aan die grote diversiteit aan geloofsbelevingen en praktijken. Dan weet een 
mens waar hij zich aan te houden heeft. Aan de andere kant betekent inperking ook dat waardevolle erva-
ringen ondergronds gaan. In dit geval zelfs letterlijk. Het evangelie van Filippus vormt met vele andere codi-
ces een wereld aan cultuurschatten. We kunnen alleen maar blij zijn dat deze erfenis opnieuw is ontdekt en 
ontsloten wordt. Wetenschappers hebben de teksten, die in het Koptisch zijn geschreven, vertaald. Ook in 
het Nederlands. Hierdoor kunnen wij met eigen ogen, met eigen oren deel hebben aan wat ooit in een ver 
verleden geleefde werkelijkheid was.
Moeilijkheidsgraad: B-C
Tijdsduur: ± 1 uur
Bestelnummer: 2012001.1 - partituur € 19,95 / 2012001.2 - koor partituur € 9,95
  2012001.3 - fluit € 4,95 / 2012001.4 - gemeenteboekje € 2,95
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SchrIfTMOTETTEN I - 27 motetten van Septuagesima tot Pasen
In 2003 bleek tijdens een studiedag van het Centrum voor de Kerkzang te Amersfoort, dat er een 
dringende behoefte is aan ‘schriftmotetten’. Deze motetten onderstrepen schriftlezingen in de liturgie 
en kunnen door cantorijen en kerkkoren ten gehore worden gebracht.Intrada heeft in overleg met een 
aantal specifieke kerkmuziekcomponisten een aanzet gegeven om in deze om in deze behoefte te voorzien. 
Motetten voor de Paascyclus, verdeeld over twee bundels, zijn thans gereed gekomen. Deze bundel is 
nu de eerste geworden in de serie Septuagesima tot Pasen en Pasen tot Pinksteren. Oor-spronkelijk 
begon de lijdenstijd met Septuagesima als eerste zondag, 70 dagen voor Pasen. Momenteel spreekt men 
meestal over de veertigdagentijd. Deze begint met Aswoensdag, die in protestantse kringen meestal 
niet wordt gevierd. Aswoensdag is de 40e dag voor Pasen. De zondagen Sexagesima en Quinqua-gesima 
zijn de tussenliggende zondagen tussen zondag Septuagesima en Aswoensdag. Bij de lezingen is in deze 
uitgave uitgegaan van het oecumenisch leesrooster C. De teksten zijn genomen uit de Willibrord vertaling.                                                                                                                      
Moeilijkheidsgraad:  C-D  Bestelnummer: 25025     Prijs:  22,50

SchrIfTMOTETTEN II - 27 motetten van Pasen tot Pinksteren

Er is bij deze bundel uitgegaan van twee leesroosters, waarbij de lezingen af en toe hetzelfde 
zijn.  Bij het gemeenschappelijke leesrooster (GL) zijn de lezingen geënt op Dienstboek 
Protestantse Kerk. Dit leesrooster volgt in 2007 het orthodoxe rooster omdat Pasen in 2007 
op dezelfde datum valt.     Het andere leesrooster is het Ordo Lectionarium (OLM), het 
lectionarium of leesrooster zoals voorge-schreven in de rooms-katholieke kerk.  De gebruikte 
vertaling is de NBV. Enkele motetten die eerder ontstaan zijn, komen uit een andere vertaling.                                                                  
Moeilijkheidsgraad:  C-D  Bestelnummer: 26146     Prijs:  22,50                                                    

Ach, DASS hüLfE  AUS ZION übEr ISrAEL KäME - Kantate zum 
ersten Weihnachtstag         tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749) 
für: Sopran; Alt; Tenor; Baß; Chor; Trompete 1 (in Es); Trompete 2 (in Es); Horn 1 
(inEs);   Horn 2 (in Es); Oboe 1; Oboe 2; Violine 1; Violine 2; Violaund & Basso continuo                                                                                                                   
Moeilijkheidsgraad:  C                                                                                                                                           
Bestelnummer: 25111 - Set 149,50       
  25111 - Full Score  15,90       
  25111 - Choral Score 3,85

Ich SEhE DEN hIMMEL OffEN  - Kantate zum zweiten Weihnachtstag 
tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749)
für: Sopran; Alt; Tenor; Chor; Oboe 1; Oboe 2;  Violine 1; Violine 2;  Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25112 - Set 139,50
  25112 - Full Score 15,90
  25112 - Choral Score 2,95

MAchET DIE TOrE WEIT - Kantate zum dritten Weihnachtstag 
tekst: trad.; muziek: Gottfried Heinrich Stoelzel (1690-1749)
für: Sopran; Alt; Tenor; Baß; Chor; Horn 1 (in F); Horn 2 (in F);  Violine 1;  Violine 2; Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25113 - Set 149,50
  25113 - Full Score 15,90
  25113 - Choral Score 3,85

AUS ZION brIchT DEr ShöNE GLANZ hErVOr - Kantate zum Sonntag Reminiscere 
tekst: trad.; muziek: Johann Theodore Roemhildt (1684-1756)
für: Alto; Baß; Chor; Horn 1 (in F); Horn 2 (in F); Oboe 1;  Oboe 2; Violine 1; Violine 2; Viola; & 
Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25114 - Set 90,20
  25114 - Full Score 13,60
  25114 - Choral Score 4,05

chrISTUS DIE SONNE DEr GErEchTIGKEIT - Kantate zum Sonntag Jubilate
tekst: trad.; muziek: Johann Theodore Roemhildt (1684-1756)
für: Sopran; Baß; Chor; Horn 1 (in G); Horn 2 (in G); Oboe d’Amore; Violine 1; Violine 2; Viola; & 
Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25115 - Set 90,20
  25115 - Full Score 13,60
  25115 - Choral Score 4,05

hErr, VOr DIr IST ALLE MEINE bEGIErDE - Kantate zum Sonntag Reminiscere 
tekst: trad.; muziek: Johann Theodore Roemhildt (1684-1756)
für: Sopran; Alt; Tenor; Baß; Chor; Oboe 1; Oboe 2;  Violine 1; Violine 2;  Viola & Basso continuo
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  25115 - Set 90,20
  25115 - Full Score 13,60
  25115 - Choral Score 4,05
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TE DEUM - for mixed choir, two pianos & percussion 
music: Hoite Pruiksma
Te Deum is een compositie in opdracht geschreven voor het Jouster keamerkoar o.l.v. Pauli Yap, ter gelegenheid 
van haar 5 jarig bestaan. De première vond plaats op 13 november 2004 in de Grote of Jacobijnerkerk te 
Leeuwarden.De opdracht luidde: componeer een feestelijk werk van ongeveer 10 minuten voor koor en 
instrumentarium waarvan de instrumentale bezetting aansluit bij “Le Roi David” van Arthur Honneger, het 
andere uit te voeren werk tijdens het lustrumconcert. Het Te Deum is oorspronkelijk geschreven voor gemengd 
koor, 2 clarinetten (waarvan 1 basclarinet), 2 trompetten, trombone en hoorn, fagot, harmonium en piano, 
contrabas en cello, slagwerk en pauken. In deze uitgave vindt u de versie voor gemengd koor, slagwerk en 2 
piano’s.  De tekst van dit Latijnse gedicht uit de 4e eeuw na Christus is waarschijnlijk van Nicetas,  bisschop 
van Remesiana in Dacië en is in de vorm van een trechter geschreven: Door engelen en het ganse heelal 
wordt God lof toegezongen. De heilige apostelen, profeten en martelaren, mensen die ons zijn voorgegaan 
en dichtbij God vertoeven, voegen zich daarbij.  Vervolgens is het of de tekst steeds meer ‘afdaalt’en  steeds 
aardser en persoonlijker wordt. Een gezamenlijk credo (geloofsbelijdenis ) van de gelovigen volgt. Dan wordt 
de tekst in de ‘wij’ vorm geschreven, om uiteindelijk af te sluiten met een (laatste) zin in de ‘ík’ vorm. Het 
is of de tekstdichter wil zeggen dat het hele hemelrijk; vader zoon en heilige geest, het werk van apostelen, 
profeten, martelaren en alle generaties die ons zijn voor gegaan, uiteindelijk samenkomen in een enkel mens. 
Deze overweldigende gedachte is de belangrijkste inspiratiebron geweest bij het schrijven van dit Te Deum. 
Alle muzikale keuzes zijn gemaakt vanuit deze tekstuele trechtervorm.
Moeilijkheidsgraad: D
Betselnummer: 25248.1 - Full Score - 24,95
  25248.2 - Vocal Score - 15,90
  25248.3 - Piano - 12,50
  25248.4 - Instrumental parts - 12,50

TE DEUM LAUDAMUS - for mixed choir, organ & brasssextet
music: Frank van Nimwegen
Eén van de oudste liturgische gezangen van de westerse kerk. Vermoedelijk reeds ontstaan in de eerste eeuwen 
van onze jaartelling. Er bestaat hieromtrent een legende die vertelt dat bisschop Ambrosius van Milaan en 
kerkvader Augustinus van deze lofzang beurtelings een regel zouden gezongen bij de doop van Augustinus in 
387. Het Te Deum is geschreven in ritmisch proza en vertoont duidelijk overeenkomsten met de psalmen. Een 
voorbeeld hiervan vinden we in het ’parallelismus membrorum’ die net als in de psalmen ook in het Te Deum 
is toegepast. Dit wil zeggen dat een zin in andere bewoording ’herhaald’ wordt. Ook zijn er verwantschappen 
met het Gloria en het Sanctus uit de Mis. In de laatste verzen vindt men een samenstelling van psalmcitaten 
afkomstig uit de psalmen 28, 145, 33 en 31. 
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  22084.1 - Full Score - 17,20 / 22084.2 -  Vocal Score - 5,65 

TE DEUM LAUDAMUS - for mixed choir & organ
music: Richard Francis
Een flamboyant werk voor S.A.T.B. en orgel in een uitdagend Engels idioom.
Moeilijkheidsgraad: D
Bestelnummer:  22106.1 - Full Score - 15,90  / 22106.2 -  Vocal Score - 4,95

fOUr ANThEMS - for mixed choir and organ 
music: Frank van Nimwegen
Deze werden geschreven in de periode 1997-2001 en verklanken de affiniteit van Van Nimwegen met de Engelse 
koormuziek en de Engelse koortraditie. Het eerste en het derde van de hierboven genoemde werken, voor 
koor en orgel, doen denken aan de populaire en uiterst melodieuze stijl van John Rutter en Malcolm Archer. 
’Christ the Lord is risen again’, voor sopraan-solo en gemengd koor a capella, verraadt de invloed van en de 
bewondering voor de componist Ralph Vaughan Williams. De laatste anthem: ’My shepherd is the Lord’, voor 
koor en orgel, werd opgedragen aan het befaamde ’King’s College Choir’ uit Cambridge. Dit werk is, typisch 
Engels, in de ’kathedraalstijl’ van bijv. Charles Villiers Stanford gedacht.
An English Doxology; Christ the Lord is risen again; God be in my head; My shepherd is the Lord.
Moeilijkheidsgraad: B-C   
Bestelnummer:  22036 - 9,05

GOD bE IN My hEAD - for mixed choir, clarinet ensemble & organ 
music: Frank van Nimwegen
De componist arrangeerde een van zijn anthems uit: ”Four anthems” voor koor, klarinetensemble en orgel. 
Deze succesvolle bezetting hanteerde van Nimwegen ook in zijn Requiem.  
Moeilijkheidsgraad: B  
Bestelnummer:  22039.1 - Full Score + Parts 29.95 / Vocal Score - 1,80 / Choral Score - 0,90 

My ShEPhErD IS ThE LOrD - for mixed choir, clarinet ensemble & organ
music: Frank van Nimwegen
De componist arrangeerde een van zijn anthems uit: ”Four anthems” voor koor, klarinetensemble en orgel. 
Deze succesvolle bezetting hanteerde van Nimwegen ook in zijn Requiem. 
Moeilijkheidsgraad: B  
Bestelnummer:  22040.1 - Full Score + Parts 29.95 / Vocal Score - 2,25 / Choral Score - 1,60
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MESSE LyrIqUE - for mixed choir and organ 
De ”Messe Lyrique” van Frank van Nimwegen werd geschreven in 1986 voor het parochiekoor van Baarle-
Nassau en markeert het begin van Van Nimwegen’s componeren van kerkmuziek in de Latijnse traditie.
De mis, die de delen omvat: Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei, is een ‘vroeg’ werk van Van Nimwegen, ge-
schreven in een laat-romantisch modaal idioom, maar hierin toch al voorzichtig schaduwen vooruitwerpt van 
de ‘latere’ Van Nimwegen. De schrijfwijze voor het koor is vrij eenvoudig, maar toch veelzeggend en warm te 
noemen. De orgelpartij is vol, kleurrijk, zelfstandig en verraadt de vaardigheid van de componist als organist.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 24096.2 - Vocal Score 11,35
  24096.3 - Choral Score 2,95

STAbAT MATEr in g (op. 138) - Joseph Rheinberger - for mixed choir & klarinetensemble (organ 
ad.lib.)
arranged by Frank van Nimwegen
Het Stabat Mater van Joseph Rheinberger is oorspronkelijk geschreven voor koor, strijkorkest en orgel. Het 
is een zeer toegankelijk en vocaal geschreven werk en daarom, terecht, heel geliefd bij verschillende koren. In 
dit arrangement blijft de vocale melodiek en thematiek geheel intact, terwijl het door de bezetting toch een 
bijzondere sfeer uitademt.
Moeilijkheidsgraad: C
Editienummer: 24028.1 - Full Score - 14,95 
  24028.2 - Vocal Score 4,95
  24028.3 - Choral Score 2,35
  24028.4 - Instrumental parts (set) 13,65
Tijdsduur: 14

ANThEMS Of rIchArD frANcIS - for mixed choir and organ (or brass ensemble)
De Engelse componist Richard Francis  schreef een groot aantal anthems in de typerende Engelse ”Cathedral-
style”. Een belangrijk deel daarvan is nu uitgegeven bij Intrada.  De moeilijkheidsgraad van de anthems loopt 
uiteen van “goed te doen” tot “lekker pittig”, maar altijd welluidend. De meeste anthems zijn geschreven voor 
koor en orgel waarbij de orgelpartij  een boeiende rol speelt.
Sing to the Lord; Here beauty dwells; Rejoice today with one accord; Put thou thy trust in God; Christ who knows all 
his sheep;  The Lord my pasture shall prepare; Psalm 150; O give thanks to the Lord; Quietude; Jesu, grant me this I 
pray;  Balulalow; I saw three ships; Yeomon’s carol; Love came down at christmas; Jubilate Deo; Magnificat and Nunc 
Dimittis in C. 
Moeilijkheidsgraad: B-D     
Bestelnummer:  21033 
Prijs:  29,45 

TEAch ME, O LOrD, ThE PErfEcT WAy - for mixed choir & organ
words: Psalm 119:33-37 from the Scottish Psalter (1615); music: Richard Francis
Deze anthem voor koor en orgel schreef Richard Francis voor ”The choir of St Anne’s” van het kanaaleiland 
Alderney. Het is een toegankelijke anthem op een tekst uit Psalm 119.
Moeilijkheidsgraad: A-B
Bestelnummer:  23017 - Vocal Score 2,95 /  Choral Score 1,25

TEAch ME, O LOrD, ThE PErfEcT WAy - for mixed choir & clarinet quintet
words: Psalm 119:33-37 from the Scottish Psalter (1615); music: Richard Francis
Deze anthem voor koor en orgel schreef Richard Francis voor ”The choir of St Anne’s” van het kanaaleiland 
Alderney. Het is een toegankelijke anthem op een tekst uit Psalm 119.
Moeilijkheidsgraad: A-B
Bestelnummer:  23017.1 - Full Score + Parts 14,95 Choral Score 1,25
  23017.2 - Choral Score 1,25

chrIST WhO KNOWS ALL hIS ShEEP - for mixed choir & organ
words: adapted from Richard Baxter; music: Richard Francis
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  99053 - Vocal Score 2,95 /  Choral Score 1,35

chrIST WhO KNOWS ALL hIS ShEEP - for mixed choir & clarinet quintet
words: adapted from Richard Baxter; music: Richard Francis
Uit de bundel: “Anthems of Richard Francis” selecteerde Francis deze toegankelijke anthem voor een 
arrangement met klarinetkwintet. 
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  99053.1 - Full Score + Parts 19,95 
  99053.2 - Choral Score 1,35
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MAGNIfIcAT & NUNc DIMITTIS IN c - for mixed choir & organ
music: Richard Francis
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummers: 20032.1 - Vocal Score 3,40 / 20032.2 - Choral Score 1,80

MAGNIfIcAT & NUNc DIMITTIS IN c - for mixed choir & Woodwind-ensemble
music: Richard Francis
Tegelijkertijd met de première van ”The echoing green” (een compositieopdracht van kamerkoor Capella 
’92 o.l.v. Gerben van der Veen) ontstond het Magnificat & Nunc Dimittis (uit de bundel ”Anthems of Richard 
Francis”) in de versie met dezelfde bezetting als ”The echoing green”: koor met blazersensemble. Beide werken 
gingen begin 2001 tegelijkertijd  in première.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummers :  20032.a - Set: Full Score + Instrumental parts 28,95 
   Full Score 11,35 /  Vocal Score 4,95 / Choral Score 1,80

rEqUIEM - for mixed choir, soprano, organ & clarinetensemble, 
music: Frank van Nimwegen
Een bijzonder requiem niet alleen door de bezetting. De componist toonzette niet alleen de bekende latijnse 
teksten maar voegde ook een aantal Engels-talige teksten toe. Eén van die teksten is voor sopraan solo a 
capella getoonzet! Het bekende ’Pie Jesu’ word gecombineerd met de tekst ’Now in these fairylands’. Een van 
de laatste delen is voor koor a capella. De thematiek is vaak afkomstig van het gregoriaans. Daarmee kan dit 
requiem gezet worden naast die van Fauré en Duruflé.
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummers:  23090 -  Full score - 24,95 / 23090.1 -  Vocal score - 15,90
  23090.2 -  Choral score - 9,05 / 23090.3 -  Instrumental parts - 19,30

3 MOTETS MéDIéVAUx
muziek: Frank van Nimwegen
In deze drie motetten wordt in een betrekkelijk eigentijds klankidioom de geest van ’oude muziek’ 
opgeroepen.
Creator alme siderum (Kersttijd); Jesu Redemptor omnium (Kersttijd); Lucis Creator optime (Vesperdienst). 
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  22102 - 4,50

5 MOTETS AccOMPAGNéS - for mixed choir & organ
muziek: Frank van Nimwegen
De ’motets accompagnés’ ontstonden voor eigen praktisch gebruik tussen 1996 en 1999. Ook hierin vinden 
we een aantal typische stijlkenmerken die Frank van Nimwegen in zijn kerkmuziek integreert: het gregoriaans 
of de gregoriaanse melodiek en de voorkeur voor polyfone structuren.
Cantate Domino; Hodie Christus natus est; Jesu decus angelicum; O bone Jesu; O crux ave; Regina caeli jubila. 
Moeilijkheidsgraad: B-C      
Bestelnummer:  22028 - 6,75

12 MOTETS DIVErS
muziek: Frank van Nimwegen
De ’12 Motets divers’, zijn eigenlijk als onlosmakelijke familie te beschouwen van de ’Motets grégoriens’ van 
dezelfde componist; de ’Motets divers’ zijn echter niet gebonden aan ’letterlijke ’ gregoriaanse thematiek. Toch 
is in enkele motetten het ’gregoriaanse gedachtegoed’ nadrukkelijk aanwezig. De (streng) polyfone renais-
sancestijl, ook een van de onmiskenbare inspiratiebronnen van Frank van Nimwegen, vinden we ook terug in 
deze bundel. Zo is het in het motet ’Ascendo ad patrem meum’ (voor Hemelvaartsdag) bijvoorbeeld goed 
te horen, maar ook in de partituur te zien hoe de stemmen zich imitatief ’opstapelen’ en via de trapsgewijze 
polyfonie daadwerkelijk oprijzen.
Adoramus te Christe; Aeterne Rex altissime; Ascendo ad patrem meum; Ave Regina cælorum; Cantate Domino; Da 
pacem, Domine; Domine refugium; In virtute tua; Jubilate Deo; O salutaris hostia; Quem vidistis, pastores?;  Verba mea. 
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  22089 - 9,05  

20 MOTETS GréGOrIENS
muziek: Frank van Nimwegen
De ’motets grégoriens’, voor gemengd koor a capella, ontstonden vanaf 1990. De liefde voor het gregoriaans, 
deze uiterst rijke muziekschat en de klassieke Latijnse formuleringen waren een dankbare inspiratiebron voor 
Van Nimwegen bij het schrijven van deze werken; je zou kunnen zeggen naar het voorbeeld van Maurice 
Duruflé en de Brabantse componist Jos van Amelsvoort. Hopelijk vinden deze motetten hun weg naar de 
kerken; zij laten zich echter ook zeer wel voegen binnen een vocaal concertprogramma.
Ave verum; Custodes hominum; Ecce virgo concipiet; Factus est repente; Introibo; Jam sol recedit igneus; Jesu dulcis 
memoria; Lætentur cæli; O esca viatorum; O gloriosa virginum; O sacrum convivium; Panis angelicus; Qui habitat; Salve 
regina gloriæ; Salve sancta parens; Sicut cervus; Surrexit Christus hodie;  Tantum ergo;  Te lucis ante terminum;  Verbum 
supernum.
Moeilijkheidsgraad: C       
Bestelnummer:  22041 - 12,50 
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ExULTAbO - for mixed choir & organ 
music: Frank van Nimwegen
Het ’Grand Motet’ Exultabo voor koor en orgel werd door Frank van Nimwegen in 2004 gecomponeerd op 
voorstel van Hans Algra, dirigent van (o.a.) het Vocaal Ensemble Bonifatius te Dokkum. De teksten voor dit 
spirituele koorwerk zijn in het Latijn en zijn genomen uit de vaste gezangen en gebeden bij de kerkelijke feest-
dag ter ere van Bonifatius op de 5e juni. Het werk omvat een viertal delen. In het eerste deel is een duidelijke 
invloed van het Gregoriaans merkbaar bij de verklanking van de tekst ”Exultabo in Ierusalem”; voorbereid 
door het orgel, waar boven donkere clusters de melodie in een solo-stem klinkt. Onwillekeurig moet men in 
het eerste deel sterk denken aan de klankentaal van de Franse componist Maurice Duruflé.
Moeilijkheidsgraad: C
Bestelnummer:  24026 - 9,05

MAGNIfIcAT - voor gemengd koor, piano en percussion
tekst: traditional; muziek: Willem Blonk
Deze nieuwe compositie op deze oude tekst (Maria citeerde op haar beurt al de lofzang van Hanna uit het 
eerste boek Samuël, hoofdstuk 2) is de eerste die verschijnt met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling en is 
ook eigentijds voor wat betreft de keuze van de begeleidings- instrumenten piano en slagwerk. Dit onderstreept 
het ritmische karakter van de muziek.
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummers:  26025 - Full Score - 8,10 / 26025.1 -  Choral Score - 2,95

MISErErE MEI - for mixed choir & string orchestra 
words: latin; music: Coen Vermeeren
Twee stukken vormden de inspiratiebron voor de componist voor het Miserere Mei geschreven in 1999. Het 
eerste stuk, het Miserere van Allegri, is de muziek die hij verantwoordelijk houd voor zijn voorliefde voor de 
kerkmuziek. Wie kent niet de wereldberoemde opname van het King’s College Choir Cambridge. Het ander 
stuk heeft dezelfde naam en is gecomponeerd door zijn andere bron van inspiratie Arvo Pärt. Beide stukken 
gaven hem ideeën voor vorm en kleur. De dramatiek en troost van psalm 51 worden duidelijk verwoord door 
koor en strijkorkest. Daarbij neemt het ritornel dat de vijf delen verbindt steeds uitbundiger vormen aan 
om terug te keren tot zijn oorsprong. Zo is het ook met de mens die, volgens de psalmist in zonden wordt 
geboren, door het diepe dal van het leven moet om zo terug te keren tot zijn bron.
Moeilijkheidsgraad:  D-E
Bestelnummer:  25124 - 8,00

O MAGNUM MySTErIUM - for mixed choir
words: latin; music: Gerben van der Veen
De prachtige Latijnse tekst met de Gregoriaanse melodie vormden de inspiratiebronnen voor de compositie 
waarbij de mannen het gregoriaans zingen en de vrouwen driestemmig antwoorden. Prachtig als intro voor 
uw kerstconcert. Er is ook een versie voor vrouwenkoor.
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  25253 - 0,95

ThE rODEN hyMNS cOLLEcTION - for mixed choir & organ 
arranged by Euwe de Jong 
Naar aanleiding van het 40 jarig jubileum van Bouwe R. Dijkstra (dirigent en oprichter van het Roden Boys 
Choir) werd deze bundel samengesteld door zijn vaste begeleider Euwe de Jong. Engelse Hymn tunes met 
descant.
Angel-voices ever singing; By cool Siloam’s shady rill; Father, hear the prayer we offer; God rest you merry, Gentlemen;  
Silent night; Sun of my Soul; The Lord’s prayer; Thy kingdom come, o God.
Moeilijkheidsgraad:  C  
Bestelnummer:  22075 - 9,05

LAUDATE DOMINUM - for Soprano, Mixed Choir, 2 Trumpets, 2 Trombones & Organ
music: Leo Köhlenberg
Het werk is geschreven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Intrada. Het is aan Intrada opgedragen 
vanwege het initiatief om componisten, koren en dirigenten dichter bij elkaar te brengen en het vele werk 
dat is en wordt verricht. In zowel bezetting als idioom ademt het werk de sfeer van een intrada: feestelijk en 
uitnodigend. Laudate Dominum is de lofpsalm 117. De latijnse tekst is in drie gedeelten en leende zich dan 
ook prachtig voor deze drieluik. 
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummers:  22162  - Set - 90,20  / 22162.1 - Full score - 12,50
  22162.2 -  Vocal score - 4,50 / 22162.3 - Choral score - 3,40
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LIED VAN MArIA MAGDALENA -  voor gemend koor, sopraan en instrumentaal ensemble bestaande 
uit: fluit, hobo, strijkers en harp
tekst: Maria de Groot; muziek: Leo Köhlenberg
Deze koraalcantate is geschreven op een Maria Magadalena-melodie, die de componist aantrof in het Alt-
deutsches Lieberbuch (samengesteld door Franz M. Böhme 1877) in de Muziekbibliotheek te Den Haag. De 
melodie wordt aangeduid met Maria Magdalena-Ruf. 
Maria de Groot schreef een nieuwe tekst voor het lied, gebaseerd op de situatie in het evangelie naar Johan-
nes. De eerste regel verwijst naar de roep van Jezus: ’Maria’. Het werk is aan te duiden als een cantate voor 
de Paasmorgen.
Moeilijkheidsgraad:  C 
Bestelnummers:  23034 - Set - 90,20 / 23034.1 - Full Score - 12,50  / 23034.2 - Vocal Score - 2,00 

hET EVANGELIE NAAr MArIA - Oratorium voor sopraan, tenor, spreekstemmen, gemengd koor 
en instrumentaal ensemble.
tekst: Maria de Groot; muziek: Leo Köhlenberg
Het werk is gebaseerd op een geschrift uit de 2e eeuw, waarin Maria Magdalena, leerling en vertrouwelinge 
van Jezus aan de andere discipelen de leer van de verlosser weergeeft. In plaats van de zondares blijkt zij de 
meest ingewijde te zijn geweest. Het geschrift werd in 1896 in Caïro ontdekt. Helaas is ongeveer de helft van 
de oorspronkelijke tekst verloren gegaan.
Maria de Groot - theologe, dichteres en auteur - heeft echter in 1996 de tekst gerestaureerd. De volledige 
tekst van het evangelie is redelijk lang en niet op alle punten even toegankelijk. Door auteur en componist is 
daarom voor het oratorium een keuze uit de tekst gemaakt, die tegemoet komt aan dit bezwaar en toch de 
inhoudelijke lijn vasthoudt. 
Moeilijkheidsgraad:  C 
Bestelnummers:  22113 - Set - 179,00 / 22113 - Full Score - 22,70 / 22113 - Vocal Score - 2,95 
 
ThE GOSPEL Of MAry
words: Maria de Groot; music: Leo Köhlenberg
Dit is de Engelse versie van ’Het evangelie naar Maria’ in een vertaling van Sylvia Kolthof 
Zie voor meer informatie ’Het evangelie naar Maria’.
Moeilijkheidsgraad:  C 
Bestelnummers:  23125 - Set - 179,00 / 23125 - Full Score - 22,70 / 23125 - Vocal Score - 2,95 

IT EVANGEELjE NEI MArIA
tekst: Maria de Groot; vertaling: Margryt Poortstra; muziek: Leo Köhlenberg
Dit is de Friese versie van ’Het evangelie naar Maria’ in een vertaling van Margryt Poortstra. 
Zie voor meer informatie ’Het evangelie naar Maria’.
Moeilijkheidsgraad:  C 
Bestelnummesr:  23118 - Set - 179,00 / 23118 - Full Score - 22,70 / 23118 - Vocal Score - 2,95

WE PrAISE ThEE, O LOrD - for mixed choir, 2 trumpets, 2 trombones, timpani & organ
music: Leo Köhlenberg
Een feestelijk werk geschreven voor kamerkoor ”Cantilene” uit Katwijk voor koperkwartet, koor en orgel. 
Daarmee beweegt het geheel zich precies binnen de uitgangspunten van Intrada muziekuitgave: componist 
en uitvoerder samen brengen.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummers:  99023 - Set 45,40 (Full Score, instrumentale partijen en 25 koorpartijen)  
   Choral Score 1,15

rEMEMbEr - for mixed choir 
words: Sylvia Kolthof; music: Leo Köhlenberg
De componist noemt het werk zelf een motet for Remembrance Day. Sylvia Kolthof schreef de indringende 
tekst die prachtig getoonzet is door Leo Köhlenberg met een bijzondere passage voor de sopraan ’There is 
no survival without peace, let memory be our teacher’.
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  21022  
Prijs:  2,95

ST. MIchAEL’S MASS
De Friese componiste Geke Bruining toonzette de aloude mistekst in een eigen en origineel klankidioom.
Met de delen: Kyrie-Gloria-Sanctus-Benedictus en Agnus Dei is het een volwaardige Missa Brevis.
Moeilijkheidsgraad: C-D
Bestelnummer:  22143 - 1,80
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WEG VAN DE PSALMEN
Deze bundel bevat 28 nieuwe liederen, waarvoor tekstdichter Eppie Dam de traditionele psalmen als uit-
gangspunt nam. Soms volgde hij de oorspronkelijke tekst min of meer op de voet, dan weer schreef hij in de 
geest van de psalm of baseerde hij zich op een gedeelte of een enkel vers. Mede daardoor laat de bundel een 
veelheid aan vormen zien, die zich verder vertaalt in de gebruiksmogelijkheden. Sommige liederen zijn vanuit 
de denkwereld van volwassenen geschreven, andere met name op die van kinderen gericht. Daarnaast vindt 
men tal van liederen die - helemaal of gedeeltelijk, en afhankelijk van ieders inzicht en creativiteit - niet of 
nauwelijks leeftijdgebonden zijn.
Zes componisten zorgden voor de muziek: Jan de Jong, Hindrik van der Meer, Yme van der Valk, Gerben van der Veen, 
Sjoerd van der Veen en Fokke de Vries. Hun verschil in benadering en stijl accentueert nog eens het veelvormig 
karakter van deze bundel. De meeste liederen zullen zich eenvoudig lenen voor gebruik in de eredienst.
Gelukkig ben je (bij Psalm 1); Ongeëvenaarde (bij Psalm 8); De hemel, heel het groot heelal (bij Psalm 19); Goed is 
God (bij Psalm 23); Stel, je bent een herder (bij Psalm 23); Feesttrompetten, laat je horen (bij Psalm 33); Verder dan de 
vogelvlucht (bij Psalm 36:6-10); Wat is een mens? (bij Psalm 39); Klacht van de vluchteling (bij Psalm 42); Machtig rijk 
man (bij Psalm 52); Die woont in het licht (bij Psalm 53); Niet op een paard met pluimen (bij Psalm 72); Tichelsteen 
diggelsteen (bij Psalm 81:7-8a); God en de goden (bij Psalm 82); Kind bij U aan huis (bij Psalm 84); U bent er, Heer, 
nooit niet geweest (bij Psalm 90); Golven van gruwel (bij Psalm 93); Hoe zullen de zeeën niet zingen (bij Psalm 96);  
Wie zal je naam nog noemen? (bij Psalm 103:14-16); U riep, o Maker van het goede (bij Psalm 104); En Mozes was 
een herder (bij Psalm 105:23-26); Water en water is twee (bij Psalm 107:23-35); De tijd van buigen is voorbij (bij 
Psalm 114); Uw woord, Heer, dat mij zo ontwricht (bij Psalm 119); Heer diep in mij aanwezig (bij Psalm 139); Die 
spreekt in alle dingen (bij Psalm 147); Eer Hem (bij Psalm 148); Wij spannen de snaren (bij Psalm 150). 
Moeilijkheidsgraad:  A-B 
Bestelnummers:  20064 - partituur - 15,90 / 20036 - éénstemmige versie - 9,05

VIZION Of EZEKIEL - for mixed choir, bass, flute, marimba & organ (tekst naar Ezechiël 37:1-14)
music: Sjoerd van der Veen
Moeilijkheidsgraad:  D
Bestelnummers:  95007 - Set 56,70 / Full Score 11,35 / Choral Score 1,60

jUSTOrUM ANIMAE - for mixed choir & organ
music: Kees van Eersel
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  99024 - 2,25  
 
VEErTIEN PSALMEN - voor S.A.Bar.
teksten: Eppie Dam      
De liederen in deze bundel komen uit ”Weg van de psalmen”. De muziek is van Jan de Jong, Hindrik van der 
Meer, Yme van der Valk en Gerben van der Veen.
Ongeëvenaarde; Goed is God;  Verder dan de vogelvlucht; Feesttrompetten, laat je horen; Die woont in het licht; 
Kind bij U aan huis; U bent er, Heer, nooit niet geweest; Hoe zullen de zeeën niet zingen; U riep, o Maker van het goede; 
En Mozes was een herder;  Water en water is twee; De tijd van buigen is voorbij; Heer diep in mij aanwezig;  
Wij spannen de snaren.
Moeilijkheidsgraad:  A-B 
Bestelnummer:  23091 - 6,75  

MISSA brEVIS  -  for mixed choir & soprano
muziek: Feike van Tuinen
Moeilijkheidsgraad:  B-C
Bestelnummer:  94013 - 2,95  

cANTATE ”KOM, SchEPPEr GEEST” - voor gemengd koor, sopraan, alt en orgel (naar ’Veni Creator 
Spiritus’)
muziek: Piet Post 
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummers:  95006 - Set 40,25 / Full Score 6,75 / Choral Score 1,15

PIE jESU - voor Sopraan-solo, koor S.A.T.B. en orgel
Het geliefde tekstgedeelte getoonzet in de Engelse ’kathedraalstijl’ door Jan de Jong.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer:  22110 - Full Score - 3,85 / Choral Score - 0,90

AS WATchMEN fOr ThE MOrNING - Sacred Choral Music 
music: Peter Black (U.S.A)
11 geestelijke werken voor koor S.A.T.B. orgel- en/of piano.
Deze werken schreef de componist tussen 1970 en 2002 in zijn praktijk als Amerikaans kerkmusicus. 
De teksten komen hoofdzakelijk uit de psalmen en de vergelijkingen uit het Nieuwe Testament.
Out of the depths; Constant love;  The Levite and the Samaritan;  The new commandment; Do unto others; By the waters 
of Babylon; Through clouds and rain; Blade of grass; David Penitent; The centuries;  Amens. 
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer:  23106 - 15,90    
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LUcEAT EIS -  Requiem for double choir, reed-organ, harp, flute and percussion
music: Gerben van der Veen
Het requiem dat de componist in 2007 voltooide bestaat uit de meeste van de vaste gezangen van de Latijnse 
dodenmis: Introïtus, Kyrie, Offertorium, Sanctus,  Pie Jesu,  Agnus dei en In Paradisum.
Het werk kreeg de naam ”Luceat eis” (verlicht hen) mee en werd opgedragen aan zijn ouders. Zij waren 
enthousiaste koorzangers en bovendien was zijn vader verdienstelijk amateur organist. Dat uit zich o.a. in de 
instrumentale bezetting en de grote rol voor het koor. Het ouderlijk huis was een dubbele woning; naast hen 
woonden ’vaders’ broer met zijn vrouw; zijn oom en tante. Ook zij waren koorzangers. Dit gegeven weerspiegelt 
zich in de dubbelkorigheid van het werk. Verder had het harmonium letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in 
het gezin, bovendien bespeelde vader zondags het kerkorgel. Dit is de reden dat het harmonium een centrale 
rol speelt maar ook dat het orgel bij twee delen (Sanctus en Agnus Dei) gebruikt kan worden. C. Saint-Saëns 
laat in ”Le carnaval des Animaux” de marimba’s de rol van fossielen spelen. In die hoedanigheid hebben de 
marimba’s in dit werk een functie gekregen. Net als in de Japanse mythe wordt de fluit hier gebruikt als 
boodschapper tussen de wereld aan gene zijde en het aardse hier en nu. De harp ten slotte kon vanwege de 
associaties met hemelse muziek en engelen niet ontbreken. Naast deze welhaast autobiografische elementen 
wil het requiem, voor wie het uitvoert of beluistert een gedenkend en vertroostend werk zijn vanuit de wens 
om dierbaren aan gene zijde te verlichten: Luceat eis.
De première was op 4 mei 2007 in de Rooms Katholieke kerk in Heerenveen.
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummers:  27011.1 - Full Score  24,95
  27011.2 - Vocal Score  15,90
  27011.3 - Choral Score  9,05
  27011.4 - Instrumental Parts  24,95

LITUrGISchE MUZIEK -  voor koor, orgel en gemeente
muziek: Margaretha Christina de Jong  
Ordinarium (Kyrie - Gloria - Acclamatie - Sanctus en Benedictus); 
Apostolische geloofsbelijdenis & Magnificat
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummer:  26144 - 9,75

cANTATE DOMINO -  for mixed choir & organ / brass quartet
music: Frank van Nimwegen
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummers: 22029.1 - Vocal Score  2,95
  25179.2 - Choral Score  1,60
  22029.3 - Instrumental Parts  6,95

hOMMAGE AAN ADrIAAN c. SchUUrMAN  -  vier liederen voor koor, orgel en gemeente
muziek: Margaretha Christina de Jong  
Gezang 114; Gezang 352; Gezang 398 en Gezang 475
Moeilijkheidsgraad:  B
Bestelnummers:  27033.1 - Vocal Score 14,95
  27033.2 - Choral Score 3,95

WATEr EN VUUr - oratorium over de tocht door de woestijn - voor koor, solisten, twee spreekstem-
men en samenzang.
tekst: Margryt Poortstra; muziek: Chris van Bruggen; Anneke van de Heide en Peter Rippen 
Dit oratorium heet ’Water en Vuur’. Elementen die in het verhaal over de tocht door de woestijn van het 
volk Israël een belangrijke rol spelen. De woorden staan symbool voor positieve, maar ook negatieve dingen, 
en lopen – gezongen – als een rode draad door dit oratorium.
Water en vuur zijn tegenstellingen, maar kunnen ook in zichzelf tegengestelde betekenissen hebben. Wat 
mensen op hun reis door het leven tegenkomen kan gecompliceerd en meerduidig zijn. Soms ervaar je de 
ene kant, soms de andere. Wat een obstakel lijkt, kan ook een mogelijkheid zijn. Dat is het refrein dat steeds 
terugkomt, wat door het koor, maar ook elke keer door de gemeente wordt gezongen.
Moeilijkheidsgraad:  A-B
Bestelnummer: 27038 - in voorbereiding
   
PrEMIèrE MESSE -  à quatre voix Solo’s et Choeurs avec Orchestre ou Orgue (Opus 6)
Alexandre Guilmant  (1837-1911)
Guilmant componeerde  in 1855 zijn ”eerste mis voor vier stemmen” en heeft het werk opgedragen aan 
zijn vader. Volgens het originele titelblad is het werk zowel met orkest als met orgel uit te voeren.  Het be-
treft hier een jeugdwerk van Guilmant; hij was pas 18 jaar. Werd de jeugdmis van Puccini (Messa di Gloria) 
ook niet zeer geliefd, jaren nadat het werk werd geschreven? Het werk opent met het Kyrie Alla Palestrina, 
waarschijnlijk een soort oefencompositie geschreven tijdens zijn conservatoriumopleiding om zich de stijl van 
Palestrina eigen te maken. Het thema is afkomstig uit ”La Messe du 6e ton” van Dumont. In de andere delen 
is de eigen stijl van Guilmant duidelijk te herkennen. Intrada koos voor de versie voor: koor, vier solisten (of 
kleinkoor) en orgel. 
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummer:  20001 - Full Score 22,70 
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LAETATUS SUM - Psalm 122  for mixed choir, oboe & organ
music: Ludo Claesen
Dit in opdracht gecomponeerde werk voor gemengd koor, orgel en hobo past volledig in de wereld van sonore 
koor-en orgelklanken waarbij de hobo een solerende  koorstem mag genoemd worden. Het werk is gebouwd 
op de grondvesten van het gregoriaans en uitgewerkt in motet-stijl met veel aandacht voor stemvoering en 
tekstbehandeling. De repetitieve elementen, de polyritmische werking en de homofone akkoordenzuilen in 
de koorbehandeling maken dat deze compositie traditioneel maar tegelijkertijd eigentijds klinkt. 
Bovendien zorgt het orgel voor een vrijwel concertante ondersteuning van het geheel.
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer:  27041 - Full Score  5,95

STAbAT MATEr - for mixed choir SSATB a capella
music: Roel Griffioen
Het vijfstemmige Stabat Mater is speciaal voor Kamerkoor Erato geschreven. Het stuk valt uiteen in twee 
delen (met resp. 9 en 11 strofen). Het hoofdthema wordt in het eerste deel gezongen door de tenoren (in de 
eerste strofe) en door de alten (in de achtste strofe) en komt op verschillende manieren terug aan het eind 
van het tweede deel. Het hoofdthema is geïnspireerd door het beeld van Jezus die aan het kruis hangt met 
daarnaast de voorovergebogen Moeder, wier tranen op de aarde vallen. 
Moeilijkheidsgraad:  C-D
Bestelnummer:  27076 - Full Score  5,95

EVANGELIUM VErITATIS - Oratorium voor gemengd koor, sopraan- en tenorsolo, spreekstem, 
blaaskwintet, strijkkwartet en harp.
tekst: Dr. W. Glaudemans; muziek: Leo Köhlenberg
Het ’Evangelium Veritatis’ is een oratorium voor gemengd koor, sopraan- en tenorsolo, spreekstem, blaaskwintet, 
strijkkwartet en harp. De aanduiding van het werk is afkomstig uit het eerder genoemde boek ’Adversusu 
Heareses’ van Irenaeus. Het Evangelium Veritatis is ontstaan onder auspiciën van de stichting Codice e Musica. 
Deze stichting heeft als doelstelling diverse oude (gnostische) geschriften toegankelijk te maken voor een 
breder publiek door deze teksten op muziek te laten zetten en te laten uitvoeren.
In zijn oorspronkelijke staat is de tekst integraal niet goed compositorisch te verwerken. Het was dus zaak 
een selectie uit de tekst te maken. Hierbij zijn zowel de werkgroep Theologie van de stichting Codice e 
Musica, Willem Glaudemans als vertaler, en Leo Köhlenberg als componist betrokken geweest. Tevens diende 
opnieuw een logisch gesloten geheel te ontstaan. Verder is de eerder aangegeven driedeling gebruikt. De 
cesuren hiervoor zijn in de gebruikte Ank-Hermes editie scherp aangegeven. Binnen de geselecteerde tekst 
is voorts een rolverdeling gecreëerd. Dit moest uiteraard een meer virtuele zijn.
Moeilijkheidsgraad:  C
Bestelnummers: 25179.1 - Full Score 29,95
  25179.3 - Choral Score 9,95
  25179.4 - Harp 9,95
  25179.5 - Instrumental Parts 5,50

WOrD STIL MIjN ZIEL - 15 liederen op anglicaanse melodieën voor gemengd koor en piano/orgel
teksten: Herman Verbeek 
muziek: J. Sibelius; C.H. Parry;  A.R. Reinagle;  J.S. Irvine;  J. Goss;  W. Horsley;  R. Gillard;  W.P. Rowlands; E. Miller; 
P.F. Silcher;  W.A. Mozart;  W.H. Monk en F. Filitz
Arrangementen: Peter Rippen en Chris van Bruggen
Herman Verbeek, geboren te Groningen in 1936, werd daar tot priester gewijd in 1963. In meer dan 45 jaar 
pastoraat werd hij ook politicus en publicist. Hij was PPR-voorzitter en lid van het Europees Parlement in 
de Groene fractie. Daar ligt ook zijn spirituele aandacht. Oecumene betekent voor hem: één gemeenschap-
pelijke aarde voor alle leven. Daarover gaan ook zijn drie liedboeken: ”Getijden”, ”Liedboek van de ziel” en 
”Liedboek van aarde”. Een selectie van de liederen is te vinden in deze muziekbundel. 
Word stil mijn ziel; Stille zachte stem; Huis van hoop; Dit huis; Naar wie zingt de ziel; Herderspsalm; Om te leven 
dankbaar wezen; Paradijstuin;  Al wat is het is in u;  Van verwachten;  Een paaslied;  Wanneer komt de Messias;  
Van kleine daden;  Laat mij nu gaan;  Avond van het leven
Moeilijkheidsgraad: A-B 
Bestelnummers: 29080.1 - Vocal Score 12,45
  29080.2 - Choral Score 6,95
  29080.3 - CD 15,00
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STABAT MATER

for mixed choir 
SSATB a capella

music
ROEL GRIFFIOEN

text
TRADITIONAL

Teksten Herman Verbeek
op anglicaanse melodieën

W o r d  s t i l 
m i j n  z i e l



hET EVANGELIE VAN ThOMAS - 12 motetten
tekst: Gerard Luttikhuizen; Jakob Slavenburg en Gilles Quispel. 
muziek: Hans Jansen;  Theo Goedhart; Frank van Nimwegen; Leo Köhlenberg en Gerben van der Veen.
De stichting Codice e Musica nam het initiatief voor het realiseren van een bundel met 12 motetten n.a.v. 
teksten uit het evangelie van Thomas. Deze stichting heeft als doel buitenbijbelse geschriften, die de spiritualiteit 
van de bijbelse geschriften verdiepen en verbreden, onderdeel te laten worden van onze (geestelijke) cultuur. 
De stichting probeert dit te bereiken door delen van deze geschriften op muziek te zetten, uit te geven en te 
laten uitvoeren. In deze 12 motetten is de centrale boodschap: het koninkrijk van God is nabij.
Als jullie leiders tot jullie zeggen; De mens is als een wijze visser;  Zeg ons hoe ons einde zal zijn; Jezus zag kleine 
kinderen die gezoogd werden;  Laat ons de plaats zien waar u bent;  Wij zijn gekomen uit het licht;  Wanneer zal er 
rust zijn voor de doden?;  Twee zullen er rusten op een bed;  Ik ben het licht over alles heen;  Beelden zijn zichtbaar 
voor de mens; Het koninkrijk van de Vader lijkt op een vrouw;  Wanneer zal het koninkrijk komen?
Moeilijkheidsgraad: C-D 
Bestelnummer: 26056 - 12,50

hET EVANGELIE VAN ThOMAS - 12 liederen
tekst: Hans Groenewegen;  Anton Ent; Joke van Leeuwen; Maria de Groot en Renée van Riessen.
muziek: Erika Budai; Caroline Ansink; Hans Jansen; Kees van Eersel; Leo Köhlenberg; Sjoerd van der Veen.
Deze bundel liederen vormt een onderdeel van het muziekproject van de stichting Codice e Musica rond het 
evangelie van Thomas. Gelijk met deze bundel liederen verschijnt een bundel met twaalf motetten op teksten 
uit het evangelie van Thomas.
Het evangelie van Thomas bevat 114 korte uitspraken of gelijkenissen van Jezus (logia). Ongeveer de helft van 
deze logia is verwant aan uitspraken of gelijkenissen van Jezus die overgeleverd zijn in de canonieke evangeliën. 
Het evangelie van Thomas is in zijn geheel bekend sinds in 1945 bij Nag Hammadi een koptische vertaling van 
dit evangelie ontdekt werd. Griekse tekstfragmenten waren al eerder gevonden.
Spreek me uit; Mysterie; Dan is; Eenling; Lied van het licht; Spagaat; Een plaats van rust; De waterbron; Een lied van 
verlangen; Dichtbij het vuur; De vrouw met de kruik; Drink het woord.
Moeilijkheidsgraad: C 
Bestelnummer: 26043 - 12,50 

PSALM 100 - voor gemengd koor gemeente en orgel
vertaling Ida Gerhardt & Marie v.d. Zijde
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201044.1 - Vocal Score €1,95 / 201044.2 - Choral Score €0,90

AD TE DOMINE - voor gemengd koor
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201085 - €0,90

ANGELUS AD VIrGINEM - voor gemengd koor
bewerking Kees van Eersel
Bestelnummer:  201086 - €0,65

DIE hEILIGE WOchE - voor gemengd koor en continuo
Westfälisches Volkslied
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201088.1 - Vocal Score €2,45 / 201088.2 - Continuo €2,45

GEZANG 95 - voor gemengd koor gemeente en orgel
tekst Efeze 3: 14-21
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201089 - €2,45

hEDEN ZULT GIj ZIjN GLOrIE AANSchOUWEN - voor gemengd koor gemeente en orgel
Naar psalm 2, 110 en Jesaja, een antifonaal gezang voor de kerstnacht
tekst Huub Oosterhuis
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201090 - €0,90

rIVErS IN ThE DESErT - voor gemengd koor en orgel
muziek Geke Bruining-Visser
Bestelnummer:  2014029.1 Vocal Score - €2,45
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DIE HEILIGE WOCHE

tekst
WESTFÄLISCHES VOLKSLIED

muziek
KEES VAN EERSEL



MEMENTO MEI DEUS - voor gemengd koor en orgel
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201091 - €1,35

IK bEN DE GOEDE hErDEr (Motet)  - voor gemengd koor
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201092 - €0,65

‘T EN ZIjN DE jODEN NIET - voor gemengd koor en orgel
tekst Jacob Revius
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201093 - €0,90

ThE LAMb - voor gemengd koor
tekst William Blake
muziek Kees van Eersel
Bestelnummer:  201094 - €0,90

MAGNIfIcAT & NUNc DIMITTIS IN f voor gemengd koor en orgel
tekst NBG vertaling uit 1951
muziek Jaco van Leeuwen
Bestelnummer:  2011005.1 € 3,95 - Vocal Score

hET LIED VAN DE VrIENDSchAP voor gemengd koor en piano
tekst Sytze de Vries
muziek Henri Heuvelmans
Bestelnummers:  2011023.1 € 9,95 - Full Score
  2011023.2 € 4,95 - Choral Score

MArIA - VIErLUIK  - voor gemengd koor
tekst Janneke Nijboer; muziek Paul Henken

Klaagzang tot Maria; Zelfgekozen weg; Bar - Mitswa; Maria ontmoette haar zoon

Bestelnummer:  2014040 - Vocal Score - €4,95

SALVATOr MUNDI  - voor gemengd koor

muziek Anneke Wittop Koning

Bestelnummer: 2015001 - €1,20

MAGNIfIcAT & NUNc DIMITTIS IN E voor gemengd koor en orgel
muziek Eric van der Kolk

Bestelnummers:  2015036.1 - Vocal Score - €4,95 / 2015036.2 - Choral Score - €2,95 

TE DEUM voor gemengd koor en orgel
muziek Eric van der Kolk

Bestelnummers:  2015037.1 - Vocal Score - €6,95 / 2015037.2 - Choral Score - €4,95 
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MARIA - VIERLUIK

tekst JANNEKE NIJBOER

muziek PAUL HENKEN

LIchT VOOr ONS UIT - vijf a cappella liederen voor gemengd koor
tekst Sytze de Vries
muziek Jan de Jong
Bestelnummer:  2012068 - €3,90

hEEr, UW VOLK IS ONDErWEG - vijf a cappella liederen voor gemengd koor
tekst Eppie Dam
muziek Jan de Jong
Bestelnummer:  2012069 - €3,90

GEbED OM ONTfErMING
tekst Piet Nijssen
muziek Jan de Jong
Bestelnummer:  2012090 - €0,45

A PrAyEr Of SAINT PATrIcK - for mixed choir
tekst traditional
muziek Daniel Rouwkema
Bestelnummer:  2012091 - €0,90
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LICHT VOOR ONS UIT

Vijf a cappella liederen voor gemengd koor

muziek JAN DE JONG

tekst SYTZE DE VRIES
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EEN VOLMAAKTE DAG - concert-liturgie naar het evangelie van Filippus voor gemengd koor, 
mezzo-sopraan, bariton, gemeente, spreekstem, fluit en piano.
teksten Pieter Oussoren; liedteksten Maria de Groot; muziek Jan de Jong
Geen verhaal, geen betoog, geen uitspraken van Jezus, maar een ketting van meditatieve teksten, bedoeld 
voor onderricht aan mensen die deel willen uitmaken van een christelijke gemeenschap. Dat is het Evangelie 
van Filippus. Bewaard gebleven in een leren band met papyrusbladen. Het heeft de eeuwen overleefd in 
een kruik aan de voet van het Jabal-al-Tarif massief in Nag Hammadi, Midden-Egypte. Toen werd deze kruik 
ge-vonden door een boer, Muhammed al-Samman, in 1945. Wonderlijk hoe een tekst, die bedoeld is voor 
nieuw leven, de verlossing van de innerlijke mens, weer opstaat in de levens van mensen in de 21-ste eeuw.
Het evangelie omvat 127 teksten, die schijnbaar los van elkaar staan, maar toch een zinvol verband vormen. 
Wie ze leest, kan niet anders dan onder de indruk komen, ja, zelfs overweldigd raken door de rijkdom van 
de beeldspraak. En dan gaat het erom je niet te ‘overeten’, maar beetje bij beetje je te laten voeren. Lang-
zaam te groeien aan de woorden, zoals de bloemen van het veld dat doen aan de zon en de aarde. Ingewijd 
te worden in de bron, de waarheid, het lied van het leven. Dat is een persoonlijk proces, dat niemand 
anders voor jou kan doen. Het raakt aan het geheim tussen God en mens(en), die samen opgenomen zijn 
in een verbondenheid, de goddelijke lichtwereld, waarvan de reikwijdte nauwelijks onder woorden is te 
brengen.
Waarom is dit evangelie niet opgenomen in de canon? In de eerste eeuwen van het Christendom is lang-
zamerhand een canon ontstaan met geschriften die algemeen aanzien genoten. Dat was een keuze uit een 
veelvoud van geschriften. Kiezen schept duidelijkheid, maar betekent ook altijd verliezen. Men kan zeggen: 
goed dat er een einde kwam aan die grote diversiteit aan geloofsbelevingen en praktijken. Dan weet een 
mens waar hij zich aan te houden heeft.  Aan de andere kant betekent inperking ook dat waardevolle erva-
ringen ondergronds gaan. In dit geval zelfs letterlijk. Het evangelie van Filippus vormt met vele andere codi-
ces een wereld aan cultuurschatten. We kunnen alleen maar blij zijn dat deze erfenis opnieuw is ontdekt en 
ontsloten wordt. Wetenschappers hebben de teksten, die in het Koptisch zijn geschreven, vertaald. Ook in 
het Nederlands. Hierdoor kunnen wij met eigen ogen, met eigen oren deel hebben aan wat ooit in een ver 
verleden geleefde werkelijkheid was.
Moeilijkheidsgraad: B-C
Tijdsduur: ± 1 uur
Bestelnummers: 2012001.1 - partituur € 19,95 / 2012001.2 - koor partituur € 9,95
  2012001.3 - fluit € 4,95 / 2012001.4 - gemeenteboekje € 2,95

WIJSHEID - een oratorium voor gemengd koor, sopraan, tenor, fluit, hobo, cello en piano/orgel.
teksten: Margryt Poortstra; muziek: Geke Bruining-Visser
De wijsheid….ze laat zich gemakkelijk zien aan wie haar liefheeft, ze laat zich vinden door wie haar zoekt; wie 
naar haar verlangt leert haar dadelijk kennen. En… de wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt.
Zo ongrijpbaar is het, zo moeilijk uit te leggen. Toch wordt ze herkend, gevoeld, wordt er naar haar verlangd. 
In dit oratorium wordt aan de hand van teksten uit de bijbel, uit canonieke en deuterocanonieke boeken, 
gezocht naar die wijsheid.  Vrouwe wijsheid. In de traditie van de protestantse kerken heeft het woord 
(logos) altijd de boventoon gevoerd. Daar werd niet geleerd om – zonder woorden – het hart open te 
stellen voor meer dan wat in woorden kan worden uitgedrukt. Misschien wórdt er wel meer gevoeld, 
gezien en gedroomd, maar dat wordt zo snel mogelijk de kop ingedrukt als daar geen redelijke verklaring 
voor is. Wie daarover stamelend probeert te spreken wordt al gauw als zweverig gezien. 
De gevoelskant van het geloof was en is moeilijk over te dragen. Het heeft te maken met ervaring, beleven, 
inzicht, vuur van binnen. Natuurlijk zijn die termen ook heel persoonlijk, waardoor het moeilijk wordt om 
er in z’n algemeenheid over te spreken. Het zit best verpakt in verhalen, maar concreet wordt er in de 
bijbel weinig over gesproken. Toch is er meer. Soms stuit je bij het lezen in de bijbel op een tekst die je niet 
zo bekend is, maar die opeens je ziel raakt. Dat overkwam Margryt Poortstra bij het lezen van Spreuken 8. 
Ineens was daar een vrouwelijke stem, die haar vertelde dat zij, de Wijsheid, van oorsprong af aanwezig was. 
Toen er nog geen oervloeden waren, ben ik onder weeën voortgebracht, staat er te lezen in de Naardense bijbel. 
Zij was aan de zijde van de Ene als zijn lieveling, spelend op het vlak van zijn aarde. 
Bestelnummers: 2012072.1 - Full Score - 19,95 / 2012072.2 - Choral Score - 9,95
  2012072.3 - Instrumentale partijen
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Een volmaakte dag
concert-liturgie naar het evangelie van Filippus

voor gemengd koor, 
mezzosopraan, bariton,
spreekstem, fluit en piano

teksten Pieter Oussoren
liedteksten Maria de Groot

muziek Jan de Jong

Wijsheid
een oratorium voor

gemengd koor, sopraan, tenor, 
fluit, hobo, cello en piano/orgel

    tekst: Margryt Poortstra 
muziek: Geke Bruining-Visser
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UIT DE CHAOS HET LICHT - reflecties op de schepping voor gemengd koor, kinderkoor, mezzo-
sopraan, bariton, klarinet en piano
teksten Eppie Dam;  muziek Jan de Jong
In opdracht van Vocaal Ensemble Bonifatius in Dokkum schreven Eppie Dam en Jan de Jong in 2011 het 
klein scheppingsoratorium ‘Ut genegen fjoer’ (uit het Fries vertaald: Uit genegen vuur).  Aanleiding was een 
zevental schilderijen over de scheppingsdagen, een jaar eerder gemaakt door kunstschilder Jan Kooistra.
‘Uit de chaos het licht’ is de Nederlandse vertaling en bewerking van bovengenoemd werk. Het omvat 
zeven spreekteksten – geschreven in het idioom van de Naardense Bijbel – en acht liederen voor gemengd 
koor, kinderkoor, mezzosopraan en bariton. De solopartijen kunnen ook worden ingevuld door de koor-
zangers. De Friese editie ging in première op zaterdag 21 mei 2011 in de Grote Kerk te Dokkum. 
Moeilijkheidsgraad: B-C
Tijdsduur: ± 45 min.
Bestelnummer: 2011011.1 - Partituur - 22,45
  2011011.2 - Koor partituur - 9,95
  2011011.3 - Kinderkoor - 3,95
  2011011.4 - Klarinet in Bb - 5,95
  2011011.5 - Klarinet in A - 5,95
  2011011.6 - Tekstboekje - 2,95

ALLES ADEMT VEELBELOVEND - een adventsoratorium - voor gemengd koor, (solisten: sopraan, 
alt, tenor en bas,) kinderkoor, (solisten: jongen- en meisjesstem) twee spreekstemmen, samenzang, fluit, 
piano en orgel of koperkwartet / klarinetkwartet
teksten Eppie Dam;  muziek Jan de Jong
Een adventsoratorium waarin, naast de volwassenen, kinderen een volwaardige en passende rol krijgen 
toebedeeld. Die brede opzet is terug te vinden in de inhoud. 
Met advent zijn we gericht op de geboorte van Jezus, het licht der wereld. In algemene zin zien we ver-
wachtingsvol uit naar de terugkeer van de zon, het herleven van de natuur, en een aarde die overal vrucht 
draagt. Het oratorium belicht van de donkerste maand van het jaar deze en andere noties. Ze zijn er eeu-
wen geleden door vorige generaties al aan verbonden. Overeenkomstig de historische en actuele realiteit, 
lopen het Christusfeest en het kerstfeest als tijd van inkeer, verlangen en belofte parallel. Soms raken of 
doorsnijden de lijnen elkaar. Werden voorheen de niet-christelijke elementen van het feest vaak afgedaan 
als ’heidens’, hier worden ze tegen het licht gehouden en op waarde geschat. Dat maakt het verhaal niet 
minder appelerend. December is vanouds de maand van zoeken naar warmte en geborgenheid. Beide mo-
gen we verlangen, zolang het oog ook naar buiten blijft gericht. Kerstfeest is bij uitstek het feest om in eigen 
kring te genieten van het goede, maar echte rijkdom is meer dan dat. Waar een gemeenschap zich wentelt 
in weelde, en gezelligheid in gezapigheid verzandt, doet de mens zichzelf en de ander tekort. 
Het oratorium is een oproep om na te gaan wat werkelijk voedzaam is, dat wil zeggen: hartversterkend en 
strekkend voor de geest. Zoals onze voorvaderen de zon opriepen om op haar schreden terug te keren, zo 
roept Jezus ons op om vrede te zoeken en andere wegen in te slaan. Niet voor niets eindigt het oratorium 
met een drievoudig profetisch appèl, zacht gezongen door een kinderstem: ’Kere om, kere om, kere om!’.
Liederen: Donkre dagen onafwendbaar; Land van huiver; Het lied van de muizen; Wij wachten op de zon; 
Keerkring liedje; Koning Hulst en koning Eik; De hemel, heel het groot heelal; Verder dan de vogelvlucht; Zonne der 
gerechtigheid; De wijsheid spreekt; Uit vlees en bloed zijn wij gekomen; Daar was eens een elfje gevangen; Land van 
blinden; Wij spannen de snaren.
Moeilijkheidsgraad: B-C
Tijdsduur: ± 60 min.
Bestelnummer: 28036.1 - Full Score - 29,95
  28036.2 -  Vocal Score - 19,95
  28036.3 - Choral Score - 9,95
  28036.4 - éénstemmige liederen en teksten - 4,95
  28036.5 - gemeenteboekje - 2,95

voor gemengd koor, kinderkoor,
 mezzosopraan, bariton, klarinet en piano

teksten Eppie Dam
muziek Jan de Jong
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WERVELEND OVER DE AARDE ~ een oratorium vanuit de ballingschap ~ voor koor, solisten, fluit, 
hobo, clarinet, percussion, cello, piano, spreekstem(men) en samenzang
tekst Margryt Poortstra;  muziek Jan de Jong
Dit oratorium vertolkt in de eerste plaats de vervreemding van de mens die zich niet meer thuis kan voelen 
in de oude boodschappen van de kerk. Geprobeerd wordt stem te geven aan het besef van onmacht en het 
verlangen naar een thuisgevoel. Daarbij wordt de snel veranderende wereld van deze tijd geschilderd en 
hoe deze door velen beleefd wordt als bedreigend of nauwelijks nog herkenbaar. Ook gaat het over de taal 
en de beelden die niet meer worden verstaan, die niet meer aankomen in het hart.In het eerste deel van 
het oratorium zal het gaan over verstarring, ontheemding en oude, schijnbaar onontkoombare patronen. In 
het tweede deel gaat het met name over het optrekken vanuit die stilstaande situatie, over een zoektocht, 
een roepstem, een avontuur, een heroriëntatie op inzicht en uitzicht. Misschien omgekeerd aan de situatie 
van de vrouw van Lot, die omkeek naar het verleden en veranderde in een zoutpilaar, in volkomen verstar-
ring. Om de toekomst te verwelkomen moeten we loslaten en in godsnaam weer op weg gaan. We zullen 
verder moeten kijken dan onze eigen kerkmuren en de moed moeten hebben om met open harten de 
grote, veelal onbekende wereld in te gaan. Ook in de ballingschap, zoals deze in de bijbel wordt verhaald, 

voelden de mensen zich ontheemd. Ze bevonden zich, ver van de veilige eenstemmigheid, in een overgangsperiode  waarin de zekerheden ver-
dwenen waren en het zicht op de toekomst bedreigend en onduidelijk.
In deze tijd werden de bijbelverhalen van het eerste testament, zoals wij die kennen, op schrift gesteld. Men ging terug naar de bron, putte uit de 
geschiedenis en de belevingswereld van al die mensen die hen voor waren gegaan. Het verlangen naar Jeruzalem, de stad van vrede, hield hen op 
de been. Jeruzalem was echter niet alleen een geografische plaats, maar vooral een plek waar het hart zich thuis kon voelen. Anders dan in de tijd 
van Mozes, toen het volk uit de benardheid, uit Eypte, werd geleid en zich in de woestijn oriënteerde op het beloofde land, is de ballingschap een 
periode van het missen van gemeenschap, een tijd van bewustwording, heroriëntatie, verzoening en het zoeken naar nieuwe wegen. 
Wervelend over de aarde
Een eerder oratorium heette Water en Vuur. Hierin werd gezongen en gesproken over de tocht door de woestijn, de reis door het leven met 
alle vreugde en verdriet, teleurstelling en verlangen vandien. In dit oratorium gaat het over een punt, waarop men tijdens de levensreis is 
aangekomen, waar men zich verdwaald voelt, niet meer weet hoe, waarom en waarheen. De bestemming is niet duidelijk meer, de omgeving is 
onherkenbaar en toch moet men verder. Er is wel iets, iets wat trekt, fluistert, de mens doet zoeken en verlangen. Is dat wat ooit de adem van 
God werd genoemd? Voortbordurend op de woorden in Genesis ‘de adem van God wervelend over het aanschijn van het water’ wervelt in de 
titel en in de loop van de liederen die adem, die wind, die geest nog steeds over de aarde. Het blijft gaan over beweging, over verder trekken met 
een zinvol doel voor ogen.
Beelden en muziek
Daar wonen waar je je thuis voelt is belangrijk. Maar wat als je huis een bouwval is geworden, als de wereld onherbergzaam voelt? We trekken 
het oude huis uit op zoek naar een andere plek waar liefde is, naar een stad waar het goed wonen is. Of misschien hoeven we ons niet ergens 
te vestigen, nemen we onze tent op en gaan op reis. Wie weet zit ‘thuis’ wel van binnen en volgt het onze bewegingen. Zo vrij als een vogel? 
In dit oratorium wordt in de solo’s over vogels gezongen: een eenzame vogel, een bange vogel, maar ook over vogels die een nest bouwen op 
een veilige plek. In de muziek is soms een oude melodielijn te horen en soms, achter de gesproken teksten, klinkt een instrument van deze tijd. 
Zonder veel versiering worden melodieën neergezet, kaal haast, als een naakte vertaling van een zoektocht die ons, als eenzame, bange, naar een 
nest zoekende vogels, hoe dan ook, verbindt.
De adem van God, wervelend over de aarde. Wind, die ons wakker houdt en in de rug wil waaien.
Moeilijkheidsgraad: B-C
Bestelnummer: 28004.1 Full Score - 24,95
  28004.2 Vocal Score - 14,95
   28004.4 éénstemmige liederen - 2,95
  28004.5 instrumentale partijen – 29,75

WATER EN VUUR - oratorium over de tocht door de woestijn - voor koor, solisten, twee spreekstem-
men en samenzang.
teksten Margryt Poortstra; muziek Chris van Bruggen;  Anneke van de Heide en Peter Rippen 
Dit oratorium heet ’Water en Vuur’. Elementen die in het verhaal over de tocht door de woestijn van het 
volk Israël een belangrijke rol spelen. De woorden staan symbool voor positieve, maar ook negatieve din-
gen, en lopen – gezongen – als een rode draad door dit oratorium.
Water en vuur zijn tegenstellingen, maar kunnen ook in zichzelf tegengestelde betekenissen hebben. Wat 
mensen op hun reis door het leven tegenkomen kan gecompliceerd en meerduidig zijn. Soms ervaar je de 
ene kant, soms de andere. Wat een obstakel lijkt, kan ook een mogelijkheid zijn. Dat is het refrein dat steeds 
terugkomt, wat door het koor, maar ook elke keer door de gemeente wordt gezongen.
Moeilijkheidsgraad:  A-B
Bestelnummer: 27038.1 - partituur 27,70
  27038.2 - koorpartituur 9,95
  27038.3 - gemeenteboekje met teksten en liederen 2,95
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een oratorium vanuit de ballingschap

tekst: Margryt Poortstra
muziek: Jan de Jong

Oratorium over de tocht door de woestijn 
voor koor, solisten, twee spreekstemmen en samenzang
tekst:  Margryt Poortstra
muziek:  Chris van Bruggen; Anneke van der Heide
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MAzzELTOV ~ een musical naar het boek Tobit ~ voor gemengd koor (SABar.), solisten en piano
teksten Margryt Poortstra; muziek Dennis Dronkers
Het Jiddische woord ‘mazzeltov’, (van het Hebreeuwse: mazal tov) dat ‘veel geluk’ of ‘alle goeds’ betekent, 
wordt geroepen nadat er op een Joodse bruiloft na de huwelijksvoltrekking door de bruidegom een glas 
kapot wordt getrapt. Het breken van het glas staat symbool voor het verdriet over het vernietigen van de 
tempel en de daaropvolgende diaspora en vervolgingen.  ‘Goed’ is in het Hebreeuws ‘tov’ of ‘tob’. De namen 
Tobit en Tobias betekenen ‘God is goed’.
Het boek Tobit doet denken aan een sprookje. Het is niet in de bijbel van de protestanten terechtgekomen 
en daardoor bij velen onbekend. Dat is jammer. Het is zo’n mooi verhaal, en na het eind kun je verzuchten 
‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Iemand die wel bekend was met deze vertelling was Rembrandt. Het inspi-
reerde hem tot het maken van ruim veertig tekeningen en schilderijen. 
Het begint met ellende. Tobit, en even later Sara zijn aan het eind van hun Latijn. Ze willen dood, want hun 
leven is geen leven, vinden ze. Tobit is, ondanks zijn vrome daden, blind geworden. Hij ziet geen toekomst 
meer. Hij verzuurt en gaat bij de pakken neerzitten. Totdat hij opstaat, in beweging komt en gaat handelen.

MUSICAL

teksten  Margryt Poortstra

muziek  Dennis Dronkers

een musical naar het boek Tobit

NIEUW

Sara heeft het gevoel dat een duivel haar leven verziekt.  Alle mannen met wie ze zal gaan trouwen, sterven. Ze is bang, heeft geen vertrouwen 
meer in het leven. Het lijkt alsof er een vloek op haar rust. Pas als zij haar droevige geschiedenis achter zich laat en gaat geloven in de liefde 
(die de angst overwint) kan zij het geluk bevrijd tegemoet gaan.
Tobias, de derde hoofdrolspeler in dit verhaal, wordt op pad gestuurd, weg uit het ouderlijk huis, de wijde wereld in. Hij gaat z’n weg door het 
leven, zou je kunnen zeggen. Voor het eerst op eigen benen, maar, in de gestalte van zijn metgezel, in Gods aanwezigheid. Tobias leert onderweg 
moeilijkheden te overwinnen en eigen keuzes te maken. Hij wordt volwassen en zal uiteindelijk het leven van anderen verrijken. 
In de ballingschap, waarin het volk Israël verkeerde toen dit verhaal ontstond, moet dit tot de verbeelding hebben gesproken. Het volk was ook 
ver van huis en bang. Ook zij hadden veel ellende meegemaakt en maakten zich ongerust over de toekomst van hun kinderen. In de figuren van 
Tobit en Sara, die het leven moe waren en het hoofd in de schoot legden, konden zij zichzelf herkennen, maar ook zien hoe je kunt opstaan en 
het leven weer in de ogen kunt kijken. Mét Tobias, en vergezeld van de godsgezant Rafaël, konden ze het kwaad overwinnen en zien hoe de mens 
onverwachte mogelijkheden toevallen. 
Ook mensen van deze tijd zullen zich met de personen in het verhaal kunnen identificeren. Hoeveel goede mensen krijgen niet te maken met 
ziekte en machteloosheid, zoals Tobit? Welke moeder voelt zich helemaal gerust als haar kind de deur uitgaat? Er zijn ook nu veel jonge mensen 
op de drempel naar volwassenheid die bang zijn om te falen, om alleen te zijn, of die vrezen dat het geluk niet voor hen is weggelegd. 
Het leven gaat niet altijd over rozen. Maar in dit verhaal weten we al in het begin dat het vast wel goed zal komen. Een engel van God gaat, als 
mens, mee op reis. God, in het verborgene, in die mens. 
Bestelnummer:  2011025.1 - Vocal Score    24,95
  2011025.2 - Choral Score  12,50
  2011025.3 - Tekstboekje   4,50

muzikaal theater
Tekst: Chris de Valk • Muziek: Chris van Bruggen

DE NARRENSLEE - muzikaal theater 
teksten Chris de Valk; muziek Chris van Bruggen
Stel je voor: de vier elementen, wind, water vuur en aarde ontpoppen zich als narren en verschijnen, uit op
gein, ten tonele. Om de toeschouwer op het verkeerde been te zetten? Om haar te vermaken? Om haar
deelgenoot te laten worden van een schouwspel, dat nader beschouwd misschien wel een viering is? 
Een ding wordt al snel duidelijk: wanneer de narren elkaar tegenwerken ontstaat er hommeles.  Als zij
samenwerken blijken ze tot de mooiste, wonderlijkste dingen instaat.In de Narrenslee komen vele
tegenstellingen bij elkaar: Het leven en het theater. De werkelijkheid en de droom. De aarde en de hemel.
De traan en de lach. Het spel en de muziek. Ernst en gein. Eigentijdse problemen en bijbelse wonderen. 
De mens en God. Wie puur met zijn verstand deze noot wil kraken, verdwijnt in de mist. Wie louter op zijn
zintuigen rekent, komt al evenzeer bedrogen uit. De vier narren voeren mee naar een wereld, die tussen
beide opdoemt en heel het menselijke leven in een wonderlijke gloed zet. De heilige Godsnaam, JHWH, Ik zal 
er zijn, Ik ben met jullie, heeft altijd geïntrigeerd. Een opmerkelijke, extra betekenis krijgt hij in de kabbalistiek. 

Elke letter staat hier voor weer een ander element:  Wind, Water,  Vuur en Aarde nemen ieder een voor hun rekening. Samen vinden ze zo hun
scheppende en helende macht. Tenminste als ze elkaars maatjes zijn. En dat lukt niet altijd. Niet buiten de mens, niet in demens, niet tussen 
mensen. Staan de zaken er zo voor: prompt gaat het spoken. Prompt duikt de angst op. Prompt raakt het  bestaan in de ban van duisteremachten. 
Prompt verrijst in de mens die donkere stem, die fluistert: dit gaat niet goed, dit loopt verkeerd af. En nog een stap verder is er al helemaal geen 
houden meer aan. De overbezorgdheid heeft hem zo in de greep dat het hoog tijd wordt voor voedende en reddende narrengein.
Moeilijkheidsgraad: A
Bezetting:  S.A.T.B. en piano
Bestelnummer: 26032.1 - partituur -  14,95
  26032.2 - koorpartituur -  5,95
  26032.3 - gemeenteboekje -  3,95
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NOOMI - een musical naar het bijbelboek Ruth
teksten Margryt Poortstra; muziek Clara Rullmann
Het bijbelboek waar de titel van deze musical op gebaseerd is, heet Ruth. Toch werd de titel Noömi. Want 
eigenlijk gaat het over haar. Een vrouw, die, naarmate het verhaal vordert, steeds duidelijker aanwezig is.
‘Noem mij maar Mara; bitterheid,’  zegt Noömi, als ze na veel ellende terugkeert in haar geboortestad. Alsof 
ze besloten had dat het daar afgelopen zou zijn. Ze zag het niet meer zitten. Ze zou haar laatste dagen slijten 
in de plaats waar ze jong en hoopvol was geweest, en daar - teleurgesteld in het leven - sterven. Noömi had 
de bodem van de put bereikt. Noömi klaagt God aan. Aan Hem heeft ze haar ellende te danken. Het is niet 
anders. Ze aanvaardt dit en wil het moede hoofd in de schoot leggen. Maar dan steekt Ruth haar handen naar 
Noömi uit. Zij wil er voor haar schoonmoeder zijn. Tegenstribbelend laat Noömi zich uit het diepe dal trekken. 
Langzaamaan gaat ze weer openstaan voor het leven dat voor haar ligt. Ruth trekt haar los uit het verleden en 
samen reiken ze naar de toekomst. Het leven kan vol verrassingen zijn. Niet voor niets staat in deze musical 
in het woordje toeval consequent een streepje. Toe-val is datgene wat je toe-valt.

Op onverwachte momenten en op een manier die je van tevoren niet bedacht zou hebben, komen er soms mogelijkheden op je weg, die je met 
beide handen aan moet grijpen, vingerwijzigingen die je niet moet negeren. Als je goed kijkt, gaat het verhaal van Noömi ook over ons. Het is een 
mensenverhaal, en, wat in de bijbel vrij uitzonderlijk is, een verhaal waarin vrouwen initiatieven nemen. Ruth gaat met Noömi mee op haar weg naar 
huis, naar haar bestemming. Ruth is een Moabitische, een vreemdelinge, een allochtoon. Wordt dat zomaar geaccepteerd? Vooral als een gemeenschap 
vrij gesloten is, kost het moeite ‘anderen’ toe te laten. In Betlehem (in dit verhaal, maar ook later, bij de geboorte van Jezus) wordt de deur naar 
de wereld opengezet.Waar het over mensen gaat, gaat het ook altijd over politiek, over macht en onmacht, over verantwoordelijkheden. Boaz is 
een herenboer. Hij heeft bezittingen, macht. Macht en bezit maken een mens extra verantwoordelijk. In dit verhaal gaat het ook over hoe je – zoals 
Boaz - daarmee om kunt gaan.Toch spelen de vrouwen in deze musical de hoofdrol. In de tijd waarin dit verhaal werd verteld betekende dat nog 
veel meer dan nu. (Of vinden we daar in deze tijd toch nog iets van terug?) Vrouwen hadden veel minder rechten dan mannen. Ze werden haast als 
bezit gezien. Boaz vraagt, als hij Ruth voor de eerste keer ziet, niet ‘wie ben jij’, maar ‘vàn wie ben jij’. Er wordt gezinspeeld op handtastelijkheden 
van de mannen. Ruth (en daarmee Noömi, die haar nodig heeft) zit in een driedubbel ondergeschikte positie: ze is arm – er is niemand die voor 
haar kan zorgen – ze is een vreemdelinge en ze is een vrouw. Alle mogelijkheden en toe-valligheden moeten worden benut om de vrouwen tot hun 
recht te laten komen.De meest riskante actie in dit verhaal zit in de scène op de dorsvloer. Daar staat het verhaal onder hoogspanning. Noömi zegt 
tegen Ruth: Boaz zal je zeggen wat je moet doen. Maar Ruth gaat nog een stap verder. Zij herinnert Boaz aan wàt hij kan doen. Hij is een losser. Hij 
kan de vrouwen losmaken uit hun benarde positie. Noömi en Ruth hebben alles op het spel gezet. Meer kwetsbaar (en moedig) dan op dit moment 
kunnnen ze zich niet opstellen.Er komt een wending in het verhaal. Langzaam trekt de spanning eruit, wordt de oude pijn losgelaten en komt er 
ruimte voor de toekomst. Niet alleen voor Noömi en Ruth. Het gaat nog veel verder. Het komt zo dichtbij dat wij van diezelfde toekomst deel 
mogen uitmaken. Op het eerste gezicht lijkt het bijbelboek Ruth, het verhaal van Noömi, het verhaal van de vrouwen, een lieve pastorale: landelijk, 
kleinschalig, idyllisch bijna. Maar onder het verhaal liggen pijn en venijn, risico’s, toevalligheden en verrassingen.
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer: 25183 - pakket 139,90 (15 rollenboekjes, partituur, fluit, synthesizer, pianopartij & basgitaar)
  25180 - rollenboekje 4,50
  25181 - partituur 39,50 
  25182 - koorpartituur 9,95 
  25181.1 - fluit 4,50 
  25181.2 - synthesizer 9,95
  25181.3 - pianopartij 12,50 
  25181.4 - basgitaar 6,75

EIGENLAND EN GINDERLAND - muziektheather voor kinderen
teksten Adri Bosch en Cees Remmers; muziek Dirk Kokx
Het verhaal van de torenbouw van Babel blijkt in dit muziektheater voor kinderen weer helemaal actueel 
te zijn. In een aansprekend idioom worden de woorden van Adri Bosch en Cees Remmers verklankt door 
componist Dirk Kokx. Het geheel ging in februari 2006 in Noord-Brabant in première. 
Moeilijkheidsgraad: B
Bestelnummer: 26119.1 - Full Score -  op aanvraag  
  26119.2 - Vocal Score - 19,95 
  26119.3 - Choral Score - 6,45 
  26119.4 - Rollenboekje - 4,95 
  26119.5 - Begeleidings CD -  op aanvraag 
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OP REIS NAAR GOD - kindermusical voor kinderkoor, gemeente, piano of orgel

teksten Ineke Vos en Lida Weeda 

muziek Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen

Het idee om een musical te schrijven en deze tijdens een kerkdienst uit te voeren, kwam voort uit het willen 

doorbreken van de gebruikelijke opzet van kindervieringen.

De volgorde ’verhaal-verwerking-terugkoppeling in de kerkdienst’ begon een te vast patroon te worden. De 

auteurs wilden de kinderen graag zelf laten kiezen welke plaats ze willen innemen; samen ergens voor stáán 

zou ook sfeerbevorderend kunnen werken. Het idee om een musical in de kerkdienst te gaan uitvoeren, werd 

al snel omgebouwd tot het idee om een gebruikelijke zondagochtendkerkdienst met alle liturgische elementen 

(zoals groet, gebed, woord, lied, collecte, viering van brood en wijn) te organiseren rondóm musical. De opzet 

van de musical is: een viering voor de hele gemeente, uitgevoerd door kinderen.

Moeilijkheidsgraad: B

Bestelnummer: 26015  - pakket (15 musicalboekjes/liederen en 2 partituren) 119,50

  26015.1 - musicalboekje - 3,95 

  26015.2 - éénstemmige liederen - 2,95

  26015.3 - partituur - 9,75

KINDERSPEL - musical voor Palmzondag

teksten Chris de Valk

muziek Anneke van der Heide; Chris van Bruggen; Peter Rippen en Roel Griffioen

In een warme, menselijke beschaving is ieder leven van onschatbare waarde. Of je nu oud bent of jong, ziek of 

gezond, rijk of arm, heel normaal of een beetje vreemd, je hoort erbij, je bent van goud! Dat is de boodschap 

van Kinderspel.

Liederen: Boos; Stoelenlied; Lied voor iedereen; In de Rei; Palmpasen

Moeilijkheidsgraad: A 

Bezetting:  éénstemmig & piano  

Bestelnummer: 26136  - pakket (15 musicalboekjes/liederen en 2 partituren) 109,50

  26136.1 - musicalboekje - 3,45 

  26136.2 - éénstemmige liederen - 2,45

  26136.3 - partituur - 9,45

  26136.5 - CD -  op aanvraag 
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