
Stille Nacht 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt ’t hoogheilige paar, 
lieflijk kindje met goud in het haar 

sluimert in hemelse rust (2x) 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
zoon van God. Liefde lacht 

vriend’lijk om Uw god’lijken mond. 
Nu ons slaat de reddende stond, 

Jezus van Uw geboort’ (2x) 
 

Stille nacht, heilige nacht, 
herders zien ’t eerst uw pracht; 

door eng’len alleluia 
galmt het luide van verre na: 
Jezus de redder, ligt daar (2x) 

 
 

 

 

Kerstviering 2017 

Heemkundige kring “De Vyer Heertganghen” 

Annetje van Puijenbroek Kapel, CC Jan van Besouw 

Goirle, donderdag 21 december, 19.30 uur 



Programma 

19.30u – 19.35u Welkomstwoord door Jan van Eijck, voorzitter 

19.35u – 20.30u Neva ensemble 

Pauze met koffie/thee en banketstaaf 

21.00u – 21.55u Neva ensemble 

21.55u – 22.00u Slotwoord door de voorzitter 

 Samenzang, slotlied  “Stille Nacht” 

Tref in Grand Café voor Glühwein en Kerststol 

 

 

Maria met kind krijt en waterverf Luc van Hoek, 1936

Het Neva ensemble 

Het Neva Ensemble, een Russisch zangensemble, bestaat uit 8 zangers 
en zangeressen die met pianobegeleiding stukken uit de Russisch 
orthodoxe liturgie zingen en Russische volksliedjes brengen. Vanavond 
horen we de volgende kerstliederen: 

 Bortniansky - Wij prijzen de Heer - 

Wij prijzen de Heer. Laat Uw genade over ons komen, want op U 
hebben wij ons vertrouwen gesteld. Elke dag zal ik Uw naam prijzen. 

 S. Dubensky - Het onze Vader -  Soliste I. Shasheva 

 A. Liadov - Looft de naam van de Heer in de Hemel - 

Looft de naam van de Heer in de Hemel. Alleluja, alleluja, alleluja. 

 D.Bortniansky - Hymne van het engelenkoor - 

Laat ons, die op mystieke wijze de engelen vertegenwoordigen,en zij 
die driemaal "Heilig" zingen een drie-eenheid vormen en onze aardse 
beslommeringen terzijde leggen. Dat wij de Koning van het heelal 
mogen ontvangen, die onzichtbaar wordt begeleid door een menigte 
engelen. Alleluja. 

 M. Balakirev - De profeten verkondigen vanuit de hemel - 

De profeten verkondigen vanuit de hemel. O Heer spaar onze reine 
maagden om U te dienen. Zij zullen Uw eeuwige bruiden zijn, vullen 
hun dagen in gebed. 

 Oekraïens Kerstlied - Maria in Bethleem - 

 A.L. Webber - Pie Jezus -  Solisten I. Shasheva en L .Vorobyeva 

 Oekraïens Kerstlied – Koliadka - 

Blij zijn mensen. Christus is geboren. 

 W. Gomez - Ave Maria -  Soliste L. Vorobyeva 

  A. Adam - O Holy night -  Solist D. Taneev 

 

De kerstliederen worden afgewisseld met liederen uit de Russische 
volksmuziek…. 
 


