
       

    

Vrede 
 

Door de liefde wil ontwekken, 

spoed u, herders, op de baan. 

Om naar Bethlehem te trekken 

en om naar de stal te gaan. R. 
 

R. Vrede, vrede, vreed’ op aard’  

aan alle mensen,  

die van goede wille zijn. 
 

Wie komt hier ons ruste storen 

in het midden van de nacht? 

Door zo’n blijde jubelkoren, 

samenspelend, onverwacht. R. 
 

Vrees niet, herders ’t zijn goe’ maren 

Van een onverwachte vreugd, 

Die ‘k u, lieden, kom verklaren; 

Wees nu, herders, al verheugd. R. 
 

’t Is de Messias op heden 

die van een Maagd is gebaard. 

Hij brengt ons de rust en vrede 

uit de hemel op de aard’. R. 
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KERSTCONCERT 
Zondag 20 december om 14.30 u.  

in de Sint-Job kerk te Retie-Schoonbroek. 
Kerstliederen beluisteren en meezingen 

met de koren 

De Gregorianen & Samen op weg 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kerkkoor ‘De Gregorianen’ van de Sint 

Martinusparochie te Retie bestaat uit 21 zangers, 

die de gregoriaanse muziek een warm hart 

toedragen.  

Hun kernactiviteit is dan ook het verzorgen van in 

het gregoriaans gezongen uitvaartdiensten en 

missen op de belangrijkste kerkelijke feestdagen. 

Als bijkomende activiteit treedt het koor geregeld 

op in rusthuizen en voor OKRA-afdelingen in de 

streek tijdens ontspanningsnamiddagen, en dit 

dan vooral met traditionele Vlaamse liederen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vrouwenkoor ‘Samen op weg’ werd opgericht 

in 1973 naar aanleiding van het eerste 

internationale folklorefeest op het Schijf in Retie.  

Dit koor luistert vooral misvieringen op. 



       

    

Programma 
 

Deel I 
 

1. Rorate caeli 

2. Jij die bent, Ik zal er zijn voor u 

3. Wij zijn geen onderdanen 

4. Nu syt willecome (samenzang) 

5. Introïtus + Alleluia van de kerstmis 

6. Maria die soude naar Bethlehem gaan 

7. Kerstkyriale 

8. Suza Nina (samenzang) 

9. Kerstklokken luiden 

10. Er is een roos ontsprongen 

11. Vrede voor iedereen 

12. Herders hij is geboren (samenzang) 
 

Deel II 
 

1. Adeste fideles 

2. Il est né, le divin Enfant 

3. Joseph est bien marié 

4. Eer zij God in onze dagen (samenzang) 

5. Pools kerstlied 

6. Heden nacht 

7. Deck the hall 

8. I saw three ships 

9. Away in a manger 

10. Vrede (samenzang) 

11. Noi siamo tre Re 

12. Still, still, still 

13. Süsser die Glocken nie klingen 

14. Aber Heidschi bumbeidschi 

15. We wish you a merry christmas 
 

Nu syt willecome 
 

Nu syt willecome, Jesu, lieven Heer. 

Ghy comt van also hoge, van also veer. 

Nu syt willecome van den hogen hemel neer. 

Hier al in dit aertryk syt Ghy gesien noyt meer. 

Kyrieleis. 
 

Chrite kyrieleison, laet ons singhen bly. 

Daermeed’ oock onse leysen beghinnen vry. 

Jesus is gheboren op den heyligen kersnacht 

Van een maghet reyne die hoog moet syn geacht. 

Kyrieleis. 
 

D’ Herders op den velden hoorden een nieuw lied. 

Dat Jesus was geboren, sy wisten ’t niet. 

Gaet aen geender straeten en ghy sult Hem 

vinden klaer, 

Beth’lem is de stede, daer is ’t geschied, voorwaar. 

Kyrieleis. 

 

 

 

 

 

Suza Nina 
 

Sint Jozef bereidde die wondere nacht 

van ’t zuiverste strooisel een beddeke zacht. 

Daarom heeft Maria met schamele vlijt 

haar schreiende Kindje te slapen geleid. R. 
 

R. Suza Nina, ’t hemelse hof in een arme stal 

En engelen wieken naar ’t aardse dal! 

En vullen de sferen met feestgeschal. 

Susa Nina, voor de Koning van ’t heelal. 
 

De Herders ontwaakten in schitterend licht; 

aan hen werd een troostende boodschap gericht. 

Een boodschap van vrede vanuit ’t paradijs; 

aan alle de goede van wille zij peis. R. 
 

Drie koningen kwamen naar ’t Kind van heel ver; 

zij volgden het licht van de stralende ster. 

Zij hebben de Godmens, de Koning aanschouwd 

en offerden wierook en myrhe en goud. R. 
 

Nog steeds brengt het Kindje zijn boodschap van 

vreê voor alle goedwilligen onder ons mee. 

Een boodschap van vrede, van heldere kracht, 

een boodschap van licht in de donkere nacht. R. 
 

Herders, Hij is geboren. 
 

Herders, Hij is geboren in ’t midden van de nacht, 

die so lanck van te voren de wereldt heeft verwacht. 

‘Vrolijck, o herderkens’, songhen ons d’ engelkens, 

songhen met blijde stem, haast u naar Bethlehem. 
 

Als wij daer syn gekomen, siet, een clein Kindeken 

leyt op ’t strooi geboren, soet als een lammeken. 

D’ oogskens van stonden aen, sach men vol  

traenen staen, ‘t weende uyt druck en rouw,  

in deze straffe kouw. 
 

Siet, wij schencken u tsaemen een teer clein 

lammeken; 

boter, melk en saene voor u lief mondeken. 

Na, na, na, kintjen teer, sus sus en krijt niet 

meer;  

Doet u cleyn oogskens toe, sy zijn van krijten 

moe. 
 

Eer zij God in onze dagen. 
 

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roep op aarde vrede 

uit. 

R.: Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

(2x) 
 

Eer zij God die onze Vader, en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen 

is. R. 
 

Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot  

elke prijs. 

Geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.R. 


