
 

 



 

 
 



 

 
  

Rondedans  -  J.J. Viotta 

 

Holland, Bolland, met uw blanke duinen. 
Vlietjes vlieten door uw zand: Holland, Bolland, 

Zeeën golven, om uw strand, bloemkens groeien in uw tuinen. 
 

Holland, Bolland, met uw blanke duinen. 
Geeft malkaâr de rechterhand, Heeren, boeren, burgerstand. 

Draag je kroon of bedelstaf, petten af, hoeden af. 
Zingt nu allen vroolijk mee, roep ereis een luid hoezee! 

Voor ’t lieve Vaderland. 

 

Holland, Bolland, met uw blanke duinen. 
Vlietjes vlieten door uw zand: Holland, Bolland, 

Zeeën golven, om uw strand, om uw blanke strand. 
Zingt nu vroolijk mee, roept een luid hoezee! 

Voor ons lieve Vaderland. 

 

 

Op de grote, stille heide  -  A. de Kort 

 

Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond. 
Wijl de witgewolde kudde trouw bewaakt wordt door de hond. 

En al dwalend ginds en her denkt de herder: 
"Och hoe ver, hoe ver is mijn heide, hoever is mijn heide, mijn heide". 

  
Op de grote stille heide bloeien bloempjes lief en teer. 

Pralend in de zonnestralen als een bloemhof heind' en ver. 
En tevreên met karig loon, roept de herder: 

"O hoe schoon, hoe schoon is mijn heide, hoe schoon is mijn heide, mijn heide". 
  

Op de grote stille heide rust het al bij maneschijn. 
Als de schaapjes en de bloemen vredig ingeslapen zijn. 

En terugziend' op zijn pad juicht de herder: 
"Welk een schat! Hoe rijk is mijn heide, hoe rijk is mijn heide, mijn heide". 

 
 

Een nachtegaal in Echternach -  Albert de Klerk 

 

Een nachtegaal in Echternach die zong alleen muziek van Bach  
tot groot misnoegen van zijn vrouw die enkel Mozart horen wou.  

Het stemde haar melancholiek dat eine kleine Nachtmusik  
verafschuwd werd door haar gemaal als muzikale brabbeltaal.  

En was het daar nog bij gebleven dan was wellicht hun huwelijksleven,  
Ondanks vervolging of bestrijding niet uitgelopen op een scheiding.  

 
Maar toen de man op luide toon, eens de Mattheüspassion  

en toen uit louter zingensweelde nog eenentwintig fuga’s kweelde  
Toen nam zijn vrouw verstoord de benen en bouwde zich een nest bij Wenen, 

waar niemand het ooit euvel duidt als men die Zauberflöte fluit.  



 

 
  

Blokfluitensemble Alma del Core  (1) 
 

Alma del Core is een blokfluitensemble van de Zeeuwse Muziekschool en bestaat al meer dan 20 
jaar. Het staat o.l.v. Marja Smet, blokfluitist en docent aan de Zeeuwse Muziekschool. De leden 
zijn: Marlies van Eenennaam, Jeanette van Nieulande, Annelies Moolenaar en Judith Koppejan. 
Alma del Core heeft door samenwerking met anderen bijzondere concertprogramma's op haar 
naam staan waaronder een programma geheel gewijd aan Argentijnse tango's en afgelopen 
seizoen een Iers programma gebaseerd op een oude sage. De muziek van deze beide pro-
gramma's werd speciaal voor Alma del Core gearrangeerd als wel gecomponeerd.  
 
Voor dit programma zijn ze de samenwerking aangegaan met mezzo-sopraan Nel van den Broeke. 
Ze verleent regelmatig op uitnodiging haar medewerking aan uitvoeringen van diverse koren als 
koorzanger of soliste. Nel wordt gecoacht door zangpedagoog Rob van der Meule. Haar solo-
repertoire omvat muziek uit de barok, romantiek, opera en zeer recent geschreven werken. 
 
 

Ungarische Tanzweisen  -  Bela Bartok /arrang. Christa Sokoll 

   
Allegro 

Andante 
Allegretto 

Allegro 
 
 

Avondliedje  -  H.C.van Oort / arrang. M. Magusin 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
God so loved the world  -  John Stainer 

   
Johannes 3 : 16 en 17 

  
 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  

opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld , opdat Hij de wereld veroordelen zou,  

maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden 

 
 God so loved the world, that he gave his only begotten Son,  

that whoso believeth in him should not perish, but have everlasting life. 
 

For God sent not his Son into the world to condemn the world;  
but that the world through him might be saved.  



 

 
 



 

 
 



 

 
  

Love divine, all loves excelling  -  David Maurand 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

For the beauty of the earth  -  John Rutter 

Voor de schoonheid van de aarde, 
voor de schoonheid van de luchten, 
voor de liefde, die vanaf onze geboorte 
over en rond ons ligt, 
Heer van alles, tot U verhogen we 
onze dankbare lofzang. 
 
Voor de schoonheid van elk uur 
van de dag en van de nacht, 
heuvel en dal, boom en bloem, 
zon en maan en sterren van het licht, 
Heer van alles, tot U verhogen we 
onze dankbare lofzang. 
 
Voor de vreugde van de menselijke liefde, 
broer, zus, ouder, kind, 
vrienden op aarde, en vrienden boven, 
voor alle zachte en milde gedachten., 
Heer van alles, tot U verhogen we 
onze dankbare lofzang. 
 
Voor elk perfect geschenk van U, 
om ons ras zo vrij gegeven, 
Genade menselijk en goddelijk, 
Bloemen van de aarde en toppen van de hemel, 
Heer van alles, tot U verhogen we 
onze dankbare lofzang. 

For the beauty of the earth, 
For the beauty of the skies, 

For the love which from our birth 
Over and around us lies, 

Lord of all, to thee we raise 
This our grateful hymn of praise. 

 
For the beauty of each hour 
Of the day and of the night, 

Hill and vale and tree and flower, 
Sun and moon and stars of light, 

Lord of all, to thee we raise 
This our grateful hymn of praise. 

 
For the joy of human love, 

Brother, sister, parent, child, 
Friends on earth, and friends above, 

For all gentle thoughts and mild, 
Lord of all, to thee we raise 

This our grateful hymn of praise. 
 

For each perfect gift of thine, 
To our race so freely given, 
Graces human and divine, 

Flowers of earth and buds of heaven, 
Lord of all, to thee we raise 

This our grateful hymn of praise. 

Finish then thy new creation;  
pure and spotless let us be.  

Let us see thy great salvation  
perfectly restored in thee;  

changed from glory into glory,  
till in heaven we take our place, 

till we cast our crowns before thee,  
lost in wonder, love, and praise. 

Love divine, all loves excelling,  
joy of heaven, to earth come down;  

fix in us thy humble dwelling;  
all thy faithful mercies crown!  
Jesus thou art all compassion, 

pure, unbounded love thou art;  
visit us with thy salvation;  

enter every trembling heart.  

Come, Almighty to deliver,  
let us all thy life receive;  
suddenly return and never,  
nevermore thy temples leave.  
Thee we would be always blessing,  
serve thee as thy hosts above,  
pray and praise thee without ceasing,  
glory in thy perfect  



 

 
 



 

 
  

Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho 
Joshua fit the battle of Jericho 

and the walls come tumbling down. 
 

You may talk about the men of Gideon 
You may brag about your men of Saul  

there is not like good old Joshua  
At the battle of Jericho 

 
Up to the walls of Jericho 

He marched with spear in hand  
Go blow the ram horns, Joshua cried 

Cause the battle is in my hands. 
 

They tell me, great God that Joshua’s spear, 
Was well nigh twelve feet long 

And upon his hip was a double edged sword 
And his mouth was a gospel horn 

 
Then the lamb ram sheep horns began to blow 

The trumpets began to sound 
Old Joshua shouted glory 

And the walls came tumbling down 
 

Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho 
Joshua fit the battle of Jericho 

and the walls come tumbling down. 

Joshua fit the battle of Jericho  -  Bernard Dewagtere 

 
Jozua 6 : 1 - 20 

  

 Het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen;  
en het geschiedde, als het volk het geluid der bazuin hoorde ,  

zo juichte het volk met een groot gejuich;  
en de muur viel onder zich, en het volk klom in de stad,  

een ieder tegenover zich, en zij namen de stad in. 
 

 
.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blokfluitensemble Alma del Core  (2) 

 

Drie Roemeense dansen 
 

 
 
 

 

Narcis -  Christian Blaha 

 

Kom mede in het duister, mijn kind!  -  Christian Blaha 

Jozua leidt de slag om Jericho, Jericho, Jericho 
Jozua leidt de slag  om Jericho 
en de muren storten neer. 
 
U kunt praten over de mannen van Gideon 
U kunt opscheppen over je mannen van Saul 
Er is niemand als de oude Jozua  
bij de slag van Jericho 
 
Tot de muren van Jericho 
marcheerde hij met een speer in de hand 
Blaas op de ram hoorns, riep Jozua 
Want de strijd is in mijn hand. 
 
Ze vertellen me grote God dat Jozua’s speer, 
was bijna 12 voet lang 
En aan zijn heup was een tweesnijdend zwaard 
En zijn mond was een gospel hoorn. 
 
Toen de ram hoorns begonnen te blazen 
De trompetten begonnen te schallen 
De oude Jozua schreeuwde glorie 
En de muren storten neer. 
 
Jozua leidt de slag om Jericho, Jericho, Jericho 
Jozua leidt de slag  van Jericho 
en de muren storten neer. 

Der Stampfer 
Tanz und Butschúm 

Rumänische polka 

Bela Bartok/arrang. C. Blaha 
Bela Bartok/arrang. M. Magusin 
Bela Bartok/arrang. M. Magusin 



 

 
 

 

 

 
Laetatus sum  -  Johann Michaël Haydn 

   
Psalm 122 : 1 en 7 

  

 Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen:  

Wij zullen in het huis des Heeren gaan. 
Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen 

  
Laetatus sum, in his quae dicta sunt mihi:  

in domum Domini ibimus, 
In his laetatus sum. 

Fiat pax in virtute tua:  
et abundantia in turribus tuis. 

 
 
 
 

DANK VOOR UW KOMST  
 

Mogen wij de collecte nog onder uw aandacht brengen ? 

For unto us a Child is born  (Jesaja 9 : 5)  -  G.F. Händel 

 

 

Hallelujah  (Openbaringen 19 : 6, 16 en 11 : 15)  -  G.F. Händel 
 

naar Engelse traditie staande 

 

For unto us a Child is born,  
unto us a Son is given; 

and the government shall be upon His shoulder, 
and His name shall be called: 

Wonderful, Counsellor, The Mighty God,  
The Everlasting Father, The Prince of Peace 

Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij rust op Zijn schouder, 
en men noemt hem: 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst 

Hallelujah!  
For the Lord God Omnipotent reigneth.  

Hallelujah!  
The Kingdom of this world is become  

the Kingdom of our Lord and of His Christ;  
and He shall reign for ever and ever,  

King of Kings and Lord of Lords!  
And He shall reign for ever and ever.  

          Hallelujah!  

Halleluja!  
Want de Heere, de Almachtige God,  
heeft als Koning geheerst.  
De koninkrijken der wereld zijn geworden  
onzes Heeren en van Zijn Christus,  
en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 
Koning der koningen, en Heere der heren. 
En Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 
Hallelujah! 



 

 
 



 

 
 


