Koncert i Hammel kirke, tirsdag d. 6. december 2012 kl. 19.30
Program

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): ”Jauchzet dem Herrn alle Welt”, Ps. 100
(se bagsiden)

Per Skriver (1962-.): ”Vor Herre han er en konge stor” (N.F.S. Grundtvig)
Niels la Cour (1944-.): ”Laudate Dominum” (af 3 mottetti latini)
(se bagsiden)

Carl Nielsen (1865-1931): ”Forunderligt at sige” (H.A. Brorson)

Joseph Haydn (1732-1809): Trio i C-dur ”London”
1. Allegro
2. Andante
3. Vivace

Fællessalme: DDS nr. 78 “Blomstre som en rosengård” (se bagsiden)

GAUDETE – JULEMELODIER i arrangement ved Anders Öhrwall (1932-.)
1. Gaudete
2. Sinfonia
3. In dulci jubilo
4. En rose så jeg skyde
5. Nu blev ordet kød for vist
6. Gloria in excelsis Deo
7. En jomfru fødte et barn i dag
8. Frydelig vil vi love dig
9. Stor er glæden blevet her
10. Al den ganske kristenhed

Første læsning – 1. Johs. 4,9-10
Anden læsning – Esajas 11,1-2 & 9,6-7
Tredje læsning – Lukas 2,1-7
Fjerde læsning – Lukas 2,8-14
Femte læsning – Lukas 2,15-16
Sjette læsning – Lukas, 2,17-20
Syvende læsning – Johs. 1,14 & 3,16

Medvirkende

Ann Sophie Rønne-Hansen, tværfløjte
Mikkel Schreiber, violin
Benedikte Borum Poulsen, cello
Anna Marie Kristoffersen, oplæser
Per Skriver, dirigent

Oversættelser:
Mendelssohn: ”Jauchzet dem Herrn”
Råb af fryd for Herren, al jorden,
tjener Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel!
Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans,
hans folk og den hjord, han vogter.
Gå ind ad hans porte med takkesang,
med lovsange ind i hans forgårde,
tak ham og lov hans navn!
Thi god er Herren, hans miskundhed varer evindelig,
fra slægt til slægt hans trofasthed!

Niels la Cour: ”Laudate Dominum”
Lovpris Herren alle slægter,
lovpris ham alle folkeslag.
Som det var oprindeligt således nu og altid
og i evighed. Amen

Fællessalme ”Blomstre som en rosengård”
1. Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.

5. Så i Herrens helligdom
grant Esajas spå'de,
tiden randt, og dagen kom
med Guds lys og nåde,
med den Guds og Davids søn,
som gør end, i lys og løn,
Paradis af ørke.

2. Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!

6. Ære med vor høje drot,
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vort Himmerige;
døve, selv på gravens bred,
øren får at høre med,
stummes læber sjunge.

3. Herren kommer, Gud med os!1
Troen på ham bier.
Byde vil han Fjenden trods
som sit folks befrier.
Alt betales på ét bræt:
Fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.

7. Højt bebude gyldenår
glade nytårssange:
Blomstre som en rosengård
skal de øde vange.
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans
Sarons yndigheder.

4. Skæres for den sorte stær
skal da øjne mange,
døve øren fjern og nær
høre frydesange!
Som en hind da springer halt,
stammer,2 som for målløs gjaldt,
løfter klart sin stemme.

Es 35,1-6
N.F.S. Grundtvig 1837.
1
Immanuel
2
en, der stammer

