PROGRAM
Auroras Julekoncert, tema: "Lovsang"
M
L

Carol of the bells
In the bleak midwinter

Fællessang: Det første lys
L (solo)

Arabesque I

L
M
L
M
L

O Morgenstern
Pulchra es tu, Maria
Also hat Gott die Welt geliebt
O Radiant Dawn
Tota pulchra es

Fællessang: Alt hvad som fuglevinger
M
L
L
L

O little town of Bethlehem
I saw a maiden
The Holly and the Ivy
Lad det klinge

Fællessang m SATB: Barn Jesus
L
M
M

The first nowell
Hjerte, løft din glædes vinger
Kimer, I klokker

Fællessang m SSATB: Dejlig er jorden (M dirigerer, L på klaver)

Det første lys er Ordet, talt af Gud
Mel.: Bjarne Haahr

1. Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
2. Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
3. Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
4. Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974.

Alt, hvad som fuglevinger fik
Mel.: Thomas Laub 1915

1. Alt, hvad som fuglevinger fik,
alt, hvad som efter fugleskik
med sanglyd drager ånde,
lovsynge Gud, for han er god,
han i sin nåde råder bod
på støvets ve og vånde.

3. Hvad er vel og på jorderig,
der sammenlignes kan med dig
i trangen til Guds nåde?
Og det var dig, den ledte om,
da med vor Herre hid den kom
på underligste måde.

2. Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.

4. Så vågn da op, min sjæl, bryd ud
med lovsangs røst, og pris din Gud,
din skaber og genløser,
som så til dig i nåde ned
og over os sin kærlighed
med Trøsteren udøser!

5. Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!

N.F.S. Grundtvig 1851.

