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Zondag 18 december 2022. Aanvang 13.00 uur
De Zweeds-Nederlandse Vereniging organiseert met medewerking 

van de Grote Kerk Oostzaan een uitvoering van het
Scandinavisch Koor o.l.v. Gro Rapstad, m.m.v. Chris Lansdorp, fluit 

en Fabian Ziltener, piano.

Wat anders dan het Scandinavisch Koor kan ons in de juiste 
Kerststemming brengen op 18 december?

 Alle informatie over koor, repetities en optredens: www.scandinavischkoor.nl
 Zweeds-Nederlandse Vereniging: www.zweeds-nederlandse-vereniging.nl

Het Scandinavisch Koor in de Grote Kerk Oostzaan
Grote Kerk Oostzaan | Kerkbuurt 12 | 1511 BD Oostzaan

Kerst ❆ Lucia ❆ Winter ❆ Concert

Vi har så roligt när det är jul*
* We hebben zoveel plezier met Kerst
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❆  Het Scandinavisch Koor heet u van harte welkom   ❆ 
op dit winter- en kerstconcert 2022

Het Scandinavisch koor brengt de rijke Scandinavische zangtraditie tot leven en 
zingt muziek van voornamelijk Deense, Noorse en Zweedse componisten. Het 
koor is divers samengesteld: leeftijden en achtergronden lopen uiteen. Wat de 
leden bindt is de liefde voor muziek, zingen en Scandinavië. Het koor heeft een 
breed repertoire: klassiek, modern, werelds, volksmuziek en religieuze liederen.

Sneeuw, kou, vorst. Ergens klinkt een arrenslee. De bewoners van het dorp zijn 
samen in de kerk en vieren kerst met gezang. De maagdelijke Lucia schrijdt met 
een kaarsenkroon onder samenzang van koor en kerkgangers na afloop de Kerk 
uit…

Wat anders dan het Scandinavisch Koor kan ons in de juiste Kerststemming 
brengen op 18 december?

Vi har så roligt när det är jul*
* We hebben zoveel plezier met Kerst
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1 Tenn Lys (Noors) 
Dit lied gaat over de vier adventskaarsen: we steken ze aan voor alle mensen die het 
moeilijk hebben. Voor gevangenen, voor vluchtelingen, voor mensen die huilen en voor hen 
die hulp bieden. Voor alle mensen die vechten voor rechtvaardigheid en vrede.

❆  WELKOM   ❆

2 Hvad er det, der gør jul til noget særligt (Deens) 
Wat is het dat de kerst toch zo speciaal maakt? Zijn het de kaarsen, de cadeaus, het eten? 
Soms lijkt het of het licht van de ster is uitgedoofd. Een modern lied, uit 2015, over het 
Kind in de kribbe. Tekstschrijver Svend Erik Petersen en componist Peter Sander Andersen 
waren collega’s, leraren op het gymnasium van Ringkøbing. 

3 Var inte rädd för mörkret (Zweeds) 
‘Wees niet bang voor het donker, want daar rust het licht. Zonder duisternis kun je de 
sterren niet zien’. Een lied uit het Zweedse kerkelijk liedboek, voor koor bewerkt door onze 
dirigente Gro Rapstad. 

4 Bånsull/Lite bane (Noors) 
Twee lieve slaapliedjes, uit Østerdalen en Velfjord, achter elkaar gezongen.
Slaap maar, kindje.

5 En skrift i snön (Zweeds) 
Een zeer poëtische omschrijving hoe je door de liefde je altijd zeker voelt/vrede hebt. ‘Het 
waait op de maan, een grasklokje luidt…’ Muziek van Benny Andersson (ja, die van ABBA) 
en tekst van dichteres Kristina Lugn.

6 Koppången (Zweeds)
Een adventsimpressie van singer/songwriter Py Bäckmann, geschreven voor zangeres 
Anne-Sofie von Otter op een bestaande melodie. In de tekst denkt Bäckmann terug aan 
de kerk van haar jeugd. ‘Het is Kerst en er is een kind in mij/dat wil geloven dat het
gebeurt is/en dat een kaars aansteekt/elke zondag in Advent.’ 

❆  KERSTLIEDEREN   ❆

7 Nu tændes tusind’ julelys (Deens) 
Duizend lichtjes worden aangestoken op aarde, en over stad en land gaat de blijde 
kerstboodschap. Stralend licht getuigt van Gods liefde en verlicht elk droevig hart. Ook dit 
lied zingen we in een bewerking van onze dirigente. 
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8 Nordnorsk Julesalme (Noors)
Dit lied werd geschreven voor een kindertelevisieserie halverwege de jaren tachtig en 
werd in korte tijd zo populair dat het wel gezien wordt als het nationale Noorse volkslied 
in kersttijd. Het vraagt om Gods zegen voor alles en iedereen in het hoge noorden en het 
vertrouwen in God in moeilijke tijden wordt daarbij uitgesproken.

9 Jul, jul, strålande jul (Zweeds) 
Een van de meest gezongen liederen in het Zweedse kerstrepertoire. Hoe de winter heerst 
en sneeuw zich over het land uitspreidt en daardoor ook weer licht geeft. 

10 När juldagsmorgon glimmar (Zweeds)
Een traditioneel lied over het pasgeboren kind Jezus, een lied voor de ochtend van
Eerste Kerstdag.

❆  PAUZE   ❆

11 O helga natt
Het mooie, overbekende Franse kerstlied Cantique de Noël, uit 1847, met Zweedse tekst. 
Zingt u mee? Zie de tekst op pagina 6.

12 Betlehems stjärna (Zweeds) 
De ster van Bethlehem leidt niet weg, maar naar huis. Een kerstgedicht van Victor 
Rydberg op muziek van Alice Tegnér.

❆  KERSTAVOND   ❆

13 Hej tomtegubbar/Nu är det jul igen/Räven raskar över isen 
 (Zweeds) 
Drie liedjes om rond de kerstboom te dansen, want dat doen de Zweden graag: elkaars 
handen vasthoudend, liedjes zingend en elkaar vrede op aarde toewensend.

14 Så gå vi runt om ett enerissnår (Zweeds) 
Nog een lied voor rond de kerstboom. In dit geval: rond een jeneverbes.
Doet u allemaal mee?

15 Julbocken (Zweeds)
Voor de kerstman kwam, was er de kerstbok die de cadeautjes kwam brengen. Hier en 
daar in Zweden komt hij nog steeds langs op kerstavond.
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❆  LUCIA   ❆

16 Himlen hänger stjärnsvart (Zweeds) 
Als het pikdonker is buiten, en ook de hemel zwart is, dan komen de Luciaknechten 
dansend rond de huizen, plezier makend, zingend… maar niemand krijgt ze te zien..

17 Sankt Staffans Visa (Zweeds)
Lied dat vooral bij het Luciafeest in Zweden gezongen wordt. Het gaat over St. Stephanus, 
die stalknecht van koning Herodes was. Hij is de eerste die de Kerstster ziet en hierover 
aan Herodes vertelt.
 

18 Sankta Lucia (Zweeds) 
Lucia van Syracuse verschijnt en brengt licht in het donker. Melodie uit Italië.

❆  TOT SLOT   ❆

19 Der er ingenting i verden så stille som sne (Deens) 
Niets in de wereld is zo stil als sneeuw. In 1896 schreef de dichter Helge Rode: ‘Stilte om je 
heen en rust in je ziel, dat is wat sneeuw met een mens doet’.

20 En stjärna gick på himlen fram (Zweeds)
Een middeleeuws kerstliedje uit Zweden, over de ster en de wijzen uit het Oosten. 

21 Stilla natt (Zweeds)
Het bekendste kerstlied ter wereld:
zo klinkt het in het Zweeds. Zingt u mee?
Zie de tekst op pagina 7.

22 Vi önskar er god jul (Zweeds)
Wij wensen u goede Kerstdagen! 
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O helga natt

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!

För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.

Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor.
Vår jord är fri, himlen öppen nu är

Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär.

Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
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Stilla natt

Stilla natt, heliga natt
Allt är frid stjärnan blid

Skiner på barnet I stallets strå
Och de vakande fromma två
Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född

Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund

Kring de vaktande herdars hjord
Rymden ljuder av glädjens ord:

Kristus till jorden är kommen
Eder är frälsaren född

Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr

Räddningstimman för världen slår
Nu begynner vårt jubelår

Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född
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POELIER RUIG
ZUIDEINDE 235
1511 GE OOSTZAAN

Het adres voor 
Wild en gevogelte

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
KERST:

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
OUD & NIEUW:

Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag
Maandag

22 dec 
23 dec 
24 dec 
26 dec
 

09.00-20.00
09.00-20.00
09.00-15.00
GESLOTEN

Donderdag  
Vrijdag  
Zaterdag
Zondag

29 dec 
30 dec 
31 dec 
01 jan
 

09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-15.00
GESLOTEN

Pieter Ghijsenlaan 19A 
1506 PW Zaandam
Tel: 075 - 684 1993

www.haakerdaas.nl / info@haakerdaas.nl


