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Dit document bevat 18 pagina’s, waarvan  16 pagina’s voorbeeldbladen. 
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Tweestemmige Kerstliederen met klavierbegeleiding 

107.057 (2) De Heiland is nabij 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 1 

 

Kerstcantate voor vierstemmig koor klavier en ensemble 

107.054 Kerstcantate (2)(6 voorbeelden) 

Dit bundel bestaat uit 5 traditionele Kerstliederen nl.: 

Alle jaren weder – Die eerste Kerstnacht – O Gij zalige – Herders Hij is geboren – Ere zij God. 

De liederen werden bewerkt voor vierstemmig gemengd koor, klavier en instrumentaal 

ensemble(fluit, hobo, klarinet , viool, viola en cello). 

Tevens werden toegevoegd een prelude en passende intermezzo’s zodat deze partituur dient 

uitgevoerd te worden  met het ensemble. 

De zetting werd vrij eenvoudig gehouden. 

Geschikt voor de Kerstvieringen als verwelkomingsmuziek vóór de viering. Tevens interessant 

voor een Kerstconcert. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 1 – 2 

  

Kerstsuite voor vierstemmig koor klavier en ensemble 

107.053  Kerstsuite(2) ( 4 voorbeelden) 

Dit bundel bestaat uit 4 traditionele Kerstliederen nl.:  

O dennenboom – Hoor de engelen zingen – Stille Nacht – Komt allen tezamen. 

De liederen werden bewerkt voor vierstemmig gemengd koor, klavier en instrumentaal ensemble(fluit, 

hobo, klarinet , viool, viola en cello). 

De uitvoering kan zowel met als zonder instrumentaal ensemble geschieden. De zetting werd vrij 

eenvoudig gehouden.  

Geschikt voor de Kerstviering en ook voor een kerstconcert. 

Voorbeeld: zie muziekvoorbeelden Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 3 

 

Kerstliederen voor vierstemmig koor orgel en ensemble 

118.063 Door de Liefde 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 4 – 5   

118.064 Hoe leit dit Kindeke 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 6 – 7 
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118.065 Jezus mijn Heiland 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 8 – 9  

118.066 Loof God gij christenen 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 10 – 11  

118.067 O Verblijdende 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 12 – 13  

118.068 Kerstliedeke (tekst en muziek :(†)  Eerw. Zuster Josephine Keymolen)(door mij 

bewerkt) 

Voorbeeld: zie muziekvoorb. Kerstliederen voor Euch en kerstconcert – voorbeeldblad 14/15/16  

Deze traditionals heb ik bewerkt voor: 

Vierstemmig gemengd koor – Orgel en: 

Houtblazers: Fluit – Hobo – Klarinet Si b – Bas klarinet; 

Strijkers: 1ste Viool – 2de Viool – Altviool – Cello  

Het arrangement voor “mixed ensemble” heb ik vrij eenvoudig gehouden zodat de muzikanten 

de compositie zo goed als “op zicht” kunnen spelen. 

Dat houdt in dat je de studenten die deel uitmaken van het gezin van vrienden en/of familie kan 

vragen om mee met het koor uit te voeren. Ze zullen daar zeker met fierheid op ingaan. 

Maar je kan ook de directeur en de leerkrachten van de plaatselijke muziekschool om toelating 

vragen om studenten te laten mee uitvoeren met het koor en orgel. Het is een mooie vorm van 

samenspel wat zeker aan de muziekopleiding ten goede komt. 

Voor elk instrument kan er meer dan 1 uitvoerder ingezet worden, als je maar een goed 

klankevenwicht nastreeft. 

Studenten “lagere 4” en “middelbare 1” komen daarvoor zeker in aanmerking. 

Twee repetities samen met het orgel en het koor volstaan om een goede uitvoering te realiseren. 

Je moet wel tijdig de partituren aan de mede uitvoerders bezorgen zodat ze reeds geruime tijd 

op voorhand de parturen kunnen inkijken en inoefenen. 

Om het helemaal feestelijk af te werken kan je tijdens de eucharistieviering voor middernacht en 

de dagviering nog  een vierstemmige mis  rep. nr. 118069   “Missa Regina Pacis” 

uitvoeren met identiek dezelfde bezetting als voor de kerstliederen. Zie rubriek “Missen voor 

vierstemmig koor”. 

Alles werd uitgegeven bij DMP Antwerpen. De titel en het uitgiftenummer(rep. nr.) van de 

compositie evenals mijn naam vermelden volstaat om te bestellen. 

Voeg daar nog mijn kerstcantate rep. nr. 107054 en mijn kerstsuite rep nr. 107053 aan toe en je 

kan mooie kerstvieringen en concerten organiseren. 

Ik wens u mooie Kerstvieringen en dito concerten toe. 
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