
KOOR URPLUS 

Camille Saint -Satins 
(1835-1921) 

Oratorio de Noel 

I. Prelude 

2. Recit et choeur 
Et pastores erant, in regione eadem 
vigilantes, et custodientes vigilas noctis 
super gregem suum. Et ecce Angelus 
Domini stetit juxta illos, et claritas Dei 
circumfulsit illos, et timuerunt timore 
magno. 
Et dixit illis Angelus: Nolite timere! Ecce 
enim evangelio vobis gaudium magnum, 
qoud erit omni populo: quia natus est 
vobis hodie Christus Dominus in civiate 
David. 
Et hoc vobis signum: Invenietis infantem 
pannis involutum, et positum in praesepio. 

Et subito facta est cum Angelo multitudo 
militiae coelestis, laudantium Deum, et 
dicentium: Gloria in altissimis Deo, et in 
terra pax hominibus bonae voluntatis. 

3. Air 
Expetans expectavi Dominum; 
et intendit mihi. 

4. Air et choeur 
Domine ego credidi, quia tu es Christus, 
filius Dei vivi. Qui in hunc mundum venisti. 

5. Duo 
Benedictus qui venit in nomine Domini! 
Deus Dominus, et illuxit nobis. Deus meus 
es tu, et confitebor tibi. Deus meus es tu, 
et exaltabo te. 

6. Choeur 
Quare fremuerunt gentes? Et populi 
meditati sunt inania? Gloria Patri, Gloria 
Filio, Gloria Spritui Sancto! Sicut erat in 
principio et nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen. 

I. Prelude 

2. Recitatief en koor 
In dezelfde omgeving waren herders, die 's 
nachts hun kudde hoedden. En ziet, een 
engel des Heren kwam tot hen, en de glorie 
van God scheen rondom hen; en zij waren 
zeer bevreesd. 

En de engel sprak tot hen: "Vreest niet! Ziet, 
ik verkondig jullie grote vreugde, die alle 
volkeren overkomt; want vandaag is de 
Heiland, Christus de Heer voor Julie geboren, 
in de stad Davids. 
En dit zal het teken voor jullie zijn: Gij zult 
het kind vinden in doeken gewikkeld liggende 
in een kribbe". 
En plotseling was er bij de engel een menigte 
hemelse heerscharen, die God loofden en 
spraken: "Ere zij God in den hoge en vrede 
op aarde, in mensen een welbehagen". 

3. Aria 
Ik wachtte met verlangen op de Heer; 
en Hij kwam tot mij. 

4. Aria en Koor 
Heer ik heb geloofd dat Gij de Christus zijt, 
de zoon van de levende God, die in deze 
wereld gekomen is. 

5. Duet 
Gezegend is Hij, die komt in naam van de 
Heer! 
God de Heer heeft ons verlicht. Gij zijt mijn 
God, en op U vertrouw ik. Mijn God zijt Gij, 
en ik wil U verhogen. 

6. Koor 
Waarom gaan de heidenen tekeer en zinnen 
de volkeren op nutteloze gedachten. Ere zij 
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het in aanvang was, nu en voor altijd 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
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7. Trio 
Tecum principium in die virtutis tuae. 
Tecum principium in splendoribus 
Sanctorum. 

8. Quatour 
Alleluja. Laudate, coeli, et exulta, terra, 
quia consolatus est Dominus populum 
suum; et pauperum suorum miserebitur. 

9. Quintette et choeur 
Consurge, Filia Sion. Alleluja. Lauda in 
nocte, in principio vigilarum. Alleluja. 
Egrediatur ut splendor justus Sion, et 
Salvator ejus ut lampas accendatur. 
Alleluja. 

10. Choeur 
Tollite hostias, et sdorate Dominum in atrio 
sancto ejus. Laetentur coeli, et exultet 
terra a facie Domini, quoniam venit. 
Alleluja. 

7. Trio 
Met U was er het begin op de dag van Uw 
kracht; met U was er het begin in het licht 
van de heiligen. 

8. Kwaret 
Halleluja, Looft, hemelen, en juicht, gij aarde, 
want de Heer heeft Zijn yolk getroost en heeft 
erbarmen met de zwakken. 

9. Kwintet en koor 
Verheft U, dochter Sions. Halleluja. Zing vol 
lof in de nacht, aan het begin van de 
nachtwake! Halleluja. De rechtvaardigen gaan 
uit van Sion als een licht, moge zijn redder 
oplichten als een fakkel. Halleluja. 

10. Koor 
Brengt offers en aanbid de Heer in zijn 
heiligdom. De hemelen verheugen zich en de 
aarde juicht voor Gods aangezicht, want Hij 
komt. Halleluja. 
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