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COMPONIST TITEL PRIJS PPK BLADZIJDEN

of BEWERKER incl voorkant

Bredewout, J Genade groot  Amazing grace* C PPK14.1868 4 ALGEMEEN
Bredewout, J. Vreemdeling (Ruth deel 21)  naar psalm 146* C PPK06.1021 4

Bredewout, J. Heer, U kent mij  Psalm 139* D PPK09.1167 5

Bredewout, J. Op die dag, aarde zing B PPK09.1356 3

Bredewout, J. O schepping zing van vreugd* C PPK10.1399 4

Bredewout, J. Droombeeld D PPK14.1758 5

Bredewout, J. De tien woorden E PPK14.1797 6

Bredewout, J. More love to Thee / Nader mijn God C PPK14.1869 4

Bredewout, J. Hoe groot zijt Gij* C PPK14.1870 4

Eilander, P. Nader nog nader A PPK14.1818 2

Eilander, P. Alwetend vader A PPK14.1835 2

Eilander, P. Boven de starren A PPK14.1837 2

Eilander, P. Gena van God A PPK14.1838 2

Eilander, P. Heb dank o God* A PPK14.1839 2

Eilander, P. Heer ik kom A PPK14.1840 2

Eilander, P. Het boek des levens B PPK14.1841 3

Eilander, P. Hij die rustig en stil B PPK14.1842 3

Eilander, P. Jezus ga ons voor A PPK14.1844 2

Eilander, P. Komt nu met zang B PPK14.1847 3

Eilander, P. Lof zij de Heer A PPK14.1849 2

Eilander, P. Neem mij gevangen A PPK14.1851 2

Eilander, P. Prijs mijn ziel D PPK14.1852 5

Eilander, P. Zijn liefde zocht mij B PPK14.1853 3

Eilander, P. Zing van zijn trouw B PPK14.1854 3

Gaag, P. vd k Heb geloofd en daarom zing ik* C PPK14.1876 4

Galen, W. van laat de bergen D PPK14.1828 5

Galen, W. van/Bach, J.S. Ik zal de naam des Heeren loven* B PPK14.1872 3

Kloosterman, W. Go down Moses* D PPK07.1072 5

Kloosterman, W. Wade in the water* D PPK07.1133 5

Maten, H. vd Op weg naar het huis van de Heer (ps 122) E PPK05.916 6

Maten, H. vd Waarheid en trouw (naar Psalm 85) D PPK07.1077 5

Maten, H.vd Samengekomen uit onze huizen C PPK14.1855 4

Sanderman, D Prayer of St. Richard  (SSA-3 stemmig) C PPK14.1829 4

Sanderman, D. Fear thou not  (SA-2 stemmig) E PPK14.1830 6

Sanderman, D. Rejoice F PPK14.1866 7

Vliet, A. van Psalm 40 C PPK14.1867 4

Weide, T. vd Geest van hierboven B PPK14.1850 3

Weide, T. vd Aan U behoort o Heer der Heren D PPK14.1864 5

Weide, T. vd /Mozart, W.A. Dank, Vader, dank U wel C PPK14.1845 4

Wijnands, J. /Bach, J.S. Bist du bei mir* B PPK10.1385 3

Bredewout, J. Loof de Koning (kerstoratorium ENB, deel 19) G PPK02.741 8 KERST
Bredewout, J. Kind in de kribbe B PPK09.1354 3

Gaag, P. vd O holy night* E PPK14.1846 6

Hoedt, Johan t kind in de stal E PPK13.1799 6

Kloosterman, W. Jesus, what a wonderfull Child* D PPK07.1071 5

Kortleven, A. Bethlehems licht D PPK10.1415 5

Mans, M. Kerstintrada A PPK02.603 2

Marion, S. van God rest You merry gentleman* C PPK14.1857 4

Marion, S. van Adeste (o come all ye faithfull) C PPK14.1858 4

Marion, S. van Pujem spolou do Betlema (Tsjechisch kerstlied) B PPK14.1863 3

Marion, S. van Mary had a baby D PPK14.1873 5

Tuinen, F. van Gentle Mary   3stemmig SAB B PPK14.1832 3

Tuinen, F. van Three Songs for Advent H PPK14.1874 9

Tuinen, F. van And the glory of the Lord B PPK14.1834 3

Tuinen, F. van O Emmanuel A PPK14.1831 2

Tuinen, F. van Lift up your heads B PPK14.1833 3

Tuinen, F. van Erfreute Weihnachtsnacht E PPK14.1877 6

Tuinen, F. van Komt herders van rondomme (SAB-3 stemmig) C PPK14.1878 4

Vliet, A. van Christmastide A PPK08.1257 2

Vliet, A. van Stil, stil, stil A PPK10.1442 2

Vliet, A. van Zie mijn geliefde Zoon kersttekst B PPK10.1447 3

Vliet, A. van God liet van zich spreken A PPK10.1490 2

Vliet, A. van Het wonder van Bethlehem B PPK13.1699 3

Weide, T. vd Immanuel: God met ons A PPK10.1418 2

Zwart, P. Hoe zal ik U ontvangen (cantate)* G PPK99.810 8

*Van deze stukken zijn begeleidingen voor 

orgel of piano beschikbaar

Prijscode            
prijs        
(2014) 
A   0,75 
B   1,01 
C   1,15 
D   1,26 
E   1,41 
F   1,66 
G   1,85 
H   2,51 
I    2,66 
J    3,08 

http://www.promusic.nl/034281/GenadegrootAmazinggraceBredewoutJohanSATBPPK141868
http://www.promusic.nl/032931/VreemdelingRuthdeel21naarpsalm146JohanBredewoutSATBPPK061021
http://www.promusic.nl/033345/HeerUkentmijPsalm139JohanBredewoutSATBPPK091167
http://www.promusic.nl/033421/OpdiedagaardezingJohanBredewoutSATBPPK091356
http://www.promusic.nl/033421/OpdiedagaardezingJohanBredewoutSATBPPK091356
http://www.promusic.nl/034269/DroombeeldBredewoutJWitkampJSATBPPK141758
http://www.promusic.nl/034280/TienwoordenvoorleveninvrijheidBredewoutJohanSATBPPK141797
http://www.promusic.nl/034283/MorelovetoTheeNadermijnGodDoaneBredewoutJohanSATBPPK141869
http://www.promusic.nl/034285/HoegrootzijtGijBredewoutJohanSATBPPK141870
http://www.promusic.nl/034257/NadernognaderUmeernabijEilanderPSATBPPK141818
http://www.promusic.nl/034331/AlwetendVaderEilanderPSATBPPK141835
http://www.promusic.nl/034333/BovendestarrenAbtEilanderPSATBPPK141837
http://www.promusic.nl/034334/GenavanGodhoeloofikUNewtonEilanderPSATBPPK141838
http://www.promusic.nl/034335/HebdankoGodvanallelevenBastiaansEilanderPSATBPPK141839
http://www.promusic.nl/034336/HeerikkomtotUWhelptonEilanderPSATBPPK141840
http://www.promusic.nl/034337/HetboekdeslevensEilanderPSATBPPK141841
http://www.promusic.nl/034338/HijdierustigenstilTownerEilanderPSATBPPK141842
http://www.promusic.nl/034339/JezusgaonsvoorDreseEilanderPSATBPPK141844
http://www.promusic.nl/034340/KomtnumetzangValeriusEilanderPSATBPPK141847
http://www.promusic.nl/034341/LofzijdeHeerdealmachtigeKoningEilanderPSATBPPK14149
http://www.promusic.nl/034342/NeemmijgevangenHeerMartinEilanderPSATBPPK141851
http://www.promusic.nl/034343/PrijsmijnzieldeHemelkoningGossEilanderPSATBPPK141852
http://www.promusic.nl/034344/ZijnliefdezochtmijtederGordonEilanderPSATBPPK141853
http://www.promusic.nl/034345/ZingvanZijntrouwEilanderPSATBPPK141854
http://www.promusic.nl/034327/kHebgeloofdendaaromzingikGaagPvdSATBPPK141876
http://www.promusic.nl/034264/LaatdebergenjuichenStephensEGalenWvSATBPPK141828
http://www.promusic.nl/034302/IkzaldenaamdesHeerenlovenPsalm69BachJSGalenWvanSATBPPK141872
http://www.promusic.nl/033052/GodownMosesWilcoKloostermanSATBPPK071072
http://www.promusic.nl/033111/WadeinthewaterWilcoKloostermanSATBPPK071133
http://www.promusic.nl/032892/OpwegnaarhethuisvandeHeerpsalm122HenkvanderMatenSATBPPK05916
http://www.promusic.nl/033060/WaarheidentrouwnaarPsalm85HenkvanderMatenSATBPPK071077
http://www.promusic.nl/034260/SamengekomenuitonzehuizenMatenHenkvdSATBPPK141855
http://www.promusic.nl/034323/PrayerofStRichardSandermanDSSAPPK141829
http://www.promusic.nl/034324/FearthounotforIamwiththeeSnadermanDSAPPK141830
http://www.promusic.nl/034307/RejoicetheLordisKingDarwall148thSandermanDSATBPPK141866
http://www.promusic.nl/034284/Psalm40VlietAndrvanSATBPPK141867
http://www.promusic.nl/034305/GeestvanhierbovenGastoldiWeideTvanderSATBPPK141850
http://www.promusic.nl/034306/AanUbehoortoHeerderherenWeideTvdSATBPPK141864
http://www.promusic.nl/034304/DankVaderdankUwelMozartWAWiedeTvanderSATBPPK141845
../../../../../Documents and Settings/Afrekening 2003/kooruitgaven/116 (98) Ere zij God.pdf
http://www.promusic.nl/033463/BistdubeimirBachJSWijnandsJSATBPPK101385
http://www.promusic.nl/032732/LoofdeKoningkerstoratoriumENBdeel19JohanBredewoutSATBPPK02741
http://www.promusic.nl/033419/KindindekribbeJohanBredewoutSATBPPK091354
http://www.promusic.nl/034329/OholynightAdamsarrGaagPvdSATBPPK141846
http://www.promusic.nl/034262/tKindindestalHoedtJdenSATBPPK141799
http://www.promusic.nl/033049/JesuswhatawonderfullChildWilcoKloostermanSATBPPK071071
http://www.promusic.nl/033504/BethlehemsLichtKortlevenASATBPPK101415
http://www.promusic.nl/032599/KerstintradaMartinMansSATBPPK02603
http://www.promusic.nl/034313/GodrestyoumerrygentlemanMarionSvanSATBPPK141857
http://www.promusic.nl/034315/AdesteocomeallyefaithfullKomtallennusamenMarionSvanSATBPPK141858
http://www.promusic.nl/034320/TsjechischKerstliedMarionSvanSATBPPK141863
http://www.promusic.nl/034319/MaryhadababyMarionSvanSATBPPK141873
http://www.promusic.nl/034290/GentleMarylaidherChildVulpiusMTuinenFeikevanSABPPK141832
http://www.promusic.nl/034288/ThreeSongsforAdventTuinenFeikevanSATBPPK141874
http://www.promusic.nl/034292/AndthegloryoftheLordTuinenFeikevanSATBPPK141834
http://www.promusic.nl/034307/RejoicetheLordisKingDarwall148thSandermanDSATBPPK141866
http://www.promusic.nl/034291/LiftupyourheadsPsalm24TuinenFeikevanSATBPPK141833
http://www.promusic.nl/034325/ErfreuteWeihnachtsnachtNundanketalleGottTuinenFvanBeyerJSSATBPPK141877
http://www.promusic.nl/034326/KomtherdersvanrondommeTuinenFvanSABPPK141878
http://www.promusic.nl/033271/ChristmastideAndrevanVlietSATBPPK081257
http://www.promusic.nl/033530/StilstilstilVlietAvSATBPPK101442
http://www.promusic.nl/033548/ZiemijngeliefdezoonkerstVlietAvanSATBPPK101447
http://www.promusic.nl/033611/GodlietvanzichsprekenVlietAvSATBPPK101490
http://www.promusic.nl/034115/HetwondervanBethlehemVlietAvanEgmondPvSATBPPK131699
http://www.promusic.nl/033507/ImmanuelGodmetonsWeideTimvdSATBPPK101418
http://www.promusic.nl/034068/HoezalikUontvangencantatePietZwartJznSATBPPK99810


PromusicPublishing 
Catalogus 2014 gemengd koor Kerst 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Hierbij presenteren wij onze catalogus 2014 Kerst. In deze catalogus vindt u koorwerken speciaal voor 

uw Kerstconcert en nieuwe werken. Dit is slechts een greep uit onze collectie liederen die we hebben 

uitgegeven rondom Kerst. Wilt u alle Kerstmuziek en nieuwe muziek van Promusic inzien, kijk dan in 

onze webshop of vraag de voorgaande catalogi aan. De muziek in deze catalogus is gerangschikt op 

componist op alfabetische volgorde.  

PromusicPublishing 
Zuiderzeestraatweg 42 

8085 AG Doornspijk 

0525-662042 

info@promusicpublishing.nl 

www.promusicpublishing.nl
 

CATALOGUS ONLINE  

Deze catalogus staat ook online. Met de vele links is 

het gemakkelijk door te klikken naar de 

zichtexemplaren en geluids- fragmenten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PromusicPublishing; uitgeverij van koormuziek van o.a. Johan Bredewout, André van Vliet, Bert 

Koelewijn, Peter Witteveen, Peter Eilander, Gerrit Koele en  Henk van der Maten. 

Wist u dat….                                         PSALMEN 

Johan Bredewout een nieuwe serie psalm -

bewerkingen heeft geschreven? Een aantal zijn 

naast nieuwe teksten van Hans de Ruiter ook 

verschenen in de oude berijming. U kunt gratis 

zichtexemplaren aanvragen, op de site kunt u ook 

geluidsfragmenten vinden van deze psalmen;  

een aanrader!! 

 

BONUS                                                      BONUS 
Vaste klanten van PromusicPublishing hebben veel 

baat bij onze Bonusregeling. Deze geldt slechts 

wanneer u rechtstreeks de muziek bij ons bestelt.  

Als uw “gratis muziekregeling” van de KCZB is 

verbruikt is het dus verstandig en voordelig voor u 

om het rechtstreeks te bestellen. Kijk op onze 

website of bel ons voor meer informatie! 

NIEUWE COMPONISTEN  

Promusic is blij dat ze een aantal nieuwe 

componisten mag verwelkomen: van Sander van 

Marion, Feike van Tuinen, Peter van der Gaag 

en Dick Sanderman vindt u nieuwe muziek in 

deze catalogus. 

ZICHTEXEMPLAREN 

In onze nieuwe webwinkel kunt u van al onze 

stukken zichtexemplaren vinden. U kunt ze 

uitvergroten om ze goed te kunnen bekijken. Van 

veel werken vindt u hier ook geluidsfragmenten. 

UW GEGEVENS 

Om u op de hoogte te kunnen houden van onze 

uitgaven willen we u vragen om uw adresgegevens 

te controleren. Zijn er wijzigingen (in het bestuur 

bijvoorbeeld), wilt u dit dan aan ons doorgeven? 

VOORGAANDE DELEN 

Heeft u onze voorgaande catalogi niet meer in uw 

bezit? U kunt ze gratis nabestellen. Om over het 

complete aanbod van onze koormuziek te 

beschikken heeft u alle catalogi nodig. In onze 

webshop vindt u al onze werken. 

KOPIËREN 

Auteursrechtelijk beschermde muziek mag nooit 

worden gekopieerd, gewijzigd of bewerkt. De 

auteur heeft dat exclusieve recht, dat hij kan 

doorverkopen aan een uitgever. Uit de verkoop 

krijgt de auteur een vergoeding. Kopiëren houdt 

daarom in dat u naast de uitgever ook de auteur(s) 

van zijn brood berooft.  

Voor meer informatie over het auteursrecht; zie 

onze site. 

PASEN 2015 

Vraag nu al vast een gratis zichtexemplaar aan van 

De Kruisiging van Stainer (Ned. tekst Hans de 

Ruiter) of Van Liefde Ongekend van Johan 

Bredewout. 

http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb
mailto:info@promusicpublishing.nl
http://www.promusicpublishing.nl/
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/ononderbroken
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/ononderbroken
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb








































Grotere werken uitgegeven bij Promusic 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vraag een gratis zichtexemplaar  
en democd aan ! 

Misschien iets voor uw koor om een groter werk uit te voeren? Een groter 
werk is niets meer dan een verzameling stukken die een onderling verband 
hebben; het hoeft niet moeilijker te zijn om het in te studeren. Leuk voor een 
koor om uit te voeren, vaak ook omdat er in de begeleiding meerdere 
instrumenten staan voorgeschreven. 
Van alle stukken hebben we cd’s beschikbaar zodat u ze kunt beluisteren. 
Ook kunt u zichtexemplaren aanvragen voor uw bestuur en dirigent. Van een 
aantal stukken is een oefen-cd beschikbaar. 

GROTE WERKEN 
KERST 

- Oratorium Een nieuw begin; Johan Bredewout 
- Oratorium In de volheid van de tijd; Leander van der Steen 
- Oratoria de Noël; Saint-Saens, bew. Tim van der Weide 
- Cantate Lang geleden in Bethlehem; Tim van der Weide 
- Cantate Hoort gij de engelen zingen; Tim van der Weide 

PASEN 
- Oratorium Van Liefde Ongekend; Johan Bredewout 
- De Kruisiging; Stainer, ned. vert. Hans de Ruiter 

ANDERS 
- The Lord is my Shepherd, koraalcantate naar Psalm 23; M. Zonnenberg 
- Esther, zangspel; Johan Bredewout 
- Ruth; Johan Bredewout 
- Het Nieuw Jeruzalem; Johan Bredewout 

http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/nieuwbegin
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/volheidvandetijd
http://www.promusic.nl/033406/OratoriadeNoelTimvanderWeideSATBPPK091342
http://www.promusic.nl/034172/KerstcantateLanggeledeninBethlehemSATBPPK131738
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/hoortgijd
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/vanliefdeongekend/bladmuzieksatb
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/dekruisiging
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/thelordshepherd
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/esther
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/ruth
http://www.promusic.nl/publishing/bladmuziekkoor/bladmuzieksatb/hetnieuwjeruzalem
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CD shop Promusic 

 
 
 

Een greep uit onze collectie: 
 

 

 
 

 
Kijk voor de aanbiedingen en de complete lijst op 

www.promusic.nl/cd 
 

http://www.promusic.nl/publishing/cdshop/cdkoor+cdorgel+cdinstrumentaal
http://www.promusic.nl/publishing/cdshop/cdkoor+cdorgel+cdinstrumentaal


Musici voor uw koorconcert nodig?  
Regel het via Promusic. 

Uw voordelen: 

 alle bezettingen mogelijk 

 Promusic regelt  de contracten en contacten 

 In geval van zieke direct vervanging 

 Hoog niveau van de  musici 

 Promusic kan arrangementen en bladmuziek regelen 

 Betaalbaar 

 Speciale btw vrije regeling (bij minimaal 15 musici) 

Via Promusic regelt u: 

- L’ Orchestra Particolare 

- Trompetduo Arjan en Edith Post 

- Imperial Brass 

- Individuele musici  

Kijk op www.promusic.nl 

(bij musici) hoe u dit het 

beste kunt regelen. 

http://www.promusic.nl/musici-orchestra-particolare
http://www.promusic.nl/musici-aemuziek
http://www.promusic.nl/musici-imperial-brass
http://www.promusic.nl/musici
http://www.promusic.nl/musici
http://www.promusic.nl/musici
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