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Op 4 september 1989 zet dingent Luc Anthonis het Vocaal Ensemble Cantando in de steigers. Hij
kiest zijn zangers na een stemtest. Zo krijgt hij van bij de start de homogene koorklank die het
keurmerk van Cantando is geworden. Cantando wil grotere muziekwerken en Liederen brengen
uit aLLestijlperiodes en genres. Op het programma staan zowel a-capeLLa-muziek als werken met
piano-, orgel- of orkestbegeleiding.
De klemtoon van het repertoire van Cantando Ligt op hedendaagse koormuziek. Voorbeelden
zijn het "Magnificat" van Arvo Pärt en dat van Vic Nees, de "Missa Brevis" van Knut Nystedt of de
"Missa in deo salutare meo" van Pekka Kostiainen. Vlaamse componisten spelen een voorname
rol op de repertoirelijst, zoals blijkt uit de creaties van "Ballet For Voices" van Rudi Tas (2002)
en "Sounds of Earth" van Erika Budai (2003) , die speciaal opgedragen worden aan Cantando.
In 2004 brengt Cantando de Vlaamse creatie van de "Neusser Messe" van Vic Nees en in 2007
creëert het koor "Trois Cornplaintes" op tekst van LiLiane Wouters van dezelfde componist. N.a.v
het 20-jarig bestaan vraagt Cantando aan Frank Agsteribbe een werk te schrijven voor koor en
orkest. De creatie van dit "Sta bat Mater" vindt plaats in november 2009.
De concerten van Cantando lokken enthousiaste reacties uit. Onder andere de "Vesperae de
Domenica" van W.A. Mozart (in het Mozartjaar 1991) en het "Requiem" van John Rutter (1997) in
de Carolus Borromeuskerk vallen fel in de smaak. Maar ook klassieke meesterwerken zoals het
"Requiem" van J. Brahms (1998) en van W.A. Mozart (2003), de "Johannespassie" van lS. Bach
(2003) en het "HaLLelujah" van G.F.Händel krijgen lovende kritieken. In 2005 werkt Cantando
op vraag van het Vlaams Radiokoor mee aan "La traviata" van G. Verdi in Rotterdam en in 2006
wordt "Madame Butterfly" uitgevoerd.
Op 11 maart 2007 concerteert Cantando in de concertreeks van Koorlink in de mooie concertzaal
in het Elzenveld te Antwerpen met een volledig Franstalig programma getiteld "The French
Connection", niet met werk van Franse componisten, maar van Vlaamse en Nederlandse die
Franse teksten in hun composities hebben gebruikt. In januari 2010 brengt Cantando in de
. zelfde concertreeks het programma "America, America!" (o.a. muziek van Samuel Barber, John
Whitacre en Morten Lauridsen)
Sinds 2004 geeft Cantando jaarlijks een concert in eigen beheer in de
St.-Lambertuskerk te Ekeren. Met een volledig eigen programma weet het zijn trouwe publiek
steeds weer te bekoren.
Cantando wint tal van prijzen op gerenommeerde koorfestivals waaronder de prijs van het beste
eenstemmige volkslied op de internationale koorwedstrijd Cantate te Maasmechelen (1993).
Op de internationale koorwedstrijd van Valmeer (1994) behaalt het koor een eerste prijs met
lof van de jury en op de koorwedstrijd van de Konsinjoorkes in Kontich (1995) behaalt Cantando
een algemene eerste prijs.
Als hoogtepunt verovert Cantando in 1997 de titel Koor van het jaar. Op deze wedstrijd van
de Vlaamse koorfederaties en de televisiezender Canvas kaapt Cantando drie prijzen weg: de
persprijs (BAP), de laureaatprijs in de categorie gemengde koren en de hoofdprijs Koor van het
Jaar 1997-1998.
In 2000 behaalt Cantando de tweede prijs in de wedstrijd FloriLèges de Tours (Frankrijk). In hun
reeks worden zij het hoogst geklasseerde Europese koor.
Cantando bemachtigt in 2001 een tweede plaats in de prestigieuze wedstrijd te Maasmechelen
en wordt op het provinciaal Koortornooi als eerste Vlaams koor in de Superieure afdeling
geplaatst.
In september 2005 wordt Cantando wederom maar zeer verdienstelijk 2de op de internationale
koorwedstrijd van Maasmechelen.
2009 is opnieuw een topjaar met in maart een bevestiging in de Superieure afdeling van het
provinciaal Koortornooi en in september een derde plaats op de internationale koorwedstrijd

van Maasmechelen.
In de zomer van 2010 neemt Cantando deel aan de Béla Bartók International Choir Competition
in Debrecen, Hongarije. Cantando bereikt de finale en behaalt een derde prijs. Dirigent Luc
Anthonis wordt er beloond met een "Special prize for conductor".
Het wedstrijdrepertoire
van Cantando verschijnt in 1998 op een verzamel-cd bij DIGI Classics.
In dat zelfde jaar brengt Cantando de CD "A capella" uit met een bloemlezing uit het repertoire:
van 16de-eeuwse muziek tot hedendaagse composities, over volksliedbewerkingen
en
negrospirituals.
In 2007 realiseert Cantando zijn tweede cd met als titel "Klank-in Kleur".
Cantando werkt zowel aan de uitbouw van het repertoire als aan de homogeniteit van de klank
binnen de koorgroep. Op concerten en wedstrijden waarderen jury, pers en publiek vooral deze
"homogene klank", die naast de "stijlgetrouwe weergave" zorgt voor een "belevenis voor de
toehoorders". Met deze citaten in het achterhoofd gaat Cantando verder op de ingeslagen weg.
Luc Anthonis
Luc Anthonis begint zijn muziekstudies aan de muziekacademie te Ekeren. Intussen zingt hij
ijverig mee in het Jeugdkoor Carmina (telg uit de Ekerse C-korenfamilie) o.l.v. Jozef Cleymans. Na
zijn humaniora vervolgt hij zijn muziekstudies aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium
te Antwerpen. Hij behaalt Eerste prijzen voor notenleer, dwarsfluit, kamermuziek, harmonie en
koordirectie evenals pedagogische diploma's voor dwarsfluit, samenspel en kamermuziek. Hij
vervolmaakt zich in koordirectie door cursussen te volgen o.l.v. Jan Eelkema, Michael Scheck,
Juliaan Wilmots, Roger Leens, Eric Ericson, Simon Halsey, Peter Erdey en anderen.
Sinds 1982 werkt hij als leraar dwarsfluit, samenspel en instrumentaal ensemble aan de
Muziekacademies te Ekeren en Berchem. Het Samenspel Strijkers is uitgegroeid tot het huidig
"Symfonisch Ensemble Ekeren" (SEE).
In 1980 neemt Luc de leiding van het Jeugdkoor Cantilene over van stichter en bezieLer van
de C-koren Jozef Cleymans. In 1989 sticht hij het VocaaL EnsembLe Cantando waarmee hij op
nationaLe en internationaLe wedstrijden prijzen behaaLt.
In 2000 behaaLt Luc Anthonis zijn meestergraad koordirectie te Antwerpen. In juLi 2002 dirigeert
hij in samenwerking met Kaspars Putnins (Letland) het AGEC Eurochor in Brugge. Hij wordt
regeLmatig gevraagd te werken met het VLaams Radio Koor. Van 2003 tot 2006 dirigeert hij
jaarlijks op de Europees samengesteLde Chor- und Stimmbildungswoche in Burgeis, Italië (ZuidTirol), waar hij in 2006 cursusleider is. Sinds 2009 is hij cursusleider op de dirigentencursus te
BLudenz (Oostenrijk).
Vanaf september 2007 is hij docent koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
Luc Anthonis is vast jurylid bij de internationaLe koorwedstrijd voor de jeugd te Neerpelt en van
de provinciaLe koorwedstrijd van de provincies Antwerpen en West-VLaanderen.
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Abendlied

Josef Rheinberger

Bleib bei uns,
denn es will Abend werden,
und ter Tag hat sich geneiget

Blijf bij ons, Heer,
want het wordt al avond,
en de dag loopt ten einde.

De tekst van dit avondlied komt uit het verhaal van de Emmaüsgangers, zoals dat verteld wordt in het Lukasevangelie, Hoofdstuk 24: 13-35

Dmitrij Stepanovië BortlÏanskij

Cheruvimskaja
Ize cheruvimy tajno obrazujusëe
I zivotvortascej trojce trisviatuju piesn
pripievajusëe
Vsiakoje nyne zitejskoje otlozim popieéenije,

arniri.
Jako da caria vsiech podymiem,
angiel'skimi
Alliluja.

nevidimo dorinosima

éinmi,

Wij die de Cherubijnen op mystieke wijze
verzinnebeelden, en de levenschenkende
Drievuldigheid de hymne van het Driemaal Heilig
toezingen.
Laat ons, nu wij hier tesamen zijn, alle aardse
zorgen terzijde stellen om de Koning van het
heelal, onzichtbaar begeleid door engelenscharen,
bij ons te ontvangen. Alleluja.

De Cherubijnenhymne is een korte lofzang uit de Byzantijnse liturgie die gezongen wordt tijdens de Grote
Intocht, een processie waarbij de offergaven van het zijaltaar naar het hoofdaltaar worden gebracht. De hymne
bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt gezongen door het volk vooraleer de celebrant aan de processie
met de gaven begint: 'Wij die de Cherubijnen op mystieke wijze verzinnebeelden, en de levenschenkende
Drievuldigheid de hymne van het Driemaal Heilig toezingen'. Het tweede deel volgt na de processie: 'Laat ons,
nu wij hier tesamen zijn, alle aardse zorgen terzijde stellen om de Koning van het heelal, onzichtbaar begeleid
door engelenscharen, bij ons te ontvangen.' Op dit liturgische ogenblik identificeren de gelovigen zich op
mystieke wijze met de engelen: hemel en aarde worden met elkaar verbonden om het grootse mysterie van
Gods offer te vieren.

Sub tuum praesidium
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix,
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Jules Van Nuffel
Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige moeder van God;
verstoot onze gebeden niet
in onze nood,
maar verlos ons altijd
van alle gevaren,
o roemrijke en gezegende Maagd.

De vroegste tekst van deze hymne is gevonden in een Koptisch-Orthodoxe kerstliturgie uit de derde eeuw.
Het is geschreven in het Grieks en dateert uit ongeveer 250. Het wordt tot de dag van vandaag in zowel de
Koptische als Byzantijnse, Ambrosiaanse en Roomse liturgie gebruikt.

o sacrum

convivium

o sacrum

convivium
in quo Christus sumitur;
recoLitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia.
sacrum convivium
in quo Christus sumitur;
mens impletur gratia;
et futurae gloriae
nobis pignus datur.
Alleluia.

o

Jules Vyverman

o heilig

gastmaal
waar Christus genuttigd wordt;
waar zijn Lijden herdacht wordt;
waar de ziel met genade wordt gevuld.
heilig gastmaal
waar Christus genuttigd wordt;
waar de ziel met genade wordt gevuld;
en ons het onderpand voor toekomstige
heerlijkheid gegeven wordt.
Alleluia.

o

o Sacrum Convivium is een Latijnse proza tekst ter ere van het Allerheiligste Sacrament. Het werd geschreven
door Thomas van Aquino en werd opgenomen in de Latijns-katholieke liturgie als een antifoon op het feest
van Corpus Christi. Het drukt het diepgaande geheim van het Eucharistisch mirakel uit.

Auringon noustessa (Bij zonsopgang)
Nää, oi mun sieluni,
auringon korkea nou su
yLitse kivisen kaupungin kattojen, katuin,
yLitse voussatain valheen ja tuntien ruskan.

koittava kirkkausl

Toivo Kuula
Zie, mijn ziel, hoe de zon opkomt boven de daken,
over de wijde stenige wildernis van deze sombere
stad. Zie, hoe boven de eeuwen van leugens en
momenten van ellende
de helderheid stoutmoedig aanbreekt!

Nää, oi mun sieluni,
katoovan elämän autuus!
Niin kuin ääretön temppeLi
on se sun eessäs, alla sen holvien
on ikiaikojen äänetön hartaus
mestarin hengen.

Zie, mijn ziel, hoe broos en
vergankelijk ons geluk is!
Als een oneindige tempel staat het voor u:
onder haar aloude gewelven ademt eindeloos
de ziel van de Meester.

Nää, oi mun sieluni,
yössäkin korkehin kirkkaus.
ruskassa tummien hetkien rauha ja riemu,
vuossatain valheessa,
elämän valheessa valkern.
ijäisin totuus!

Zie, mijn ziel, hoe op de allerzwartste nachten de
dageraad volgt, hoe de donkerste momenten van
wanhoop tot opluchting en vreugde keren,
hoe te midden van oude leugens en
bedrog van het leven,
de schitterende waarheid eeuwig blijft bestaan.

Auringon Noustessa maakt deel uit van een dichtbundel 'Runoja', geschreven door de Finse dichter
Yeikko Koskenniemï, een van de meest prominente figuren in de Finse literatuur voor de doorbraak van
de modernistische schrijvers. Hij kreeg de status van 'nationaal dichter', omdat hij met een patriottisch
en heroïsch pathos schreef maar ook hetfragiele menselijke bestaan kon overpeinzen. In zijn eerste
dichtbundel, Runoja (gepubliceerd in 1906), introduceerde hij stedelijke thema's in de Finse dichtkunst.

Herr, nun Lässest du deinen Diener in Frieden fahren

FeLix MendeLssohn-BarthoLdy

Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden
fahren, wie du verheiûen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn, den
du bereitet hast vor allen Völkern, da~ er ein Licht
sei den Heiden, und zum Preis und Ehre deines
Volkes Israel.

Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volle

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem
heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

De tekst komt uit Lucas, 2, 29 - 32. Als Maria en Jozef Jezus aan God gaan opdragen in de Tempel, zoals de
wet van Mozes het vereist, worden ze aangesproken door de oude vrome man Simeon. Hij neemt Jezus in de
armen en zegt het voorgaande.

CharLes ViLLiers Stanford

Justorum animae
Justorum animae
in manu Dei sunt
et non tanget illos tormentum malitiae.
Visi sunt oculis insipientium mori,
illi autem sunt in pace.
Alleluia.

De zielen van de rechtvaardigen
zijn in Gods hand,
en geen marteling kan hen raken.
In de ogen der dwazen lijken ze te sterven,
Maar zij zijn evenwel in vrede.
Alleluia.

De tekst komt uit het Boek der Wijsheid 3,1-3 en is een Offertoriumgezang

o Tod, wie

voor Allerheiligen

bitter bist du

Max Reger

o dood,

o Tod, wie

bitter bist du
wenn an dich gedenket ein Mensch
der gute Tage und genug hat
und ohne Sorgen lebet
und dem es wohl geht in allen Dingen
und wohl nog essen mag!

hoe bitter ben jij,
wanneer een mens aan jou denkt,
een mens die goede dagen en genoeg heeft
en zonder zorgen leeft
en wie het goed gaat in alle dingen
en nog goed mag eten.

o Tod, wie

o dood,

wohl tust du
dem Dürftigen
der da schwach und alt is,
der in allen Sorgen steekt
und nichts Bessers zu hoffen
noch zu erwarten hat.

hoe goed doe jij
voor de gebrekkige,
die zwak en oud is,
die zorgen heeft,
en niets beters te hopen
of te verwachten heeft.

Het motet 0 Tod, wie bitter bist du, is gecomponeerd op een tekst uit Jezus Sirach (41:1-4), een van de apocriefe
bijbelboeken. Over het stuk schreef Ma)(Reger zelf in een brief uit die tijd: "Het is een verschrikkelijk triest werk
met een verklarend slot". Het eerste gedeelte bezingt de bitterheid van de dood voor hen die welvarend zijn.
Vernieuwende chromatische harmonieën en expressieve dissonanten maken de bittere pijn voelbaar. Na deze
jammerlijke kreten belicht het tweede gedeelte de dood als verlossing voor de behoeftige. Het is geschreven in
de stijl van een Bachkoraal dat zeer langzaam en pianissimo gezongen moet worden. Op de tekst "a Tod, wie
wohl tust du", wordt met welhaast onaardse klanken de dood als troostende vriend welkom geheten.

Bögöroditsye

Dyevo

Bögöroditsye Dyevo, raduissya, Blagödatnaya
Mariye, Gospod Töboyu.
Blagöslövyenna Tyi vzhenakh,
i blagöslövyen Plod chryeva Tvöyego
yako Spassa rödila
yessi dush nashikh

Sergei Rachmaninov
Wees gegroet Maria, gij begenadigde, de Heer is
met u.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot,
want gij hebt de redder van onze zielen ter
wereld gebracht.

B6g6roditsye (letterlijk: diegene uit wie God geboren is) Dyevo (maagd), is het Orthodoxe equivalent van het
Ave Maria uit de Roomse liturgie. Het wordt beschouwd als één van de belangrijkste gebeden uit de Russischorthodoxe traditie. Het bestaat uit twee delen: bij de aankondiging van de geboorte van Jezus (Lucas 1:28)
begroet aartsengel Gabriël de maagd Maria met de woorden: Weesgegroet, gij begenadigde, de Heer is met u.
En tijdens haar bezoek aan Maria (Lucas 1:42) zegt Elisabeth tot Maria: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot, want gij hebt de redder van onze zielen ter wereld gebracht. Het gebed
wil dan ook uitdrukken hoe Maria de uitverkorene is onder alle vrouwen, en hoe haar zoon uitverkoren is als
redder van de mensheid.
Serge i Rachmaninov (1873-1943) heeft twee belangrijke
werken voor a-capeliakoor
geschreven:
de liturgie van Sint Johannes Chrysostomus (opus 31, 1910) en de Nachtwake (opus 37, 1915).
De Nachtwake, waarvan Bogoroditse Dyevo het zesde deel is, wordt als één van zijn mooiste werken beschouwd
en is opgebouwd uit teksten van de drie delen van de Russisch-orthodoxe nachtwake: vespers, matins en prima.
Dit opus was overigens één van Rachmaninov's lievelingscomposities en het was dan ook zijn wens dat deei s,
'God, laat nu uw dienaar in vrede vertrekken' tijdens zijn begrafenis zou worden uitgevoerd.

Ave Maria
Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Anton Bruclmer
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Pater noster

Giuseppe Verdi

o Padre nostro,

che ne' cieLi stai,
Santificato sia sempre il tuo no me.
E laude e grazia di ciö che ci fai
Avvenga il regno tuo siccome pone.
Questa orazion:
tua volontà si faccia
siccome in eielo, in terra in unione.

Onze Vader, die in de hemel zijt
geheiligd zij Uw Naam,
En lof en dank voor alles wat Gij doet.
Laat uw rijk tot ons komen, zoals het komt.
Dit gebed:
Uw wil geschiede,
in de hemel als op aarde.

Padre, dà oggi a noi pane,
e ti piaccia che ne perdoni li peccati nostri;
Nè cosa noi faceiam che ti dispiaceia
E che noi perdoniam tu ti dimostri

Vader, geef ons heden ons dagelijks brood,
en zou je ons onze schulden willen vergeven;
Dat we niet doen wat U zou betreuren.
En opdat wij kunnen laten zien dat wij kunnen
vergeven
wees een voorbeeld van Uw grote deugd;
zodat wij allemaal kunnen ontsnappen aan de
wrede vijand.

Esempio a noi per la tua gran virtute;
Accià dal rio nemico ognun si schiostri

Divino Padre, pien d'ogni salute,
ancor ei guarda dalla tentazione,
Dell 'infernal nemico e sue ferute.

Hemelse vader, vol van genade,
leid ons niet in verzoeking
van de helse vijand en zijn vallen.

Sf che a te facciamo orazione,
Che meritiam tue grazia,
e il regno vostro aposseder veniam con divozione.
Preghiamti, Re di glorie e Signor nostro,
Che tu ei guardi da dolore
e fitta la mente in te
col volto prostro.
Amen.

Als wij bidden tot u,
.
dat wij Uw genade verdienen,
en dat we met toewijding in Uw koninkrijk mogen
treden.
Wij bidden u, Koning van glorie en onze Heer,
Dat U ons behoedt voor pijn
en wij zetten onze gedachten op U,
met gebogen hoofd.
Amen.

Denn Er hat seinen EngeLn
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, daB
sie dich behüten auf allen deinen Wegen, daB sie
dich auf den Händen tragen und du deinen FuB
nicht an einen Stein stoûest.

Christus factus est
Christus factus est pro nobis, obediens usque ad
mortem, mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illurn. et dedit illi
nomen, quod est super omne nomen.

FeLix MendeLssohn-BarthoLdy
Want hij heeft zijn engelen bevolen, dat zij u
beschermen op al uw wegen; dat zij u op handen
dragen en gij uw voet niet zult stoten aan een
steen.

Anton Bruckner
Christus is voor ons gestorven, gehoorzaam tot
aan de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft
God hem verheven, en hem een naam gegeven die
boven alle ander namen staat.

De tekst komt uit Fil2: 8-9 en wordt traditioneel gezongen tijdens de vieringen op Witte Donderdag.

Flor Alpaerts

Benedictus Deus.
Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu
Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius
consolationis, qui consolatur nos in omni
tribulatione nostra.
Deo Gratias.

Gezegend de God en Vader van onze Heer, Jezus
Christus, de Vader van de barmhartigheid en de
God van alle vertroosting, die ons bemoedigt in al
onze verdrukking.
Wij danken God.

Uit de 2de brief van Paulus aan de Korintrnërs, 2: 3-4

Beati quorum via
Beati quorum via integra est,
qui ambulant in lege Domini.

Charles Villiers Stanford
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
I en leven naar de wet van de Heer.

De tekst komt uit Psalm 119:1

Nunc dimittis
Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciern omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam
plebis tuae IsraeL.

Gloria Patri et FiLio et Spiritui Sancto.
Sicut erat nunc et semper et in saecula
saeculorum.
Amen.

Gustav Holst
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u heeft beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding
gezien
die u bewerkt heeft ten overstaan van aLLe
volken:
een Licht dat geopenbaard wordt aan de
heidenen
en dat tot eer strekt van IsraëL,uw volle
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige
Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De tekst komt uit Lucas, 2, 29 - 32. Als Maria en Jozef Jezus aan God gaan opdragen in de Tempel, zoals de
wet van Mozes het vereist, worden ze aangesproken door de oude vrome man Sim eon. Hij neemt Jezus in de
armen en zegt het voorgaande.
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