
ALL THINGS BRIGHT AND BEAUTIFUL 

 

Componist 
 

John Rutter (Londen, 24 september 1945) is een Brits componist, organist en 
koordirigent. Hij schrijft hoofdzakelijk composities voor koren. 
 
Hij ging in Londen samen met de componist John Tavener naar de Highgate School. 
Nadien ging hij muziek studeren aan Clare College, Cambridge. Aldaar dirigeerde 
hij van 1975 tot 1979 het collegekoor en was in die functie ook organist. In 1981 
richtte hij de Cambridge Singers op, dat hij spoedig tot een van Engelands beste 
kamerkoren maakte. Rutter is verder bekend door zijn medewerking aan 
muziekuitgaven zoals Carols for Choirs (in samenwerking met David Willcocks) en 
Oxford Choral Classics. Ook richtte hij een eigen platenlabel op, Collegium Records. 
 
Hoewel hij niet religieus is, schrijft Rutter voornamelijk kerkmuziek, maar hij heeft 
ook muziek bij vertellingen gecomponeerd (muzikale fabels). Hij heeft zowel meer 
klassieke werken geschreven, zoals een Gloria, een Magnificat en een Requiem als 
werken voor de Anglicaanse liturgie, waaronder vooral anthems en een aantal 
carols. Zijn stijl is eclectisch: hij gebruikt invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse 
koortradities, met enige sporen van popmuziek en jazz. Dit laatste blijkt vooral uit 
zijn gebruik van syncopische ritmes. Het heeft hem de kritiek opgeleverd dat zijn 
composities te simplistisch en te traditioneel zouden zijn. Rutter heeft inderdaad 
bijvoorbeeld Engelse traditionals als The keel row en The willow tree 
gearrangeerd, maar hij voerde ook als een van de eerste dirigenten de 
oorspronkelijke versie voor kleine bezetting uit van Gabriel Fauré's Requiem. 

 
Achtergrond-
informatie 
 

Is een anglicaanse hymne, die ook binnen andere denominaties zekere populariteit 
geniet. De tekst van de hymne is van de hand van Cecil Frances Alexander en werd 
voor het eerst gepubliceerd in 1848, in de bundel Hymns for Little Children, die 
door haar was samengesteld. De oorspronkelijke melodie is van William Henry 
Monk. Tegenwoordig wordt de hymne ook vaak gezongen op een melodie van 
John Rutter. 

Vertaling lied 
 

Dames: 
Alle dingen helder en mooi, 
Alle wezens groot en klein, 
Alles verstandig en wonderbaarlijk, 
De Heer God heeft dit alles gemaakt. 

 

A 
Elke kleine bloem die opengaat, 
Elke kleine vogel die zingt, 



Hij maakte hun stralende kleuren, 
Hij maakte hun kleine vleugels. 

 

Allen: 
Alle dingen helder en mooi, 
Alle wezens groot en klein, 
Alles verstandig en wonderbaarlijk, 
De Heer God heeft dit alles gemaakt. 

 

Heren: 
B 
De bergentoppen die paars kleuren, 
De voorbij stromende rivier, 
De zonsondergang en de ochtend, 
Die de hemel verlichten, 

 

Dames: 
De koude wind in de winter, 
De aangename zomerzon, 

 

Allen: 
De rijpe vruchten in de tuin, - 
Hij maakte ze allemaal 

 

C 
Alle dingen helder en mooi, 
Alle wezens groot en klein, 
Alles verstandig en wonderbaarlijk, 
De Heer God heeft dit alles gemaakt. 
Hij gaf ons ogen om dit te zien, 
En lippen waarmee we kunnen vertellen, 
Hoe almachtig groot God is, 
Hij die dit alles zo goed heeft gemaakt. 

 

D 
Alle dingen helder en mooi, 
Alle wezens groot en klein, 
Alles verstandig en wonderbaarlijk, 
De Heer God heeft dit alles gemaakt. 

 

 

 


