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ROLVERDELING 
 
Athalia, aanbidster van Baal, koningin van Juda 
en dochter van Jezebel (sopraan)  
Josabeth, vrouw van Joad (sopraan)  
Joas, koning van Juda (jongenssopraan)  
Joad, hoge priester (altus) 
Mathan, priester van Baal, voorheen een Joodse 
priester (tenor) 
Abner, kapitein van de Joodse troepen (bas)  
Koor van jonge maagden 
Koor van Israëlieten 
Koor van priesters en Levieten 
Koor van bedienden 
Koor van Sidonische priesters  

ACT ONE 

1. Air 

Josabeth 
Blooming virgins, spotless train, 
Tune to transport all your lays! 
Hail Jehovah's wond'rous reign, 
Wake the dayspring with his praise! 
Blooming virgins. . . da capo 

EERSTE AKTE 

1. Aria 

Josabeth  
Bloeiende maagden, vlekkeloze schare,  
Zingt mee om al uw liederen te laten klinken!  
Leve Jehovah's wonderbaarlijke bewind,  
Wek de dageraad met zijn lofgezang!  
Bloeiende maagden... da capo  

2. Chorus 

Young Virgins 
The rising world Jehovah crown'd 
With bright magnificence around! 
He hung the radiant orbs on high, 
And pour'd the sunbeams through the sky; 
He lent the flow'rs their lovely glow, 
And breath'd the fragrance they bestow; 
The plains with verdant charms array'd, 
And beautify'd with green the glade. 

Israelites 
Oh mortals, if around us here 
So wond'rous all his works appear, 
Ah think with awe, ye sons of men, 
How wond'rous is their author then! 

2. Koor 

Jonge maagden  
De nieuwe wereld bekroonde Jehovah  
Met schitterende pracht alom!  
Hij hing de stralende hemellichamen hoog op,  
En goot de zonnestralen door de hemel;  
Hij gaf de bloemen hun lieflijke gloed, 
En ademde de geur die ze afgeven;  
Bekleedde de vlakten met groene schoonheid,  
en verfraaide de open plekken met groen. 

Israëlieten 
O stervelingen, als rondom ons  
Al zijn werken zo wonderbaarlijk lijken, 
Ach, bedenk met ontzag, gij mensenzonen,  
Hoe wonderbaarlijk is dan hun schepper! 

3. Solo and Chorus 

Josabeth 
Tyrants would in impious throngs 
Silence His adorers' songs; 
But shall Salem's lyre and lute 
At their proud command be mute? 

3. Solo en koor  

Josabeth 
Tirannen zouden in goddeloze menigten  
Zijn aanbidders’ liederen doen zwijgen; 
Maar zullen Salem's lier en luit  
Op hun hooghartige bevel stil blijven? 



Israelites 
Tyrants, ye in vain conspire! 
Wake the lute and strike the lyre! 

Josabeth 
Why should Salem's lyre and lute 
At their proud command be mute? 

Israelites 
Wake the lute and strike the lyre! 

Israëlieten 
Tirannen, gij spant tevergeefs samen! 
Wek de luit en sla de lier aan!  

Josabeth 
Waarom zouden Salem's lier en luit 
Op hun hooghartige bevel stil moeten blijven? 

Israëlieten 
Wek de luit en sla de lier aan! 

Recitative 

Abner 
When he is in his wrath reveal'd, 
Where will the haughty lie conceal'd? 

Recitatief 

Abner  
Wanneer hij in zijn razernij wordt ontmaskerd,  
Waar zal de hooghartige leugen zich verbergen? 

4. Air & Chorus 

Abner 
When storms the proud to terrors doom, 
He forms the dark majestic scene, 
He rolls the thunder through the gloom, 
And on the whirlwind rides serene. 

Israelites  
Oh Judah, boast his matchless law, 
Pronounc'd with such tremendous awe! 
When tempests his approach proclaim'd, 
And Sinah's trembling mountain flam'd, 
All Judah then his terrors saw. 

4. Aria en koor 

Abner  
Als stormen de trotsen tot ellende verdoemen,  
Vormt hij het donker indrukwekkend toneel, 
Rolt hij de donder door de duisternis,  
En rijdt hij bedaard op de wervelwind.  

Israëlieten 
O Juda, wees trots op zijn weergaloze wet,  
Uitgesproken met zulk enorm ontzag!  
Toen stormen zijn komst verkondigden,  
En Sinaï’s bevende berg in vlammen stond,  
Zag heel Juda zijn verschrikkingen. 

Scene 2 

Enter Joad. 

Recitative 

Joad 
Your sacred songs awhile forbear, 
Our festival demands your care; 
And now no longer let your stay 
The due solemnities delay. 

Scene 2  

Opkomst van Joad.  

Recitatief 

Joad 
Onthoudt u even van uw heilige liederen,  
Onze festiviteiten vragen uw aandacht;  
En laat nu niet langer uw verblijf  
De vereiste plechtigheden vertragen. 

5. Accompagnato 

Joad 
Oh Judah, Judah, chosen seed, 
To what distress art thou decreed! 
How are thy sacred feasts profan'd, 
Thy rites with vile pollution strain'd! 
Proud Athalia's impious hand 
Sheds desolation through the land, 
Bids strange, unhallow'd altars flame, 
And proudly braves Jehovah's name. 

5. Accompagnato 

Joad  
O Juda, Juda, uitverkoren zaad,  
Tot welk leed zijt gij veroordeeld!  
Hoe zijn uw heilige feesten ontheiligd,  
Uw rituelen door slinkse vervuiling verstoord!  
Trotse Athalia’s goddeloze hand  
Stort troosteloosheid over het land,  
Biedt onbekende, goddeloze altaren vuur,  
En trotseert arrogant Jehovah's naam.  



6. Solo and Chorus 

Joad 
Oh Lord, whom we adore, 
Shall Judah rise no more? 
Can this be thy decree. 
Hear from thy mercy seat 
The groans thy tribes repeat, 
The sighs they breathe to thee. 

Israelites 
Hear from thy mercy seat, 
The groans thy tribes repeat, 
The sighs they breathe to thee. 

6. Solo and Chorus 

Joad 
O Heer, die wij aanbidden,  
Zal Juda niet meer verrijzen?  
Kan dit uw besluit zijn? 
Hoor vanaf uw genadige zetel 
De kreunen die uw stammen herhalen,  
De zuchten die ze naar u ademen.  

Israëli's  
Hoor vanaf uw genadige zetel, 
Het onophoudelijk kreunen van uw volk,  
De zuchten die ze naar u slaken.  

Scene 3 

Athalia and Chorus of Attendants. 

Scèverne 3 
 
Athalia en koor van bedienden. 

7. Accompagnato 

Athalia (starting out of a slumber) 
What scenes of horror round me rise! 
I shake, I faint, with dire surprise! 
Is sleep, that frees the wretch from woe, 
To majesty alone a foe? 

Enter Abner and Mathan. 

Recitative 

Athalia 
Oh Mathan, aid me to control 
The wild confusion of my soul! 

Mathan 
Why shrinks that mighty soul with fear? 
What cares, what danger can be near? 

Athalia 
E'en now, as I was sunk in deep repose, 
My mother's awful form before me rose; 
But ah! she chill'd my soul with fear, 
For thus she thunder'd in my ear: 

7. Accompagnato  

Athalia (ontwakend uit een sluimer)  
Welke gruweltonelen ontstaan rond mij! 
Ik schud, val flauw, van vreselijke verrassing!  
Is slaap, die stakkers bevrijdt van ellende,  
Alleen voor Majesteit een vijand?  

Opkomst van Abner en Mathan. 

Recitatief 

Athalia  
O Mathan, help mij te beheersen 
De wilde verwarring van mijn ziel!  

Mathan  
Waarom krimpt die machtige ziel van angst?  
Welke zorgen, welk gevaar kan nabij zijn?  

Athalia  
Zelfs nu, toen ik in diepe rust was verzonken, 
Verrees mijn moeder’s akelige gestalte voor me; 
Maar ach! Zij maakte mijn ziel koud van angst,  
Want aldus tierde zij in mijn oor:  

8. Accompagnato 

Athalia 
Oh Athalia, tremble at thy fate! 
For Judah's God pursues thee with His hate, 
And will with unrelenting wrath this day 
Set all His terrors round thee in array. 

8. Accompagnato  

Athalia 
O Athalia, beef om uw lot! 
Want Juda's God vervolgt u met Zijn haat,  
En zal vandaag met niet aflatende toorn 
U met al Zijn gruwelen omgeven. 

  



9. Chorus of Attendants and Sidonian Priests 

The gods, who chosen blessings shed 
On majesty's anointed head, 
For thee their care will still employ, 
And brighten all thy fears to joy. 

Recitative 

Athalia 
Her form at this began to fade, 
And seem'd dissolving into shade. 
In waking starts I vainly press'd 
To clasp her to my panting breast: 
She, pale, from my embrace withdrew, 
And bleeding limbs lay mangled in my view; 
The horrid carnage dogs contending tore, 
And drank with dreadful thirst the floating gore. 

9. Koor van bedienden en Sidonische priesters  

De goden, die uitgelezen zegeningen storten 
Over Majesteit’s gezalfde hoofd,  
Voor u zal hun zorg nog steeds gelden ,  
En al uw angsten verlichten tot vreugde. 

Recitatief 

Athalia  
Haar vorm begon hierna te vervagen,  
En scheen op te lossen in schaduw.  
Bij het wakker schrikken haaste ik tevergeefs 
Om haar aan mijn hijgende borst te drukken: 
Zij, bleek, trok zich terug uit mijn greep,  
Bloedende ledematen lagen gehavend voor me; 
De akelige bloedhonden scheurden om strijd,  
En dronken met akelige dorst ‘t stollende bloed. 

10. Chorus of Attendants and Sidonian Priests 

Cheer her, Oh Baal, with a soft serene, 
And in thy votary protect the queen! 

10. Koor van bedienden en Sidonische priesters  

Juich haar toe, O Baal, met een serene rust,  
En in uw aanbidster bescherm de koningin! 

Recitative 

Athalia 
Amidst these horrors that my soul dismay'd, 
A youth I saw in shining robes array'd, 
Such as the priests of Judah wear, 
When they for solemn pomp prepare. 
His lovely form and winning smile 
Suspended all my fears awhile. 
But as the young barbarian I caress'd, 
He plung'd a dagger deep within my breast. 
No efforts could the blow repel, 
I shriek'd, I fainted, and I fell. 

Mathan 
Great queen, be calm! These fears I deem 
The birth of a delusive dream. 
Let harmony breathe soft around, 
For sadness ceases at the sound. 

Recitatief 

Athalia 
Tussen deze gruwelen die mijn ziel ontzetten,  
Zag ik ‘n jongen in glanzende gewaden gehuld, 
Zoals de priesters van Juda die dragen,  
Als ze zich op plechtige praal voorbereiden.  
Zijn schoonheid en innemende glimlach 
Deden al mijn angsten voor even verdwijnen.  
Maar toen ik de jonge barbaar streelde,  
Stak hij een dolk diep in mijn borst.  
Niets kon de klap afweren,  
Ik gilde, ik bezwijmde, en ik viel.  

Mathan  
Grote koningin, wees kalm! Deze angsten zijn  
Het begin van een bedrieglijke droom.  
Laat harmonie zacht rondom u klinken,  
Want droefheid stopt bij dat geluid.  

11. Air 

Mathan 
Gentle airs, melodious strains! 
Call for raptures out of woe, 
Lull the regal mourner’s pains, 
Sweetly soothe her as you flow. 
Gentle airs. . . da capo 

11. Aria 

Mathan 
Zachte aria’s, melodieuze passages!  
Roepen verrrukking op na verdriet,  
Sussen de pijn van de koninklijke rouwende, 
Kalmeren haar zachtjes terwijl jullie klinken.  
Zachte aria’s ... da capo 

  



12. Air 

Athalia 
Softest sounds no more can ease me, 
Heav'n a weight of woe decrees me, 
Horrors all my hopes destroy. 
Whilst such rising torments grieve me, 
Tuneful strains can ne'er relieve me, 
Vain is the voice of joy. 

Recitative 

Mathan 
Swift to the temple let us fly, to know 
What mansion hides this youthful foe. 

Abner 
I'll haste the pontiff to prepare 
For this black storm of wild despair. 

12. Aria 

Athalia  
De zachtste geluiden ontspannen mij niet meer, 
De hemel legt me een zware rampspoed op, 
Verschrikkingen vernietigen al mijn hoop.  
Zolang zulke stijgende kwellingen me verdrieten,  
Kan melodieuze muziek me nooit verlichten, 
Vergeefs is de stem van vreugde. 

Recitatief 

Mathan  
Snellen we naar de tempel, om uit te zoeken  
Welk huis deze jeugdige vijand verbergt.  

Abner  
Ik zal de hogepriester snel voorbereiden  
Op deze duistere storm van wilde wanhoop.  

13. Chorus of Attendants 

The traitor, if you there descry, 
Oh, let him by the altar die. 

13. Koor van bedienden  

Als u die verrader daar bespeurt,  
O, laat hem dan bij het altaar sterven.  

Scene 4 

Joad, Josabeth, Chorus, and to them Abner. 

Scène 4 

Joad, Josabeth, koor, en bij hen Abner. 

Recitative 

Joad 
My Josabeth, the grateful time appears 
To bid dejected Judah end her fears. 

Josabeth 
Oh tell the people, as I oft have craved, 
How I from death the royal infant sav'd. 

Enter Abner. 

Abner 
Priest of the living God, with anxious heart 
Proud Athalia's purpose I impart. 
With vengeful haste she marches here, 
To brave the God whom we revere. 
She says this pile conceals a youthful foe, 
Whose fall, she means, shall end her jealous 
woe. 

Josabeth 
Oh, killing shock of unexpected pain! 
Oh, innocence, my tender care in vain! 
Must I at last my cherish'd joys forgo, 
And drink, alas, this bitter cup of woe! 

Recitatief 

Joad 
Mijn Josabeth, het dankbare moment nadert  
Dat het bedrukte Juda niet meer bang hoeft zijn.  

Josabeth  
O vertel de mensen, zoals ik vaak heb verlangd, 
Hoe ik het koninklijke kind van de dood redde.  

Opkomst Abner.  

Abner 
Priester van de levende God, met angstig hart  
Verkondig ik u het doel van de trotse Athalia.  
Vol wraaklust marcheert ze snel hierheen,  
Om de God te trotseren die wij vereren.  
Ze zegt: deze menigte verbergt een jonge vijand, 
Wiens val, denkt ze, haar jaloerse pijn zal doen 
stoppen.  

Josabeth  
O, dodelijke schok van onverwachte pijn!  
O, onschuld, mijn tedere zorg vergeefs!  
Moet ik eindelijk mijn geliefde vreugden missen,  
En helaas, deze bittere beker van smart drinken! 



14. Air 

Josabeth 
Faithful cares in vain extended, 
Lovely hopes for ever ended, 
Beamy dawn of joy, farewell! 
Gentle death, at last reveal me, 
For the cruel woes that grieve me, 
Thou alone canst now repel! 
Faithful cares. . . da capo 

14. Aria 

Josabeth  
Trouwe zorgen vergeefs gegeven,  
Prettige verwachtingen voorgoed ten einde,  
Stralende dageraad van vreugde, vaarwel! 
Zachte dood, laat u eindelijk aan mij zien,  
Want de wrede ellende die mij bedroeft,  
Kunt gij alleen nu verdrijven! 
Trouwe zorgen.... da capo 

Recitative 

Abner 
Oh cease, fair princess, to indulge your woe; 
No mortal to your son can prove a foe. 

Joad 
This grief, Oh Josabeth, degrades your soul; 
Can God no longer Judah's foe control? 
I trust he will his gracious care employ, 
To make us close this festival with joy. 

Recitatief 

Abner 
O geef niet, schone prinses, toe aan uw verdriet;  
Geen sterveling zal uw zoon een vijand blijken. 

Joad 
Dit verdriet, O Josabeth, vernedert uw ziel;  
Kan God Juda's vijand niet langer beheersen?  
Ik hoop dat hij zijn genadige zorg zal gebruiken,  
Om ons dit feest met vreugde te laten afsluiten. 

15. Air & Chorus 

Joad 
Gloomy tyrants, we disdain 
All the terrors you intend. 
All your fury will be vain, 
And in low confusion end! 

Israelites 
Hallelujah! Hallelujah! 

15. Aria en Koor 

Joad 
Duistere tirannen, we minachten 
Alle verschrikkingen die u beschikt.  
Al uw woede zal vergeefs zijn 
En in valse verwarring eindigen!  

Israëlieten  
Halleluja! Halleluja! 

16. Chorus 

Gloria 

16. Koor 

Gloria 

  



ACT TWO 

Scene 1 
The Temple. Joas, Joad, Josabeth, Abner, Priests 
and Levites. 

TWEEDE AKTE 

Scène 1  
De tempel. Joas, Joad, Josabeth, Abner, priesters 
en Levieten. 

17. Solo and Chorus 

Priests, Levites and Israelites 
The mighty pow'r in whom we trust, 
Is ever to his promise just; 
He makes this sacred day appear 
The pledge of a propitious year. 

Joad 
He bids the circling season shine, 
Recalls the olive and the wine, 
With blooming plenty loads the plain, 
And crowns the fields with golden grain. 

Priests, Levites and Israelites 
Give glory to His awful name, 
Let ev'ry voice His praise proclaim! 

17. Solo en koor 

Priesters, Levieten en Israëlieten 
De geweldige macht op wie wij vertrouwen, 
Is steeds getrouw aan zijn belofte;  
Hij maakt dat deze heilige dag lijkt 
De voorbode van een gunstig jaar.  

Joad 
Hij geeft de omloop der seizoenen glans,  
Brengt de olijf en de wijn terug,  
Met bloeiende overvloed vult hij de vlakte,  
En kroont de velden met gouden graan. 

Priesters, Levieten en Israëlieten 
Bewijs eer aan Zijn geduchte naam,  
Laat elke stem zijn lof verkondigen!  

18. Air 

Josabeth 
Through the land so lovely blooming, 
Nature all her charms assuming, 
Wakes the soul to cheerful praise. 
Verdant scenes around us rising, 
Each delighted sense surprising, 
Softly crown the circling days. 
Through the land. . . da capo 

18. Aria 

Josabeth 
Door het land dat zo lieflijk bloeit, 
Roept de natuur door al haar charmes,  
De ziel op tot vrolijke lofprijzing.  
Groene decors die rondom ons verrijzen,  
Alle opgetogen zintuigen verrassend,  
Bekronen zacht de cyclus der dagen.  
Door het land... da capo 

Recitative 

Abner 
Ah, were this land from proud oppression freed, 
Judea would be bless'd indeed! 

Joad 
Oh Abner, wert thou certain that the sword 
Had not destroy'd the race by thee deplor'd, 
Did one dear branch of that great stem remain: 
Wouldst thou, Oh Abner, then his cause 
maintain? 

Recitatief 

Abner 
Ach, ware dit land vrij van zware onderdrukking,  
Dan zou Judea waarlijk gezegend zijn!  

Joad  
O Abner, waart gij zeker dat het zwaard  
Het door u betreurde volk niet had vernietigd,  
Ware één geliefde tak van die grote stam over:  
Zoudt gij, o Abner, dan zijn zaak nog steunen? 

19. Air 

Abner 
Ah, canst thou but prove me! 
To vengeance I spring, 
No terrors shall move me, 
I'll fall for my king. 
But whilst you relieve me 
Awhile from my pain, 

19. Aria 

Abner 
Ach, kondet gij het me maar bewijzen! 
Ten wrake zal ik opspringen, 
Geen verschrikkingen zullen mij raken, 
Ik zal sneuvelen voor mijn koning.  
Maar terwijl u mij voor even  
Van mijn pijn verlicht, 



I fear you deceive me 
With joys that are vain. 
Ah, canst thou. . . da capo 

Vrees ik dat u me bedriegt 
Met ijdele vreugden.  
Ach, kondet gij... da capo 

Recitative 

Joad 
Thou dost the ardour that I wish display; 
Revisit me before the close of day. 
See, see, the proud imperious queen 
Approaches with a glaring mien! 

Recitatief 

Joad  
Gij deed de bezieling die ik wens te tonen;  
In mij terugkeren vóór het eind van de dag. 
Ziet, ziet, de trotse heerszuchtige koningin  
Nadert met een woedende houding!  

Scene 2 

Enter Athalia. 

Athalia 
Confusion to my thoughts, my eyes have view'd 
My dreadful vision in this place renew'd! 
Through all my veins the chilling horrors run. 
Say, Josabeth, is this fair youth thy son? 

Josabeth 
Though much he merits my fond love, yet he 
Is not indebted for his birth to me. 

Athalia 
Who is thy father? Let his name be known! 

Josabeth 
He has no father but kind Heav'n alone. 

Athalia 
Why so officious does thy zeal appear? 
I mean the answer from his lips to hear. 
How art thou call'd? 

Joas 
Eliakim. 

Athalia 
Unfold 
Thy father's name! 

Joas 
In me, alas, behold 
An orphan, cast by providence, and ne'er 
As yet acquainted who his parents were. 

Athalia 
Give me to understand whose tender cares 
Sustain'd and rear'd thee in thy infant years? 

Scène 2  

Opkomst Athalia. 

Athalia  
Verwarring in mijn gedachten, mijn ogen zagen 
Mijn angstwekkend visioen alhier opnieuw!  
Al mijn aderen zijn vervuld van ijselijke angsten,  
Zeg, Josabeth, is deze schone jongen uw zoon?  

Josabeth  
Hoezeer hij mijn tedere liefde ook verdient, toch 
Dankt hij zijn geboorte niet aan mij.  

Athalia 
Wie is uw vader? Maakt zijn naam bekend!  

Josabeth  
Hij heeft geen vader dan alleen de lieve hemel.  

Athalia  
Waarom lijkt uw enthousiasme zo opdringerig? 
Ik wil het antwoord van zijn lippen horen.  
Hoe wordt gij genoemd?  

Joas 
Eliakim.  

Athalia  
Onthult  
Uw vaders naam! 

Joas  
In mij, helaas, aanschouw 
Een wees, verworpen door het lot, en die  
Nooit geweten heeft wie zijn ouders waren.  

Athalia 
Laat mij begrijpen wiens tedere zorgen 
U steunden en opvoedden in uw kinderjaren? 

  



20. Air 

Joas 
Will God, whose mercies ever flow, 
Expose his children's youth to woe? 
The little birds his bounty taste, 
All nature with his gifts are grac'd. 
Each day his care I implore, 
He feeds me from his altar's store. 

20. Aria  

Joas 
Zal God, wiens barmhartigheid immer stroomt, 
Zijns kinderens jeugd blootstellen aan ellende?  
De kleine vogels proeven van zijn gulheid,  
Heel de natuur is met zijn gaven gezegend.  
Elke dag zijn smeek ik om zijn zorg,  
Hij voedt me uit zijns altaars voorraad. 

Recitative 

Athalia 
'Tis my intention, lovely youth, that you 
A scene more suited to your worth shall view; 
You to the palace shall this day repair, 
And live consigned to Athalia's care.  

Jozas 
Shall I behold the God by whom I'm bless'd 
Profan'd by you with rites that I detest? 

Athalia 
Princess, in discipline you much excel; 
Whate'er you dictate he remembers well. 
But be assured that one revolving hour 
Shall snatch your learned pupil from your pow'r. 

Recitatief 

Athalia 
‘t Is mijn voornemen, lieve jongen, dat gij 
Een omgeving zult zien die u waardiger is;  
Gij zult vandaag naar het paleis terugkeren,  
En leven toevertrouwd aan Athalia’s zorg. 

Joas  
Zal ik de God zien door wie ik ben gezegend 
Door u geschonden met rituelen die ik veracht?  

Athalia  
Prinses, in discipline munt u bijzonder uit;  
Wat ook u voorschrijft hij onthoudt het goed.  
Maar wees verzekerd dat nog binnen het uur 
Uw knappe leerling verlost wordt van uw macht.  

31. Air 

Athalia 
My vengeance awakes me, 
Compassion forsakes me, 
All softness and mercy away! 
My foes with confusion 
Shall find their illusion 
And tremble before me today. 
My vengeance awakes me. . . da capo 

Exit Athalia. 

31. Aria 

Athalia  
Mijn wraak wekt me, 
Meededogen verlaat me,  
Alle zachtheid en genade weg!  
Mijn vijanden in verwarring  
Zullen hun illusie vinden 
En sidderen voor mij vandaag.  
Mijn wraak wekt me. . . da capo  

Afgang Athalia. 

22. Duet 

Josabeth 
My spirits fail, I faint, I die! 

Joas 
Ah, why? 

Josabeth 
The grave shall hide my head! 

Joas 
Is hope for ever fled? 

22. Duet  

Josabeth  
Mijn geestkracht faalt, ik val flauw, ik sterf!  

Joas 
Ach, waarom?  

Josabeth  
Het graf zal mijn hoofd verbergen!  

Joas 
Is hoop voorgoed gevlucht? 



Josabeth 
My grief's too great to bear, 
For thee sorrows rend me. 

Joas 
Kind Heav'n will defend me. 

Josabeth 
Thy ardours affect me. 

Joas 
He sure will protect me. 

Josabeth 
Whate'er this tyrant may decree, 
Oh God, I place my trust in thee! 

Josabeth  
Mijn verdriet is te groot om te dragen,  
Smarten wegens u verscheuren mij.  

Joas 
De goede Hemel zal mij beschermen.  

Josabeth  
Uw hartstocht raakt me.  

Joas  
Hij zal zeker me beschermen.  

Josabeth 
Wat deze tiran ook moge besluiten, 
O God, ik vertrouw op u!  

Scene 3 

Re-enter to them Joad, Chorus of Young Virgins, 
and Chorus of Priests and Levites. 

Scene 3 

Hernieuwde opkomst van Joad, koor van jonge 
maagden, en koor van priesters en Levieten. 

Recitative 

Joad 
Dear Josabeth, I trembled whilst my woe 
Did in its first emotions wildly flow; 
But when at last thou didst the pang control, 
My fading joy re-kindled in my soul. 

Recitatief 

Joad  
Lieve Josabeth, ik beefde terwijl mijn verdriet 
Door de eerste emoties heftig stroomde;  
Maar toen gij eindelijk de pijn deed bedaren,  
Ontstak mijn tanende vreugde weer in mijn ziel. 

23. Duet 

Joad 
Cease thy anguish, smile once more, 
Let thy tears no longer flow! 
Judah's God, whom we adore, 
Soon to joy will change thy woe. 

Josabeth 
All his mercies I review, 
Gladly with a grateful heart, 
And I trust he will renew 
Blessings he did once impart. 

Both 
Whate'er this tyrant may decree, 
Returning joys we soon shall see. 

23. Duet 

Joad  
Staakt uw doodsangst, glimlach weer,  
Laat uw tranen niet langer stromen!  
Juda's God, die wij aanbidden,  
Zal spoedig uw leed in vreugde veranderen.  

Josabeth  
Al zijn genades overdenk ik,  
Graag met een dankbaar hart,  
En ik vertrouw dat hij de zegeningen 
Die hij eens toebedeelde zal hernieuwen.  

Beiden  
Wat deze tiran ook moge besluiten, 
We zullen spoedig weer vreugde zien. 

Recitative 

Abner 
Joad, ere day has ended half his race, 
Again expect me in this sacred place. 

Recitatief 

Abner  
Joad, voordat er een halve dag om is,  
Zul je me op deze heilige plaats terugzien.  

  



24. Chorus 

Young Virgins 
The clouded scene begins to clear, 
And joys in gentle trains appear. 

Priests and Levites 
When crimes aloud for vengeance call, 
The guilty will be doomed to fall. 

Tutti 
Rejoice, Oh Judah, in thy God, 
The proud alone shall feel his rod! 
Whilst blessings, with a mild decree, 
His mercy now prepares for thee. 

24. Koor  

Jonge maagden  
Het bewolkte tafereel begint op te klaren,  
En vreugden verschijnen in milde stoeten. 

Priesters en Levieten  
Als misdaden luid om wraak roepen,  
Zijn de schuldigen gedoemd te vallen.  

Tutti  
Verheug u, O Juda, over uw God,  
Slechts de trotse zal zijn staf zal voelen!  
Terwijl zegeningen, met een zacht bevel,  
Door zijn genade voor u worden bereid. 

  



ACT THREE 

Scene 1 

Joad, Joas, Josabeth, Chorus of Young Virgins, 
Chorus of Priests and Levites. 

DERDE AKTE 

Scene 1 

Joad, Joas, Josabeth, koor van jonge maagden, 
koor van priesters en Levieten. 

25. Accompagnato 

Joad 
What sacred horrors shake my breast! 
Ah, 'tis the pow'r divine confess'd! 
Who can his energy control? 
He comes, he comes, and fires my soul! 

25. Accompagnato 

Joad  
Welke heilige gruwelen schokken mijn hart!  
Ach, ‘t is de goddelijke macht die wij belijden! 
Wie kan zijn energie in toom houden?  
Hij komt, hij komt, en ontbrandt mijn ziel! 

26. Chorus of Virgins, Priests and Levites 

Unfold, great seer, what Heav'n imparts, 
And speak glad tidings to our hearts! 

26. Koor van maagden, priesters en Levieten  

Ontvouw, grote ziener, wat de hemel toedeelt,  
En breng blijde boodschappen aan onze harten! 

27. Accompagnato 

Joad 
Let harmony breathe soft around, 
And aid my raptures with the sound! 

27. Accompagnato 

Joad 
Laat harmonie alom zachtjes klinken,  
En mijn verrukking versterken door het geluid! 

28. Solo and Chorus 

Joad 
Jerusalem, thou shalt no more 
A tyrant's guilty reign deplore; 
No longer with dejected brow 
Shall solitary sit as now. 
Her fury soon shall cease to grieve thee, 
Destin'd vengeance swiftly flies! 
Heav'n itself will now relieve me! 
See, she falls, she bleeds, she dies! 

Virgins, Priests and Levites 
Oh shining mercy, gracious pow'r 
That aids us in the needful hour! 

28. Solo en koor 

Joad  
Jeruzalem, gij zult niet langer  
Een tiran’s schuldige bewind betreuren;  
Niet langer met neergeslagen ogen 
Zult gij eenzaam zijn zoals nu. 
Haar woede zal u spoedig niet meer kwellen,  
Bedoelde wraak vervliegt snel! 
De hemel zelf zal me nu bevrijden!  
Ziet, ze valt, ze bloedt, ze sterft!  

Maagden, priesters en Levieten 
O stralende genade, barmhartige macht  
Die ons bijstaat in tijden van nood! 

Recitative 

Joad 
Eliakim 

Joas 
My father! 

Joad 
Let me know: 
Should Heav'n on thee a diadem bestow, 
What reign of Judah's kings wouldst thou that 
day  
Choose for the model of thy future sway? 

Recitatief  

Joad  
Eliakim 

Joas  
Mijn vader! 

Joad 
Laat me weten: 
Als de Hemel u een kroon zou schenken,  
Welke regering van Juda’s koningen zoudt gij die 
dag  
Kiezen als model voor uw komende bewind? 



Joas 
Should God such glory for my lot ordain, 
Like righteous David I would wish to reign. 

Joad 
Oh Joas, Oh my king, thus low to thee 
I pay the homage of my bended knee! 

Joas 
Is this reality, or kind deceit? 
Ah, can I see my father at my feet? 

Josabeth 
Ye sacred bands, who serve the God of truth, 
Revere your sov'reign in that royal youth! 

Joas  
Zou God zulke eer als mijn lot bestemmen,  
Als de rechtvaardige David zou ik willen regeren.  

Joad  
O Joas, O mijn koning, zo laag aan u 
Bewijs ik de eer van mijn knieval!  

Joas 
Is dit werkelijkheid, of vriendelijk bedrog?  
Ach, kan ik mijn vader zien aan mijn voeten? 

Josabeth  
Gij heilige scharen, die de God van waarheid 
dienen, Eert uw vorst in dat koningskind! 

29. Chorus of Virgins, Priests and Levites 

With firm united hearts, we all 
Will conquer in his cause, or fall! 

29. Koor van de maagden, priesters en Levieten  

Met vast verenigde harten, zullen wij allen 
Voor zijn zaak overwinnen, of sterven!  

Scene 2 

Enter Mathan. 

Scene 2  

Opkomst Mathan.  

Recitative 

Mathan 
Oh princess, I approach thee to declare 
How much thy welfare is my care. 

Josabeth 
What means, proud Mathan, thy intrusion here? 
Has Heav'n no vengeance for thy crimes to fear? 

Mathan 
Fair Josabeth, though you insult me so, 
Trust me, in Mathan you behold no foe! 

Recitatief 

Mathan 
O prinses, ik nader u om te verklaren  
Hoezeer uw welzijn mij ter harte gaat. 

Josabeth  
Wat betekent, trotse Mathan, uw inbreuk hier? 
Vreest de Hemel geen wraak om uw misdaden?  

Mathan 
Schone Josabeth, hoewel u me erg beledigt, 
Geloof me, in Mathan ziet u geen vijand! 

30. Air 

Josabeth 
Soothing tyrant, falsely smiling, 
Virtue's foes I ne'er shall fear; 
Flatt'ring sounds and looks beguiling 
Lose their artful meaning here. 
Go, thou vain deceiver, go, 
Alike to me a friend or foe! 

30. Aria 

Josabeth 
Troostende tiran, valselijk glimlachend,  
Vijanden van de deugd zal ik nimmer vrezen;  
Vleiende klanken en een verleidelijk uiterlijk 
Verliezen hier hun listige betekenis.  
Ga, gij ijdele bedrieger, ga,  
Voor mij om het even als vriend of vijand!  

Scene 3 

Re-enter Joad. 

Scène 3 

Hernieuwde opkomst Joad. 

Recitative 

Joad 
Apostate priest! How canst thou dare 
To violate this house of pray'r? 

Recitatief  

Joad 
Afvallige priester! Hoe waagt gij het  
Dit gebedshuis te schenden? 



Mathan 
Joad, I scorn thy proud insulting mien; 
Prepare to answer thy offended queen! 

Mathan 
Joad, ik haat uw verwaande grievende gedrag; 
Zijt bereid uw beledigde vorstin te antwoorden.  

Scene 4 

Recitative  
Enter Athalia, Abner and Chorus of Sidonian 
Priests. 

Scene 5 

Athalia 
Oh bold seducer, art thou there? 
Where is the youth, inform me, where? 

Joad 
Ye priests, the youth before her bring! 
Proud woman, there, behold our king! 

Scène 4  

Recitatief 
Opkomst Athalia, Abner en koor van Sidonische 
priesters.  

Scène 5 

Athalia 
O stoutmoedige verleider, zijt gij daar?  
Waar is de jongeling, zeg het me, waar?  

Joad  
Gij priesters, leid de jongeling voor haar!  
Trotse vrouwe, daar, aanschouw onze koning! 

31. Solo and Chorus 

Virgins, Priests and Levites 
Around let acclamations ring: 
Hail, royal youth, hail royal youth, 
Long live the king! 

Joad 
Reviving Judah shall no more 
Detested images adore; 
We'll purge with a reforming hand 
Idolatry from out the land. 
May God, from whom all mercies spring, 
Bless the true church, and save the king! 

Virgins, Priests and Levites 
Bless the true church, and save the king! 

Recitative 

Athalia 
Oh, treason, treason, impious scene! 
Abner, avenge thy injur'd queen! 

Joad 
Great chief, behold thy royal Joas there, 
Preserv'd by Josabeth's successful care! 
Thy dauntless loyalty of soul I know, 
Thou canst not be to David's race a foe. 

Abner 
Does Heav'n this blessing then at last accord? 
Oh royal Joas, Oh my honour'd Lord! 

31. Solo en koor  

Maagden, priesters en Levieten  
Laat alom toejuichingen klinken:  
Heil, koningskind, heil koningskind,  
Lang leve de koning!  

Joad  
Herrijzend Juda zal niet langer  
Verachte beelden aanbidden;  
We zullen met hervormende hand  
Het land zuiveren van afgoderij.  
Moge God, van wie alle barmhartigheid komt,  
De ware kerk zegenen, en de koning bewaren!  

Maagden, priesters en Levieten  
Zegen de ware kerk, en bewaar de koning! 

Recitatief 

Athalia  
O, verraad, verraad, goddeloos gebeuren!  
Abner, wreekt uw gekwetste koningin! 

Joad  
Grote leider, ziet uw koninklijke Joas daar,  
Behouden door Josabeth’s geslaagde zorg!  
Uw moedige trouwheid van geest ken ik,  
Gij kunt geen vijand zijn van Davids volk.  

Abner  
Stemt de Hemel eindelijk in met deze zegen? 
O koninklijke Joas, O mijn vereerde Heer! 

  



32. Air 

Abner 
Oppression, no longer I dread thee, 
Thy terrors, proud queen, I despise! 
Thy crimes to confusion have led thee, 
And Judah triumphant shall rise! 

32. Aria 

Abner  
Onderdrukking, niet langer vrees ik u,  
Uw verschrikkingen, trotse koningin, veracht ik!  
Uw misdaden hebben u in verwarring gebracht,  
En Juda zal triomferend opstaan!  

Recitative 

Athalia 
Where I am? Furies, wild despair! 
Where are my guards, my vassals, where? 
Mathan, invoke thy God to shed 
His vengeance on each rebel's head! 

Mathan 
He hears no more, our hopes are past, 
The Hebrews' God prevails at last! 
Alas, alas, my broken vow, 
His dreadful hand is on me now! 

Recitatief  

Athalia  
Waar ben ik? Woede, wilde wanhoop!  
Waar zijn mijn wachters, mijn vazallen, waar? 
Mathan, roep uw God aan om Zijn wraak 
Uit te storten over het hoofd van iedere rebel!  

Mathan  
Hij hoort niet meer, onze hoop is voorbij,  
De God van de Joden zegeviert eindelijk!  
Helaas, helaas, mijn gebroken gelofte, 
Zijn verschrikkelijke hand ligt nu op mij!  

33. Air 

Mathan 
Hark! His thunders round me roll, 
His angry, awful frowns I see, 
His arrows wound my trembling soul: 
Is no more mercy left for me? 
Ah no, he now denies to save. 
Open, Oh earth, and be my grave! 

33. Aria 

Mathan 
Hoort! Zijn donderslagen rollen langs me heen,  
Zijn boze, akelige blikken zie ik,  
Zijn pijlen verwonden mijn bevende ziel:  
Is er geen genade meer over voor mij? 
Ach nee, hij weigert nu mij te sparen.  
Open u, O aarde, en wees mijn graf! 

Recitative 

Joad 
Yes, proud apostate, thou shalt fall, 
Thy crimes aloud for vengeance call! 

Athalia 
I see all hopes, all succours fail, 
And Judah's God will now prevail; 
I see my death this day decreed, 
But, traitors, I can dare to bleed. 
Let Jezebel's great soul my bosom fill, 
And ev'n in death, proud priest, I'll triumph still. 

Recitatief 

Joad 
Ja, verwaande afvallige, gij zult sneuvelen, 
Uw misdaden roepen luid om wraak!  

Athalia  
Ik zie alle hoop, alle hulp mislukken,  
En Juda's God zal nu zegevieren;  
Ik zie dat mijn dood vandaag is beschikt,  
Maar, verraders, ik durf te bloeden.  
Laat Jezebels grote ziel mijn borst vervullen,  
En zelfs in de dood, trotse priester, zal ik nog 
zegevieren.  

34. Air 

Athalia 
To darkness eternal 
And horrors infernal 
Undaunted I'll hasten away. 
Oh tyrants, your treason 
Shall in the due season 
Weep blood for this barbarous day. 

34. Aria 

Athalia 
Naar eeuwige duisternis  
En helse verschrikkingen  
Onverschrokken spoed ik me weg.  
O tirannen, uw verraad  
Zal te zijner tijd  
Bloed wenen om deze barbaarse dag.  



Scene the last 

Joas, Joad, Josabeth, Abner and Chorus. 

Laatste scene 

Joas, Joad, Josabeth, Abner en koor. 

Recitative 

Joad 
Now, Josabeth, thy fears are o'er. 

Josabeth 
Bless'd be his name, whom we adore.  

Recitatief 

Joad  
Josabeth, uw angsten zijn nu voorbij. 

Josabeth  
Gezegend is zijn naam, die wij aanbidden. 

35. Duet 

Joad 
Joys, in gentle trains appearing, 
Heav'n does to my fair impart; 
And, to make them more endearing, 
I shall share them with my heart! 

Josabeth 
Softest joys would but deceive me, 
Hadst thou not thy happy part; 
Oh my dearest lord, believe me, 
Thou shalt share them with my heart. 

Both 
I shall/Thou shallt share them with my/thy heart. 

35. Duet  

Joad  
Vreugden, in milde stoeten verschijnend,  
Geeft de Hemel aan mijn lieftallige;  
En, om ze nog dierbaarder te maken,  
Zal ik ze delen met mijn hart!  

Josabeth  
De zachtste vreugden zouden mij nog ontgaan, 
Als gij daar niet uw blije aandeel in had;  
O mijn geliefde heer, geloof me, 
Gij zult hen delen met mijn hart. 

Beiden 
Ik zal/ Gij zult hen delen met mijn/uw hart.  

Recitative 

Abner 
Rejoice, Oh Judah, this triumphant day! 
Let all the goodness of our God display, 
Whose mercies to the wond'ring world declare 
His chosen people are his chosen care. 

Recitatief 

Abner  
Verheug u, O Juda, om deze triomfantelijke dag!  
Laat alle goedheid van onze God tonen,  
Wiens barmhartigheid aan de wereld verklaren  
Dat zijn uitverkoren volk zijn verkozen zorg is.  

36. Chorus of Virgins, Priests, Levites, Israelites 

Give glory to His awful name, 
Let ev'ry voice His praise proclaim! 

 
 

36. Koor van de maagden, priesters, Levieten, 
Israëlieten 
Bewijs eer aan Zijn geduchte naam, 
Laat elke stem zijn lof verkondigen! 
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