
A Ceremony of Carols – Benjamin Britten 

This Little Babe 

This little Babe so few days old, 
Is come to rifle Satan’s fold; 
All hell doth at his presence quake, 
Though he himself for cold do shake; 
For in this weak unarmed wise 
The gates of hell he will surprise. 
 
With tears he fights and wins the field, 
His naked breast stands for a shield, 
His battering shot are babish cries, 
His arrows looks of weeping eyes, 
His martial ensigns Cold and Need, 
And feeble Flesh his warrior’s steed. 
 
His camp is pitched in a stall, 
His bulwark but a broken wall; 
The crib his trench, haystalks his stakes; 
Of shepherds he his muster makes; 
And thus, as sure his foe to wound, 
The angels’ trumps alarum sound. 
 
My soul, with Christ join thou in fight; 
Stick to the tents that he hath pight. 
Within his crib is surest ward; 
This little Babe will be thy guard. 
If thou wilt foil thy foes with joy, 
Then flit not from this heavenly Boy. 

Dit kleine Kind, pas een paar dagen oud, 
is gekomen om Satans kudde te stelen; 
De hele hel trilt bij zijn aanwezigheid, 
hoewel hij zelf rilt van de koude; 
Want op deze zwakke, ongewapende manier 
zal hij de poorten van de hel verrassen. 
 
Hij vecht met tranen en wint het veld, 
Zijn naakte borst werkt als een schild, 
Zijn beukende schoten zijn babykreten, 
Zijn pijlen de blikken van huilende ogen, 
Zijn oorlogstekens Koude en Behoefte, 
en zwak Vlees zijn strijdersros. 
 
Zijn kamp is opgeslagen in een stal, 
zijn bolwerk slechts een gebroken muur. 
De kribbe zijn loopgraaf, hooibalen zijn staken; 
Van herders maakt hij zijn appèl; 
en dus, om zeker zijn vijand te verwonden, 
Blazen de engelen het alarmsignaal. 
 
Mijn ziel, sluit je aan bij Christus in het gevecht, 
Blijf bij de tenten die hij heeft opgezet. 
In zijn kribbe is de zekerste bescherming; 
dit kleine Kind zal je bewaker zijn. 
Als je je vijanden met plezier wil afweren, 
vlucht dan niet van deze hemelse Jongen. 

 


