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NABUCCO                                                                                            Verdi
Akte I, scene 1                                                                                                      Lied 1             

Jerusalem, deel 1, in de tempel van Salomon 587 v.Chr

Koor van Hebreeuwen en Leviten
Tutti 
Gli arredi festivi giù cadano infranti,
il popol di Giuda di lutto s'ammanti!
Ministro dell' ira del Nume sdegnato
il rege d'Assiria su noi già plombo!
Di barbare schiere l'atroce ululato
nel santo delubro del Nume tuonò!

Leviten
B
I candidi veli, fanciulle, squarciate,
le supplici braccia gridando levate;
d'un labbro innocente la viva preghiera 
e grato profumo che sale al signor. 
Pregate, fanciulle!... Per voi della fiera 
nemica falange sia nullo il furor! 

(Allen gooien zich ter aarde)

Maagden S/A
Gran nume, che voli sull'ale dei venti, 
che il folgor sprigioni dai nembi 
frementi, disperdi, 
distruggi d'Assiria le schiere, 
di David la figlia ritorna al gioir! 
Peccammo!... 
Ma in cielo le nostre preghiere ottengan 
pietade, perdono al fallir!... 

Tutti
Deh! l'empio non gridi, con baldo blasfema: 
«Il dio d'Israello si cela per tema?» 
Non far che i tuoi figli divengano preda d'un 
folle che sprezza l'eterno poter! 
Non far che sul trono davidico sieda fra 
gl'idoli stolti l'assiro stranier! 

(ze staan weer op)

Weg met alle feestversiering,
Laat het het volk van Judea zich in 
rouwkleding hullen. 
Als gezant van een woedende God, valt de 
koning van Assyrië ons aan! Afschuwelijke 
kreten van barbaarse legioenen klinken 
donderend in de Heilige tempel van God!

Maagden, verscheur jullie witte sluiers,
verhef jullie armen in smeekbede;
het vurige gebed van onschuldige lippen
is prettig parfum in de neus van de Heer.
Bid, maagden, door jullie wordt de woede
van de wilde vijand herleid tot nul!

Machtige God, die op de vleugels van de wind
vliegt, die de bliksemschicht van de 
sidderende wolk bevrijdt, verspreid, vernietig 
de legers van Assyrië,
laat de dochter van David zich opnieuw 
verheugen! Wij hebben gezondigd! Maar laat 
in de hemel onze gebeden genade en 
vergeving voor onze zwakheid verkrijgen!

Oh, luister niet naar de goddelozen die 
lasterlijke taal uitstoten: 'Verbergt de God van
Israel zich uit angst?' Laat Uw kinderen niet 
ten prooi vallen aan een gek die spot met Uw 
eeuwige macht! Laat de Assyrische vijand 
niet met zijn idolen Uw plaats innemen op de 
troon van David!




