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Orgelspel 

G Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  Gez 80:1 
Verlos mij van mijn bange pijn. 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wie aard en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o Zon van liefde, mijn gemoed. 

Welkomstwoord en felicitatie van de jarigen 

G Vervul, o Heiland, het verlangen, Gez 80:2 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwen troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed. 

Lezing Jesaja 52:7–10 

Hoe welkom is de vreugdebode 
die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 
‘Je God is koning!’ 
Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 
samen barsten ze uit in gejuich, 
want ze zien het met eigen ogen: 
de HEER keert terug naar Sion. 
Breek uit in gejubel, 
ruïnes van Jeruzalem, 
want de HEER troost zijn volk, 
hij koopt Jeruzalem vrij. 
De HEER ontbloot zijn heilige arm 
ten overstaan van alle volken, 
en de einden der aarde zien 
hoe onze God redding brengt. 
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K Sion hoort de wachter zingen,  Gez 725:2 
zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
Uit de hemel daalt Hij neder, 
in waarheid sterk, in liefde teder: 
haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
Kom Heiland, ’s aardrijks kroon, 
Heer Jezus, ’s Vaders Zoon! Zingt hosanna, 
komt altemaal ter bruiloftszaal, 
waar Hij ons roept aan ’t Avondmaal! 

G Klim op een berg, verhef uw stem  ZG III-65:4 
o Sion, vreugdebode! 
Zeg tot uw volk, Jeruzalem: 
“Hier is de God der goden!” 
Hij komt! - zie, zijn vergelding gaat 
voor Hem uit door de tijden. 
Uw God is ’t, die de vorsten slaat. 
Maar u zal Hij bevrijden 
en als een herder weiden. 

G Uw Koning komt! Verhaast uw schreden,  Gez 79:1 
als Vredevorst komt Hij gereden; 
Jeruzalem, begroet uw Heer! 
Eer nu uw Vorst met jubelpsalmen, 
bestrooi zijn pad met vredespalmen, 
zo geeft gij Hem de hoogste eer. 

G Juicht vrolijk nu, gij vromen, Gez 70:1.4 
in deze blijde tijd! 
Uw Heiland is gekomen, 
de Heer der heerlijkheid. 
Wel niet met praal en pracht; 
toch zal Hij triomferen, 
in glorie overheren 
des duivels grote macht. 

Gij armen en bedroefden 
in deez’ benauwde tijd, 
verdrukten en beproefden, 
die angst en smarte lijdt: 
weest nochtans welgemoed 
en wilt met blijde zangen 
uw Vorst en Heer ontvangen, 
uw heil en hoogste goed. 



 4 

Magnificat (Lucas 1:46-55) 

K Magnificat! Magnificat 
anima mea Dominum. 

Solo Juichend looft nu mijn ziel de Heer, mijn God 
 en mijn geest jubelt blij om God mijn redder. 
 Naar mijn kleinheid heeft God zijn blik gericht, 
 vanaf heden prijst elk geslacht mij zalig. 

K Grote dingen heeft God aan mij gedaan, 
 Hij is machtig en groot en zijn Naam is heilig. 
 God de Heer is barmhartig, Hij is goed 
 voor de mensen die Hem eerbiedig vrezen. 

Magnificat! Magnificat 
anima mea Dominum. 

De Almachtige toonde mij zijn kracht, 
 Hij zal alle hoogmoedigen uiteenslaan. 
 Alle machthebbers stoot Hij van hun troon, 
 Hij zal alle eenvoudigen verheffen.  

G Aan behoeftigen geeft Hij overvloed, 
 maar de rijken gaan heen met lege handen. 
 Hij verlost en bevrijdt zijn dierbaar volk, 
zijn barmhartigheid blijft Hij steeds indachtig. 

Magnificat! Magnificat 
anima mea Dominum. 

Zijn belofte getrouw aan Abraham, 
 zal God eeuwig voor zijn geslacht bezorgd zijn. 
 Eer aan God, Vader, Zoon en Heil’ge Geest, 
hier en nu en door alle eeuwen. Amen 

Magnificat! Magnificat 
anima mea Dominum 
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K 

 

  ZG 8-78 
 

K De maagd die ’t kind ontvangen moet, 
van wie men bij Jesaja leest, 
haar brengt de engel Gods zijn groet, 
op haar rust thans de heil'ge Geest. 

G Geboren is het Licht, Gods Woord, 
de dood is dood, als dag de nacht. 
Komt nader, volken, en aanhoort: 
uw heil is heden voortgebracht. 

G God zij dank, wiens trouw en macht Gez 74:1–3 
ons het licht schonk in de nacht 
en voor zondaars uitkomst zendt 
tot aan ’s werelds verste end. 

K Aller vaadren hoop en wens 
is vervuld, Gods Zoon werd mens. 
’t Heil, hun eenmaal toegezeid, 
zien wij nu in heerlijkheid. 

G Sions hulpe, Abrams loon, 
Jacobs heil, Maria’s zoon, 
’t kind, aan God en mens verwant, 
bracht Gods eeuwge raad tot stand. 
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G Wie zich hovaardig heffen, LvK 107 
die zal God wederstaan, 
maar wie zachtmoedig leven, 
ziet Hij genadig aan. 
Daarom, houdt u gereed, 
voegt u gewillig samen, 
elkander onderdanig, 
ootmoedigheid uw kleed. 

G Een hart dat wacht in ootmoed Gez 71:3 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

G Gij wilt met vrede tot ons komen,  Gez 118:4.7 
met vreed’ en vrijheid, vreugd’ en eer. 
Het juk is van de hals genomen, 
God lof, wij zijn geen slaven meer! 
De staf des drijvers ligt verbroken, 
aan wie ons hart zich had verkocht, 
en ’t wapentuig in brand gestoken 
van hem die onze ziele zocht. 

O Vredevorst, gij kunt gebieden 
de vreed’ op aard en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot u vlieden, 
dat al wat ademt voor u kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel u bereid 
met recht en met gericht zal sterken, 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 
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L Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 
wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets 
bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem 
in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in 
Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:4–7) 

K Nu is het Gods genadetijd -  Gez 89:4 
o mensen, weest verblijd! 
Hoort heden gij zijn stem,  
gaat nog heden tot Hem, die u roept en blijft bij Hem. 

G Dochter Sions, wees verheugd! Gez 84:1 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 
Zie, uw Koning komt tot u. 
Ja, Hij komt, de Vredevorst. 
Dochter Sions, wees verheugd! 
Juich van vreugd, Jeruzalem! 

G 

 

   LvK 98 

G Weest niet bezorgd, maar bidt en smeekt de Heer, 
weest niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer; 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 



 
 
Gebed 

G Komen ooit voeten gevleugeld  TUS 216 
mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde 
de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensen monden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 

K Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 

G Dan zal ik zwaaien naar vreemden, 
zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? 
Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
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