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Een

lofzang
tot Zijn

eer

v e r b i n d t j o ng e r e n

Zingen: Psalm 66: 8 en 10

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
Gij die den Heer’ van harte vreest,
Hoort wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
‘k Sloeg heilbegerig ’t oog naar boven,
Ik riep den Heer ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.
God zij altoos op ’t hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid.

Lezen: Lukas 1: 28-33

Gebed
Spreekstem
Nazareth, in Galilea,
klein, veracht en niet in tel,
mocht zich in de komst verheugen
van de engel Gabriël.

2

28 En

de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij
begenadigde; de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde
hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God
gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam
heten JEZUS.
32 Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en
God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven;
33 En Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn in der eeuwigheid, en aan Zijn
Koninkrijk zal geen einde zijn.
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Spreekstem
Eerbiedig boog zij zich voor Gods besluit.
Haar lichaam werd een tempel voor haar Heer’
Wat zocht God Zich een schaam’le woning uit,
de schaduw van Gods Geest kwam op haar neer.
Dit wonder was voor haar verstand te groot,
voor zoveel liefde was haar hart te klein.
Zij huiverde, want God kwam in haar schoot
en wie verdient de moeder van Gods Zoon te zijn?

Zingen

Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt;
hem viere, wat in ’t groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
toen zond Hij van Zijn hoge troon
het heil der wereld Zijne Zoon.

Lezen: Lukas 1: 34-38
34 En

Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u
komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook,
dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
36 En zie, Elisabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar
ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de
zesde.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw
woord. En de engel ging weg van haar.
35 En

Zingen:

Wijs Psalm 140
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Te Nazareth in Galilea
Komt op des Heeren hoog bevel
Een knecht Gods bij de maagd Maria.
Het is de engel Gabriël.

De engel zegt haar niets te vragen,
want Hij, Die straks geboren wordt
zal Zoon des Allerhoogsten wezen;
Zijn koninkrijk duurt onverkort.

Hij komt het heilsplan Gods ontvouwen
En spreekt: “Maria, wees gegroet,
Gezegende onder de vrouwen.
God is met u; Hij is u goed.

In eeuwigheid zal Jezus leven.
God Zelf zal Hem eens Davids troon
en ’t huis van vader Jakob geven.
Waar Hij zal heersen als Gods Zoon.
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Spreekstem
Hoe heilig is Zijn Naam!
Laat volk bij volk tezaam
Barmhartigheid verwachten;
Nu Hij de zaligheid,
Voor die Hem vreest, bereidt,
Door al de nageslachten.

Spreekstem
Twee vrouwen in een bange tijd,
verdrukt door vreemde mogendheid,
maar nochtans niet verslagen.
Ze weten dat God met hen is;
ze dragen Zijn geheimenis;
vol blijdschap zijn hun dagen.
Een blijdschap, door Gods Geest gewerkt,
Maria, door Zijn kracht versterkt,
kan in haar huis niet blijven.
Zie, hoe ze zich naar ’t bergland spoedt;
ze gaat haar weg met lichte voet,
vol vreugd, niet te beschrijven.

Lezen: Lukas 1: 39-45
39 En

Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het
gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong
het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen
Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen,
en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong
het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere
gezegd zijn, zullen volbracht worden.

Zingen: Psalm 105: 1 en 5

Looft, looft, verheugd, den Heer’ der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken;
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht;
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
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Bijbelse vertelling: 'Maria en Elisabet'
Lezen: Lukas 1: 46-50

En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere;
47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker,
48 Omdat Hij de nederheid van Zijn dienstmaagd heeft aangezien; want zie,
van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
49 Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn
Naam.
50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem
vrezen.
46

Zingen: Lofzang van Maria: 1 en 2

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer’
mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt
Maar van Zijn gunst doet roemen.
Want ziet, om ’s Heeren daân,
Zal elk geslacht voortaan
Alom mij zalig spreken;
Wijl God, na ramp en leed,
Mij grote dingen deed;
Nu is Zijn macht gebleken.

Zingen

Spreekstem
De Geest bracht beiden bij elkaar;
de Koning komt en Zijn heraut!
En juichend groetten zij elkaar,
het zwijgen was hen te benauwd.
Er steeg een loﬂied naar omhoog.
Zij wisten van het Zaad der vrouw;
dat God Zijn Woord altijd vervult
en dat Elia komen zou.
God legde als borduursel neer,
wat alle eeuwen werd verwacht.
Nu nog verborgen voor het oog,
Wie heeft er aan Zijn komst gedacht?

8

O kom, o kom, Immanuel,
verlos Uw volk, Uw Israël;
Herstel het van ellende weer,
zodat het looft Uw Naam, o Heer’
Weest blij, weest blij, o Israël,
Hij is nabij Immanuel.

O toon in ’t lang beloofde Kind,
door Wie ons hart de vrede vindt,
dat licht en liefde ons bestraalt,
wanneer Gij tot ons nederdaalt.
Verheug, verheug u, Israël,
Hij komt, Hij komt, Immanuel.

O Gij, die uit de dienstbaarheid
Uw volk eertijds hebt uitgeleid,
bezoek ook nu Uw erfdeel weer,
neig Uwe heem’len en daal neer.
Verheug, verheug u, Israël,
Hij komt, Hij komt, Immanuel.

O kom, Verlosser, Vaders Zoon,
zoals de zon, zo is Uw troon.
Wij lijden hier zo grote nood;
wees Gij voor ons het Levend Brood.
Verheug, verheug u, Israël,
Hij komt, Hij komt, Immanuel.

Spreekstem
Er brak een blij ontmoeten aan: twee vrouwen, die elkaar verstaan,
al waren er nog vragen.
Ze loofden samen God, hun Heer’, ze zongen lied’ren tot Zijn eer;
het waren schone dagen.
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Lezen Kolossenzen 3: 16, 17

woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en
vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen,
zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam
van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Lezen: Lukas 1: 56

16 Het

Spreekstem
Des Heeren arm is sterk;
Hij deed een krachtig werk;
Die hoog zijn van gevoelen,
heeft Hij verstrooid, verward,
met alles, wat het hart,
Dier trotsen mocht bedoelen.
Die stout zijn op hun macht,
heeft Hij versmaad, veracht.
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
waarin Zijn Geest wil wonen.

Zingen: Lofzang van Maria: 6 en 7

Hij heeft, na lang geduld,
Met goederen vervuld,
der hongerigen monden;
Hij zag geen rijken aan,
maar heeft z’in hunnen waan,
gans ledig weggezonden.
Zijn goedheid klom ten top;
Hij nam Zijn Isrel op,
Naar ’t heil, Zijn knecht beschoren;
Gelijk Hij ons ten troost,
Aan Abram en zijn kroost,
Voor eeuwig had gezworen.

Spreekstem

En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden en keerde weder tot haar huis.
Lukas 2: 1-7
1 En

het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer
Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrénius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen
stad.
4 En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad
Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht
Davids was),
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke
bevrucht was.
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij
baren zou.
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem
neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Zingen

In Bethlehems stal,
lag Christus de Heer’,
in doeken gehuld,
als Kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats in
een herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe,
Zijn troon was een kruis

Ik wijd U mijn vreugd,
mijn leven, mijn hart.
Bij U wil ik zijn,
in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een hart Heer’,
dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu
aan voor eeuwig Uw kind.

Wat heeft Maria gezongen. Met heel haar hart. Heb jij meegezongen?
Meegezongen met je hart? Want God heeft Zijn Zoon gegeven!
De Zaligmaker van zondaren!
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Dankgebed

Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge; ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

