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JDH 35: 1: 3
1 De dierb're Heiland is nabij.
De liefdevolle Jezus;
Zijn woorden troosten u en mij,
O, hoort de stem van Jezus.

JDH 35: 1: 3
Chorus
Eng'lenkoren prijzen Hem,
Paren wij ook onze stem,
Zingen wij ter eer van Hem:
Jezus, dierb're Jezus

JDH 35: 1, 3
3 Hem zij de lof en heerlijkheid!
Gelooft dan nu in Jezus!
Uw hart zij tot Zijn dienst bereid,
Verheerlijkt met mij Jezus.

JDH 35: 1, 3
Chorus
Eng'lenkoren prijzen Hem,
Paren wij ook onze stem,
Zingen wij ter eer van Hem:
Jezus, dierb're Jezus

Psalm 65: 1
1 De lofzang klimt uit Sions zalen
Tot U met stil ontzag;
Daar zal men U, o God, betalen,
Geloften, dag bij dag;
>>>

Psalm 65: 1
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
O, Hoorder der gebeen;
Dies zullen allerlei geslachten,
Ootmoedig tot U treen.
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Psalm 65: 2
2 Een stroom van ongerechtigheden
Had d' overhand op mij;
Maar ons weerspannig overtreden
Verzoent en zuivert Gij.
>>>

Psalm 65: 2
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
Dien G' uit al 't aards gedruis
Doet naadren, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

Lofzang van Maria

Lukas 1: 46-56
46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere 
groot,
47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn 
Zaligmaker,

Lofzang van Maria
48 omdat Hij heeft omgezien naar de 
nederige staat van Zijn dienares. Want zie, 
van nu aan zullen alle geslachten mij zalig 
spreken,
49 want Hij Die machtig is, heeft grote 
dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn 
Naam.

Lofzang van Maria
50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht 
tot geslacht over hen die Hem vrezen.
51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door 
Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn 
in de gedachten van hun hart, 
uiteengedreven.

Lofzang van Maria
52 Hij heeft machtigen van de troon 
gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.
53 Hongerigen heeft Hij met goede gaven 
verzadigd en rijken heeft Hij met lege 
handen weggezonden.
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Lofzang van Maria
54 Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn 
knecht, door aan Zijn barmhartigheid te 
denken,
55 zoals Hij gesproken heeft tot onze 
vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid.
56 En Maria bleef ongeveer drie maanden 
bij haar en keerde terug naar haar huis.

Lofzang van Maria 1, 6
1 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.

Lofzang van Maria 1, 6
6 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.

Lukas 1: 57-75
57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij 
baren zou, en zij baarde een zoon.
58 En haar buren en familieleden hoorden 
dat de Heere haar grote barmhartigheid 
bewezen had, en verheugden zich met haar.

Lukas 1: 57-75
59 En het gebeurde op de achtste dag dat 
zij kwamen om het kind te besnijden en ze 
noemden het Zacharias, naar de naam van 
zijn vader,
60 maar zijn moeder antwoordde en zei: 
Nee, maar hij zal Johannes heten!

Lukas 1: 57-75
61 En ze zeiden tegen haar: Er is niemand in 
uw familie die die naam draagt,
62 en zij gebaarden naar zijn vader hoe hij 
wilde dat het genoemd zou worden.
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Lukas 1: 57-75
63 En nadat hij om een schrijftafeltje 
gevraagd had, schreef hij de woorden: 
Johannes is zijn naam. En zij verwonderden 
zich allen.
64 En onmiddellijk werd zijn mond geopend 
en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en 
loofde God.

Lukas 1: 57-75
65 En er kwam vrees over allen die rondom 
hen woonden, en in heel het bergland van 
Judea werd veel over al deze dingen 
gesproken.
66 En allen die het hoorden, namen het ter 
harte en zeiden: Wat zal er toch van dit kind 
worden? En de hand van de Heere was met 
hem.

Lukas 1: 57-75
De lofzang van Zacharias
67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld 
met de Heilige Geest en profeteerde:
68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, 
want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er 
verlossing voor tot stand gebracht.

Lukas 1: 57-75
69 En Hij heeft een hoorn van zaligheid 
voor ons opgericht in het huis van David, 
Zijn knecht,
70 zoals Hij gesproken had bij monde van 
Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen 
heen geweest zijn,

Lukas 1: 57-75
71 namelijk verlossing van onze vijanden en 
bevrijding uit de hand van allen die ons 
haten,
72 om barmhartigheid te bewijzen aan onze 
vaderen en te denken aan Zijn heilig 
verbond,

Lukas 1: 57-75
73 de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 
gezworen heeft om ons te geven,
74 dat wij, verlost uit de hand van onze 
vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees,
75 in heiligheid en gerechtigheid voor Hem 
alle dagen van ons leven.
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Psalm 118: 7, 10 
7 De Heer' is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
>>>

Psalm 118: 7, 10 
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil, ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht."

Psalm 118: 7, 10
10 Dit is, dit is de poort des Heeren:
Daar zal 't rechtvaardig volk door treen,
Om hunnen God ootmoedig t' eren,
Voor 't smaken Zijner zaligheen.
>>>

Psalm 118: 7, 10
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen:
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest,
Door Uw ontelbre gunstbewijzen,
Tot hulp en heil en vreugd geweest.

Lofzang van Zacharias: 1, 2
1 Lof zij den God van Israel,
Den Heer', die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
>>>

Lofzang van Zacharias: 1, 2
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks 
ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.
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Lofzang van Zacharias: 1, 2
2 God had hun, tot hun troost, gemeld,
Hoe Zijn gena ons redden zou
Van onzer haat'ren wreed geweld;
Nu blijkt Zijn onverwrikb're trouw;
Nu toont Hij Zijn barmhartigheid,
>>>

Lofzang van Zacharias: 1, 2
Van ouds den vaad'ren toegezeid,
En dat Hij wil gedenken
Aan 't heilverbond, aan dien gestaafden
eed,
Dien Hij weleer aan Abram deed,
Aan Zijn verbond, dat van geen wank'len
weet.

Gezang 222: 1, 4
1 Jezus, ga ons voor
op het levensspoor;
doe ons als getrouwe leden
volgen U op al uw schreden;
voer ons aan uw hand
tot in 't Vaderland.

Gezang 222: 1, 4
4 Richt ons leven lang,
Jezus, onze gang;
voert Gij ons op ruwe wegen,
geef ook daar uw hulp en zegen;
en aan 't eind der baan,
laat ons binnen gaan.


