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Stilte 
 
 
Inleidende muziek (cantorij) 
 
 Im Advent, Op. 79, No. 5 
 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 

Lasset uns frohlocken, es nahet der Heiland,  
den Gott uns verheißen. 
Der Name des Herrn sei gelobet in Ewigkeit. 
Halleluja! 

 
Laten we ons verheugen, de Heiland nadert,  
die God ons beloofd heeft. 
De Naam van de Heer zij geloofd in eeuwigheid.  

 Halleluja. 
 
 
Aansteken kaars 
 
 
Openingsvers en lofprijzing 
 
  Onze hulp is in de naam van de Heer • LB 194 
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Hymne  Kom tot ons, o lang verwachte  

Uit ‘Het liefste lied van overzee, deel 2, nr. 34 
 
 
1. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
  

t. Sytze de Vries, naar Charles Wesley 
m. John Stainer (Cross of Jesus) 
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2. (allen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (allen) 
die als een geboren koning, in een kind aan ons verscheen, 
zoek in elk van ons uw woning, richt ons op uw Rijk alleen. 
 
4. (cantorij) 
Ga ons voor in al uw glorie, Zon van de gerechtigheid, 
die ons bijlicht en met liefde nader tot de Vader leidt. 
 
5. (allen) 
Laat uw Geest voor altijd waaien, tot hij ieders hart bewoont. 
Uw genade zal genoeg zijn voor wie knielen voor uw troon. 
 
 
De Psalm  Psalm 80 (79) Qui regis Israel 
   m. Gert Oost (1942-2009) / vert. Naardense Bijbel 
  

(Voor de koorleider, bij ‘Leliën’; een getuigenis, v. Asaf, 
een musiceerstuk.) 
 
God der heerscharen, breng ons de keer: 
in het licht van uw aanschijn bevrijding. 
 
Refrein (1e keer voorzang, 2e keer allen) 
  
 
 
 

 
Herder van Israël, neig uw oor, 
gij die Jozef drijft als het wolvee, 
die op de cheroeviem zetelt, 
verschijn in glans 
aan het aanschijn van Efraïm, Benjamin en Manasse,-  
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laat uw heldhaftigheid ontwaken,- 
ga over tot onze redding; 
breng gij, o God, ons de keer: 
in het licht van uw aanschijn 
worden wij gered! 
Ene, der strijdscharen God, 
tot wanneer de wolk van uw woede 
bij het bidden van uw gemeente? 
 
Refrein (allen)  
 
 
 
 

 
Gij hebt hen doen eten: brood van tranen, 
ge drenkt hen met tranen driemaal zoveel!  
Ge maakt ons tot twistappel 
van wie bij ons wonen, onze vijanden 
drijven met ons de spot! 
God der strijdscharen, breng ons de keer,- 
in het licht van uw aanschijn worden wij gered! 
 
Refrein (allen) 
Laat lichten uw aanschijn, kom ons bevrijden! 
 
Een wijnstok hebt ge gerooid uit Egypte, 
volkeren verjaagd om haar hier te planten. 
Gij bereidde voor haar aanschijn de weg, 
haar wortel schoot wortel en vervulde een land! 
Haar schaduw bedekte bergen, haar ranken 
de ceders van God; 
zij zond tot aan de zee toe haar takken, 
haar telgen naar de rivier. 
Waarom hebt ge haar ommuringen doorbroken, 
plukten haar leeg al wie voorbijtrokken over de weg! 
Nu knaagt aan haar het zwijn uit het woud, 
weidt haar kaal wat zich roert in het veld. 
 
Refrein (allen) 
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O God der strijdscharen, keer toch terug, 
blik neer uit de hemel en zie het aan, 
geef uw zorg aan deze wijnstok,  
de stek die uw rechterhand heeft geplant, 
om de zoon die gij sterkte als de uwe! 
Zij is in het vuur verbrand als vuilnis,- 
mogen zij door uw scheldend aanschijn vergaan! 
Blijve uw hand op een man aan uw rechterhand, 
op de mensenzoon die gij sterkte als de uwe. 

 
Dan zullen wij niet van u wijken, 
doe ons leven, uw naam roepen wij aan! 
Ene, God der strijdscharen, breng ons de keer,- 
in het licht van uw aanschijn worden wij gered! 
 
Refrein (allen) 
 
 
 

 
 
God der heerscharen, breng ons de keer: 
in het licht van uw aanschijn bevrijding. 

 
 
Korte inleiding op de lezing 
 
 
Lezing  Jesaja 40: 1-11 (vert. NBV) 
 
 
Moment van bezinning  
 
 
Canticum Das deutsche Magnificat 

Heinrich Schütz (1585-1672) 
 

Meine Seele erhebt den Herren,  
und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes. 
Denn er hat seine elende Magd angesehen:  
siehe, von nun an werden mich selig preisen 
alle, alle Kindes Kind.  
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Denn er hat große Dinge an mir getan,  
der da mächtig ist, und des Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für  
bei denen, die ihn fürchten.  
Er übet Gewalt mit seinem Arm,  
er zerstreuet, die hoffärtig sind  
in ihres Herzens Sinn. 
Er stößet die Gewaltigen vom Stuhl,  
und erhöhet die Niedrigen; 
die Hungrigen füllet er mit Gütern  
und läßt die Reichen leer. 
Er denket der Barmherzigkeit  
und hilft seinem Diener Israel auf,  
wie er geredt hat unsern Vätern,  
Abraham und seinem Samen ewiglich. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und auch dem Heilgen Geiste,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.  
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,  
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham  
en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. 
 
Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
zoals het was in het begin,  
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Vertaling (Lucas 1: 46-56) 
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Gebeden 
 
 
Voorbeden na iedere intentie zingt de gemeente na het door de 
 voorganger uitgesproken ‘daarom bidden wij’: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondgebed 

 
 
 
Stil gebed 
 
 
 
Gezongen ‘Onze Vader’ • LB 369b 
 
 
 
(allen gaan staan) 
 
 
 
Avondlied  Als tussen licht en donker • LB 452 

   
 
 
Zegening 
  
V. Laten wij gaan in vrede: 
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Uitleidende muziek  

 
Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658  
J.S. Bach (1685-1750) 
 
 

   
 
Collectedoel 

 
U kunt de kerkmuziek ondersteunen door een gift over te maken naar het 
Muziekfonds van de Nicolaikerk, rek.nr. NL64 RABO 0130 7194 98 t.n.v. 
Nicolaikerk o.v.v. Muziekfonds of door de QR-code te scannen met de QR-
reader, de Tikkie-app of de camera. Dank u wel voor uw bijdrage! 
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