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Thema  Magnificat (Pnr. 526)  Lukas 1: 39-56  
Uitgesproken 22 december 1985   in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 118: 1, 9 en 10 

 
‘Wet’ 
 
Zingen Psalm 116: 2 en 3 
 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing Lukas 1: 39 -56 

39 Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met 
spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. 40 En zij 
ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. 41 En 
toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat 
het kind opsprong in haar schoot, en Elisabet werd vervuld 
met de heilige Geest. 42 En zij riep uit met luider stem en 
sprak: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de 
vrucht van uw schoot. 43 En waaraan heb ik dit te danken, 
dat de moeder mijns Heren tot mij komt? 44 Want zie, toen 
het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot. 45 En zalig is zij, die geloofd 
heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal 
volbracht worden. 46 En Maria zeide:  
Mijn ziel maakt groot de Here,  
47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 
48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner 
dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten,  
49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En 
heilig is zijn naam, 50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot 
geslacht voor wie Hem vrezen.  
51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm,  
en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten 
verstrooid;  
52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen 
verhoogd,  
53 hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft 
Hij ledig weggezonden.  
54 Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te 
gedenken aan barmhartigheid, – 55 gelijk Hij gesproken heeft 
tot onze vaderen –  
voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.  
56 En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde 
terug naar haar huis.  
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Zingen Psalm 113: 1 en 2 

1. Prijst, halleluja, prijst den HEER, 
gij 's HEREN knechten, immermeer 
moet 's HEREN naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't Oosten straalt, 
tot waar z'in 't Westen nederdaalt, 
zij 's HEREN grote naam geprezen. 
 
2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de HEER der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 

 
Preek  
 
Zingen Gezang 66: 1, 5 en 6 

1. Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
5. De Heer vervult met goed 
uit 's hemels overvloed 
der hongerigen monden. 
Hij ziet geen rijken aan, 
maar heeft met al hun waan 
hen ledig weggezonden. 
 
6. Hij trok zich Israël aan, 
Hij laat niet hulploos staan 
die Abrams troost verwachten. 
Groot en in eeuwigheid 
is Gods barmhartigheid 
voor duizenden geslachten! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Gezang 303: 1, 3, 4 en 5 

 
Zegen 


