
 
 
 

Magnificat 

(De Lofzang van Maria) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Toelichting: 
 
De cantate was het belangrijkste muziekwerk in de kerkelijke 
eredienst in de 17e eeuw. 
In die periode nam zij de plaats in van het evangeliemotet. 
De kerkcantates zijn gebaseerd op Bijbelteksten. Johan Sebastian 
Bach was een meester in het componeren van cantates, maar ook 
andere componisten uit de barokke periode hielden zich hier mee 
bezig. Vanavond staat het Magnificat, getoonzet door Johann 
Pachelbel, centraal. In dit koorwerk wordt de letterlijke tekst gevolgd 
uit Lucas 1: 46-55: ‘De lofzang van Maria’ en kent als afsluiting het 
Klein Gloria.   
 
 
 
Liturgie voor de Cantatedienst van zondagavond 9 december 2018 
Oude Kerk 18.30 uur te Bennekom 
 
 
Voorganger: ds. A.M. Verbaan – van den Heuvel 
Bennekoms Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Winkelhorst 
Jozien Peters, viola da gamba 
Regina de Bakker, kistorgel 
Gert Winkelhorst, hoofdorgel 
Ouderling van dienst: mevr. Hennie de Kloet 
Diaken van dienst: dhr. Eric van der Mark 
Lector: mevr. Joke van Butselaar 
 
 
Orgel: Magnificat (3 variaties) S. Scheidt (1587-1654) 
 
 
Welkom en mededelingen 
  



Aanvangslied: Psalm 95: 1,2 en 3        

 
 

2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
de goden zijn Hem onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij staande. 
Het hart der aarde is in zijn hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Hij is het, die de weg ons baande. 
 
3 Kom, werpen wij ons voor de Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
 
 
  



Bemoediging en Groet 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader,  
 Jezus Christus de Heer in gemeenschap met Zijn Geest. 
gem. AMEN 
 
 
 
Zingen: Psalm 95: 4 en 5  
4 Nog heden, hoor zijn stem die zweert: 
Laat niet uw hart zich onbekeerd 
verharden, als in Mozes’ dagen. 
Toen hebben tegen Mij getwist, 
mijn goedheid achteloos uitgewist 
uw vaderen die mijn werken zagen. 
 
5 Ik heb reeds lang aan dit geslacht 
met toorn en tegenzin gedacht: 
dit volk, het luistert naar geen rede. 
Hun wegen hebben zich verward; 
wie dwalen blijft, ver van mijn hart, 
zal nimmer komen tot mijn vrede. 
 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
 
Schriftlezing I: Psalm 113 



Zingen: Lied: 448 gemeente 1, 3, 5, 7 9; koor 2, 4, 6, 8  

 
2 Gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 
3 Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 
 
4 Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een kind voor ons geboren. 
 
5 Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 
 
6 En alle andere vreemde namen: 
die wonderlijke raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 



van hemel en van aarde samen. 
 
7 Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 
 
8 Dan zal de aarde voor ons allen 
het land van melk en honing zijn, 
het kind van God zal koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. 
 
9 En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 
 
 
Schriftlezing II: Lukas 1: 46-55 
 
 
Zingen: Lied 157a    



 
2 Van nu aan, om wat Hij, 
de sterke deed aan mij, 
zullen mij zalig prijzen 
alle geslachten saam, 
want heilig is zijn naam, 
Hij zal zijn trouw bewijzen. 
 
3 Zijn arm verstoot met kracht 
de groten uit hun macht, 
de vorsten van hun tronen, 
maar Hij maakt kleinen groot 
en zal met overvloed 
de hongerigen lonen. 
 
4 Hij heeft het lang voorzegd: 
aan Israël, zijn knecht 
zal Hij genade schenken 
en Hij zal Abraham 
en al wie na hem kwam 



in eeuwigheid gedenken. 
 
 
Verkondiging   
 
 
Koorwerk: MAGNIFICAT Johann Pachelbel (1653-1706) 
Vertaling Lucas 1: 46-55: 
Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over 
God, mijn Heiland, omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat van 
zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle 
geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En 
heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht 
voor wie Hem vrezen. 
Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm en Hij heeft 
hoogmoedigen in de overleggingen van hun harten verstrooid; Hij 
heeft machtigen van de troon gestoten en eenvoudigen verhoogd, 
hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken ledig 
weggezonden. Hij heeft zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te 
gedenken aan barmhartigheid, - gelijk Hij gesproken heeft tot onze 
vaderen - voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. Klein 
Gloria. 
Stilte 
 
 
Gezongen klein credo: Lied 344   



 
2 Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 
 
3 Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 
 
 
Als inleiding op de gebeden zingt het koor: 
Kyrie G.B. Casali (1715-1792) 
 
 
Voor- dankbeden, afgesloten met het Onze Vader 
 



Inzameling van de gaven 
 
Tijdens de collecte luisteren we naar:  
‘O pray for the peace of Jerusalem’  John Goss (1800-1880) 
Tekst: Psalm 122: 6-9 
Vertaling: 
Bidt Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u liefhebben, rust genieten; 
vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en 
mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de Here, 
onze God, wil ik het goede voor u zoeken.                               
 
Slotlied: Avondlied 266     

 
 2 die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 



tot uw knecht. 
 
 
3 Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 
 
4 ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 
 
5 Kom tot ons 
Als de morgen 
Ga over ons op 
Als het licht. 
Zegen ons met uw 
Aangezicht. 
 
 
Zegen, afgesloten met gezongen Amen 
 
 
Orgel: 
Von Gott will ich nicht lassen  (Lied 439)  D. Buxtehude (1637-1707) 
 


