
8 1 



2 

View me, Lord, a work of thine! 

Shall I then lie drown’d in night? 

Might thy grace in me but shine, 

I should seem made all of light. 

 

Cleanse me, Lord, that I may kneel  

At thine altar pure and white: 

They that once thy mercies feel, 

Gaze no more on earth's delight. 
 

Worldly joys, like shadows, fade 

When the heavenly light appears; 

But the cov’nants Thou hast made, 

Endless, know nor days nor years. 

 

In thy word, Lord, is my trust, 

To thy mercies fast I fly; 

Though I am but clay and dust, 

Yet thy grace can lift me high. 

Zie op mij, Heer, een werk van uw hand! 
Zal ik dan neerliggen in de nacht ? 
Moge uw genade in mij schijnen, 
zodat het lijkt of ik gemaakt ben van licht. 
 

Reinig mij, Heer, dat ik mag knielen 
bij uw altaar, puur en wit: mogen zij, die eens uw 

barmhartigheid zullen voelen, 
niet meer letten op de aardse vreugde. 
 

Wereldse geneugten vervagen als schaduwen, 

wanneer het hemels licht verschijnt; 
Maar de belofte die gij hebt gedaan, 
kent geen tijd maar is voor eeuwig. 

 

In uw woord, Heer, is mijn vertrouwen, 
ik spoed mij naar uw barmhartigheid; 
Al ben ik maar klei en stof, 
uw genade tilt mij op. 

View me,Lord  Richard Lloyd 1952 -  

Praise, my soul, the King of Heaven; 

To His feet thy tribute bring. 

Ransomed, healed, restored, forgiven, 

who like me his praise should sing? 

Alleluia! Alleluia! 

Praise the everlasting King. 

 

Praise Him for His grace and favor 

To our fathers in distress. 

Praise Him still the same for ever, 

Slow to chide, and swift to bless. 

Praise Him! Praise Him! Praise Him! 

Glorious in His faithfulness. 

 

Father like He tends and spares us; 

Well our feeble frame He knows. 

In His hands He gently bears us, 

Rescues us from all our foes. 

Praise Him! Praise Him! Praise Him! 

Widely as His mercy flows. 

 

Frail as summer’s flower we flourish, 

Blows the wind and it is gone; 

But while mortals rise and perish 

Our God lives unchanging on, 

Praise Him, Praise Him, Hallelujah 

Praise the High Eternal One!. 

 

Angels, help us to adore Him; 

Ye behold Him face to face; 

Sun and moon, bow down before Him, 

Dwellers all in 6me and space. 

Alleluia! Alleluia! 

Praise with us the God of grace.  

Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult.  

 

Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

 

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 

Snel vergaan de mensenkind'ren 
als de bloemen op het veld. 
God alleen is onverminderd 
steeds dezelfde sterke held! 
Looft de Heer van dood en leven, 
Hem die onze dagen telt. 

 

Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 

Praise my soul the King of Heaven  Henry F. Lyte 1834 /John Goss1869 / St. Pauls 
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Magnificat anima mea Dominum 

et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillæ Suæ:  

ecce enim hoc beatam me dicent  

omnes genera6ones. 

  

Quia fecit mihi magna qui potens est,  

et sanctum nomen Ejus. 

Et misericordia Ejus a progenie  

in progenies 6men6bus Eum. 

Fecit poten6am in brachio Suo, dispersit  

superbos mente cordis sui. 

Deposuit potentes de sede  

et exaltavit humiles. 

Esurientes implevit bonis  

et divites dimisit inanes, 

Suscepit Israel puerum Suum  

recordatus misericordiæ Suæ, 

Sicut locutus est ad patres nostros,  

Abraham et semini eius in sæcula.  

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 

sicut erat in principio et nunc et semper 

et in saecula saeculorum. Amen.  

Mijn ziel maakt groot de Heer 

mijn hart hee< God, mijn Redder, bejubeld. 

Want hij hee< oog gehad voor mij, zijn nederige dienares: 

want zie, alle geslachten zullen mij hierom  

gelukkig prijzen. 

 

Ja, grote dingen hee< de Mach6ge voor mij gedaan en heilig 

is Zijn naam.  

En Zijn barmhar6gheid zal zijn voor allen die Hem vrezen, 

van geslacht tot geslacht. 

Hij hee< Zijn macht getoond door de kracht van Zijn arm, 

trotsen van hart hee< Hij verstrooid. 

Heersers hee< Hij van de troon gestoten en nederigen hee< 

Hij verhoogd.  

Hongerigen hee< Hij met gaven  overladen, 

maar rijken hee< Hij met lege handen weggezonden. 

Hij hee< zich het lot van Israël Zijn knecht aangetrokken, 

omdat Hij zich Zijn barmhar6gheid herinnerde,  

zoals Hij hee< gesproken tot onze vaderen,  

Abraham en diens nageslacht tot in eeuwigheid.  

 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den 

beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.  

Magnificat  Hendrik Andriessen  1892 - 1981 

Verleih uns Frieden  Felix Mendelssohn 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr GoA,  

zu unsern Zeiten ! 

Es is doch ja kein ander nicht 

Der für uns könnte streiten. 

Den du unser GoA, alleine.  

Geef ons vrede genadige God   

in onze 6jden 

Er is toch geen ander  

Die voor ons kan strijden 

Dan U God alleen. 
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Jesu, dulcis memoria,  

dans vera cordis gaudia; 

sed super mel et omnia 

Ejus dulcis praesen6a. 

 

Nil canitur suavius, 

nil auditur jucundius, 

nil cogitatur dulcius, 

quam Jesus Dei Filius. 

 

Jesu, spes paeniten6bus, 

quam pius es peten6bus! 

Quam bonus Te quaeren6bus! 

Sed quid invenien6bus? 

 

Nec lingua valet dicere, 

nec liAera exprimere. 

Expertus potest credere, 

quid sit Jesum diligere. 

 

Jesu, dulcis memoria, 

sis Jesu, nostrum gaudium, 

qui es futurum praemium; 

sit nostra in Te gloria, 

per cuncta semper saecula. 

Amen. 

Denken aan Jezus is een zoete ervaring,  

omdat deze het hart de ware vreugde schenkt; 

ja Zijn tegenwoordigheid is zoeter dan honing of 

dan wat ook maar. 

 

Niets lieflijkers kan gezongen worden, 

niets vreugdevollers kan gehoord worden, 

aan niets zoeters kan gedacht worden,  

dan aan Jezus, Gods Zoon. 

 

Jezus, hoop voor hen die berouw hebben,  

wat bent U mild voor hen die naar U toekomen! 

Wat bent U goed voor hen die U zoeken! 

Maar wat bent U voor hen die U vinden? 

 

Geen tong kan dit verwoorden,   

geen taal kan dit beschrijven. 

Alleen hij, die dit ervaren hee<, kan inzien  

wat het betekent om Jezus lief te hebben.  

 

Denken aan Jezus is een zoete ervaring, 

weest U, o Jezus, onze vreugd,  

U die onze toekoms6ge beloning zult zijn; 

mogen wij U alleen loven,  

nu en in alle eeuwigheid. 

Amen.  

Jesu dulcis memoria Ludo Vugs  1951 -  

Abendlied  opus 69 no3 ‘Bleib bei uns’ Joseph Rheinberger 1839 - 1901 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,  

und der Tag hat sich geneiget.  

Blijf bij ons want het wordt avond, 

En de dag loopt ten einde. 

Pater Noster Peteris Vasks 1946 -  

Pater noster, qui es in caelis, 

sanc6ficetur nomen tuum. 

Adveniat regnum tuum. 

Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 

Panem nostrum quo6dianum da nobis hodie,et 

dimiAe nobis debita nostra, 

sicut et nos dimiGmus debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tenta6onem: 

sed libera nos a malo.  

Quia tuum est regnum,  

Et potestas, et gloria in saecula,  

Amen.  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij vergeven onze schuldenaars 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 
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Wash me throughly from my wickedness S.S.Wesley  1810 - 1876 

Wash me throughly from my wickdness  

And forgive me all my sinn 

For I acknowledge my faults, 

And my sin is ever before me 

Was mij schoon van alle schuld  

Reinig mij van mijn zonden 

Ik ken mijn wandaden  

Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust 

O Saviour of the World  John Goss  1800 - 1880 

O Saviour of the world,  

Who by thy Cross and precious blood  

hast redeemed us.   

Save us and help us.  

We humbly beseech thee, O Lord Amen 

O redder der wereld  

Die door uw kruis en bloed  

ons heeft verlost 

Red ons en help ons 

Vragen wjj u nederig  Heer Amen 

An&foon 

Benedicam Te Domine 

in omni tempore Deus meus Rex.  

  

Exaltabo Te Deus meus Rex 

et benedicam nomini Tuo 

in saeculum et in saeculum saeculi. 

Per singulos dies benedicam Tibi 

et laudabo nomen Tuum 

in saeculum et in saeculum saeculi An&foon 

  

Miserator et misericors Dominus. 

Pa6ens et multum misericors. 

Suavis Dominus universis 

et misera6ones Ejus super operant. An&foon 

  

Fidelis Dominus in omnibus verbis Suis, 

et sanctus in omnibus operibus Suis. 

Allevat Dominus omnes qui curruunt 

et erigit omnes elisos.                     An&foon 

  

Confiteantur Tibi Domine omnia opera Tua 

et sanc6 benedicant Tibi gloriam regni Tui, 

gloriam regnis Tui dicent, 

et poten6am Tuam loquentur.         An&foon 

An&foon 

Ik zal U loven, Heer,  

te allen 6jde mijn Koning en mijn God. 

  

U mijn God en mijn  Koning zal ik roemen,  

en Uw naam zal ik prijzen  

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Elke dag opnieuw zal ik U loven  

en Uw naam prijzen 

van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

  

De Heer is vol mededogen en barmhar6g. 

De Heer geduldig en zeer barmhar6g. 

De Heer is vriendelijk voor al de zijnen 

en Hij onHermt zich over hen.  

  

De Heer is trouw in al Zijn woorden 

en heilig in al Zijn daden. 

De Heer he< allen op die hun toevlucht tot Hem 

nemen en hen die verstoten zijn richt Hij op.  

  

Heer, laten Uw heiligen al Uw werken openlijk 

belijden en de glorie van Uw rijk prijzen, 

Zij zullen getuigen van de luister van Uw rijk 

en over Uw macht spreken. 

Benedicam te Domine   Ph Guran 1961 - 

Sei lob und Preis mit ehren  BWV 231   J.S. Bach1685 - 1750 

Sei Lob und Preis mit Ehren, GoA Vater, Sohn,  

und Heiligem Geist! Der woll in uns vermehren, 

Was er uns aus Gnaden verheißt, Dass wir ihm fest 

vertrauen, Gänzlich uns lass'n auf ihn, 

Von Herzen auf ihn bauen, Dass uns'r Herz,  

Mut und Sinn Ihm fes6glich anhangen; 

Drauf singen wir zur Stund: Amen, wir werdn's 

erlangen, Glaub'n wir aus Herzensgrund. 

Lof, prijs en eer zij God, Vader, Zoon  

en heilige Geest! Moge hij in ons doen toenemen 

wat hij ons uit genade beloo<, opdat wij vast op 

Hem vertrouwen, ons geheel op Hem verlaten, 

van harte op Hem bouwen, opdat wij ons met 

hart en ziel aan Hem vasthouden; 

Daarom zingen wij nu: Amen, we zullen het ver-

krijgen zo geloven wij, nu en al6jd. 
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Richte mich Gott (psalm 43) Felix Mendelssohn  1809  - 1847 

Richte mich, Gott, und führe meine Sache 

wider das unheilige Volk 

und errette mich von den falschen  

und bösen Leuten. 

Denn du bist der Gott meiner Stärke; 

Warum verstößest du mich? 

Warum lässest du mich so traurig geh’n, 

wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 

daß sie mich leiten 

zu deinem heiligen Berge, 

und zu deiner Wohnung. 

Daß ich hineingehe zum Altar Gottes, 

zu dem Gott,  

der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, 

mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 

und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott!  

Verschaf mij recht, o God,  

vecht voor mijn zaak.  

Bescherm mij tegen  

een liefdeloos volk, vol list en bedrog.  

U bent toch mijn God, mijn toevlucht,  

waarom wijst u mij af,? 

waarom ga ik gehuld in het zwart,  

door de vijand geplaagd?  

Zend uw licht en uw waarheid,  

laten zij mij geleiden  

en brengen naar uw heilige berg,  

naar de plaats waar u woont.  

Dan zal ik naderen tot het altaar van God,  

tot God,  

mijn hoogste vreugde.  

Dan zal ik u loven bij de lier,  

God, mijn God.  

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  

en onrustig in mij.  

Vestig je hoop op God,  

With a voice of singing 

Declare ye this, and let it be heard,  Alleluja 

Declare ye this, and let it be heard,  Alleluja 

UAer it even unto the ends of the earth 

The Lord hath delivered his people Alleluja 

The Lord hath delivered his people Alleluja 

O be joyful in God, all ye lands 

O sing praises to the honour of his name 

Make his praise to be glorious 

With a voice of singing 

Declare ye this, and let it be heard, Alleluja 

Declare ye this, and let it be heard, Alleluja 

Met een zingende stem 

Roep het uit en laat het horen  Alleluja 

Roep het uit en laat het horen  Alleluja 

Laat het horen tot de uiteinden der aarde 

De Heer hee< zijn volk gered  Alleluja 

De Heer hee< zijn volk gered  Alleluja 

Verheug in God , alle landen 

Zing zijn lof en de heerlijkheid van zijn naam 

Maak zijn heerlijkheid groot 

Met een zingende stem 

Roep het uit en laat het horen  Alleluja 

Roep het uit en laat het horen  Alleluja 

Pauze 

With a voice of singing  Martin  Shaw  1875  -  1958 

God be in my head  John Rutter  1945 - 

God be in my head and in my understanding, 

God be in mine eyes and in my looking, 

God be in my mouth and in my speaking, 

God be in my heart and in my thinking. 

God be at mine end and at my depar6ng. 

God wees in mijn hoofd en in mijn begrijpen, 

God wees in mijn ogen en in mijn zien, 

God wees in mijn mond en in mijn spreken, 

God wees in mijn hart en in mijn gedachten, 

God, wees bij mijn einde en bij mijn heengaan. 
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De aarde is vervuld 

van goeder6erenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 
 

Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 
 

Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 
 

Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

De sterren hemelhoog 

zijn door dit zaad bereid 

als dienaars tot de oogst 

der goeder6erenheid. 
 

Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 
 

Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

De aarde is vervuld Frits Mehrtens  1922 - 1975 

Cantique de Jean Racine Gabriël Fauré  1845 - 1924 

Notre unique esperance, jour eternel de la terre et 

des cieux,  nous rompons le silence, Divin Sauveur, 

jeAe sur nous les yeux, Divin Sauveur, jeAe sur 

nous les yeux!  Repands sur nous le feu de ta grace 

puissante, que tout l'en-fer, que tout l'enfer fuie 

au son de ta voix, dissipe le sommeil d'une ame 

languissante qui la conduit a l'oubli de tes lois,  

qui la conduit a l'oubli de tes lois!  0 Christ sois 

favorable a ce peuple fidele pour te benir mainte-

nant rassemble,  Recois les chants qu'il t'offre a ta 

gloire immortelle et de tes dons qu'il retourne 

comble! et de tes dons qu'il retourne comble.  

Ons enige hoop, eeuwige dag van de aarde en de 

hemel, wij breken de s6lte Goddelijke Verlosser, 

werp een blik op ons, Goddelijke Verlosser, werp 

een blik op ons, verspreid over ons het vuur van 

Uw mach6ge gra6e dat de volledige hel vlucht op 

de klank van Uw stem, neemt de slaap weg uit een 

smachtende ziel  en stuur haar naar de vergetel-

heid van uw weAen. 0 Christus wees welgezind 

voor dit trouwe volk nu bijeen om Uw zegen,  

ontvang de liederen die zij aan Uw onsterfelijke 

gelukzaligheid gee< en van hun gaven die zij vol-

daan terug- gee<. 

A Prayer of St. Patrick John Ru9er   1945 - 

Christ be with me, Christ within me, 

Christ behind me, Christ before me, 

Christ beside me, Christ to win me, 

Christ to comfort en restore me, 

Christ above me, Christ beneath me, 

Christ in quiet, Christ in danger, 

Christ in hearts of all that love me, 

Christ in mouth of friend and stranger, 

Christ in mouth of friend and stranger. 

Christus met mij, Christus in mij, 

Christus achter mij, Christus voor mij, 

Christus naast mij, Christus wint mij, 

Christus troost mij en richt mij op 

Christus boven mij, Christus beneden mij 

Christus in s&lte, Christus in gevaar  

Christus in de harten van die mij lie(ebben 

Christus in de mond van vriend en vreemdeling. 

Christus in de mond van vriend en vreemdeling  


