
Kerstdeclamatorium 2015 

Thema: GEZONDEN OP GODS TIJD 

 

ZINGEN:  Psalm 40: 4 (OB)   

Brandofferen, noch offer voor de schuld,                                                                                                                    

Voldeden aan Uw eis, noch eer.                                                                                                                                               

Toen zeid' ik: "Zie, Ik kom, o HEER';                                                                                                                                                    

De rol des boeks is met Mijn Naam 

vervuld,                                                                                                                             

Mijn ziel, U opgedragen,                                                                                                                                                                               

Wil U alleen behagen.                                                                                                                                                                              

Mijn liefd' en ijver brandt;                                                                                                                                                                              

Ik draag Uw heil’ge wet,                                                                                                                                                                       

Die Gij den sterv’ling zet,                                                                                                                                                                              

In ’t binnenst' ingewand.”     

ZINGEN: Psalm 40: 3 (NB) 

Het is geen offervuur wat U behaagt,                                                                                                                                      

Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor                                                                                                                                                      

en zelf ontsluit Gij mij het oor:                                                                                                                                                  

Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.                                                                                                                                       

Mijn God, ik draag uw wetten,                                                                                                                                           

om op uw wil te letten,                                                                                                                                                       

gedurig bij mij om.                                                                                                                                                                                 

Het boek schrijft over mij.                                                                                                                                                            

Gij hoordet hoe ik zei: “O Here, zie, ik 

kom!” 

GEBED  

LEZEN: 

Geloofsbelijdenis van Athanasius, artikel 

31 

Hij is God, uit de zelfstandigheid van de 

Vader, vóór alle tijden gegenereerd; en 

mens uit de zelfstandigheid van Zijn 

moeder, in de tijd geboren. 

 

 

 

 

 

 

GEDICHT:  God heeft zich aan de mens 

getoond (Hebreeën 1 en 2), Joke van 

Sliedregt  

God heeft Zich aan de mens 

getoond,                                                                                                                                       

heeft ons Zijn heerlijkheid vermeld,                                                                                                                                                      

Zich onder engelen gesteld …                                                                                                                                                              

Zo heeft Hij onder ons gewoond! 

God heeft Zich aan de mens 

getoond,                                                                                                                                   

voor ons werd Hij tot vlees en 

bloed,                                                                                                                                

heeft Hij voor onze schuld geboet 

…                                                                                                                                                      

werd Hij gesmaad, bespot, 

gehoond! 

God heeft Zich aan de mens 

getoond,                                                                                                                                                          

Hij neemt de engelen niet aan,                                                                                                                                                          

heeft ònze zonden weggedaan …                                                                                                                                                            

ons met gerechtigheid beloond! 

God heeft Zich aan de mens 

getoond,                                                                                                                                                           

ons van de vrees des dood bevrijd,                                                                                                                                                            

ons tot de zaligheid geleid …                                                                                                                                                                                                              

Thans zien wij Hem met eer 

gekroond! 

ZINGEN: Lied 34 : 1, 2 en 3 (Uit aller 

mond) Lied 146: 1,2,5 (LVK) 

Dit is de dag, die God ons schenkt,                                                                                                                                       

waaraan thans ieder christen denkt;                                                                                                                                             

hem viere wat in ’t groot heelal                                                                                                                                                        

door Jezus is en wezen zal. 

Men had Hem eeuwen lang verwacht;                                                                                                                                                 

en toen Gods tijdperk was volbracht,                                                                                                                                           

toen zond Hij van zijn hoge troon                                                                                                                                                       

het heil der wereld ons, zijn Zoon. 

U, die voor ons geboren zijt,                                                                                                                                                                       

U zij ons hart, ons lied gewijd.                                                                                                                                                              

Wij voegen juichend onze stem                                                                                                                                                              

bij ’t eng’lenkoor van Bethlehem. 



Gezonden door de Vader 

GEDICHT: Kerstfeest (fragment), Jelly 

Verwaal  

En juist toen alle mensen zwegen                                                                                                                                                         

in ’t diepste duister van de nacht;                                                                                                                                                    

toen niemand zich meer kon 

bewegen,                                                                                                                                                     

zo moe, zo moe, en zonder kracht;   

toen heeft God zelf Zijn Zoon 

gezonden,                                                                                                                                       

op wie de mensheid had gewacht.                                                                                                                                                         

Toen klonk gezang uit duizend 

monden                                                                                                                                                               

omdat Hij vreed’ op aarde bracht. 

LEZEN: Galaten 4: 4 

               Lucas 2: 1-7 

ZINGEN: Lied 42: 1, 2 en 3 (Uit aller 

mond)  Gez.25:1,2,3 (Herv.Bundel ’38) 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer                                                                                                                                                                      

van de nieuwgeboren Heer!                                                                                                                                                           

Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:                                                                                                                                                                      

God verzoent der mensen schuld.                                                                                                                                            

Voegt u, volken, in het koor,                                                                                                                                                                       

dat weerklinkt de hemel door,                                                                                                                                              

mensentong en eng’lenstem,                                                                                                                                                                       

looft het Kind van Bethlehem!                                                                                                                                                           

Hoor, de eng’len zingen d’ eer                                                                                                                                                                   

van de nieuwgeboren Heer! 

Hij, die heerst op ’s hemels troon,                                                                                                                                                

Jezus Christus, Vaders Zoon,                                                                                                                                                     

wordt geboren uit een maagd                                                                                                                                                        

op de tijd die God behaagt.                                                                                                                                                         

Vleesgeworden Woord van God,                                                                                                                               

mens geworden om ons lot,                                                                                                                                                                               

U, der mensen een, o Heer,                                                                                                                                                                                 

U Immanuël, zij eer!                                                                                                                                                                           

Hoor, de eng’len zingen d’ eer                                                                                                                                                                        

van de nieuwgeboren Heer! 

 

 

Lof de Vorst der eeuwigheid,                                                                                                                                                     

Zonne der gerechtigheid!                                                                                                                                                                                  

Van zijn vleug’len dalen neer                                                                                                                                                               

licht en leven altijd weer.                                                                                                                                                                   

Lof U, die uw glorie deed                                                                                                                                                              

schuilen in het aardekleed,                                                                                                                                                               

opdat wij, van zonde rein,                                                                                                                                          

nieuwgeboren zouden zijn.                                                                                                                                                             

Hoor, de eng’len zingen d’ eer                                                                                                                                                            

van de nieuwgeboren Heer! 

LEZEN: Artikel 18 Nederlandse 

Geloofsbelijdenis (1
e
 gedeelte)  

Wij belijden dan, dat God de belofte, die 

Hij aan de vaderen gedaan had door de 

mond van zijn heilige profeten, vervuld 

heeft, door zijn eigen, eniggeboren en 

eeuwige Zoon in de wereld te zenden op de 

door Hem bestemde tijd. 

Meditatie 

ZINGEN: Lied 36 : 1, 2 en 3 (Uit aller 

mond) 

Stille nacht, heilige nacht!                                                                                                                                                 

Davids Zoon, lang verwacht,                                                                                                                                                       

die miljoenen eens zaligen zal,                                                                                                                                                          

werd geboren in Bethlehem’s stal,                                                                                                                                                     

Hij der schepselen Heer,                                                                                                                                                                       

Hij der schepselen Heer. 

Hulploos Kind, heilig Kind,                                                                                                                                                                    

dat zo trouw zondaar mint,                                                                                                                                                                                

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,                                                                                                                                                               

werd Ge op stro en in doeken gelegd.                                                                                                                                              

Leer me U danken daarvoor.                                                                                                                                                           

Leer me U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht!                                                                                                                                                                

Vreed’ en heil wordt gebracht                                                                                                                                                          

aan een wereld, verloren in schuld;                                                                                                                                                                

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.                                                                                                                                                                                

Amen, Gode zij eer!                                                                                                                                                                                                         

Amen, Gode zij eer! 

 

 



STEM: Het Kind Jezus groeide op bij Zijn 

ouders in Nazareth. ‘Hij nam toe in 

wijsheid en in grootte                                                                              

en in de genade bij God en de mensen’, 

lezen we in de Bijbel.    

 

Gezonden om te prediken 

  

GEDICHT: De mens gelijk geworden,  

E. IJskes-Kooger 

Hij was een jood als alle joden.                                                                                                                                                           

Hij viel beslist niet uit de toon.                                                                                                                                                         

Wel hield Hij zich aan Gods 

geboden,                                                                                                                                     

maar dàt zelfs was niet ongewoon.                                                                                                                                                            

Hij heeft zijn vader helpen zagen                                                                                                                                                                

en ’t zaagsel in een hoek geveegd,                                                                                                                                                   

de zware waterkruik gedragen                                                                                                                                                     

en in Maria’s put geleegd.                                                                                                                                                            

Hij heeft zijn vrienden helpen 

bouwen                                                                                                                              

wanneer zij werkten aan hun huis.                                                                                                                                                                

Hij heeft met planken lopen 

sjouwen                                                                                                                                       

zoals veel later met zijn kruis.                                                                                                                                                      

Hij heeft gedronken en gegeten                                                                                                                                                    

wat ieder dronk, wat ieder at,                                                                                                                                                            

maar altijd door heeft Hij geweten                                                                                                                                     

dat Hij daar als een vreemd’ling 

zat.                                                                                                                              

Want ieders leugen, ieders zonde                                                                                                                                                 

sloeg in zijn hart een diepe wond,                                                                                                                                                 

totdat Hij overdekt met wonden                                                                                                                           

een Godverlaten einde vond.                                                                                                                                                        

Hij was een jood als alle joden.                                                                                                                                              

Hij was een mens als iedereen.                                                                                                                                                                 

Hij werd de eerst’ling uit de doden                                                                                                                                                                

want Hij was God, uit God alleen! 

LEZEN: 

Mattheüs 4: 12-17 

Markus 1: 15 

Mattheüs 9: 35 

ZINGEN: Psalm 98 : 1 en 4 (OB) 

Zingt, zingt een nieuw gezang den 

HEERE,                                                                                                                            

Dien groten God, die wond’ren deed!                                                                                                                                    

zijn rechterhand vol sterkt’ en ere,                                                                                                                               

zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed.                                                                                                                                                

Dat heil heeft God nu doen verkonden,                                                                                                                                                   

nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,                                                                                                                                                          

zo vlekkeloos en ongeschonden,                                                                                                                                                             

voor ’t heidendom ten toon gespreid. 

Laat al de stromen vrolijk zingen,                                                                                                                                                            

de handen klappen naar omhoog,                                                                                                                                                     

’t gebergte vol van vreugde springen                                                                                                                                                    

en hupp’len voor des HEEREN oog!                                                                                                                                                                                

Hij komt, Hij komt om d’ aard’ te richten,                                                                                                                                               

de wereld in gerechtigheid!                                                                                                                                                                 

Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet 

zwichten,                                                                                                                                  

wordt in rechtmatigheid geleid. 

Psalm 98 : 1 en 4 (NB) 

Zingt een nieuw lied voor God den HERE.                                                                                                                                 

want Hij bracht wonderen tot stand.                                                                                                                                                     

Wij zien Hem heerlijk triomferen                                                                                                                                                     

met opgeheven rechterhand.                                                                                                                                                    

Zingt voor den HEER, Hij openbaarde                                                                                                                                    

bevrijdend heil en bindend recht                                                                                                                                                                    

voor alle volkeren op aarde.                                                                                                                                                             

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

Laat alle zeeën, alle landen                                                                                                                                                          

Hem prijzen met een blij geluid.                                                                                                                                                 

Rivieren klappen in de handen,                                                                                                                                                        

de bergen jubelen het uit.                                                                                                                                                            

Hij komt, Hij komt de aarde richten,                                                                                                                                            

Hij komt, o volken weest verblijd,                                                                                                                                                          

Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,                                                                                                                                         

zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

 

 

 



Gezonden om de Schrift te vervullen 

LEZEN: 

Jesaja 61: 1 en 2 

ZINGEN:  Lied  57 : 1, 2, en 3 (Uit aller 

mond) 

O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!                                                                                                                                     

Des Vaders wil hebt Gij volbracht.                                                                                                                                                   

Uit ’t hemelrijk zijt Gij gegaan                                                                                                                                                        

en nam het aardse lichaam aan.                                                                                                                                                     

O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 

O Jezus , mijn vreugd, o Jezus, mijn 

kracht!                                                                                                                                     

Gij hebt de vrede aangebracht,                                                                                                                                     

gerechtigheid voor ons vervuld:                                                                                                                                                          

in ’t lijden droeg Gij onze schuld.                                                                                                                                                                    

O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 

O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht!                                                                                                                                     

Gij hebt de wereld heil gebracht.                                                                                                                                                      

Gij blijft hier in het aardse dal                                                                                                                                                             

de Ene die ons troosten zal.                                                                                                                                                                   

O Jezus, mijn vreugd, o Jezus, mijn kracht! 

LEZEN: Mattheüs 11: 2-5 

Gedicht door Muus Jacobse 

Zijt Gij waarop de wereld wacht                                                                                                                                                       

of wachten wij een ander?                                                                                                                                                             

Zult Gij, een zwakke zonder macht,                                                                                                                                                                 

als koning heersen in Gods kracht,                                                                                                                                                  

ons leiden tot elkander? 

‘Ik geef aan blinden het gezicht                                                                                                                                                                 

en oren aan de doven.                                                                                                                                                                           

Zalig die, door Mij opgericht,                                                                                                                                                      

ziende mag lopen in het licht                                                                                                                                                                       

en horende geloven’. 

LEZEN:  Zondag 6, vraag en antwoord 18, 

Heidelbergse Catechismus 

Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk 

waarachtig God en een waarachtig 

rechtvaardig Mens is? 

Onze Heere Jezus Christus, die ons door 

God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging 

en tot  volkomen verlossing geschonken is. 

 

Gezonden om te lijden en te sterven 

 

LEZEN: Johannes 1: 11- 13 

ZINGEN: Psalm 22 : 4 (OB) 

Al wie Mij ziet, bespot Mij boos te moê;                                                                                                                          

men schudt het hoofd, men steekt de lip 

Mij toe.                                                                                                     

Daar Ik ’t gebed tot God vertrouwend doe,                                                                                                           

moet Ik nog horen:                                                                                                                                                

“Dat God, op Wien Hij steunt, Hem 

gunstig’ oren                                                                                                   

verleen’, Hem redd’,                                                                                                                                             

dat Die nu hulp doe komen                                                                                                                                                                             

en Hem, in Wien Hij heeft Zijn lust 

genomen,                                                                                                                            

in ruimte zett’.” 

 

ZINGEN: Psalm 22: 3 (NB) 

 

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 

Ik wordt vertrapt, ik heb geen leven meer, 

Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,                                                                                                                                            

al die mij smaden,                                                                                                                                                                                         

Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:                                                                                                                                            

“Zoek het bij God, geef Hem uw leed te 

dragen,                                                                                                                                

Hij zal u redden naar zijn welbehagen”,                                                                                                                                                            

zo klinkt hun spot. 

 

LEZEN: Johannes 12: 46- 50 

ZINGEN: Lied 62 : 1 en 3 (Uit aller mond) 

Gezang 34: 1 en 4 (Herv.Bundel) 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht 

betrachten,                                                                                                                                                               

in deze zee verzinken mijn gedachten:                                                                                                                                          

o liefde die, om zondaars te bevrijden,                                                                                                                                                                      

zo zwaar moest lijden. 

 



Dit breekt mijn trots, slaat mijn verdienste 

neder,                                                                                                           

verlaagt mij diep, maar het verhoogt mij 

weder!                                                                                                                            

Het meldt mij heil, die van Gods 

tegenstander                                                                                                                           

in vriend verander. 

LEZEN: Lucas 24: 19b- 26 

GEDICHT: Kerstfeest, Christien de 

Priester  

De Zoon van God werd als een  

kind geboren …                                                                                                                                     

Hij, Die de Koning is van het 

heelal,                                                                                                                                                              

lag in een kribbe, in een 

beestenstal,                                                                                                                                                      

opdat een volk door eigen schuld 

verloren,                                                                                                                                                           

door Zijn verdiensten zalig worden 

zal. 

Nòg laat God steeds Zijn 

nodigingen horen                                                                                                             

en klinkt Zijn Woord als een 

bazuingeschal:                                                                                                                              

“Al zijn uw zonden groot en zonder 

tal,                                                                                                                                        

HIj kwam om ‘t werk van satan te 

verstoren                                                                                                                                       

en zondaars op te rapen uit hun 

val!” 

‘Wil, Heere, Zèlf Uw handen tot 

ons strekken,                                                                                                                              

wil geest’lijk leven in ons hart 

verwekken.                                                                                                                                    

U ziet ons harde hart, ons boos 

bestaan … 

Wil onze schuld en zonde ons 

ontdekken,                                                                                                                             

ons tot de Koning in Zijn kribbe 

trekken,                                                                                                                                          

en maken Zijn gewillig’ onderdaan.  

 

Gezonden om de voortgang van het werk 

van de Vader 

 

ZINGEN: Lied 29 : 1 en 4 (Uit aller mond) 

Gezang 10: 1 en 7 (Herv.Bundel) 

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken                                                                                                                                         

een licht der lichten opgegaan.                                                                                                                                                     

Komt tot zijn schijnsel alle volken,                                                                                                                                                                 

en gij, mijn ziele, bid het aan!                                                                                                                                                           

Het komt de schaduwen beschijnen,                                                                                                                                    

de zwarte schaduw van de dood:                                                                                                                                                           

de nacht der zonde zal verdwijnen,                                                                                                                                        

genade spreidt haar morgenrood. 

O Vredevorst, Gij kunt gebieden                                                                                                                                             

de vreed’ op aard’ en in mijn ziel!                                                                                                                                                   

Doe elke zondaar tot U vlieden,                                                                                                                                                         

dat al wat ademt voor U kniel’!                                                                                                                                                  

Des Heeren ijver zal bewerken,                                                                                                                                                         

dat Hij de zetel U bereid,                                                                                                                                                      

met recht en met gericht zal sterken:                                                                                                                                            

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

LEZEN: Lucas 24: 44- 49 

ZINGEN: De Lofzang van Zacharias: 5 

Voor elk die in het duister dwaalt,                                                                                                                                           

verstrekt deez’ zon een helder licht,                                                                                                                                               

dat hem in schâuw des doods bestraalt,                                                                                                                                    

op ’t vredepad zijn voeten richt. 

LEZEN: Mattheüs 24: 14 

               Mattheüs 24: 30 en 31 

ZINGEN: Schriftberijmingen 24 : 1, 5 en 6 

(melodie Psalm 134) 

Wij roepen Koning Christus aan,                                                                                                                                      

van God, de Vader, uitgegaan:                                                                                                                                                

in menslijk vlees en menslijk bloed                                                                                                                                                                                       

heeft ons Gods eigen Zoon ontmoet.  

De Vader zelf sprak tot zijn Zoon:                                                                                                                                                                  

Zit aan mijn zijde op mijn troon,                                                                                                                                                          

tot zich uw laatste vijand buigt                                                                                                                                                          

en aller tong U eer betuigt. 



Wij roepen Koning Christus aan,                                                                                                                                           

die, van de Vader uitgegaan                                                                                                                                                                      

en tot de Vader weergekeerd,                                                                                                                                                                      

in heel zijn schepping wordt geëerd.  

STEM: ADVENT 2015: de kerk mag 

gedenken hoe haar Heiland gekomen is en 

Zijn werk gedaan heeft voor al de Zijnen. 

Maar ze mag ook met verwachting uitzien 

naar de tweede komst van de Heere Jezus. 

Maranatha! 

LEZEN: Mattheüs 25: 13 

ZINGEN: Lied 236 : 1, 2, 3 en 5 (Uit aller 

mond)       

Leer mij op U zien, o Heer van mijn hart,                   

enkel op U zien in vreugd en in smart.                       

Laat m’ aan U denken bij wat ik verricht, 

waken en slapen alleen in uw licht. 

Wees ook mijn wijsheid, mijn waarheid 

steeds weer,                                                                                     

laat mij bij U zijn en blijf bij mij Heer.                             

U zelf mijn Vader en ik zo uw kind,                                       

U in mij wonend, ik door U bemind. 

Wees Zelf mijn schild, Heer, mijn zwaard 

in de strijd,                                                                                     

schenk uw bescherming voor nu en altijd. 

Schuilplaats en toevlucht en vesting vol 

macht, voor mij ten hemel, o kracht van 

mijn kracht. 

Hemelse Koning, geef mij na de strijd                                            

bij U de vreugde in uw heerlijkheid.                                                 

Hoe ook mijn toekomst, mijn weg wezen 

zal, leer mij op U zien, o Heer van ’t 

heelal. 

LEZEN: Filippenzen 2: 5- 11 

GEDICHT: Heiland kom, o kom met 

haast, (lied 31, Uit aller mond) 

Heiland, kom, o kom met haast,                                                                                                                                                     

laat de wereld zijn verbaasd,                                                                                                                                                                  

dat in U, o kind der maagd,                                                                                                                                                               

God in liefde naar haar vraagt. 

Hij verlaat zijn hemels rijk,                                                                                                                                                                   

Hij, Gods Held, wordt ons gelijk,                                                                                                                                              

heeft zich pracht en praal ontzegd                                                                                                                                                               

en begint op aard zijn weg. 

Van de Vader daalt Hij neer,                                                                                                                                                                                    

tot de Vader keert Hij weer,                                                                                                                                               

hellesmart doorlijdt de Zoon                                                                                                                                                                                                                  

voor Hij opvaart naar zijn troon. 

U, in alles God gelijk,                                                                                                                                                                        

overwint hier satans rijk                                                                                                                                                                         

en uw goddelijke macht                                                                                                                                                                        

heeft genezing aangebracht. 

Uit uw kribbe straalt een licht,                                                                                                                                          

waarvoor al het duister zwicht.                                                                                                                                                               

Laat zo ons geloof ook zijn,                                                                                                                                                              

dat het helder in ons schijnt. 

Loof nu elk op hoge toon                                                                                                                                                                             

God de Vader, God de Zoon,                                                                                                                                                                      

God de Heil’ge Geest, altijd,                                                                                                                                                                             

nu en tot in eeuwigheid. 

LEZEN: Openbaring: 21: 1-7 

GEDICHT: Nog niet, Nel Benschop 

Het is nog lang niet afgelopen:                                                                                                                                                

Kerstfeest is niet Gods laatste 

woord;                                                                                                                                    

Een lange weg moest Christus 

lopen,                                                                                                                                             

op Golgotha werd Hij vermoord. 

De eng’lenzang was geen finale,                                                                                                                                                             

Gods zegelied was nog niet af;                                                                                                                                                      

Hij zou het théma wel herhalen                                                                                                                                             

toen Christus opstond uit het graf. 

De wijzen, die Hem schatten 

brachten,                                                                                                                                

stonden nog maar aan het begin;                                                                                                                                             

na jaren vol van strijdend wachten                                                                                                                                                         

trad Hij als vorst de hemel in. 

 

 

 



En nóg is het niet afgelopen:                                                                                                                                                                

het beste is nog niet geweest.                                                                                                                                                       

Hij komt terug! Blijf wachten, 

hopen,                                                                                                                                       

dan wordt het eeuwig Christus-

feest! 

 

ZINGEN: Lied 151 : 1, 3, 4 en 6 (Uit aller 

mond, melodie Psalm 87) 

Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde:                    

de eerste schepping was voorbij gegaan,                    

er was geen zee haar dreigen is gedaan,                      

nu onze God als Heer zich openbaarde. 

Een luide stem deed van de troon zich 

horen: 

De tent van God daalt tot de mensen neer                 

en Hij zal bij hen wonen immermeer;                                                     

zij zijn het volk dat Hem mag toebehoren. 

De Heere zelf zal al hun tranen drogen:                         

dood, rouw en moeite hebben afgedaan,                        

de eerste dingen zijn voorbijgegaan.                               

Zij zullen zingende het Lam verhogen. 

Ik geef wie dorst heeft van het levend 

water:  

Hij mag zich laven aan de levensbron!                            

‘k Zal hem een God zijn en hij Mij een 

zoon,                                     

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


