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George Dyson 
(1883-1964) 

 

 

I-Magnificat 

 

My soul doth magnify the Lord, 

and my spirit hath rejoiced in God my 

Saviour. 

For He hath regarded the lowliness of His 

handmaiden. 

For behold from henceforth all generations 

shall call me blessed. 

For He that is mighty hath magnified me, 

and holy is His name. 

And His mercy is on them that fear Him, 

throughout all generations. 

He hath shewed strength with His arm. 

He hath scattered the proud in the 

imagination of their hearts. 

He hath put down the mighty from their 

seats, and hath exalted the humble and 

meek. 

He hath filled the hungry with good things 

and the rich He hath sent empty away. 

He remembering His mercy hath holpen  

His servant Israel, as He promised to our 

forefathers, Abraham and his seed  

forever. 

 

Glory be to the Father, and the Son and the 

Holy Ghost.  

As it was in the beginning is now and ever 

shall be, world without end. 

Amen. 

 

II-Nunc Dimittis 

 

Lord, now lettest Thou thy servant depart in 

peace, according to Thy word. 

For my eyes have seen Thy salvation,  

which Thou hast prepared before the face  

of all people; to be a light to lighten the  

gentiles, and to be the glory of Thy people  

Israel. 

Glory be to the Father, and the Son and  

the Holy Ghost.  

As it was in the beginning is now and ever 

shall be, world without end. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geef alle eer aan God, 

Ik  juich voor Hem, Hij is mijn Redder. 

 

Hij koos mij uit, mij, en heel gewoon  

meisje. 

Nu zal iedereen over mij zeggen: 

“Zij is gezegend.” 

Want God, die machtig is en heilig, 

heeft iets geweldigs met mij gedaan. 

Aan mensen die naar Hem luisteren, geeft 

Hij Zijn liefde, nu en altijd. 

God heeft Zijn kracht laten zien: 

Trotse mensen jaagt Hij weg, 

en koningen pakt Hij hun macht af. 

Maar gewone mensen maakt Hij  

belangrijk. 

 

Arme mensen geeft Hij veel, 

maar rijke mensen krijgen niets. 

God is Zijn liefde voor Israël niet  

vergeten, daarom helpt Hij Zijn volk. 

Dat had Hij al beloofd aan onze  

voorouders, aan Abraham en aan ieder die  

na hem kwam. 

Eer aan de Vader en de Zoon en  

de Heilige Geest,  

zoals het in het begin was, en nu en altijd zal 

zijn, in eeuwigheid.  

Amen. 

 
 

 

Heer, ik ben Uw dienaar. Nu kan ik rustig 

sterven, zoals U mij beloofd hebt. 

Want nu heb ik zelf de Redder gezien. 

U hebt Hem gestuurd om alle volken te 

redden. Hij is het licht, Hij wijst de volken  

de weg naar U. 

Hij is de held van Uw volk Israël. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de  

Heilige Geest, zoals het in het begin was,  

en nu en altijd zal zijn, in eeuwigheid.  

Amen. 

 

 


