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Orgelspel 

G Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer, LB 437:1–3 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 

Dauwt, heemlen, schenk u maatloos uit, 
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 
Gij wolken, breekt in regens neer, 
regent de Heiland, Isrels Heer. 

Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
dat berg en dal van lente lacht. 
O aarde, wek die roze rood, 
ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

Welkomstwoord en lied voor de jarigen 
Gez 64:1.3.4 

 
Hij is vriendlijk, 
vol van liefde en van genade, 
groot van kracht en van daden. 
Hij doorgrondt aller hart en zinnen, 
de gedachten zelfs van binnen. 
Zonder Hem kunt gij niets beginnen. 
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Hij komt tot u, 
niet om uw verdiensten en vroomheid, 
maar om zijn grote goedheid 
en Hij wil u zijn trouw bewijzen, 
u met geestlijk voedsel spijzen, 
dat gij Hem gelovig zult prijzen. 

Lucas 21:25–33 

L Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en 
de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van 
angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de 
mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de 
wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen 
wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensen-
zoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 
Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan 
op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 
Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgen-
boom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, 
weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook 
weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het 
koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze 
generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles 
gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn 
woorden zullen nooit verdwijnen. 

G Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, Gez 69:4 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 

G Nog blijft de Heer verborgen, Gez 718:1 
nog schijnt zijn toekomst ver. 
Wij wachten op de morgen. 
Waar blijft de morgenster? 
De wereld ligt gebonden 
in duister en gericht, 
geen tekenen verkonden 
het langbeloofde licht. 
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G Wachter, hoe ver is de nacht? Gez 717:1 
Zie de morgen gaat al gloren. 
’t Oosten gloeit in vuurge pracht, 
ginds wordt reeds de dag geboren, 
treedt verwinnend uit de strijd 
met de macht der donkerheid. 

LB 462 

 

Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

Zrs. Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt. 

Brs. Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

G Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
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G Heft uw hoofden naar omhoog, Gez 717:2 
de verlossing is ophanden; 
eindlijk ziet der mensen oog 
Hem, die alles zal volenden, 
die des vijands macht verbreekt, 
en het rechte oordeel spreekt. 

Jesaja 35:3–10 

L De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 
als een lelie welig bloeien, 
jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 
Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 
Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 
Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
Daar zal een gebaande weg lopen, 
‘Heilige weg’ genaamd, 
geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, 
maar dwazen zijn er niet te vinden. 
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Geen leeuw of roofdier zal daar komen, 
geen enkel wild dier dwaalt er rond, 
ze blijven er allemaal weg, 
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 
Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. 
Jubelend komen zij naar Sion, 
gekroond met eeuwige vreugde. 
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 
gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

G Vat moed, bedroefde harten,  Gez 72:2.3 

de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in ’t Woord laat Hij Zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in ’t duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 

G Op duizenderlei wijze Gez 28:5 

redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liedren en gezangen 
en maakt ons eindlijk vrij. 

G Ik breng een rechter aan het licht, LB 459:1.6 

zo spreekt de Heer en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan. 
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Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid. 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 

G Die hoop moet al ons leed verzachten.  Gez 714:2 
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog! 
Voor hen die ’t heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid, niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in ’t Vaderland! 

G Het dorre land zal juichen AT 23 

en bloeien als een roos, 
ja, jubelend getuigen: 
Gods heil is eindeloos! 
Sterkt dan de slappe handen 
en maakt de knieën vast, 
want God verbreekt uw banden 
en Hij verlicht uw last! 

Uw ogen en uw oren, 
uw mond zal opengaan, 
de doven zullen horen, 
de blinden zien voortaan, 
de lamme zal dan springen, 
springen zoals een hert, 
wie stom is die zal zingen 
dat hij genezen werd! 

Dan zal er water komen, 
ontspringen: een fontein. 
Een beek zal overstromen, 
een tuin wordt de woestijn! 
God zal een weg ons banen: 
zijn weg die heilig is 
en ieder zal beamen 
dat die weg veilig is. 



 

Daar zal geen leeuw meer wezen, 
geen wild, verscheurend dier; 
wie gaat heeft niets te vrezen, 
die wandelt vrij en fier. 
Zo zal het volk des Heren, 
zingend het hoogste lied, 
met vreugde wederkeren, 
want weg vlucht elk verdriet! 

G De toekomst van de Heer is daar LB 767:1–3 

en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid 
als bruidegom en bruid. 

De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 

Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 

Gebed 

G Welk een zegen zal ontspruiten  Gez 358:5 
door de werken uwer hand! 
Waar Gij bronnen wilt ontsluiten 
groent weldra het dorre land. 
Alle volken zullen komen 
en uw poorten binnenstromen, 
knielen voor uw aangezicht, 
juichen in uw eeuwig licht. 
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