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Orgelspel 

G Kom tot ons, de wereld wacht, LvK 122 / Gez 61 
Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
Kind van God, Maria’s kind. 

Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 

K Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 

Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

G Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

Welkomstwoord en felicitatie van de jarigen 

G Gezegend was het land, de stad, Gez 73:3 
waar deze Koning binnentrad. 
Gezegend ’t hart, dat openstaat 
en Hem als Koning binnenlaat. 
De zonne der gerechtigheid 
verblindde niet door majesteit; 
maar wat in duister sliep, 
ontwaakte, toen Hij riep. 
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L U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u 
uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer 
nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten 
einde, de dag nadert al. Romeinen 13:11–12 

G De nacht is haast ten einde, LvK 130:1–3 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 

K Zo is ons God verschenen 
in onze lange nacht. 
Hij die de englen dienen 
die eeuwen is verwacht, 
is als een kind gekomen 
en heeft der wereld schuld 
nu zelf op zich genomen 
en draagt ze met geduld. 

G Hoevele zwarte nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkre aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ’t einde van de nacht. 

G O kom, die onze Heerser zijt, Gez 62:5.3 
in wolk en vuur en majesteit. 
O Adonai die spreekt met macht, 
verbreek het duister van de nacht. 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
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G O kom, o kom, Gij Oriënt, 
en maak uw licht alom bekend; 
verjaag de nacht van nood en dood, 
wij groeten reeds uw morgenrood. 
Weest blij, weest blij, o Israël, 
Hij is nabij, Immanuël! 

G Die lange nacht, die winter  TUS 129:2 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd, 
de dagen zijn vervuld: 
Gij hebt het woord volbracht, 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 

Lezing Zacharia 9:9–10 

L Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde. 

K Een mens van vrede zoeken wij,  TUS 126:4.3 
een mens als God. Wie is als HIJ? - 
De hemel kiest het kleine 
waaruit de naam des HEREN groeit 
en vrede op de aarde bloeit. 
HIJ brengt ons in het reine. 

G 
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K Een lied van vrede zingen wij, 
een lied voor u, een lied voor mij, 
een lied om uit te zingen 
dat HIJ - gezegend zij zijn naam! - 
voor alle mensen heeft gedaan 
zo vele goede dingen. 

G Glorie glanst in vredes naam 
voor wie in Gods licht wil staan! 

G De tijden nemen nu een keer, Gez 113:3.4 
de hemel is niet verre meer, 
de vrijheid is ophanden 
en twist en tweedracht, haat en strijd 
wijkt nu voor liefde en lieflijkheid, – 
God doet de harten branden. 

De vrede vlecht zijn hechte band 
om huis en huis, om land en land: 
de aarde is in God gevangen; 
de mensheid weet zich van één stam, 
de leeuw speelt schuldloos met het lam, 
een kind bij ’t nest der slangen. 

K Verheug u, gij dochter van Sion, LvK 42:2 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren 
met God en met ere. 
De wagens, de paarden, 
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van te voren voorzegd. 

G Hij is de Heer, de Trouwe, Gez 28:4 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 
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Lezing Lucas 1:68–79 
L Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 

hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. 
Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
zoals hij van oudsher heeft beloofd 
bij monde van zijn heilige profeten: 
bevrijd zouden we worden van onze vijanden, 
gered uit de greep van allen die ons haten. 
Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert hij zich zijn heilig verbond: 
de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij, ontkomen aan onze vijanden, 
hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, 
altijd levend in zijn nabijheid. 

En jij, kind, jij zult genoemd worden: 
profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan 
om de weg voor hem gereed te maken, 
en om zijn volk bekend te maken met hun redding 
door de vergeving van hun zonden. 

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan 
en verschijnen aan allen die leven in duisternis 
en verkeren in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de 
vrede. 

G God zij geloofd uit alle macht, Gez 60:1 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
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G Rechtvaardigheid is zijn bestel, Gez 73:2 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst vedwijnt, 
Juicht, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 

G Nu daagt het in het oosten Gez 82 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal.  

Zrs. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht.  

K Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
naar ’t scheen van God verlaten - 
begroeten ’t morgenrood.  

Brs. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht.  

G Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 



 

G Gij zijt ons welkom, dageraad, Gez 67:3.6 
nu de aardse nacht verdwijnen gaat. 
Weldra verschijnt de zon met pracht, 
de dag breekt aan, zo lang verwacht. 

Wij jubelen uw naam ter eer 
en danken U van harte, Heer, 
voor ’t heil van uw barmhartigheid 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

Gebed 

K Hosianna, Davids Zoon! Gez 84:2–3 
Heil en zegen zij uw volk. 
Sticht nu, Heer, uw eeuwig Rijk; 
’t hosianna komt U toe. 
Hosianna, Davids Zoon! 
Heil en zegen zij uw volk. 

G Hosianna, Davids Zoon! 
Wees gegroet, o Vredevorst! 
Eeuwig staat uw zetel vast, 
eeuwig als des Vaders troon. 
Hosianna, Davids Zoon! 
Wees gegroet, o Vredevorst! 
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