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zondag 28 november 2021 

444       Nu daagt het in het oosten 

1.          Nu daagt het in het oosten,                                                              

het licht schijnt overal:                                                                  

Hij komt de volken troosten,                                                                    

die eeuwig heersen zal. 

2.          De duisternis gaat wijken                                                                       

van de eeuwenlange nacht.                                                            

Een nieuwe dag gaat prijken                                                      

met ongekende pracht. 

25a Mijn ogen zijn gevestigd 

1. Mijn ogen zijn gevestigd                                                                    

op God, of Hij mij redt.                                                                  

Mijn hart, hoezeer onrustig,                                                            

heb ik op Hem gezet.                                                                  

Kan ik de nacht verduren,                                                        

waarin Gij verre zijt?                                                                    

Gij zult mijn voeten sturen                                                                 

in ’t duister van de tijd. 

2. Maar wees mij dan genadig                                                            

en richt mijn leven op,                                                                          

dat ik opnieuw gestadig                                                                        

kan gaan in ’s levens loop.                                                                  

Mijn hart, hoezeer onrustig,                                                             

heb ik op U gezet,                                                                  

mijn ogen zijn gevestigd                                                                     

op U, tot Gij mij redt. 
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463       Licht in onze ogen 

1.          Licht in onze ogen,                                                                    

redder uit de nacht,                                                                         

geldt uw mededogen                                                                     

nog wie U verwacht? 

2.          Als der mensen trooster                                                            

roepen wij U aan:                                                                    

noem de namelozen                                                                      

met een nieuwe naam! 

5. Regen uw gerechtigheid                                                                          

en bevrucht de aard,                                                                                      

tot de trouw ontkiemt en                                                                    

vrede bloeien gaat! 

439 Verwacht de komst des Heren 

1. Verwacht de komst des Heren,                                                               

o mens, bereid u voor:                                                                   

reeds breekt in deze wereld                                                               

het licht des hemels door.                                                             

Nu komt de Vorst op aard,                                                                

die God zijn volk zou geven;                                                            

ons heil, ons eigen leven                                                  

vraagt toegang tot ons hart. 

2. Bereid dan voor zijn voeten                                                   

de weg die Hij zal gaan;                                                                  

wilt gij uw Heer ontmoeten,                                                            

zo maak voor Hem ruim baan.                                                  

Hij komt, - bekeer u nu,                                                                       

verhoog de dalen, effen                                                                              

de hoogten die zich heffen                                                      

tussen uw Heer en u. 
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3. Een hart dat wacht in ootmoed                                                        

is lieflijk voor de Heer,                                                                    

maar op een hart vol hoogmoed                                                      

ziet Hij in gramschap neer.                                                     

Wie vraagt naar zijn gebod                                                         

en bidden blijft en waken,                                                            

in hem wil woning maken                                                                 

het heil, de Zoon van God. 

464       Een engel spreekt een priester aan                                             

Lied van hemel en aarde 

1. Een engel spreekt een priester aan.                                                 

Wil hij het goede nieuws verstaan?                                               

Omdat hij niet geloven kan                                                                 

wordt hij een sprakeloze man. 

2.          Soms staat de hemel op een kier:                                          

een bode van de Heer komt hier,                                          

verrast ons met een blij bericht,                                                    

en zet de aarde in het licht! 

459 Ik breng een rechter aan het licht 

1. Ik breng een rechter aan het licht,                                                     

zo spreekt de Heer, en zijn gericht                                                     

zal over alle volken gaan,                                                              

de tirannie heeft afgedaan.        

2. Een koning bij de gratie Gods,                                                                  

het onrecht breekt hij en de trots                                                          

van die grootspreken in hun waan                                                   

en kleinen naar het leven staan. 
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3. Hij is geen schreeuwer in de straat,                                                

geen holle klank, geen potentaat,                                                    

de roep van zijn verlossend woord                                                   

wordt in het verste land gehoord. 

4. Een riet dat buigt in weer en wind,                                                   

zo is mijn knecht, een mensenkind;                                                      

wat is geknakt, verbreekt hij niet,                                             

zijn adem heelt gelijk een lied. 

5. Is hij een lamp die helder schijnt,                                                          

hij dooft de vlam niet die verkwijnt,                                               

mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,                                                 

hij wakkert het geringe aan. 

6. Hij is het eerste morgenlicht,                                                                  

de blinde ziet een vergezicht,                                                                            

de dove hoort een nieuw geluid,                                                                     

de aangeklaagde gaat vrijuit.  

7. De vorst der vorsten is een knecht,                                                  

de volken komen tot hun recht,                                                       

vrijheid en vrede eren hem                                                            

die ’t hart is van Jeruzalem. 

869 Lof zij de Heer, ons hoogsre goed 

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,                                         

oorsprong van al het goede,                                                          

de God die louter wonderen doet.                                          

Wij leven in zijn hoede,                                                                   

die onze vrede is, onze vreugd,                                                                

in wie zich heel ons hart verheugt.                                                        

Geef onze God de ere! 
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2. De hemelmachten met ons mee                                                

willen U eer betonen.                                                                         

Al wat op aarde in lucht of zee                                                                     

mag in uw schaduw wonen,                                                            

het prijst U, die de Schepper zijt,                                                       

die al ’t zo schoon hebt toebereid.                                                       

Geef onze God de ere! 

5. Wie alle troost ontberen moet                                                               

en wien geen mens kan helpen,                                                        

houd moed, - God zal met overvloed                                                    

van heil u overstelpen.                                                                      

Hij buigt zich over het bestaan                                                      

van hen die door de diepten gaan.                                                

Geef onze God de ere! 

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang                                                                         

van ganser harte prijzen                                                                

en in mijn lied, mijn lofgezang                                                        

mijn dank aan U bewijzen.                                                           

Mijn hart, verheug u in de Heer,                                                    

lichaam en ziel, verblijd u zeer!                                                  

Geef onze God de ere! 

 

 


