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zondag 4 december 2022 

72         Geef, Heer, de koning uwe rechten                                        

Psalm 72 

1.          Geef, Heer, de koning uwe rechten                                                    

en uw gerechtigheid                                                                              

aan ’s konings zoon, om uwe knechten                                                               

te richten met beleid.                                                                      

Dan ruist op alle bergen vrede,                                                                      

heil op der heuvelen top.                                                                         

Hij zal geweldenaars vertreden,                                                                                    

maar armen richt hij op. 

6. Bloeie zijn naam in alle streken,                                                               

zolang de zon verrijst.                                                                           

Zijn koningschap zij ons een teken                                                       

dat naar Gods toekomst wijst.                                                        

Dat opgetogen allerwegen                                                              

de volken komen saam,                                                        

elkander groetend met de zegen                                                              

van zijn doorluchte naam. 

7. Laat ons de grote naam bezingen                                                  

van Hem die Israël leidt,                                                                    

want Hij alleen doet grote dingen,                                                        

zijn roem vervult de tijd.                                                                 

Looft God de Heer, Hij openbaarde                                                

zijn wonderen, zijn eer.                                                                            

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de 

Heer. 

433       Kom tot ons, de wereld wacht 

1.          Kom tot ons, de wereld wacht,                                               

Heiland kom in onze nacht.                                                                   

Licht dat in de nacht begint,                                                                      

kind van God, Maria’s kind. 
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3. Gij daalt van de Vader neer                                                                       

tot de Vader keert Gij weer,                                                           

die de hel zijt doorgegaan                                                                    

en hemelwaarts opgestaan. 

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,                                                        

Vader, Zoon en Geest gelijk,                                                                 

nu en overal altijd,                                                                           

nu en tot in eeuwigheid. 

1009 O lieve Heer, geef vrede                                                                

Da pacem, een gebed om vrede 

1. O lieve Heer, geef vrede                                                                                    

aan allen hier beneden                                                                           

die uitzien naar uw feest,                                                                 

opdat de mensen weten:                                                                

uw heilige profeten                                                                              

zijn niet verblind geweest. 

2. Doe onze ogen stralen,                                                                  

doe ons het hart ophalen                                                                  

aan blijdschap na verdriet;                                                               

o God voor wie verschijnen                                                      

Christus en al de zijnen,                                                                          

versmaad hun smeken niet. 

3. Verlos ons van de boze,                                                                    

laat niet de goddelozen                                                                     

op aarde koning zijn!                                                                  

Laat ons uw land betreden,                                                              

dat zal een land van vrede                                                          

van melk en honing zijn! 
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442       Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

1.          Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.                                                

Verlos mij van mijn bange pijn!                                                         

Zie, heel mijn hart staat voor U open                                              

en wil, o Heer, uw tempel zijn.                                                          

O Gij, wien aarde en hemel zingen,                                             

verkwik mij met uw heilige gloed.                                                         

Kom met uw zachte glans doordringen,                                           

o zon van liefde, mijn gemoed! 

2.          Vervul , o Heiland, het verlangen,                                              

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!                                               

Ik wil in ootmoed U ontvangen,                                                            

mijn ziel en zinnen zijn bereid.                                                               

Blijf in uw liefde mij bewaren,                                                        

waar om mij heen de wereld woedt.                                                            

O, mocht ik uwe troost ervaren:                                                       

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

435 Hef op uw hoofden, poorten wijd 

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd!                                                     

Wie is het, die hier binnenrijdt?                                                    

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid                                                     

en Heiland vol barmhartigheid!                                                 

Hij geeft de wereld ’t leven weer.                                                

Juich blijde, zing uw God ter eer,                                                     

loof Hem die sterk van daad                                                                       

de deuren binnengaat. 
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2.  Rechtvaardigheid is zijn bestel,                                       

zachtmoedigheid zijn metgezel.                                                          

Hij draagt een kroon van heiligheid,                                                 

een scepter van barmhartigheid.                                               

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,                                                  

juich, nu die Heiland ons verschijnt;                                                  

door Hem geschiedt Gods raad,                                                    

zijn heerschappij bestaat! 

3. Gezegend was het land de stad,                                                    

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. 

4. Hef op uw hoofden, poorten wijd!                                                    

Elk hart zij Hem ter woon bereid!                                                   

De palmen van uw eerbied spreidt                                                         

de weg langs, die uw koning rijdt.                                                      

Hij komt tot u met troost en vreê                                                                    

en brengt u heil en liefde mee.                                                         

Geprezen zij de Heer,                                                                          

Hij geeft u ’t leven weer! 

 

 

 

 


