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zondag 5 december 2021 

286       Waar de mensen dwalen in het donker 

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,                                                 

als een teken in een bange tijd,                                                         

dat ons leven niet in wanhoop eindigt                                                      

dat de vrede sterker is dan strijd. 

refrein:                                                                                                  

Want het licht is sterker dan het donker                                                                                 

en het daglicht overwint de nacht,                                                                                                                                                         

zoek je weg niet langer in het duister                                                   

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

80         O God van Jozef, leid ons verder                                        

Psalm 80 

1.          O God van Jozef, leid ons verder,                                                    

hoor ons en wees weer onze herder;                                                          

gij vuurkolom, straal gij ons toe.                                                      

Waak op, o Held, wij worden moe;                                                   

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,                                                

doe ons opstaan en help ons weer. 

2.          Wek op uw kracht en kom bevrijden                                                  

uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.                                                 

Die troont daar op de cherubim,                                                     

gedenk uw dienaar Efraïm,                                                            

laat zijn gebed niet onverhoord!                                                      

Herder Israëls, leid ons voort! 

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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4. Uw kribbe blinkt in de nacht                                                             

met een ongekende pracht.                                                             

Het geloof leeft in dat licht                                                                       

waarvoor al het duister zwicht. 

5. Lof zij God in ’t hemelrijk,                                                        

Vader, Zoon en Geest gelijk,                                                                 

nu en overal altijd,                                                                           

nu en tot in eeuwigheid. 

158b     Een schoot van ontferming is onze God                                           

De lofzang van Zacharias 

Een schoot van ontferming is onze God.                                              

Hij heeft ons gezocht en gezien                                                                                                          

zoals de opgaande zon aan de hemel.                                                           

Hij is ons verschenen toen wij in                                                                

duisternis waren, in schaduw van dood.                                                            

Hij zal onze voeten richten                                                                              

op de weg van de vrede. 

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. 
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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. 

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. 

4. O Jezus, maak mij arme                                                                

in deze heilige tijd                                                                                 

uit goedheid en erbarmen                                                                  

zelf voor uw komst bereid.                                                        

Laat dit bestaan uw stal,                                                                     

dit hart uw kribbe wezen,                                                      

opdat nu en na dezen                                                                     

ik U lofzingen zal. 

910      Soms groet een licht van vreugde 

1. Soms groet een licht van vreugde                                                                              

de christen als hij zingt:                                                                                 

de Heer is ’t die met vleugels                                                                         

van liefde hem omringt.                                                                                   
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             Loopt alles ons ook tegen,                                                                        

Hij zal ons ’t goede doen,                                                                              

Hij geeft na donkere regen                                                                     

een mild en klaar seizoen. 

2. Goddank, wij overdenken                                                                      

’t geheim van onze Heer,                                                                             

het heil dat Hij wil schenken,                                                                       

dat nieuw is altijd weer.                                                                                

Bevrijd van onze zorgen                                                                      

begroeten wij de dag                                                                                       

en vrezen niet de morgen,                                                                            

wat hij ook brengen mag. 

3. Hij die met heerlijkheden                                                                   

de leliën bekleedt,                                                                              

zal ook zijn kinderen kleden,                                                                             

Hij kent ons lief en leed.                                                                                     

Geen schepsel wordt vergeten,                                                                   

Hij houdt het al in stand,                                                                               

die vogels geeft te eten,                                                                                             

Hij voedt ons uit zijn hand. 

4. Al zal geen wijnstok dragen,                                                                                                                          

geen vijgenboom zijn vrucht,                                                                                                  

al ligt het veld te klagen                                                                                                                 

onder een lege lucht,                                                                                                     

God doet zijn hand toch open,                                                                                                                        

zijn lof krijgt stem in mij.                                                                             

Daar ik op Hem mag hopen,                                                                                    

ben ik alleen maar blij. 
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745       Uit de schemer van de tijden                                                           

Nicolaos, pleit voor ons 

1.          Uit de schemer van de tijden                                                     

doemt een oergestalte op,                                                             

met legenden, staf en mijter,                                                        

beeld van het erbarmen Gods.                                             

Nicolaos, zegevieren                                                                     

zal het recht voor heel het volk,                                                           

sta ons bij nu wij hier bidden,                                                          

wees van onze woorden tolk. 

2.          Voor het kind dat niet kan spelen                                                           

en geen veilig huis meer kent;                                                            

dat geen kans krijgt om te leren,                                                       

uitgebuit wordt en miskend;                                                                                                                             

dat geweld gewoon gaat vinden                                                                            

en gepantserd verder leeft…                                                               

God, behoed al deze kinderen,                                                       

dat uw aarde toekomst heeft. 

4.          Voor wie reizen in den vreemde,                                                  

voor wie overvallen wordt                                                                    

door de stormen, door de schemer,                                                   

door de honger, door tekort,                                                           

die geen eigen grond meer hebben,                                              

die gevlucht zijn om het brood;                                                        

God, dat wij elkaar behoeden                                                    

én in weelde én in nood. 

 

 


