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zondag 6 december 2020 

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. 

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! 

301e     Kyrie eleison 

             Kyrie eleison,                                                                                 

Christe eleison,                                                                               

Kyrie eleison. 
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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! 

315       Heb dank, o God van alle leven 

1.          Heb dank, o God van alle leven,                                                                          

die zijt alleen Uzelf bekend,                                                                                       

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,                                                                         

uw licht en liefde ons toegewend.                                                            

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,                                                                    

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,                                                                    

en wat voor wijzen bleef verborgen                                                                 

werd kinderen geopenbaard. 
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3.          Gemeente, aan wier aardse handen                                              

dit hemels woord is toevertrouwd,                                                                     

o draag het voort naar alle landen,                                                      

vermenigvuldigd duizendvoud.                                                                

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen                                                                       

op mensengunst of -heerlijkheid?                                                                                  

’t Verwaait als gras en weidebloemen. -                                                            

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

528       Omdat Hij niet ver wou zijn  

1.          Omdat Hij niet ver wou zijn                                                                        

is de Heer gekomen.                                                                           

Midden in wat mensen zijn                                                                             

heeft Hij willen wonen. 

refrein:                                                                                            

Midden onder u staat Hij die gij niet kent.                                              

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

3.          God van God en licht van licht,                                                        

aller dingen hoeder,                                                                                   

heeft een menselijk gezicht,                                                                                     

aller mensen broeder.                                                                                  

refrein 

5.          Wees verheugd, van zorgen vrij:                                                    

God die wij aanbidden                                                                                                 

is ons rakelings nabij,                                                                                                          

wonend in ons midden.                                                                                              

refrein  
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441       Hoe zal ik U ontvangen 

1.          Hoe zal ik U ontvangen,                                                              

wat wordt mijn eerste groet?                                                                          

U, ieders hartsverlangen,                                                                

vervult ook mij met gloed!                                                                  

O Jezus, licht der wereld,                                                                

verlicht mij, dat ik weet                                                                      

waarmee ik U moet eren,                                                                     

U waardig welkom heet. 

5.          Niets dreef U uit den hoge                                                            

naar wat wij mensen zijn,                                                                         

dan liefde, louter liefde.                                                                      

U ziet de schuld en pijn,                                                          

waarmee wij allen falen,                                                           

maar houdt die grote last,                                                             

de wereld met haar kwalen,                                                                        

in uw erbarmen vast. 

6.          Schrijf, mensen, in uw harten                                                                         

dit, als verdriet u kwelt,                                                                      

uw tranen u verwarren                                                                       

om moeiten ongeteld.                                                                  

Houd moed, tot Hij zal komen,                                                            

Hij is met u begaan.                                                                  

De trooster uit uw dromen,                                                                

zie Hem nu voor u staan! 
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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. 

3.          Sint Niklaas, die weet wat recht is                                                   

en wat slecht is ondervangt,                                                      

vrijgekocht heeft hij drie dochters                                                  

van een redeloze man.                                                       

Driemaal werpt hij gulden klompjes                                             

door het venster aan de straat,                                                   

driemaal ziet een dochter toekomst,                                                 

wordt een vrouw, krijgt nieuwe staat. 

 

 

 



 

6 
 

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. 

5.          Al wie varen op het water,                                                              

zelfs de scheepslui op de wal,                                                                        

mogen om Sint Niklaas vragen,                                                         

want hij kent zijn makkers wel.                                                          

Op de zeeën, woedend, ziedend,                                                           

in de stilte voor de storm,                                                                   

in gebed of in verstrooiing,                                                     

Nicolaos, pleit voor ons. 

 

 


