
  

 
Voorbereiding 

 
Orgelspel 
 

Intrede 
 
Zingen: lied 461 : 1 en 2 

 
1. Wij wachten op de koning  
die ons de vrede brengt,  
ontsteken onze lampen  
totdat Hij komt. 

2. Vier kaarsen zullen branden. 
Het licht groeit vlam voor vlam. 
Het houdt de nacht gevangen  
totdat Hij komt.

 
Onze Hulp 
  
Drempelgebed 
  
Groet 
  
Kyrië : Gezangen voor Liturgie 633, melodie lied 433 (liedboek) 
  
1. Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, uw naam is ver. 
 
2. Een vloed van tranen komt tot U.  
Bloed uit de aarde roept tot U.  
Al uw verworpen kinderen staan  
op uit hun graf en zien U aan. 
 

3.  Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,  
O God sinds mensengeheugenis,  
dat niet vergeefs dit lijden is. 
 
4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,  
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom.

 
Dienst van het Woord 

 
Gebed 
 
Lezen: Psalm 72 ( Naardense bijbel) 
 
Van / voor Salomo 
O God, recht te spreken als gij, geef dat aan de koning,  
gerechtigheid als de uwe aan ’s konings zoon 
Hij oordele uw gemeente rechtvaardig, uw gebogenen met rechtspraak. 
Dan dragen bergen voor de gemeenschap vrede, en heuvels eerlijk recht. 
Hij doet gebogenen van een gemeenschap recht,  
brengt zonen van een arme bevrijding, zal vertrappen wie verdrukt. 
Hij zal duren als de zon, voor het aangezicht van de maan, 
Generatie na generatie. 
Neerdalen zal hij als regen op gras, als tienduizend druppels op een land. 
In zijn dagen kome een rechtvaardige tot bloei, 
met overvloed van vrede tot er geen maan meer is. 



  

Optreden zal hij van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. 
Benauwers zullen voor zijn aanschijn knielen, 
Zijn vijanden likken het stof. 
De koningen van Tarsjies, van verre kusten, bieden een broodgift hem aan, 
De koningen van Sjeva en Seva brengen schatting bijeen. 
Alle koningen zullen buigen voor hem, alle volkeren zullen hem dienen. 
 
Want hij redt een arme die schreeuwt om hulp, een gebogene die geen helper heeft. 
Hij ziet om naar een zwakke, een arme; lijf-en-ziel van armen komt hij bevrijden. 
Hij verlost hun ziel van druk en geweld, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
 
Hij leve!- men geve hem goud van Sjeva, en bidde voor hem voortdurend, 
Mogen ze hem zegenen heel de dag. 
Zij er in het land weelde van graan, op de top van bergen ruise als de Libanon zijn vrucht, 
Mogen ze opbloeien uit een stad als het groene kruid van de aarde. 
Zij zijn naam voor eeuwig, voor het aanschijn van de zon bloeie zijn naam, 
Door hem weten ze zich gezegend, alle volkeren prijzen hem zalig! 
Gezegend de Ene, God, Israëls God, die wonderen doet, hij alleen. 
Gezegend zijn naam, zijn glorie,  voor eeuwig vervulle zijn glorie heel de aarde! 
Amen, amen. 
Ten einde zijn de gebeden van David, Jesses zoon 
 
 
Zingen: lied 459 : 1 , 2 en 3 
 
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.

 
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. 

 
 
Uitleg/verkondiging 
 
Orgelspel 

 
Dienst van de gebeden 

Gebeden 
 
Onze Vader: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden het brood dat wij nodig hebben. 



  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 
 
 
Zingen: Wij geloven in het leven. Melodie lied 103c 
 Tekst: Jacqueline Roelofs-van der Linden 
 
 
Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt. 
Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt. 
 

Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt.

 Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht. 
 Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht. 
 Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht. 

 
 
 
 
 
Wegzending en zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


