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1. Geschreven staat dat uw messias komt (VL406, Tom Löwenthal) 
 

Geschreven staat dat uw messias komt 
op zonnevlagen, vleugels van genezing. 
en dat gij komt in hem – wees hier aanwezig 
opdat wij in ons vlees uw Naam aanschouwen. 
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg. 
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. 
 
Zoals uw woord in den beginne sprak 
zoals uw licht in den beginne lichtte. 
Zo kome uw messias, uw knecht-koning, 
een mens waarin Gij u te kennen geeft. 
In diepe nacht is hij de weg gegaan 
die in de afgrond voert der sprakelozen. 
 
Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem. 
Wij waren ver weg, Gij een vreemde god 
een ongekende naam, een van de velen, 
maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt. 
Een zoon van uw Thora, in U geworteld 
die ons geworden is tot lieve meester. 
 

2. Openingswoord 
 

3. Naar U gaat mijn verlangen (VL 52, Bernard Huijbers) 
 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
Heer mijn Gods, ik ben zeker van U. 
 
Zoudt Gij ooit mij te schande maken? 
Nee. Voor allen die op U wachten 
zijt Gij een goede en betrouwbare God. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. 
Zet mij op het spoor van uw waarheid. 
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden. 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
 

4. Overweging – 1 
 
 



5. Kom in mij (L. Lossius zetting Joh. S. Bach ‘Puer natus’) 
 

Kom in mij, win, ontwapen mij. 
Zie mij, doe mij aan. 
Weersta mij, wacht mij, delf in mij. 
Ontdooi mijn naam, 
ontraadsel mijn bestaan. 
 
Kom in mij, maak geluid in mij, 
dood is diep in mij, 
versteend mijn stem – ontsta in mij, 
doe pijn, doorgloei mij, 
leef mij, licht in mij. 
 
Kom uit mij, scheur mij, kind van mij, 
mens in mij, ontwaak. 
Ontvang mij, overschaduw mij. 
En ga met mij 
waar niemand met mij gaat. 
 

6. Overweging – 2  
 

7. De nacht loopt ten einde (VL390, Bernard Huijbers)  
 
De nacht loopt ten einde 
de dag komt naderbij. 
 
Het volk dat woont in duisternis 
zal weten wie zijn heiland is. 
Onverwacht komt van heinde en ver 
de mensenzoon, de morgenster. 
 
Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, 
want uw verlossing is nabij. 
 
Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u 't leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
 
Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
 
Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel, 
dat twijgje heet: Emmanuel. 
 



Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
 
De nacht loopt ten einde 
de dag komt naderbij. 
 

8. Overweging – 3 
 

9. Voorbeden 
 

10. Dat een nieuwe wereld komen zal (Antoine Oomen)  
 

Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt  
voor allen. 
 
Daar bouwen wij veilige buurten 
wonen dooreen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 
 
Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 
 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, 
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam zullen weiden te samen: 
wij leren de oorlog af. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood genoeg en water stroomt  
voor allen. 
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