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Lied 187 (Weerklank)
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan
omstraald van morgenlicht
voor 's Vaders aangezicht.
Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen;
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.
De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.
Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken?
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhind'ren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan
ons tot uw bruiloft gaan.
Lied 189:1, 3 en 5 (Weerklank)
Kroon Hem met koningskroon
het godslam op zijn troon!
Het hemels loflied overwint
in lofzang voor de Zoon.
Ontwaak, mijn ziel, en zing
van Hem die voor mij stierf.
Ik prijs Hem als mijn eeuw’ge vorst
die ’t heil voor mij verwierf!
Kroon Hem, de levensvorst
Hij overwon het graf.
Verrezen is Hij, glorieus
die ons het leven gaf.
Wij zingen nu voor Hem
die stierf en hoog verrees,
de dood versloeg en leven geeft
en zo Gods kracht bewees.
Kroon Hem, de vredevorst.
Zijn koninkrijk breekt aan!
De oorlog wijkt van pool tot pool,
zijn vrede breekt zich baan.
De hooggelegen stad
weerspiegelt dan zijn licht.
Daar zingen volken straks zijn eer
in kleurrijk lofgedicht.

Lied 185 (Weerklank)
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

