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De engel van de stilte 

 

 

 

 

 

 

muziek Bewerking lied 433 
            ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ van J. Walther 

VOORBEREIDING: 
 
Welkom  

allen gaan staan 

Stilte   
 

Aansteken 1ee kaars :  Kleine kaars, het is advent. 
   Kom, ik steek je aan. 
   Ik denk aan Licht dat komen gaat,  
   als ik jou zie staan. 
 

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 



 

 
Openingslied 462:1 allen ,2 vrouwen,4 mannen, 6 allen

 
2 vrouwen: 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

4 mannen: 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht.

 

  6 allen: 
  Zoals sterren mensen melden 
  dat geen nacht te donker is 
  zal een kind ons komen redden 
  dat het licht der wereld is. 

 
Kyriëgebed  na:’….zo bidden wij’ lied 463:6,7,8 

 



7 
Christe eleison, 
nog is niet verstomd 
ons verlangend roepen 
dat Gij spoedig komt! 

8 
Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 

 
DE SCHRIFTEN: 
 

Gebed  (lied 328) Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor U. 
    Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
    Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem, 

       op uw stilte. 
 
Kinderen  komen naar voren 

Uit de Bijbel Lucas 1:1-4 (Bijbel in gewone taal) 

Het eerste verhaal   

Projectlied van  advent: melodie lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’ 
 

Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn Licht hier stralen 
en komt ons tegemoet. 
 

Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van zich horen, 
want hij vergeet ons niet.  

                                                  Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing Lukas 1:5-20 
 
Song Abi Ann, ‘Silence’ (Stilte) www.youtube.com/watch?v=QIPWLKvK93g 

Wintertime, 
Hard to find, emotions. 
Seasons change. 
We drift away, who's to blame? 
Does it hurt to bear the pain and live in shame? 
Do you hope to find your way and save the day? 
 

refrein:  Silence, fallen over you. 
 Tell me, do you feel it too? 
 Keep your breath, no words to say. 
 You can fight for one more day. 
 But there's silence fallen over you, over you. 
 

Run away to another place today. 
Close your eyes; you may realize it's okay. 
Does it hurt to bear the pain and live in shame? 
Do you hope to find your way and save the day? 
refrein: Silence, fallen over you…. 



 

 
Keep your breath, no words to say. 
You can fight for one more day, 
But there's silence fallen over you, over you. 
 
Schriftlezing Lukas1:21-25 

 

Lied  887

 
2 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 

3 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

 
Overweging 
 
Muziek Bewerking lied 439 ‘Verwacht de komst des Heren’ van J.N. Hanff. 
 
Lied  321:1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen 

 



 
2 mannen: 
Maar als een glimp van de zon, 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

3 vrouwen: 
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 

 
4 mannen: 
Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

5 allen: 
Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 

 

GEBEDEN EN GAVEN: 

 
Voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Inzameling gaven  1. Suriname (Avondmaalcollecte) 
         2. Onze bijdrage aan het landelijke kerkenwerk. 
Slotlied  430 
 

vz: Bevelen wij elkaar in de hoed van de EEUWIGE 
      zegene ons de grote Naam 

 

vz: Voor wie zoeken in de stilte 
      naar een vuur voor hart en handen: 
a:  met vrede gegroet en gezegend met licht! 

vz: Voor wie zingen op Gods adem 
      van de hoop die niet zal doven: 
a:  met vrede gegroet en gezegend met licht! 

vz: Voor wie roepen om vrede, 
      van gerechtigheid dromen: 
a:  met vrede gegroet en gezegend met licht! 

vz: Voor wie wachten in vertrouwen 
      dat de liefde zal blijven: 
a:  met vrede gegroet en gezegend met licht! 

vz: Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
     De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
a:  met vrede gegroet en gezegend met licht! (3x) 
  



 

 

Wegzending 

 

Zegen 
 
a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek  ‘Fantasie’  van J. Seegr. 
 
 

 
afbeelding voorzijde: ‘Aartsengel’ Juke Hudig,  
 


