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BEGINNEN 
 
Muziek   Vater unser im Himmelreich   Samuel Scheidt ( 1587 – 1654 ) 

  Vater unser im Himmelreich   Georg Bohm ( 1661 – 1733 ) 
 
Stilte 
 
Welkom 
Mogen we in deze viering gestalte geven aan de hoop die in ons is en aan de 
liefde die ons draagt, als een zichtbaar teken van ons geloof.  
Dragen wij deze viering op aan God, die alles in allen is.  
 
Lied   65: 1,2   staande gezongen 
 
Groet 
v: De Eeuwige zal bij u zijn. 
a: De Eeuwige zal u bewaren. 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
v: Eeuwige. 
    Wij bidden om in onszelf, 
    een stem van stilte te horen.  
a: Stem van stilte, spreek in ons. 
v: Eeuwige. 
    Doorbreek onze woordenstroom, 
    die de stilte verstoort.  
a: Stem van stilte, spreek in ons. 
v: Eeuwige. 
    Laat uit ons wegvloeien  
    alle lawaai van geldingsdrang. 
    Leer ons te luisteren naar Uw Stem in de stilte. 
a: Amen 
 
Lied   65: 5 
 
allen gaan zitten 
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Kyrië 
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld  
    en zijn Naam prijzen want zijn liefde heeft geen einde. 
    Zo bidden wij allen tezamen: 

 
 
Gloria   Lied 276: 1,2 
 
 
HET WOORD 
 
Verhaal voor de kinderen   ‘Bidden is....’ 
 
Lied   218: 1,2,3  
 
De kinderen nemen het Paas-licht mee naar de eigen ruimte. 
 
Gebed van de zondag 
 
‘Stem die de stilte niet breekt’   introductie 
 
Eerste Testament   1 Koningen 19: 11-13 
 
Muziek   Prière Op.47 nr 4   Alexander Guilmant ( 1837 – 1911 ) 
 
Gedicht   De God in mijn hersenen 
 

Toen ik al bijna ontwaakt was herinnerde ik mij 
dat ik die nacht in het verleden had geleefd 
en zonder de geringste verbazing weer 
geloofd had dat God bestond 
 

ik wilde hem eindelijk wel eens spreken 
het is een bijzonder aardige man zei iemand 
je kunt hem gerust eens bellen 
 

ik belde en er klonk een stem, een heel lieve stem 
zodat ik mij een lieve gevleugelde vrouw voorstelde 
zoals je wel ziet op felicitatiekaarten 
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wilt u god, werd er gezegd, toets dan één 
wilt u god niet, toets dan niet 
ik toetste één 
 

en dezelfde gevleugelde vrouw zei: er is nog 
één wachtende voor u en die ene bent u 
 

ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over 
moest nadenken tot ik ontwaakte en God weer 
was verdwenen, ergens in mijn hersenen 
 

Rutger Kopland 
Uit de bundel: Geluk is gevaarlijk, april 2005, 4e vermeerderde druk 
 
Lied   321: 1,2,3 
 
‘Stem die de stilte niet breekt’   Els Meulbroek 
 
Muziek   Uit Intermezzi per Organo: nummer XIX   Hendrik Andriessen  

( 1892 – 1981 ) 
‘Stem die de stilte niet breekt’   Rob van Neck 
 
Lied   823: 1,4 
 
‘Stem die de stilte niet breekt’   Jeroen Jeroense 
 
Muziek   Méditation de Thais   Jules Massenet ( 1842 – 1912 ) 
 
Lied   275 
 
 
BIDDEN EN GEVEN 
 
Voorbeden 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
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Stil gebed 
v: Zo bidden wij zingend tezamen: 
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
laat uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit,  
in eeuwigheid.  
Amen 
 
Inzameling van de gaven 
Collecte 1 = Noodfonds Betuwe 
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente 
Collecte 3 = KIA: vrolijkheid in AZC’s 
Uw giften kunt u overmaken op de collecterekening van 
de kerk: NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Elst.  
In verband met de verdere verwerking graag voor 
aanstaande woensdag. 
Uw gift voor collecte 1 graag onder vermelding van ‘diaconie + februari’. 
Uw gift voor collecte 2 graag onder vermelding van ‘kerk + februari’. 
Uw gift voor collecte 3 graag onder vermelding van ’12 februari + KIA: AZC’. 
 
Slotlied   Lied 687: 1,3 
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Ierse Reiszegen 
v: De Eeuwige zij voor je 
    om je de juiste weg te wijzen. 
 

    De Eeuwige zij achter je 
    om je in de armen te sluiten 
    en te beschermen tegen gevaar. 
 

    De Eeuwige zij onder je 
    om je op te vangen 
    wanneer je dreigt te vallen. 
 

    De Eeuwige zij in je 
    om je te troosten 
    wanneer je verdriet hebt. 
 

    De Eeuwige omgeve je 
    als een beschermende muur 
    wanneer anderen over je heen vallen. 
 

    De Eeuwige zij boven je 
    om je te zegenen. 
 

    Zo zegene God je, vandaag, morgen 
    en tot in eeuwigheid. 
 

a: Amen, amen, amen. 
 
Muziek   Vater unser im Himmelreich   August Gottfried Ritter ( 1811 – 1885 ) 
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Gedicht   Stilte 
 

Zolang er nog ergens iemand bestaat 
met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel een stilte 
midden op straat 
een stilte die niet kan breken. 
 

Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf 
met mijn stem heb geslepen. 
Als ik er niet was 
en die stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 

Maar als Hij er niet was 
en Zijn stem was er niet 
dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, 
zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
Maar de stilte, 
dat is een tweestemmig lied, 
waarin God en de mens elkaar raken. 
 

Guillaume van der Graft 
 
 


