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        Wonen in Warmte  - Maria 

  
Woorden: Helene Westerik - Orgel: Wim 
Boer - Fluit: Janet Deen  

 

Orgelspel - Mededelingen – Aansteken kaars  

Welkom - Zingen: In de diepte van verlangen – melodie 

NLB 791 – tekst hw  

In de diepte van verlangen is een stille stem gehoord, ruimte 

voor wat zat gevangen, stroming stuwt het leven voort.   

In de diepte van verhalen, tijd verhaalt een levensloop, in mys-

terie stil te dwalen, heel geborgen in de hoop.    

In de diepte van verlangen, mens tot met en hart tot hart, in 

ontmoeting en gezangen, heelheid op ons levenspad.  

Stilte 

Zingen: Stille macht (melodie: Stille Nacht/tekst: Dirk van de 

Glind) 

Stille macht, breekbaar en zacht, vonk van hoop in de nacht, 

ongewapend, voorbij elk geweld wordt jouw boodschap van 

liefde verteld. Raak met zachtheid ons aan, leer ons jouw stilte 

verstaan. 

 

Stille macht, lieve kracht, bron van hoop in de nacht, 

Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht, willen leven op liefde 

gericht. Raak met mildheid ons aan, leer ons in vrede te gaan. 

 



Stille macht, helende kracht, lief geheim in de nacht, wees    

temidden van wat ons verwart, geef vertrouwen in ’t diepst van 

ons hart. Als wij jouw liefde verstaan, kondigt de morgen zich 

aan. 

 
Adventskaarsen  & Luisteren: Waiting in 

silence, waiting in hope - Carey Landry  
 
In stilte wachtend, hoopvol wachtend; wij zijn 
uw mensen, wij verlangen naar u, o Heer. God 

met ons, Emmanuël. Kom! In stilte wachtend, 
hoopvol wachtend; wij zijn uw mensen, wij vertrouwen op uw 

liefde, o Zon van gerechtigheid, prins van vrede, kom met uw 
gerechtigheid.  In stilte wachtend, hoopvol wachtend; wij zijn 
uw mensen, wij zoeken uw waarheid, leer ons uw weg, laat ons 

het levenspad zien. In stilte wachtend, hoopvol wachtend; wij 
zijn uw mensen, wij verlangen naar nieuw leven, wees de sleu-

tel om ons hart te openen, geef ons een nieuwe visie. In stilte 
wachtend, hoopvol wachtend; wij zijn uw mensen, onze harten 
hebben u nodig, bloei als een bloem in ons midden, en maak 

ons tot uw tuin.  

 
Thema - Lezen & Orgelspel  

 
Maria & Luisteren: C.W. Gluck/Dance of the Blessed Spirits  

 
Gebed  

 
Laat ons bidden voor de vrouwen, voor de vrouwen van de  
aarde, voor de lasten die ze sjouwen, voor de kinderen die ze 

baren, voor de zorgen die ze dragen, voor hun onvervulde  vra-
gen. Wees heen nabij. Laat ons bidden voor de vrouwen, voor 

de meisjes die ze waren, vol van hoop en zelfvertrouwen, met 
hun zongebleekte haren, met hun sluiers en hun vlechten, die 
voor recht en vrede vechten. Wees hen nabij. Laat ons bidden 

voor de vrouwen, waar ter wereld ze ook wonen, in hun hutten, 
flatgebouwen, in hun eigen denkpatronen, hooggehakte, laag-

geschoolde, zelfbewuste en verdoolde. Wees hen nabij.  
 
 



Laat ons bidden voor de vrouwen, voor de  oude, voor de 

jonge, voor de prinsen die ze trouwden, voor de liedjes die ze 
zongen, voor de baby's die ze zoogden, voor de tranen die ze 
droogden. Bid voor hen, bid ook voor mij. Wees ons nabij. 

 

Zingen: Nou daagt het in het Oost’n – gezang 124 

– uit Psalms en gezangen in het Drèents.  
 

Nou daagt het in het oost’n, het locht schient overal.  

Hij komp de volk’n troost’n, Hij, die verloss’n zal. 
  
Verzwind’n giet het duuster van d'ieuw’nlange nacht. 

Een neie dag met luuster verschient in volle pracht. 
  

Zij die an band’n zaten in 't scheemsel van de dood, 
van God en mèens verlaot’n, verwelkomt 't morgenrood. 
  

Het daagt al in het oost’n, het locht schient overal: 

Hij komp de volk’n troost’n, die oes verloss’n zal. 

 

 
 

                     Van harte welkom bij:  
 

13 december: Kerstmarkt met ODO + koren +                         

orgelspel – vanaf 18.15 uur  

24 december:  Kerstnachtdienst met koor Enjoy - 

22.00 uur 

30 december:  Eindejaarsdienst met het gedenken 

van de overledenen – 19.30 uur  
 
 
      WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 

 

 

 
 

 
 



Collecte - Afsluiting - Zingen: Ga maar gerust – Sytze de 

Vries – uit: Het liefste lied van overzee 2, nr. 15 
 

 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 

Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen - Kaarsen doven  

 


