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ZIEKENBEZOEK 

Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. 
Toen hij zijn hoed had opgezet 
zei ik, nou, dit gesprek 
is makkelijk te resumeren. 
Nee, zei hij, nee toch niet, 
je moet het maar eens proberen. 
 
       Judith Herzberg 

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 
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Lied “Stille Nacht” 
     https://www.youtube.com/watch?v=cl7Oo9NMHGk   

De schoolmeester en de dominee 
 
Lied “Stille Nacht” , tekst Cees Rutgers, 2018 
 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2898989/cees-steekt-kerstlied-stille-nacht-in-nieuw-jasje-ik-
hoop-dat-het-mensen-tot-bezinning-brengt 

Stil is de nacht. Schitterend zacht 
straalt  van ver sterrenpracht. 
Mensen komen, mensen gaan. 
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
ademt eeuwige kracht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 

Stil is de nacht. Iedereen wacht 
op het licht, op de kracht 
die verdrijft de duisternis, 
en die groeien doet al wat er is, 
die verzoent en verzacht. 
Wonderlijk stil is de nacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=cl7Oo9NMHGk
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2898989/cees-steekt-kerstlied-stille-nacht-in-nieuw-jasje-ik-hoop-dat-het-mensen-tot-bezinning-brengt
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2898989/cees-steekt-kerstlied-stille-nacht-in-nieuw-jasje-ik-hoop-dat-het-mensen-tot-bezinning-brengt
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Kijk om je heen. Mensen bijeen 
zingen zacht: stille nacht. 
Wat onzegbaar is, wat  je niet ziet,  
houdt zich schuil in dit goddelijk lied. 
Volg de stem van je hart, 
Zing door het nachtelijk zwart. 

 

Lofzang Maria – “Magnificat” , BWV 243, Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
                       https://www.youtube.com/watch?v=fUt88ImPV-E 

Gebeden , afgesloten met Onze Vader 
 
“Ere zij God”  
                https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4   

Zegen  
 
  Vrede voor jou 
  vrede voor ons allen 
  vrede op aarde 
 
  De zegen van God 
  zijn liefde, zijn vrede en zijn licht 
  zij met ons allen. 
  Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=fUt88ImPV-E
https://www.youtube.com/watch?v=-m2gxOU7vX4
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