
 

 

 

 

 

 

 

STILTEMOMENT 1 

 

1. Welkom  

Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. (Psalm 41:5) 

 

2. Gebed 

 

3. Zingen - Psalm 130:1 

Uit diepten van ellenden 

Roep ik, met mond en hart, 

Tot U, die heil kunt zenden; 

O HEER, aanschouw mijn smart; 

Wil naar mijn smeekstem horen; 

Merk op mijn jammerklacht; 

Verleen mij gunstig' oren, 

Daar 'k in mijn druk versmacht. 

 

4. Bijbellezing - Genesis 3: 1-7 + 22-24 (De zondeval) 

1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij 

zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 

2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 

3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag 

daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 

5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als 

God zult zijn, goed en kwaad kennend. 

6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, 

een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en 

at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. 

7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten 

vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 

 

22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad 

kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat 

hij eeuwig zou leven! 

23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, 

waaruit hij genomen was. 

24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een 

vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. 
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5. Overdenking: Verloren Paradijs 

 

6. Stiltemoment 

 

7. Muzikaal intermezzo  

 

8. Gebed 

 

9. Zingen - O Heer, verberg U niet voor mij (wijs van Psalm 132)  

O Heer, verberg U niet voor mij,    En wees niet toornig over mij, 

wanneer ik mij verberg voor U.    wanneer ik U geen liefde bied. 

Gij weet het, ik ben bang voor U,   Ik noem U, maar ik ken U niet, 

ontwijk U en verlang naar U.    ik buig mij, maar ik ben het niet 

O ga niet aan mijn hart voorbij.    en mijn gebed is tegen mij. 

 

10. Luisterlied Christian Verwoerd - Zoals het was 

Ergens in een schitterende tuin 

Nog maar een paar duizend jaar geleden 

Leefde de mens, in harmonie met God 

Een paradijs in de hof van Eden 

 

Gods liefde werd in alles daar gevoeld 

Hij de Schepper, werd door heel zijn werk aanbeden 

De aarde was goed, zoals God het had bedoeld 

O, wie verlangt niet naar die tijd van vrede 

 

Het zal worden zoals het was 

Wereldwijde vrede en een altijd open hemel 

Het zal worden zoals het was 

De mens zal niet meer strijden 

En de wereld niet meer lijden 

Heel de schepping zal bevrijd zijn van de zondelast 

Het zal worden zoals het was 

 

Vandaag de dag ellende om ons heen 

Zoveel mensen zijn hun levensdoel verloren 

Dood en verderf slaan verwoestend om zich heen 

De hele schepping zucht als nooit tevoren 

 

Maar God is trouw aan wat hij heeft beloofd 

Hij zal alles weer in ere gaan herstellen 

Wat een geluk als je deelt in dat geloof 

Als je weet dat God het laatste woord zal hebben 

 

11. Afsluiting 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 

Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de 

hemelen bewaard wordt voor u (1 Petrus 1: 3-4) 

 


