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Stilte

Verantwoording:
Deze bezinning is voorbereid door Lidwina Duindam en Moniek Siermann
De meeste liedjes zijn te vinden in Verzameld Liedboek (2004) of Stilte zingen
(2018).
De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied

Welkom | door Lidwina
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Gedicht In stilte
De grote dingen gebeuren in stilte
onhoorbaar ontkiemt het zaad in de akker
en stil ontplooit zich het verborgen begin
van ieder mensenleven.
De groei van ons lichaam voltrekt zich geluidloos
de verwijding van onze geest is niet te horen
onze gedachten gaan hun weg zonder geluid
we horen onze ziel niet kloppen
zelfs de aarde, in haar duizelingwekkende vaart,
draait rond zonder merkbaar gedruis
de maan de sterren in de nacht
glanzen in holen van peilloos zwijgen.
Hemel en aarde, leven en dood
komen voort uit het geheim van de stilte
als vertalers van een onuitgesproken taal.
Let daarom op de bron in je zelf
word stil in de klankschaal van je ziel
want daar waakt je oor voor het Heilige
daar klinkt het woord van de Ene
en wie stil is zal het verstaan.
Geef je over aan de stilte want zij verheft je
daal in haar neer want zij verdiept je
luister roerloos naar haar want zij schenkt je
het woord dat de Ene in je neerlegt.
Wat is het woord van de Ene?
Het is de liefde, die in haar stilte
de hele kosmos voortbrengt
en alles tot in zijn kern bewoont
en ons beweegt haar te vertalen.

Catharina Visser
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Psalm 65 vrij - Stilte nu
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

Stilte nu. Voor U. Stilte zingen had ik U beloofd. Hoor dan.
Hoor dan wie? Mij - wie mij?
Die deze mens ben, die hier neerligt, nietig schuld beladen
die wil opstaan, ander mens wil zijn, nieuw ik.
Stilte nu.
*
Mag ik uw tuin betreden wonen vlak tegen U aan?
Veiliger op aarde is geen plek.
Onwankelbaar de hoog opstaande bergen rondom.
Zoals in den beginne Gij de hoogste golven hebt bedwongen.
Zo zullen ooit de menigten bedaren
en zal tot rust komen deze wereld, en nieuw zijn.
En dan stilte zingen zoals de wind
in struikgewas en bomen ruist, zacht lachend.
*
Toen Gij de aarde bezocht overstroomdet Gij haar met uw
rijkdommen: korenvelden, diepe voren, zachte kluiten grond
grote zomers druipende woestijnen
Waar Gij uw voet zet, bloeit het.
Al dat zingen. Overal. Voor U.
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Lezing uit Matteus 6: 1, 5-7
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de
mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie
Vader in de hemel je niet.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in
de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen
hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als
jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je
Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene
ziet, zal je ervoor belonen.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden
verhoord zullen worden.

Lied: Terug
tekst: Fum van den Ham / muziek: Mariëtte Harinck

Stuur je nu terug naar de stilte.
Niet zonder herinnering
aan mensen en bomen,
maar richt je plannen niet langer,
leid geen gesprek, geen gedachten.
Voer het woord niet, maar volg het.
Struikel, faal maar en val,
tot je raakt aan een dorre, verlangende huid,
aan schuwe, geschrokken ogen,
aan een kwetsbaar hart dat gekwetst is.
Stuur je dan terug, volgend het stille woord
dat genoemd en geschreven moet worden.
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Meester Eckhart zegt:
In het stilzwijgen waar niets meer op de ziel inspreekt,
daar wordt Gods woord gesproken.
Overweging van Marga Haas hierbij:
Wat spreekt er veel in op mijn ziel. Voortdurend komt er van alles op
me af. Reclameboodschappen overal. Het grote nieuws in de krant.
Het kleine nieuws via social media. Een scheldwoord op straat. Harde
muziek uit een winkel.
Als ik niet uitkijk hoopt alles zich op boven op de ruimte diep in mij,
waar ik mijn oorsprong en mijn diepste zijn weet. Ik wil die ruimte vrij
houden. Nu ik haar eenmaal heb ontdekt, wil ik er zonder
belemmering naar toe kunnen, zonder eerst lagen puin te moeten
ruimen. En hoe vreemd het misschien ook klinkt, ik voel dat de
ruimte ook vrijgehouden wil worden. De verbinding moet
openblijven. Niet alleen ik wil daarnaartoe kunnen gaan, het is ook
andersom: de stem vanuit die ruimte wil mij kunnen bereiken. O, als
het niet lukt blijft de stem geduldig wachten. Geen punt. Tijd is niet
relevant. Het is God zelf die tot mij wil spreken. Die me zijn woord wil
laten horen. Die zijn woord door mij heen gestalte wil geven.

6

Slotlied Psalm 62 – Wees stil mijn zieltje
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Antoine Oomen

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God.
Zet je niet schrap, laat hem,
de Rots, hij komt
op zachte voeten, en luistert.
Ik ben een wankelende muur
die je makkelijk omduwt,
een mens die je zo vermoordt.
Wees bij God, mijn ziel,
bij hem is rust en bezinning.
De Rots, hij komt
met zachte handen, om te troosten.
Jachtig en ijl
is onze generatie pluizen die niets wegen,
waaien hoog op, zijn weg.
Wees stil, wees bij God.
Niet vergelden, niet oordelen
zal hij, hij komt luisteren
hij wil begrijpen.
Vriendschap.
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Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken

Volgende online-bezinning op
woensdag 3 maart (vanaf 10.00 uur)

Elke dag een psalm
Als je een email stuurt naar Moniek@dezijp.nl dan ontvang je elke
morgen een psalm in je mailbox, 40 dagen lang, te beginnen op
woensdag 17 februari. Telkens 1 psalm om zelf rustig te lezen en
daarna te beluisteren op de mp3 die meegestuurd wordt.
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