ONLINE BEZINNING
Adventstijd
De Zijp

1e zondag van Advent
inkeer en stilte

Verantwoording:
Deze bezinning is voorbereid door Lidwina Duindam en Moniek Siermann
De liedjes op teksten van Catharina Visser zijn te vinden op de nieuwe CD
Weten met het hart, opgenomen door het Zijpkoor en te bestellen via
www.deZijp.nl
De liedjes op teksten van Huub Oosterhuis op CD via de webwinkel:
ekklesia-amsterdam.nl

Openingslied

Welkom en inleiding | door Lidwina
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Lied
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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 volstrekt 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
uit: Weten met het hart, 2021
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muzikaal intermezzo | gitaar improvisatie (3.37)

Gedachte
Is deze wereld verschrikkelijk? Zijn er mensen die haar verzachten?
Gewone herkenbare mensen.
Je zorgt voor mishandelde kinderen; of je geeft zwemles, tekenles,
leesles. Je maakt muziek, je wast stervende lichamen.
Of je doet wat je handen vinden om te doen, je ziet wel;
je bent te vinden voor wie je zoeken en niet zoeken - je bent ‘in de
buurt’, met open oren, je komt langs, vaak kom je als geroepen.
Je wordt gevraagd en je laat je vragen;
je doet boodschappen en je kookt,
en je wordt zelf gegeten en gedronken.
Alles kan;
niets valt buiten de grote liefde die volbracht moet worden,
niets is onmogelijk voor wie gelooft.
Huub Oosterhuis
uit: Uitgeleid, opvlucht van de geest, 2021

Zegenwens
Leer ons binnengaan in deze verborgen ruimte
en verfris ons met nieuwe inzichten en kracht
zodat wij toegerust worden voor het gaan van de weg
door dag en nacht.
Catharina Visser
uit gedicht: Verborgenheid
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Slotlied Soms breekt uw licht
tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Bernard Huijbers
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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
zondag 5 december (vanaf 09.00 uur)

Ook in deze adventstijd willen we, voor wie dat wil, een aantal keer
in de week een tekst sturen om even bij stil te staan.
Als je belangstelling hebt om die in je mailbox te ontvangen, stuur
een email naar:
lidwina.duindam@gmail.com
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