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Welkom

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

Opening
Voel de stilte; diep binnen in je is: STILTE
Laat je door deze stilte leiden,
koester deze stilte, heb de stilte lief.
Het is de stilte die je geluk kan brengen,
het is de stilte die liefde is.
Verlies je niet in uiterlijkheden.
Voel de stilte en wees dankbaar.
Wees passief en voel alleen maar.
Je hoeft nergens heen, deze plaats is genoeg,
alles, ja alles is hier voorhanden.
Voel de rust die binnen in je is, en laat haar zegen binnenkomen.
A:
Wij voelen de rust die binnen in ons is
En laten haar zegen binnenkomen.
Iedereen gaat zitten
Lied: hier in de schaduw van de stilte (ZZZ 217)
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2.
Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnengaat,
wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid,
ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid.

3.
Wie in dit vieren wil verkeren
waar leegte in de ziel verwijdt,
zal aan de jaren niet verteren,
ontdekt de zegen van de tijd.
Langzaam verschijnen gouden lagen
van Gods onzichtbaar stil Gelaat,
als een icoon gezien, gedragen,
als teken van de eeuwigheid.

Gebed om stilte
Lied: Stilte (ZZZ 509)
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Lezing: Psalm 62: 1-3 en psalm 62 vrij van Huub Oosterhuis
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust
Van Hem komt mijn redding
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
Mijn burcht, nooit zal ik wankelen
Wees stil, mijn ziel, 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.
Korte stilte
Lied: Mijn ziel verstilt (3x)
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Mijn ziel verstilt
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Korte stilte
Tekst: de zin van de stilte
Lied: Mijn ziel verstilt (3x)
Mijn ziel verstil in rust en vrede bij God
Bij Hem alleen mijn heil
Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede
Keert zich stil tot Hem
Enkele gedachten bij ‘de stem in de stilte’

5

Muziek (Stef Bos)
Er is vandaag weer zoveel gezegd.
Zoveel mensen op de wereld hebben zoveel uitgelegd.
Gekanker op een ander door die beterweters,
maar die beterweters zouden beter moeten weten
en vergeten wat ze weten.
Want:
Niets is sterker dan de stilte.
Niets heeft zoveel kracht
als het zwijgen van de nacht
Niets is sterker dan de stilte
Niets is sterker dan het woord,
dat niemand hoort.
Neem een voorschot op de dood
voel de stilte om je heen.
Wie de zwijgzaamheid verdragen kan
voelt zich nooit alleen.
Kom hier bij me, hou me vast
en vraag niet wat ik voel.
Woorden zeggen veel te vaak
wat ik niet bedoel.
Want:
Niets is sterker dan de stilte.
Niets heeft zoveel kracht
als het zwijgen van de nacht
Niets is sterker dan de stilte
Niets is sterker dan het woord,
dat niemand hoort.
Lange stilte (ongeveer 4 minuten)
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Lied: Nada te turbe
Nada te turbe, nada t’ espante
Quien a Dios tiene, nada te falta
Nada te turbe, nada t’ espante
Solo Dios basta.
Voorbeden
Na iedere voorbede zingen wij biddend:
Stem die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor;
woord als daglicht, altijd laaiend vuur
woon op onze lippen adem in ons oor.
Gelegenheid om in stilte een kaars aan te steken in het stiltecentrum
Bloemengroet en collecte
Slotgebed

Slotlied: ZZZ 521
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2. Wordt stil mijn ziel, sta in de stad der mensen
waar men verdoofd de stille stem niet hoort
van het geraas van blinde rode ogen,
die zien niet meer waar horen niet meer hoort.
Hoor daar de stem op zacht verstilde tonen,
zachtaardig lied van leven zelf een woord.
3. Word stil mijn ziel, buig u nu naar de aarde
in huivering zij u eerbiediging
zet voet voor voet op dauwwit natte weide,
zie naar het spoor waarop uw treden ging
vertrap haar niet, de open aardeschede.
Word stil mijn ziel, dat gij in liefde ging.
Zegenbede
Luister naar de stilte in je hart,
luister naar datgene wat altijd bij je is,
wat altijd bij je was en altijd bij je zal zijn.
De stilte is eeuwig en waar,
de stilte stelt geen vragen, maar is het antwoord.
Geen vragen, alleen maar zwijgen,
Geen denken, alleen maar rust.
Laat de Goddelijke warmte binnen
en voel de zegen binnenstromen.
Lied: ZZZ 13 Ga tot de einden der aarde
Ga tot de einden der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn, ga.

Deze dienst werd voorbereid door:
Nynke van Ravels, Lettie Oostinga en
Vincent van Ravels (muziek)
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