
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 10 maart 2021 

Thema: Stilte 

Voorganger: Hans Kerklaan 

Aanhef:            

 

 

Lied nr. 76:  Les Beatitudes         

  
1- Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux 

2- Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs 

3- Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien 

4- Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés 

5- Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né 

6- Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur 

7- Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu 

8- Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux 

9- Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près de Dieu 
  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Les_Béatitudes.mp3


Vertaling : 

1- Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods 

2- Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten 

3- Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe 

4- Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden 

5- Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen 

6- Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien 

7- Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden 

8- Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen 

9- Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen 

 

Inleiding 

We kennen veel soorten stiltes. De broze stilte als er ruzie is. De 

wanhopige stilte als er iets gebeurd is, de fijne stilte na een drukke dag. 

De ongemakkelijke stilte… De heilige stilte als we in de ruimte van God 

treden. Maar het kost moeite om juist die stilte te zoeken en te vinden in 

de veelheid van stemmen. Ik heb een stukje gevonden dat over die stilte 

gaat met een citaat van Meister Eckhart een belangrijke schrijver uit rond 

1300.  

 

Lied nr. 5: Bonum est confidere         

 
Het is goed te vertrouwen in de Heer, te hopen op de Heer. 

(Ps 25) Heel de dag gaat mijn verlangen uit naar U, Heer, want U bent goed, ik bouw altijd op U. (Ps 57)  

Mijn hart staat klaar om te zingen te spelen, te spelen voor God. Ik wil schuilen bij U,  

onder de schaduw van uw vleugels schuil ik bij U.  

Ontwaak, mijn ziel, harp en citer ontwaak; ik zing de dageraad wakker.  

Ik roep tot U, de Allerhoogste, zend uit de hemel uw liefde en uw waarheid.  

Tot aan de hemel reikt uw liefde tot in de wolken reikt uw trouw. 

Tekst 

Er zijn erg veel stemmen die op ons afkomen. Van buiten, de stemmen 

van de mensen, de tv, de kranten en noem maar op. En veel stemmen 

klinken vanbinnen. Stemmen van vroeger, stemmen van oud leed. 

Stemmen van vermaning: we hebben niet voldaan aan onze eigen hoge 

verachtingen. Stemmen van behoeften en driften die aandacht vragen. 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Bonum_est_Confidere.mp3


Stemmen van binnen en van buiten. En ergens moet er ook nog de stem 

van God te horen zijn. Het is moeilijk om in onszelf een plek van stilte te 

vinden, waar die stem klinkt.  

 

Lied nr. 20:  Laudate dominum       

(Ps 96) Alle volken, zingt een lied voor de Heer. Alle landen, verheerlijk zijn Naam. Zijn liefde reikt ver boven ons uit, zijn 

trouw kent geen grenzen. (Ps 100) Heel de aarde, juicht voor God, zingt een lied op zijn heerlijke Naam. Heel de aarde zal 

zingen voor U, een loflied zingen, zingen op uw Naam. (Ps 66) Volkeren, zegent onze God, laat zijn loflied weerklinken. 

Alleluia. Hij is het die ons nieuw leven schenkt. Alleluia. (Ps 108) Mijn hart, o God, weet zich gerust. Ik wil zingen en spelen. U 

wil ik dankbrengen, over U wil ik zingen voor alle volken. Alleluia. (Ps 57) De zon wil ik wekken, U wil ik danken, Heer, over U 

wil ik zingen, voor alle volken. Tot aan de hemel reikt uw liefde, tot aan de wolken uw trouw. Alleluia. 

 

Tekst 

Eckhart zegt: “In het stilzwijgen, waar niets 

meer op de ziel inspreekt, daar wordt Gods 

woord gesproken”. De veelheid aan 

stemmen stapelen zich op, boven op die 

ruimte diep in mij, waar ik mijn oorsprong 

en mijn diepste zijn weet. Hoe houd ik die 

ruimte vrij? De verbinding moet 

openblijven. Niet alleen wil ik ernaartoe 

kunnen gaan, maar ook die stem uit die 

ruimte wil mij bereiken. De stem wacht. Maar ik voel het verlangen. Hij 

wil mij spreken. Die zijn woord door mij gestalte wil laten worden.  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Laudata_Dominum.mp3


Lied nr.1: Mijn ziel verstilt in rust       

 

 

Bijbellezing Psalm 62,2  

Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God, 

van hem alleen is mijn heil. 

Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, 

keert zich stil tot Hem.  

 

 

Stilte  

 

 

  

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Mijn_ziel_verstilt.mp3


Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid (allen:) Hoor ons gebed 

Aan het begin en als afsluiting klinkt het lied Gospodi (nr.32):    

 
 

• God. In het stilzwijgen wordt Gods woord gesproken, zo zegt 

Eckhart. Juist in het zwijgen kunnen gevoelens als verbinding en 

solidariteit naar voren komen. Mogen wij die gevoelens ook in ons 

leven kunnen omzetten in daden. 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• God. Eckhart heeft gezegd over onze verhouding met U: God 

werkt en wij worden. Wij willen mensen worden die aan de 

bedoeling die in ieder van ons is gelegd gestalte mogen geven. U 

bent erbij en staat ons bij. 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

• (Ruimte voor eigen gebed) 

… 

Heer in uw goedheid Hoor ons gebed 

 

Sluiten we de gebeden af met Gospodi:        

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A_2x.mp3


Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

Bron van Zijn,  

die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef U een naam opdat ik U 

een plaats kan geven in mijn leven.  

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.  

Vestig Uw rijk van eenheid nu, Uw enige verlangen handelt dan 

samen met het onze.  

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.  

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het 

verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.  

Uit U wordt geboren:  

de alwerkzame wil,  

de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait, en 

zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.  

  

 

Lied nr. 34:  Nada te turbe         

 
Niets zal je verdrietig maken, niets zal je laten schrikken. God alleen is genoeg.  

Alles gaat voorbij, God blijft bestaan. God alleen is genoeg.  

Wie voor God kiest, zal het aan niets ontbreken. God alleen is genoeg. 
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Slotgedicht van Dag Hammerskjöld  

 

Verder word ik gedreven 

een onbekend land binnen  

De grond wordt harder, 

de lucht meer prikkelend koud. 

Aangeraakt door de wind 

vanuit een mij onbekend doel 

trillen de snaren in verwachting. 

Aldoor vragend 

zal ik aangekomen zijn, 

waar het leven wegklinkt - 

een heldere eenvoudige toon 

in de stilte.  

 

 

Slotlied nr. 3: Hear, It Tsjuster Is Gjin Tsjuster- La Ténêbre   

 

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Hear,_It_Tsjuster_Is_Gjin_Tsjuster-_La_Ténêbre.mp3

