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Welkom en aansteken van de kaars  

 Begroeting met een stilte gedicht 

 Openingslied: ‘Word stil, mijn ziel’ ZvZZ 521  

   

   Word 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. 
 

   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. 
 

 Boeddhistisch verhaal  



 We zingen ‘De stilte is uw huis’  (tekst Erik Idema; melodie Liedboek 512)  
 

   U woont niet in een storm, o Heer,  
   maar in een zacht geruis.  

   Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:  

   de stilte is uw huis.  
    

   Een stilte die zich horen laat,  
   heel zacht, nog ongekend;  

   ze fluistert van wat komen gaat  
   en wie U voor mij bent.  

  

   Ik zoek de stilte, zoek een rust  
   die ruimte maakt in mij.  

   Ik adem op, ik ben gerust  
   en voel U heel dichtbij.  

  

 Lezing uit het Evangelie naar Mattheüs  

              Carel Bruens            De verzoeking in de woestijn (2011) 

 
 

 We zingen: ‘Maak mij nu stil’ ZvZZ 513   

   Maak mij nu klein breek af hoogmoedigheden. 
   De grootste moed zal zijn zachtmoedig zijn. 

   Dat ik het durf voorbij de blinde angsten: 

   de ander zien, nabij te durven zijn. 
   Maak mij nu klein, dat eenvoud in mij zij. 

   Zachtmoedig zijn zo klein te zijn. 
   Geen groter zijn dan eenvouds kind te zijn. 

   Zachtmoedig zijn zo groot te zijn. 

 
   Maak mij nu vrij, durf ik het nu te vragen? 

   Maak gij mij vrij, van machtsbezit bevrijd? 
   Maak mij nu vrij van wapens om mijn angsten. 

   Ik vraag het u die mij bevrijder zijt. 
   Ik ken u niet, ik spreek uw naam niet uit 

   die om mij zijt, die niet bestaat. 

   Maak mij nu vrij die zijn zult die gij zijt. 
   Maak mij nu vrij voor liefdes daad. 



Overweging met het gedicht De Eenzamen van Jan Jacob Slauerhoff in het 
Fries gezongen door Nynke Laverman  

 
  

 Stil sta ik in de steppe, 

 De doffe zon gaat onder, 
 De schrale maan verschijnt. 

 
 Het gras dampt, klam en vochtig, 

 De grond blijft bevroren 
 In hete korte zomer: 

 ’t Blijft winter in de zomer. 

 
 De klokjes zijn nog hoorbaar, 

 Het rulle spoor nog zichtbaar,  
 De kar is al verdwenen. 

 
 Ja, alles gaat, verdwenen... 

 Wat over is gebleven 

 Is lief maar onvoldoende 
 Om op te leven. 

  
 Muzikaal intermezzo ‘The Sound of Silence’ 
  

Moment van stilte en inkeer  
 

 Slotlied: ‘Veertig dagen’  ZvZZ 703 

  
   Veertig weken duurt het groeien 
   van het ongeboren kind 

   in de warme schoot van moeder 
   tot het klaar is om te komen 

   volheid is en nieuw begin. 

 
     Refrein…Veertig dagen 

 
   Veertig jaren van een leven 

   zijn naar mensenmaat een tijd 

   om te leren en te delen 
   wat met moeite werd verkregen, 

   daardoor worden mensen vrij.  
 

   Refrein…Veertig dagen 
 

   Veertig dagen nog tot pasen 

   soms een tocht door de woestijn 
   om te leren en te vragen 

   hoe je duister kunt verjagen 
   om met pasen klaar te zijn. 

 

   Refrein…Veertig dagen 
 
 
 Zegen en doven van de kaars  
 

 

 

Yn einleaze greiden stean ik yn stilte. 

In sinne sûnder glâns rôlet fan ´e ierde. 
Moanneljocht, skruten falt it del út ´e himel. 

 
It gers dampt, it gers dript, swier fan ´e dize 

En ûnferbidlik bliuwt de grûn beferzen. 
De simmer wie hyt, sy joech al har krêften: 

Te koart har azem, Jûkelburd ferlit har nea. 

 
Te hearren binn´ noch de klokjes yn ´e wyn, 

It sânich spoar troch it lân noch te sjen, 
Mar de karre is allang ferdwûn. 

 

Alles giet foarby en giet foar ivich 
En alles wat oerbliuwt 

Is leaf, mar om op te libjen 
Net genôch 


