
Zondagse viering in De Levensbron in Kampen 
 

thema: Ruimte voor stilte 
 

21 augustus 2022 
 

 
 

De stilte 
is een tweestemmig lied 

waar God en de mens elkaar raken. 
Guillaume van der Graft 

 
 

voorganger: da. Monica Schwarz 
  



  2 

Welkom en inkeer 
- we ontsteken twee kaarsen  
 

- openingslied (staande): lied 65: 1 
 

- bemoediging en groet: 
 

 v: Ruimte waar het licht kan komen, wind kan waaien, adem stromen, 
 a: RUIMTE DIE DOET LEVEN 
 v: Stilte waar je God kunt horen, open hart en open oren, 
 a: STILTE OM TE ZIJN 
 v: Licht waarin wij samen staan, Geest van God, raak jij ons aan 
 a: DAT WIJ OPEN GAAN. 
             iedereen gaat zitten 
- een keltisch gebed: 
 

 Ik weef en stilte rond mijn lippen. Ik weef een stilte in mijn geest. 
 Ik weef een stilte binnen mijn hart. Ik sluit mijn oor voor wat afleidt. 
 Ik sluit mijn oog voor wat misleidt. Ik sluit mijn hart voor wat verleidt. 
 Breng mij tot rust als de storm op het meer. 
 Maak mij stil. Bewaar mij voor het kwaad. 
 Verdrijf uit mij alle tumult. Omhul mij met vrede. 
 

- Kyriëgebed 
 

- we zingen: lied 330  1x voorgezongen, 2 x samen 
 

Verhalen en verdiepen 
 
- inleiding op het thema 
 

- gebed voor het lezen, fragmenten uit: een gebed om stilte, Gerard Zuidberg 
 

 Wij bidden U, Eeuwige, om in onszelf een stem van stilte te mogen horen 
 zodat ons zwijgen zich mag vullen met uw liefdevolle aanwezigheid. 
 Doorbreek onze woordenstroom, onze gedachten die ons beheersen. 
 Maak ons leeg en ontvankelijk. Stem van de stilte, spreek in ons. 
 Laat uit ons wegvloeien alle lawaai zodat in ons zich een ruimte opent, 
 waarin we opnieuw leren luisteren naar wat boven onszelf uitgaat. 
 Stem van de stilte, spreek in ons. Amen. 
 

- opmaat: we lezen een tekst uit de kinderbijbel ‘Het begon met licht’ 
  van Gerrie Huiberts: Zoveel soorten stilte 
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- we zingen: lied 62: 1 
 

- we lezen: uit I Koningen 19: 
 

Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries (KBS), het gefluister 
van een zachte bries (NBV), het zachte suizen van de stilte (BGT), een 
ademloze stilte (GNB)    

 

- we zingen: lied 283: 1 
 

- we lezen uit Exodus (fragmenten uit hoofdstuk 35-40) 
 

- we zingen lied 275: 1 en 3 
 

- we lezen uit een tekst van Dag Hammarskjöld:  
 

 Ik begin de reis naar binnen, ik reis in mij naar binnen toe, 
 Naar de binnenste kern van mijn zijn, waar U woont. 
 In dit diepste punt van mijn wezen  
 was U er altijd al, voor ik er was. 
 ’t Is daar waar Gij schept en levend maakt  
 en zonder ophouden mijn hele persoon sterkt. 
 

- lied 523 Zangen van Zoeken en Zien, aangepaste tweede regel door MMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- overweging, besloten met zingen van lied hierboven,  
 daarna meditatief orgelspel  

 
Bidden en delen 

 

- gebeden, met een dankgebed van Jan Sutch Pickard 
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 a: een lied uit Taizé (steeds 2x gezongen) 

 
 

 v: Eeuwige, luisterende God, 
  we danken U voor de zegen van de stilte, 
  De stilte van de zon die opkomt. 
  De stilte van de mist over de heuvels. 
  De stilte van het luisteren. 
  De stilte aan het eind van het verhaal. 
  De stilte tussen de tonen in de muziek. 
  De stilte tussen vrienden. Zingend bidden wij … 
 

 a: Mijn ziel verstilt … 
 v:  gebedsintenties 
 a: Mijn ziel verstilt  … 
 v: stil gebed 
 a: Mijn ziel verstilt …  
 

- mededelingen, collecte 
 

- wegzending, uit: Aarden in geloof, deel: winter 
 

 Zwijgen wil ik om de dingen nabij te zijn, 
 al uw schepselen, en hun stemmen te horen. 
 Zwijgen wil ik, opdat ik onder al die stemmen de Uwe herken. 
 

- slotlied en zegen: lied 691: 3 
 

- de kaarsen worden gedoofd, het licht nemen we mee 
 in ons hart, in onze handen, de wereld in - en daar zal het blijven branden 
 


