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Openingslied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen hebt bereid, 

geef dat uw alverlossend woord 

in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 

3. God, Zoon, die door uw offerdood 

de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 

wij vragen dringend altijd weer: 

bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

4. God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 

brengt allen samen en bewerk 

de eenheid van de christenkerk. 

 

Welkom 

 

Aansteken kaars 

 

 

 

 

 



Openingsgebed: 

Waar twee of drie bijeen zijn, God van ons leven, 

kom ons daar verbinden en leg de zin in onze zielen; 

dat wat wij zeggen veilig is 

dat wat wij zwijgen heilig is 

dat u ons niet zoveel  groter hoeft 

dat wij onszelf niet kleiner maken 

dan het uitzicht dat u ons geeft 

en waar anderen op rekenen. 

 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doorbreek de banden van ons gemis 

met licht dat niet te doven is: 

Kyrië eleison. 

3. Verschijn ons als de dageraad, 

Gij Zon die ons te wachten staat: 

Kyrië eleison. 

 

Gebed 

Wij bidden U, God, om in onszelf 

een stem van stilte te mogen horen, 

zodat ons zwijgen zich mag vullen 

met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid. 

Doorbreek onze woordenstroom, 

onze gedachten die ons beheersen. 

Maak ons leeg en ontvankelijk 



zodat stilte, 

die sprekender is dan al onze woorden, 

ons in bezit mag nemen. 

Stem van stilte spreek in ons. 

Laat uit ons wegvloeien alle lawaai 

van zelfhandhaving en geldingsdrang, 

van zelfzucht en eigenbelang, 

zodat in ons zich een ruimte opent 

waarin de leegte en het zwijgen 

ons opnieuw doet leren luisteren 

naar wat boven onszelf uitgaat. 

Stem van de stilte, spreek in ons. 

 

Dat de stilte ons van harte vrijmaakt 

van afgoden in onszelf 

om, open voor uw geboden, te verstaan 

wat de plaats is die we innemen, 

hoe we onze aandacht willen richten 

en waar we helemaal voor willen staan. 

Stem van de stilte, spreek in ons. 

 

Tot U is stilte-lofprijzing  (psalm 65, 2) 

Lezing 

Joh. 6, 51-58 

Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven! Het 
brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven te geven.’ De 
Joden begonnen een felle discussie met elkaar. Ze riepen: ‘Hoe kan hij nu zijn lichaam aan ons te 
eten geven!’ Toen zei Jezus tegen hen: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie moeten mijn 
lichaam eten en mijn bloed drinken. Anders kunnen jullie het eeuwige leven niet krijgen. Wie mijn 
lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwige leven. Als het einde van de wereld komt, zal 
ik hem laten opstaan uit de dood. Mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven. Mijn dood 
brengt redding. Als je dat gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik 
in je, en dan hoor je voor altijd bij mij. Ik leef dankzij de Vader, de levende God, die mij gestuurd 
heeft. En iedereen die bij mij hoort, leeft dankzij mij. Ik ben het ware hemelse brood. Jullie 
voorouders aten manna, brood uit de hemel, maar zij zijn toch gestorven. Maar wie het ware 
hemelse brood eet, zal eeuwig leven.’ 



Acclamatie”: 

 

 

Korte overweging 

 

Lezing 

De zin van stilte 

Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen. 
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte had. 
De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en 
zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’ 
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’ 
Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’ 
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf 
zien!’ 
‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en 
daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte 
zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘ 
Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ 
De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van 
de bron!’ 
‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte, kun je de grond van 
alles aanschouwen.’ 

Lied  



 

1.  In de stilte gaat weer open 

wat zo lang gesloten was. 

Ogen zien wat was verborgen. 

Angst houdt dat niet langer vast 
. 

 

 



2.  In de stilte geef je leven, 

als de ander luist’ren wil. 

Leven dat je door kunt geven 

aan wie het maar horen wil. 

 Refrein 

3. In de stilte krijg je liefde 

als je and’ren binnenlaat. 

Als je al je zorgen even 

in jezelf bezinken laat. 

 Refrein 

4. In de stilte 

als je handen net als bloemen opengaan 

kun je, als je heel goed luistert 

weer het woord van God verstaan. 

Refrein 

 

Gebed 

Wij bidden U, God, om in onszelf 

een stem van stilte te mogen horen, 

zodat ons zwijgen zich mag vullen 

met uw ondoorgrondelijke aanwezigheid. 

Doorbreek onze woordenstroom, 

onze gedachten die ons beheersen. 

Maak ons leeg en ontvankelijk 

zodat stilte, 

die sprekender is dan al onze woorden, 



ons in bezit mag nemen. 

Stem van stilte spreek in ons. 

 

Laat uit ons wegvloeien alle lawaai 

van zelfhandhaving en geldingsdrang, 

van zelfzucht en eigen belang, 

zodat in ons zich een ruimte opent 

waarin de leegte en het zwijgen 

ons opnieuw doet leren luisteren 

naar wat boven onszelf uitgaat. 

Stem van de stilte, spreek in ons. 

 

Dat de stilte ons van harte vrijmaakt 

van afgoden in onszelf 

om, open voor uw geboden, te verstaan 

wat de plaats is die we innemen, 

hoe we onze aandacht willen richten 

en waar we helemaal voor willen staan. 

Stem van de stilte, spreek in ons. 

 

Tot U is stilte lofprijzing  (psalm 65, 2) 

  

Stilte 

Muziek Raymond? 

Voorbeden 



Acclamatie 

 

 

 

tijd voor eigen gebed 

Onze Vader (gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotgebed 
 
Heer, laat ons niet wonen in het verleden  
noch ons zorgen maken voor de toekomst.  
We kunnen niet ongedaan maken wat is geschied;  
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.  
  
Laat ons in plaats daarvan wonen in uw vrede,  
liefhebben en geliefd worden,  
genezen en genezen worden.  
  
We geven het verleden aan U  
en rusten in uw vergeving.  
We geven  de toekomst aan U  
en rusten in uw liefde.  
  
We leven in Uw licht,  
open onze ogen zodat we zullen zien.  
We leven in uw liefde,  
laat uw liefde door ons stromen  
tot de vervulling van Uw koninkrijk  
Amen  
 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

 

 

 

 

 



Slotlied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En zegt: wie in Hem geloven  

zijn gered voor het koninkrijk. 

De wonderen, blijde tekens  

zijn dan binnen uw handbereik.  

Refrein. 

 

3. Verdrijft in zijn naam de duivels,  

dat het kwaad uit de wereld wijkt. 

Legt handen op aan wie lijden,  

dat het heil tot de hemel reikt.  

Refrein. 

 


