30 jan. 2022
De moerbeitoppen ruisten
“De moerbeitoppen ruisten;”
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;
STILTE

Jaarthema WaterWijkVieringen 2022

Stilte kent vele gezichten, de afwezigheid van
geluiden is slechts één daarvan. Stilte is er ook te
midden van lawaai, als je geconfronteerd wordt met
het overlijden van een dierbare: ‘je weet dan niet wat
te zeggen’. Stilte is er in de natuur, als de vogels luid
zingen om hun territorium te bewaken of krekels
tjirpen. Of in een bos als je verrast wordt door een
blaffend hert. Stilte overkomt je als er plotseling in
jouw bestaan zich iets voordoet, waar je geen
rekening mee hebt gehouden, maar wat wel je leven
op zijn kop zet. Stilte ervaar je als je (tijdelijk) vlucht
uit je gezinssituatie vol herrie om in een hoekje
bijvoorbeeld op de zolder bij te komen, rust te zoeken,
tot jezelf te komen. Zoals Jezus ook vaker – lezen we
in de Bijbel – en Hij niet alleen, zich in een tuin, de
woestijn terugtrok om weer contact te zoeken met zijn
Vader. Ook in deze Corona-pandemie waar we mee
zullen moeten leren leven, hebben we STILTE nodig
om de mens te worden zoals wij ooit bedoeld waren.

Sprak tot mij in de stille,
De stille nacht;
Gedachten die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
‘k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koesteren en beschermen,
En sluimerde in.
De morgen die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.
Nicolaas Beets

WaterWijkVieringen…..een herinnering……????
Nee, we gaan door en wel op een echte Waterwijk manier.
We gaan ons verdiepen in STILTE, samen met elkaar,
de STILTE op ons laten inwerken, maar vooral samen zijn.
De STILTE samen beleven.
Want dat samen iets beleven is de kracht van onze
WaterWijkVieringen.
Alleen niet op 30 januari, maar op 6 maart!!!!!!

Dit wensen wij u /jullie toe:

•
God is de schepper van
stilte. Dat manifesteert zich bv. in
het tot zwijgen brengen van de
storm (Ps. 107:29), overwinning op
de chaos.
•
Opmerkelijk is stilte in de
verschijning en ontmoeting met
God, bv. Elia op de Horeb (1 Kon.
19). Stilte als open ruimte om te
onthullen en te ontvangen

•

Bijzonder is ook de stilte in
Openbaring (8) als beeld van de
oer-stilte van voor de schepping,
die voor begin en nieuw begin
doorbroken wordt door Gods stem
•
Stilte is ook keuze, omdat
je geraakt/ontroerd of overweldigd
bent (Luc. 9:36)
•
En stilte staat tegenover
leven en is beeld van de dood (Ps.
115:17)

Een pelgrimslied van David.
HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij. (Psalm 131:1-2)

STILTE?
STILTE!
golven en wind / wind en golven
Akke Ynskje Riek Willem Ans
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