Stilte - Handout

Jezus en de stilte
In de evangeliën lezen we niet alleen het onderwijs van Jezus, maar ook hoe hij -heel concreet- zijn leven
indeelde. Het is je daarbij ongetwijfeld wel eens opgevallen hoe vaak hij naar een ‘eenzame plek’ ging om daar
te bidden (zie vooral Lukas 5:16 maar ook Matteüs 14:13, Markus 1:35, 6:31 en Lukas 4:42, 9:10). Het Griekse
woord voor ‘eenzame plek’ is eremos. Je kunt het ook vertalen met ‘afgelegen’, ‘verlaten’ of ‘woestijn’. Als je in
het Nederlands leest dat Jezus aan het begin van zijn publieke optreden naar ‘de woestijn’ werd geleid, staat
daar in het Grieks ‘naar de eremos’. En telkens opnieuw zoekt Jezus zo’n eremos op…
•
•
•

…om verzet te kunnen bieden tegen verleiding (Mark 1:12-13).
…om focus te houden ondanks de drukte (Mark 1:35-38).
…om zich voor te bereiden op de echte eremos (bidden in de tuin van Getsemané), het van God verlaten
zijn.

Je kunt in alle rust zeggen dat stilte en afzondering fundamenteel waren voor Jezus.
•
•
•

Ze waren voor hem niet een zuurtje waar hij af en toe op sabbelde maar de zuurstof die hem liet ademen.
Ze waren niet een item op zijn actielijst, maar het papier waarop hij die actielijst schreef.
Ze waren niet een manier om de batterij op te laden, maar een moment om te bepalen waar hij zijn energie
aan zou besteden.

Jezus nodigt ons uit om niet alleen Zijn vergeving te ontvangen of zijn onderwijs te omarmen maar ook om zijn
levensstijl over te nemen. Om zo te ervaren dat de dagelijkse dingen dragelijker worden als we ze op Zijn manier
doen (Mat 11:28-30). Dat we écht kunnen ervaren wat het betekent wat leven is in al zijn volheid (Joh 10:10). En
Jezus nodigt zijn leerlingen uit om met hem de stilte op te zoeken (Markus 6:30-31). Die uitnodiging geldt ook
voor jou.

Jij en de stilte
De kans is groot dat je nu denkt. Leuk, maar hoe? En vooral: wanneer dan? Mijn leven is al zo vol. Ik heb een
druk gezin, ik probeer tussen de bedrijven door thuis te werken, ik sport af en toe, heb sociale contacten. Ik ben
al zo druk, waar haal ik de tijd vandaan voor afzondering en stilte?
Hieronder heb ik een paar oefeningen beschreven die je helpen om de stilte te zoeken en invulling te geven aan
tijd met God. Maar vooraf dit: begin waar je bent, niet waar je wilt zijn. Hieronder staan enkele oefeningen die je
helpen om kleine, behapbare stapjes te zetten. Vele kleine stapjes brengen je ver.

Telefoon uit
Je telefoon is misschien wel de grootste stoorzender voor stilte en afzondering. In de rij voor de kassa, in de
wachtkamer bij de tandarts, thuis op de bank of -erger- in je bed vlak voor het slapen gaan. De meesten van
ons hebben hun telefoon altijd bij zich en worden er voortdurend door gestoord: appjes, Insta/Facebookupdates, breaking nieuws, mailtjes,1 een ping hier en een melding daar. Enkele oefeningen om je telefoon te
temmen en daarmee meer ruimte te scheppen voor stilte, gebed en reflectie.
1. Doe elke dag één boodschap waarbij je je telefoon thuis laat. In de rij voor de kassa bid je voor iets of
iemand (bijvoorbeeld voor de persoon die voor je staat te lummelen met contant geld).
2. Zet je telefoon ’s avonds om 21:30 uit en schakel deze pas om 09:30 weer in (nee, dat is geen type-fout).
Of in elk geval pas nadat je tijd hebt genomen voor gebed en/of Bijbelstudie. Zo kun je de dag beginnen
met Jezus in plaats van met Facebook.

1

Voor de mensen onder de 40: email staat voor electronic mail. Het was ooit een populaire methode om elkaar berichten te sturen die langer waren dan
144 karakters.

1

3. Voor de echte durfal: de 1-1-1 methode. Je telefoon uitzetten: 1 uur per dag, 1 dag per week, 1 week per
jaar. Neem de tijd voor gebed, gesprek, reflectie of laat gewoon je gedachten de vrije loop. Je zult verstelt
staan hoeveel tijd en stilte dat oplevert…

Stille tijd en Bijbelstudie
Nodig: een Bijbel (liefst op papier),2 een pen en een opschrijfboekje. Neem 15 minuten waarin je de rust zoekt
en tijd neemt om Bijbel te lezen, te bidden en te reflecteren. Hieronder een eenvoudig programma en een paar
vragen die je kunt stellen als je een tekst leest.
Programma
Een eenvoudig ‘programma’ voor je stille tijd in vijf stappen:3
1. Relax - Voor je je bijbel opent, open je je hart. Je richt je hart en gedachten op God. Vraag hem om te
spreken.
2. Read - Lees een passage, lees telkens verder in hetzelfde boek. Een goede boeken om mee te beginnen
zijn Marcus, Lukas of de brief aan de Filipenzen. Alternatief: lees een psalm en een paragraaf uit een
evangelie.
3. Reflect - Denk over wat de tekst zegt. Wat beteken deze verzen voor mij? (Zie eventueel onderstaande vijf
vragen).
4. Record - Schrijf je gedachten, je inzichten, je vragen, je emoties op.
5. Request - Breng je gebeden bij God. En schrijf ze op.
Vragen
Lees een tekst (bijvoorbeeld een paar verzen uit een brief evangelie) en probeer vijf vragen te beantwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is het centrale thema?
Staat er een belofte in?
Staat er een opdracht in?
Staat er een soort basisprincipe in?
Hoe kun je deze tekst toepassen?

Podcast
Niet helemaal stil maar wel verstillend is het gebruik van een Podcast. Ga een stukje wandelen of fietsen en
luister naar de podcast. Neem daarna nog even de tijd om daarover in gesprek te gaan met God.
•

Eerst dit - Elke werkdag een podcast van 7 minuten met een Bijbellezing en overdenking. Zie https://

•

Pray as you Go - Een dagelijkse podcast die je helpt om te bidden. De podcast bevat muziek, een

portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit
Bijbellezing en enkele reflecties. Zie https://pray-as-you-go.org

Korte tips
Enkele losse tips om je op weg te helpen in het zoeken van stilte en tijd met God.
•

Een vaste plek kan helpen om in de juiste stemming te komen. Misschien heb je een lekkere stoel die
uitkijkt over de tuin. Misschien heb je een hoekje in de kamer waar je een kaars kunt aansteken. Zoek in elk
geval een plek waar je niet gestoord wordt en waar je even ontspannen kunt zijn.
Een vast moment helpt ook. Als je een tijdje lang een vast moment hebt gekozen, slijt het als het ware in, en
vergeet je minder snel dat je de stilte wilt zoeken. Voor sommigen is de vroege ochtend een goed moment.
Anderen voelen zich nog geen mens, laat staan toegewijd Christen, voor de lunch. Hoe het voor jou ook is,
er is vast een moment te vinden.4

•
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Een Bijbel op je tablet of telefoon kan natuurlijk ook, maar als je een beetje op mij lijkt is het lastig om niet ‘even kort’ op NOS of Insta te kijken. En een
appje of een ander berichtje is al helemaal niet te negeren…
De eerste stap -pak een kopje koffie of thee= wordt hier geïmpliceerd.
Je kunt bijvoorbeeld overwegen om op een avond niet 3 maar slechts 2 afleveringen van Stranger Things te kijken.
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