Lees eerst hardop en daarna
in stilte een paar keer psalm
131:
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
Israël, hoop op de Heer, van
nu aan tot in eeuwigheid
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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 valt op hoe vaak hij
naar een ‘eenzame plek’ gaat om daar te bidden (zie vooral Lukas 5:16
maar ook Mattheüs 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’. En telkens opnieuw zoekt
Jezus zo’n eremos op…
1. om verzet te kunnen bieden tegen verleiding (Mark 1:12-13).
2. om focus te houden ondanks de drukte (Mark 1:35-38).
3. om zich voor te bereiden op de echte eremos (bidden in de tuin van
Getsemané), het van God verlaten zijn.
Stilte en afzondering waren fundamenteel 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.
Jij en stilte
De kans is groot dat je nu denkt. Leuk, maar hoe? En vooral: wanneer
dan? Mijn leven is al zo vol. Jezus nodigt je uit, lees Markus 6: 30-31
Begin klein, daar waar je bent, niet waar je wilt zijn.
+ Waar is je plek van eremos?
+ Wanneer is voor jou de best mogelijke tijd?
+ Welke vorm past bij jou? De Bijbel, een ritueel, een podcast of app?
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Welke belofte staat hierin?
Welke opdracht lees je hierin?
Wat kun jij hiervan in je leven
toepassen?

Het Griekse eremos staat voor
een eenzame plek, woestijn,
verlatenheid, eenzaamheid,
daar waar het stil is. Ken jij
zo’n plek? Is dat voor jou een
moeilijke plek of een fijne
plek? Kun je God daar
ontmoeten, welke ervaring wil
je delen?

Het zoeken naar stilte was
voor Jezus geen lege
eenzaamheid maar gevulde
stilte, gevulde tijd. Hoe zou
het zoeken van stilte jou
helpen om geestelijk fit te
blijven, verbonden met God?
Wat helpt jou of past bij jou?
Hoe kan God die tijd
‘invullen’?

Als afsluiting, luister naar Opw
717: Stil, mijn ziel wees stil, en
wees niet bang voor de
onzekerheid van morgen

