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Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuldbeladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu

Paslm 65, vrij
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VREEMDELING

Verberg uw Aangezicht niet voor mij,
Uw woorden, verzwijg ze mij niet

een vreemdeling ben ik op aarde.
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ZOLANG ER MENSEN ZIJN

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader.
Wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld.
O Heer, Gij zijt mijn onderkomen,
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht.
Vader, Gij zelf zijt in ons midden.
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

1958
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HEER ONZE HEER

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen,
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig
tot wij in U volkomen zijn.
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VANWAAR ZIJT GIJ GEKOMEN

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was god nooit hier en nu.
Een nieuwe god zijt Gij
die onder ons wil wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven,
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.
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OMDAT HIJ NIET VER WOU ZIJN

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij
mens’lijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij
wordt gewoon verzwegen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

God van God en licht van licht,
aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht,
aller mensen broeder.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Stilte zingen.indd   12 19-09-18   09:23



13

ZO VRIENDELIJK EN VEILIG

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heengeslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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DE HEER HEEFT MIJ GEZIEN

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid,
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt,
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
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IK STA VOOR U

Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis?
Dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen.

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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HOUD MIJ IN LEVEN

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt:
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.

Zijt Gij de god die komen zal
of moeten wij een ander verwachten?
Heer mijn God, ik ben zeker van U.

Gij geeft uw woord aan deze wereld.
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde.
Naar U gaat mijn verlangen Heer.

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Vrij naar Psalm 25
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WIE HEEFT ZIJN GELD VERLOREN

Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft,
en zoekt niet uitentreuren
tot hij gevonden heeft.

Wie heeft een kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.

Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.

Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.

Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.

En voordat wij Hem zoeken,
zijn wij gezocht door Hem
en nu wij om Hem roepen
geeft Hij ons deze stem.

En wie het wordt gegeven,
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.

Lukas 15, vers 8-10
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GOD DIE ONS HEEFT VOORZIEN

God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont.

Hij heeft zijn eigen zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn geest geopenbaard.
Als God zo vóór ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.

Wie zal ons scheiden ooit
van God ons goed en bloed.
Geen toekomst en geen dood
bedreigt ons meer voorgoed.
Genadig en getrouw
wil Hij mijn vrede zijn.
Geen mens die Hem weerhoudt
om onze God te zijn.

Romeinen 8, vers 31-39
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JIJ DIE VOOR ALLE NAMEN WIJKT

Jij die voor alle namen wijkt
geen weg die in jouw verte reikt
geen woord kan jou aanbidden.
Jij die niet hoogverheven troont
licht dat in nacht en wolken woont
een dode in ons midden.
Jij komt, wij weten dag noch uur
jij gaat voorbij, een dovend vuur
een stilte in de bomen.
Roepend van ver, stem van dichtbij
niet overal niet hier ben jij
niet god die wij ons dromen.

Geen veilig pad om langs te gaan
geen plek geen been om op te staan
geen rots om op te bouwen.
Geen bron die uit de rotsen breekt
geen bloed dat stuwt, geen hart dat spreekt,
geen ziel om in te schouwen.
Geen gulden regel, rond getal
geen laatst gericht in dit heelal
onwrikbaar onbewogen.
Maar mensen die verminkt en klein
ontheemd ontkend toch mensen zijn
roepend om mededogen.

Roepende stilte, verre stem,
als jij bestaat, besta in hen,
in mensen in ons midden.
Wees onbestaanbaar ongehoord,
besta in mij, onvindbaar woord
niet god die wij aanbidden.
Jij die mij kent, jij die mij boeit
ik die jou jij noem onvermoeid
en nog niet kan vergeten,
zouden wij ik-en-niemand zijn
ontheemd ontkend ontroostbaar zijn
en van elkaar niet weten?

Stilte zingen.indd   19 19-09-18   09:23



20 

WEES HIER AANWEZIG

grote litanie

Wees hier aanwezig, licht in ons midden.
Laat onze ogen uw heerlijkheid zien.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Wees hier aanwezig, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig, vlam van ons leven.
Vlam van ons leven, God in ons midden.
Kom ons bevrijden, dat wij herleven.

Uw redding daagt als het licht in de morgen.
Kom en daag op, wees licht voor onze ogen.
God in ons midden, vlam van ons leven.
Kom hier aanwezig, dat wij herleven.
God van de machten, God van de mensen.
Kom en verlicht ons, dat wij herleven.

Of zijt Gij, God, een God van doden?
Kom hier aanwezig, dat wij herleven.
Of zijt Gij, God, geen God van mensen?
Kom en verlicht ons en maak ons vrij.

Want Gij zijt God, licht in de morgen.
Want Gij zijt God, vandaag en morgen.
Duizend geslachten lang duurt uw verbond.
Want Gij zijt God, de God van de mensen.
Sinds mensenheugenis zijt Gij God.
Want Gij zijt heilig en ongezien.
Een God van verre en van dichtbij.
Gij zijt niet God zoals wij U denken.

Gij zijt onvindbaar, Gij zijt een vreemde.
Uw dwaasheid, God, is wijzer dan de mensen.
Uw machteloosheid sterker dan de mensen.
Want Gij zijt God, maar hoe is uw naam?
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Heilige God, onsterfelijke God.
Wees hier aanwezig, laat ons niet sterven.
Wat is de hemel voor mij zonder U?
Geef ons uw naam, een teken van leven.
Wat moet ik op aarde, als Gij niet bestaat?
Wees genadig, wees ons genadig.
Wees onze adem, wees in ons bloed.
Wees onze toekomst, wees onze vader.

Door U bestaan wij, in U bestaan wij.
En in uw licht zien wij het licht.
Wees ons genadig, want Gij zijt God.
Want Gij zijt God, waarom moeten wij sterven?

Want niet de doden spreken van U.
Want niet de doden in hun stilte.
Maar wij die leven roepen naar U.
Maar wij die leven in deze nacht.
Roepen uw naam en willen U zien.
Wachten op U en zonder te weten.
Willen U zien in dit bestaan.

Alle levenden wachten op U.
Open uw hand, dat wij worden verzadigd.
Keer U niet af en laat ons niet sterven.
Laat ons niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest en wij worden herschapen.
Vlam van ons leven, licht van ons licht.
Zend uw geest en wij worden herschapen.
Ziel van ons hart en licht van ons licht.

Zend uw geest en wij worden herschapen.
Geef deze aarde een nieuw gezicht.
Aan al uw mensen, waar ook ter wereld.
Aan al uw mensen, hoe ook geboren.
Met heel die menigte die niemand tellen kan:
‘Wees hier aanwezig’, roepen wij U.

Stilte zingen.indd   21 19-09-18   09:23



22 

In deze nacht wees onze God.
In dit lichaam wees onze vrede.
In onze huizen geef ons vrede.
Aan onze tafels brood van de vrede.
Voor onze kinderen wees aanwezig.
Licht in ons midden, mensen van vrede.
Hoe lang nog moeten wij wachten op U?

O God kom terug, herstel ons in ere.
Hoe lang nog moeten wij wachten op U?

Licht in ons midden, dat wij herleven.

Op U vertrouwen wij, levende God.
En zoudt Gij ooit dat vertrouwen beschamen?

Stilte zingen.indd   22 19-09-18   09:23



23

KLEIN WOORD

Klein woord
vluchtig leeg
gevloekt woord

‘god’

wees van kracht
sta op, nu
levend

Naam.
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GIJ WACHT

Gij wacht op ons
totdat wij opengaan voor U
wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem
op uw stilte.

Uw woord, dat de eeuwen voorziet,
onze dagen behoedt,
het kome geladen met kracht
als de opgaande zon.
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NIET ALS EEN STORM

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de mens die gelooft,
zalig de boom aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Stilte zingen.indd   25 19-09-18   09:23



26 

IK GELOOF IN ÉÉN

Ik geloof in Eén
die naar het woord van Jezus
en van zijn gemeente hier op aarde

die naar het levend woord
der Schriften Israëls en der profeten

die naar ons hart verhoopt

de schreeuw der mensen hoort,
het hulpgeroep, het bittere geschrei
van mensen overal op aarde

die hun lijden ziet, hun namen kent,
die is afgedaald om te bevrijden

die verschenen is om ons te dienen,
die mensen stuurt naar mensen in nood

die komen zal in zijn messias

bron van levenskracht en licht
woord van licht en bevrijding
geest van licht en volharding –

Gij alleen zijt waard
genoemd te worden: God

liefde in ons en boven ons uit.

Zo moge het zijn.
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VAN GOD IS DE AARDE

Van God is de aarde en die haar bewonen.
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. Hij heeft
haar gebouwd op het water en duurzaam verankerd.

Wie mag zijn hoogte beklimmen? Wie
staan met geheven hoofd in zijn huis?
Mensen met rechtvaardige handen.

Mensen met harten onverdeeld,
afgekeerden van schijn en leugen,
mensen onkreukbaar, met licht geladen

die doen het goede dat moet gedaan,
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,
dat Hem wil zien met eigen ogen.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.

Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Hier komt Hij, de god van de armen,
de sterke, de eeuwige, de lichtende.

Wie Hij, de sterke, de lichtende?
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid,
onze God, de eeuwige, de lichtende.

Vrij naar Psalm 24
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