
Oecumenische Basisgroep Viering 3 februari 2013 Thema: STIILTE??

Inleiding op het thema

Januari was de maand van de spiritualiteit (12-26 januari). Het thema was: Stilte.
Voor de voorbereidingsgroep leek dit een mooi thema. We hadden daar in aanvang 
allemaal een positief gevoel bij. Stilte, ja. Die heb je nodig in een wereld die vol zit 
met hectiek, lawaai en geweld en dingen die op je af komen, die je aandacht vragen. 
Gevraagd en ongevraagd. De actualiteit raast vaak als een storm over mensen heen, 
de waan van de dag overspoelt ons soms zo dat we er in verdrinken. Het verdriet, 
leed, geweld dat wij waarnemen in de wereld, en moeten ondergaan dreigt ons leven 
stuurloos en zinloos te maken en onszelf machteloos.  Vandaar die voorplaat van 
Rembrandt: het schip in de storm. Stilte, wat zou dat heerlijk zijn, dachten wij.

Al pratende kwamen we er achter dat er zoveel meer kanten zijn aan stilte, ook 
problematische:
De stilte voor de storm bijvoorbeeld, zo'n moment waarop je denkt en weet: er gaat 
iets gebeuren. Dat komt heel bedreigend over.
Of de stilte die ontstaat als je ergens binnenkomt: het gesprek verstomd. Daar gaat 
een mens onder gekromd.
Het zwijgen dat heikele zaken, misse daden omgeeft of taboe-onderwerpen. Een stilte 
die verbroken zou moeten worden.
De stilte die onszelf onrustig maakt,  omdat de gedachten in ons hoofd rondtollen.
De stilte omwille van de lieve vrede, omdat mensen niet van ruzie houden.
De toenemende stilte waarmee ouderen worden geconfronteerd, zeker als er sprake is 
van dementie. Wat kan een mens verlangen naar een woord van liefde.
De stilte van de dood, en het zwijgen van de Eeuwige. Hoe lang nog Heer, blijft gij 
zwijgen? Bestaat U wel?

Is stilte wel zo heilzaam? vroegen we ons af.

We gingen te rade bij bij de Schriften. Ook in de bijbel heeft stilte meerdere 
betekenissen. 
Soms gaat het om de stilte rondom de dood, en het graf. Op die stilte van de dood is 
de mens niet gebouwd. De mens is bedoeld om te leven. De doden kunnen de 
Eeuwige niet eren.
Soms is er de stilte waarin de mens ontdekt wie hij/zij is, waar hij/zij vandaag komt, 
waar hij/zij naar toe gaat. Of  dat een gemeenschap, een volk, een natie in stilte zijn 
identiteit ontdekt. In  de stilte van de natuur, boven op een berg, in de stilte van de 
woestijn, in verbanning, (of in de stilte na de storm?) 
Soms is er sprake van een stilte tussen buien van geweld door; geweld van mensen, 
natuurgeweld, boosheid aan G'd toegeschreven. Een stilte waarin de Eeuwige er het 
zwijgen toe doet.
Soms wordt er stilte van een mens gevraagd: “has” (hebreeuws): wees stil voor het 
aangezicht van G'd. In die stilte spreekt G'd tot de mens.



Soms ontdekt een mens te midden van alle onrust, lawaai en geweld dat het leven met 
zich meebrengt een ruimte van stilte in zichzelf. Een stille ruimte die vrijmaakt, die 
voor ons waarneembaar is als rust, vrede, liefde, warmte, licht, genade, overgave. Die 
ons troost en moed geeft.  Dat laatste is wat ik jullie toewens, zeker als het stormt in 
je leven. Vandaag in het bijzonder wens ik dat Ali en Cor toe. Ali heeft ons tijdens de 
voorbereiding van deze viering verteld dat zij uit elkaar zijn. Cor woont niet meer bij 
haar. Wij waren daar stil van, hadden geen woorden voor dit verdriet. Zoals een 
aantal van jullie, die het nog niet hoorden, daar nu stil van zijn. 

We hebben als voorbereidingsgroep geprobeerd om de stilte?? waarneembaar te laten 
zijn. Laten we maar gewoon gaan beginnen, en luisteren naar de stemmen van 
mensen die in nood de Eeuwige aanroepen en om ontferming vragen: Kyrië eleison.

Bij de schriftlezing en de voorplaat:

De storm op het meer. Op de voorplaat staat een afbeelding van het schilderij dat 
Rembrandt maakte over dit bijbelgedeelte (1633). Het origineel zou in een museum 
in Boston te zien hebben kunnen zijn, als het in 1990 niet gestolen was. Samen met 
andere kunstwerken. Het geldt als de grootste kunstroof in de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. We moeten het dus doen met kopieën zoals in het boek Rembrandt 
en de bijbel. We kunnen de werken van Rembrandt ook digitaal bewonderen in 
Amsterdam (Magna Plaza).
De storm op het meer, is het enige zeegezicht dat Rembrandt schilderde. Het is de 
verbeelding van de boottocht die Jezus met zijn leerlingen maakte op het meer van 
Galilea. Kunstkenners zeggen dat hij met dit schilderij de situatie van de kerk 
symbolisch weergaf (Sint Pieters scheepje). Maar we kunnen met dit bijbelverhaal, en 
het schilderij van Rembrandt ook ons eigen leven verbinden. Zoals Rembrandt zelf 
heeft gedaan. Hij heeft zichzelf in het schip weergegeven, als een van de leerlingen, 
met een hand aan een stag en met de andere hand zijn hoofd vastgrijpend. Wat 
gebeurt er met ons als ons levensschip in zwaar weer verkeert? Wat doe je dan? Grijp 
je je vast aan de stagen, probeer je wanhopig de zeilen in het gareel te houden, merk 
je tot je ontzetting dat het roer je handen niet meer gehoorzaamt? Hang je misselijk 
over de railing, smeek je in angst Jezus er iets aan te doen, ga je zitten bidden? Zou je 
je kunnen verbinden met Jezus zelf, die slapende is? Of met de oude man met de 
witte mantel midden in het schip, die een toonbeeld van rust lijkt te zijn, en zijn blik 
gericht houdt op het vooronder ? (Wie is hij?) Zou je je misschien ook kunnen 
verbinden met die nauwelijks zichtbare vrouwengestalte met de kandelaar 
(menorah?) in het vooronder, die haar lamp brandende houdt? Ik zie haar, en sinds ik 
haar zie, kan ik haar niet meer wegdenken. Nooit heb ik ergens gelezen over dit detail 
in het schilderij. Maar als het waar is dat Rembrandt de positie van de kerk uitbeeldt, 
dan is het niet ondenkbaar dat Vader, Zoon en Heilige Geest (die vrouwelijk is) aan 
boord zijn. 
Is het mijn eigen verbeelding? Maar die wil ik dan graag met jullie delen. En één is er 
die haar ook ziet: Coos. Ik nodig jullie uit haar zelf te ontdekken in het binnenste van 
het schip, oftewel in ons eigen vooronder, de innerlijke ruimte.




