
VERKONDIGING 
Toen was het stil 

En toen was het stil.  

Als het ongemakkelijk wordt en iedereen ineens 

tegelijk stopt met praten op je feest, dan zeg ik:  

en toen was het stil. 

 Alsof de stilte dat is dat ik koste wat kost moet 

verstoren. Wat niet mag zijn, wat niet is.  

Want stilte is niets anders dan de storm te 

aanschouwen die in mij woedt.  

De stilte is mij verboden,  

want de stilte maakt mij gek.  

Maakt jou gek. Ons.  

De stilte drijft naar binnen, naar onszelf, naar wie 

we zijn en naar wie we nog nooit met onszelf 

besproken hebben.  

Daar is het zelden stil, nee, daar schreeuwt het, 

schreeuwt het in ons,  

geen gebed,  

er is geen vorm of ruimte waar gebed nog in past. 

Want het leven schrijdt verder, 

laat zijn sporen na op ons hart en onze ziel,  

steeds maar meer,  

steeds maar dieper,  

als een grasveld op een dansfeest dat langzaam 

maar steeds  

vertrapt wordt  

modder wordt  

waar je steeds verder omheen gaat lopen. 

Onbegaanbaar geworden land,  

zee ongeschikt om nog te betreden.  

Want niemand gaf de groene weide  

de rust om niet langer vertrapt te worden,  

de rust kleine scheuten de kans om te herstellen. 

Weer te groeien.  

Weer groen te kleuren want ik trap en trap en 

schop en stamp tot de laatste halm verdwijnt in de 

donkere drek maar door, sta nooit stil.  

 

Hoe kan ik ook.  

Zonder tijd.  

Teveel tijd voor wat anders,  

voor de drukte voor wat moet,  

voor wat nut heeft voor een ander  

voor mezelf en  

dus is het nooit stil.  

Er is geen tijd voor mijn vertrapte stilte.  

Ik raas door.  

Want als het stil wordt sta ik alleen in de drek.  

Het is niet stil. Nooit. Niet echt.  

Want stilte confronteert, stilte verward,  

stilte leidt af van wat onbelangrijk doorrent in ons 

leven, stilte schreeuwt.  

Onze waarheid is de stilte  

onze wereld mijdt de stilte.  

Want ze is veel te waar, vol gevaar.  

Ik haat de stilte. Nu wel meer dan ooit.  

Zoveel schermen, zoveel licht,  

zoveel chaos, zoveel verkeer,  

zoveel luxe van geschreeuw in ons leven.  

Zoveel noodzakelijke hebberigheid die op ons 

afschreeuwt:  

koop koop koop, het is vrijdag.  

Het is zwart. Vandaag nog. Nu.  

Anders is het te laat.  

Koop nu, sta stil om te kopen voor niets  

anders, wordt het zwart.  

Wordt het donker en begint de stilte te 

schreeuwen. In ons.  

 

En Jezus slaapt.  

 

In het midden van alles wat ons toeschreeuwt, in 

het midden van de golven van geschreeuw die ons 

elke stille minuut lijken te willen overschreeuwen  

Jezus slaapt.  

Terwijl de wind van het leven ons omver blaast, 

ons wil toetrekken naar de goddeloze onrust van 

de diepte, de dood en het duister van ons 

platgetrapte hart en 

Jezus slaapt.  

Terwijl wij amper op onze zeebenen kunnen staan 

omdat de stilte ons aanvalt, overmant, kapot 

maakt.  

Nee denk niet na,  

sta niet stil,  

kom niet dichterbij,  

bij jezelf want  



Jezus slaapt. 

Als de stilte je meesleurt de stormen in van je 

zwarte ziel dan sta je alleen want  

Jezus slaapt.  

Niks geen vriend niks geen redder  

alleen jij en de boot van geluid  

die elk moment kan verdwijnen in de diepte  

Jezus slaapt.  

Er is niets dat tussen jou en je diepe dode hart in 

staat en de stilte is als een gat dat niet meer te 

ontwijken valt, want  

Jezus is stil.  

Zegt niets. Het is duister.  

Hij is duister. Zwart.  

Het grote niets dat rukt en schudt dat schreeuwt 

en fluistert tot je gek wordt van verlangen naar een 

beetje kleur.  

Naar beweging,  

beweging die maakt dat  

alles weer vast lijkt te staan,  

dat alles door blijft gaan,  

dat jij blijft bestaan   

ondanks alles.  

 

Maar de stilte schreeuwt alles kapot,  

waar kun je heen.  

Er is geen burcht, geen rustpunt,  

enkel jij en een dood punt  

dat met zijn klauwen het schip kapot zal rukken, 

enkel jij en de stille zwarte dood die onder jouw 

leven schuilgaat.  

Die je leven is. En je dood.  

Tussen de planken doorsijpelt, onweerstaanbaar, 

ongrijpbaar alles omvattend zwart.  

En Jezus slaapt. 

Rammel maar. Schudt hem maar.  

Trek God tevoorschijn terug in je leven.  

Terug in je schip, schudt, schudt maar.  

Tot hij wakker wordt  

tot hij opstaat  

tot hij schreeuwt  

tot hij leeft.   

Schreeuw.  

Als de stilte je dreigt te verslinden schreeuw.  

Als jij niet langer stil kan zijn omdat de stilte je 

trommelvliezen kapotscheurt schreeuw.  

Doorbreek de stilte trek de deken van Gods lijf af 

en schud.  

Net zo lang tot hij je hoort  

bovenuit al het kabaal van jouw hart.  

Trek God maar overeind en verbijster hem.  

Open zijn ogen.  

Spreid je armen trek hem omhoog  

richt zijn blik op alles wat zo waar is  

als je niet stilstaat om te zien dat God rust. 

Overtuig God maar dat jouw schreeuwerige storm 

meer waar is dan alle diepe rust die hem omgeeft 

van hem uitgaat in zijn slaap.  

Laat de waarheid zien  

wat waar is  

van waarde is.  

Echt is  

of niet.  

Dwing God om te kijken  

om je heen naar  

dat wat niet te stillen lijkt  

dat niet te willen lijkt  

dat jij schreeuwt.  

 

Maar schreeuw.  

Net zo lang  

tot de stille slaap van Jezus je overmant.  

In je hart komt.  

Tot God wakker is en jij slaapt  

en in je slaap pas begrijpt dat jij het bent.  

Die schreeuw.  

Dat er niets is dat tot zwijgen gebracht hoeft te 

worden omdat hij nooit geslapen heeft.  

Hij pakt je blik met zijn armen en richt jou.  

Op zichzelf.  

Weg van de storm,  

weg van de golf van zwarte pijn  

naar hem. Die Slaapt.  

Wees gerust, wees stil.  

Zie jij in dat jij het bent die mag slapen.  

Die rust. Niet God.  

Jij bent veilig.  

Jij bent stil.  

Hij is de storm.  

Hij is het zelf.  

Wees stil.  

Weet dat ik God ben.  

Vind geloof. In mij.  

Wordt stil. 

 

Gooi God niet overboord omdat hij slaapt.  

Want die God daar in de buik van het schip  

is niet Jona.  

Niet ongehoorzaam,  

niet gevlucht  



niet weg  

niet God van Ninevé of Tarsis.  

Gooi deze God die slaapt niet overboord.  

Verlaat hem niet voor een ander  

want hij zegt niet dat de storm pas stilt  

als hij in het water verdwijnt  

met zijn ongehoorzaamheid  

naar de diepte afzakt als Jona. Nee.  

Hij is niet de profeet  

die vlucht voor de goedheid van God  

maar de Zoon die terugkeert.  

Die trouw is door de dood heen waar gebeden 

gehoord worden.  

Waar het stil is.  

Hij is het niet die in de diepte moet verdwijnen 

maar ik.  

Ik ben het die dood moest, overboord moest.  

Ik ben het die de storm bracht, die ons hier bracht.  

 

Op Zwarte Vrijdag.  

 

Ik ben waar de mens onderging,  

overboord ging in de dood.  

Maar niet ik. Niet die mens.  

Maar Christus. God zelf.  

Het wordt stil. 

Niet ik. Maar Ik Ben.  

Ik hang niet aan de mast van de dood van dit schip. 

Niet ik. Maar ik Ben 

Ik kan rustig slapen  

want de dood die me toe schreeuwt  

in mijn leven leeft niet meer.  

Door de mens die daar schreeuwt aan de mast.  

Het is volbracht.  

Tot de storm, tot de wind tot de zee.  

Het is volbracht.  

‘Wees stil!’, schreeuwt hij het uit.  

Schreeuwt zodat ik niet hoef.  

Zodat ik mag slapen,  

mag verdwijnen.  

In zijn stilte.  

 

Vind rust.  

Rust in het vermogen God steeds weer te wekken 

met een luide schreeuw om recht  

in deze wereld  

in mijn wereld  

in mijn hart vol onrecht.  

Wordt stil. Val in slaap. Vertrouw.  

Er is niets dat stormt,  

jij was het zelf.  

En Hij is.  

Niet zomaar een vriend,  

niet zomaar een redder,  

geen herder maar Ik ben.  

Ik ben zelf.  

Een vaste burcht die meekabbelt,  

die niet alleen bereikbaar is  

als jij vaste grond onder de voeten denkt te voelen  

maar midden in  

de woeste modder van mijn vertrapte ziel  

ligt Hij.  

Is Hij licht.  

In het zwart.  

In het schip.  

In je schip.  

Midden in het donker licht het licht.  

Van de wereld. In slaap.  

Onbereikbaar zo lijkt het maar aanwezig voor jou.  

Om je te herinneren dat het God is die alles in de 

hand heeft.  

 

Vind rust.  

Laat de stormen eens uitrazen,  

aan een ander, aan jezelf,  

laat het gras weer groeien  

laat de modder weer drogen en klop.  

Klop de plakken modder van je voeten en klop. 

Klop op de deur van onze God,  

die nooit slaapt.  

Die je brengt naar groene weiden zonder modder. 

Kom tot rust.  

Zoek de stilte.  

Wees niet bang.  

Hij is de burcht. Staat stil. Stevig. Eeuwig.  

Nooit alleen.  

Dus kom in beweging en sta stil op deze plek.  

Om stil te zijn.  

Stil te omarmen wat mag zijn.  

Wat al was, en is, en komt.  

Wees stil. Ervaar de ruimte. Wees stil.  

 

HIJ IS GOD 


