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Doe eens niets; dat doet iets. 
Wees eens stil; dat spreekt 
Hoor je hart! Wat zegt het? 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:  Anny Nota 

   Mariëlle de Bruin  

 

Mistral zingt o.l.v. Niels van Dalsum 

Cora van Nieuwenburg, piano 

José Kuppen, dwarsfluit 

 

 

 

Wij nodigen u uit om de liederen indien mogelijk mee te zingen, 

zodat ons samenzijn een SAMEN-VIEREN wordt. 
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Openingslied:  
 
A Quiet Time                            065 
A quiet time is all I need, A quiet time of prayer; 
A quiet time of meditation, He will meet me there. 
The lonely hours of longing, trusting, Faith and hope to know; 
Just a time of simple searching, Wanting just to grow. 

Ik heb rust nodig, rust om te bidden. 
Rust om te mediteren, daar zal Hij mij ontmoeten. 
De eenzame uren van verlangen, vertrouwen, geloof en hoop      om 
te weten; 
Gewoon een tijd om eenvoudig te zoeken, zodat ik kan groeien. 

 
There is enough of God in nature, His pow’r is clearly shown. 
A man has no excuse for wandering, God and heav’n are known,  
God and heav’n are known. 

Er is genoeg van God in de natuur, Zijn kracht laat zich duidelijk 
zien. 
Mensen hebben geen excuus om te dwalen, God en de hemel zijn 
bekend. 

 
In my mind I launch a voyage, Destiny unknown; 
Discovery and exploration, By the Spirit shown. 
On Mount Sinai I am climbing, Then in a desert place; 
The wind of God is inspiration, Teaching love and grace. 

In mijn gedachten start ik een reis, bestemming onbekend; 
Ontdekking en verkenning, zoals de Geest laat zien. 
Ik beklim de berg Sinaï, daarna een woestijn in.; 
De wind van God is inspiratie, leert je liefde en genade. 

 
There is enough of God in nature, His pow’r is clearly shown. 
A man has no excuse for wandering, God and heav’n are known,  
God and heav’n are known. 
 
A quiet time is all I need, a quiet time of prayer; 
A quiet time alone with Jesus, He will meet me there. 

Ik heb rust nodig, rust om te bidden. 
Rust alleen met Jezus, Hij zal mij daar ontmoeten. 

 
Welkom 
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Openingsgedachte: 
Veel dagen in het jaar hebben een bijzondere betekenis. Je hebt de dag van 
de Arbeid, de dag van de Zorg, maar ook de dag van Trouw aan jezelf. 
Vandaag is de dag van het Niks-doen.  
Een dag om ons aan te moedigen om het rustig aan te doen. 
Om tijd te nemen, om je te bezinnen op waar je mee bezig bent en om de 
belangrijke zaken in je leven te overwegen. Om letterlijk even stil te staan. 
In de schepping heeft God op de zevende dag zijn werk voltooid. 
Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.  
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag 
rustte uit hij van heel zijn scheppingswerk. 
Rusten betekent meer dan alleen “niet werken.” 
Die dag zou gewijd moeten zijn aan God en aan je relatie met God. 
Bij de Joden mocht je op Sabbat, de rustdag, niets doen dat met werk te 
maken heeft. Bij orthodoxe Joden zijn die regels nog belangrijk. 
Zo stopt de lift in een Joods hotel op Sabbat op elke verdieping, zodat 
niemand op het knopje hoeft te drukken. 
En een synagoge moest voor de gelovigen altijd op loopafstand liggen, op 
een “sabbatsreisafstand”.  
Na het bezoek aan de synagoge waren de Joden de rest van de dag met 
hun gezin bijeen. Er was rust. Er was tijd voor elkaar! 
 
Gebed om inkeer 
V:  Voor we het weten laten we ons dagelijks meesleuren  
 door onze overvolle agenda.  
 De drukte en de stress bepalen vaak ons leven. 
 We vergeten vaak om te kijken naar anderen. 
 Daarom bidden we tot u: 
A: Heer, ontferm U over ons. 
V: We streven vaak heel concrete doelen na 
 en maken voortdurend plannen voor de toekomst. 
 Maar daarbij hebben we het soms moeilijk 
 om op cruciale momenten ons eigen beperkte kijk  
 los te laten en te relativeren. 
 Daarom vragen we u: 
A: Christus, ontferm U over ons. 
V: Persoonlijkheid en zelfbewustzijn staan centraal in onze cultuur. 
 Vrijheid dragen we hoog in het vaandel. 

Vaak verbinden we ons niet genoeg aan anderen of aan organisaties, 
uit angst om wat anderen over ons zullen denken of zeggen. 

 Daarom vragen we u: 
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A: Heer, ontferm U over ons. 
V: Help ons om het in de toekomst beter te doen. 
 Geef richting aan ons leven. Amen. 
 
 
Gebed door allen 
Goede Vader,  
We willen graag uw opdracht aan ons nakomen.  
Dat vraagt van ons toewijding, discipline en opoffering. 
Help ons om inzicht te krijgen in ons leven. 
Leer ons het goede ontdekken bij al wat ons overkomt. 
Leer ons dankbaar te zijn voor de liefde 
die wij ontvangen en mogen doorgeven, 
overal waar wij met mensen leven 
als kinderen van U. Amen. 
                                

Soms heb je even tijd nodig, om helemaal niets te doen. 

 
Eerste lezing: 
Vrij naar Prediker 
 
Alles heeft tijd nodig. De natuur laat zich niet opjagen en neemt de tijd om 
tot rust te komen, te ontluiken, en tot bloei te komen, om af te sterven en zo 
de eeuwige cyclus te voltooien. Niet wij bepalen, wanneer de eerste 
bloesem verschijnt, maar dat bepaalt de natuur zelf. 
Haast je niet maar neem de tijd om te baren, zodat je ongeboren kind 
zonder tijdsdruk geboren kan worden.  
Zo moet er ook tijd zijn om te sterven, zodat je afscheid kunt nemen van dit 
leven en van hen, die je dierbaar zijn. 
Neem de tijd om te huilen, zodat verdriet  
een weg kan openen naar lachen en plezier in ons leven. 
Neem de tijd om de stenen in je maag op te ruimen 
zodat je daarna lichter en opgewekter door het leven kunt gaan. 
Neem de tijd om te zwijgen, zodat je je woorden beter kunt overwegen 
voordat je ze uitspreekt. 
Neem de tijd om bij jezelf te overwegen, welke fundamenten nog bruikbaar 
zijn, om opnieuw te gebruiken en erop te gaan bouwen. 
Neem de tijd om lief te hebben, zodat je nog intenser kunt genieten van 
elkaar, en er geen tijd overblijft voor ruzie en oorlog. 
Neem de tijd om te genieten van al het mooie van ons bestaan op deze 
aarde, zodat je respect krijgt voor het bestaan in al zijn vormen en 
verscheidenheid. 
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Neem de tijd als je denkt dat je wordt opgejaagd, laat de stilte toe, zodat je 
rust kunt brengen in een oververhitte maatschappij. 
Neem de tijd om te ontdekken, wie je werkelijk bent, om zo door te dringen 
tot de kern van ons bestaan. 
Neem de tijd om je te wenden tot God, om daar te kunnen groeien.  
Neem de tijd, ook als je denkt geen tijd te hebben, want daardoor kun je je 
ontwikkelen tot een mens naar Gods beeld. 
 
Tussenzang  
Die bank aan het water  026 
   
Op een dag neemt Hij je mee,  
naar een bank aan het water, 
al je twijfel komt naar boven,  
in geloven nu en later. 
Maar je weet dat het kan groeien,  
daarvoor ben je Hem zo dankbaar 
En Hij geeft je Zijn vertrouwen,  
want Hij geeft je graag iets tastbaars 
En net als je Hem wilt zeggen,  
ik wil U mijn liefde geven 
komt heel de stad tot leven  
en hoor je meeuwen schreeuwen 
Je hebt steeds van Hem gehouden. 
 En je wilt wel met Hem meegaan,  
 samen naar de overkant 
 En je moet Hem wel vertrouwen  
 want Hij houdt al jouw gedachten in Zijn hand. 
 
En Jezus was een visser,  
die het water zo vertrouwde, 
dat Hij zomaar over zee liep,  
omdat Hij had leren houden, 
van de golven en de branding,  
waarin niemand kan verdrinken. 
Hij zei: 'Als je blijft geloven,  
kan de zwaarste steen niet zinken.' 
Maar de hemel ging pas open,  
toen Zijn lichaam was gebroken, 
En hoe Hij heeft geleden,  
dat weet alleen die visser aan het kruis. 
 En je wilt wel met Hem meegaan… 
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In gedachten ga je t'rug,  
naar die bank aan het water, 
waar geloof in Hem ging groeien,  
een geloof voor toen en later. 
En Zijn kracht is onmiskenbaar,  
waar de mensen steun bij zoeken 
en Zijn woorden gaan weer leven,  
sterker dan de mooiste boeken 
want geloven zit in mensen,  
die de waarheid willen vinden, 
doch de richting soms ontberen,  
door wat hen vaak doet verblinden 
als Zijn woorden plots verstillen. 
 En je wilt wel met Hem meegaan… 
 
Evangelielezing Marcus 6, 30-33 
 
Jezus had zijn vrienden opdracht gegeven om zijn leer te verkondigen in de 
wereld. De apostelen kwamen daarna weer terug bij Jezus en vertelden hem 
over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen 
hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen 
te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en 
gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 
Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen 
zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt, velen hoorden ervan, en uit alle 
steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en zij kwamen er 
nog eerder aan dan Jezus en de apostelen.  
Toen Jezus uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en hij voelde 
medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij 
onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn 
leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al 
laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de 
omtrek gaan om eten te kopen.’  
 
 
Acclamatie  
Jouw woorden in schriften geschreven   169 
Jouw woorden in schriften geschreven, 
jouw woorden in stenen gegrift, 
ze komen in mensen tot leven, 
zij worden in mensen tot licht. 
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Overweging 
 
Korte stilte  
 

Niets doen is ook iets doen 

 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader,  
Schepper van hemel en aarde.  
Deze aarde mogen wij beheren 
en wij willen er zorg voor tonen. 
Ik geloof dat we deel uitmaken van Gods wereld. 
 
Ik geloof in Jezus Christus, 
die het gezicht van God is. 
In zijn lijden, sterven en opstanding  
overwon Hij de macht en krachten van het kwaad. 
In Jezus vinden we hoop, 
die sterker is dan de narigheid in deze wereld.  
Jezus wijst ons de weg van het leven:  
heb anderen lief.  
 
In deze God van liefde vinden we rust  
omdat Hij op ons leven betrokken is,  
ons leidt en naar onze gebeden luistert. 
We zijn gekend en geliefd door hem. 
 
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons steeds weer laat weten: God is dichtbij.  
De heilige Geest herinnert ons  
aan ons nieuwe leven in Jezus Christus,  
opdat we steeds weer uitdelen van geloof, hoop en liefde. 
 
Ik geloof dat we gedragen worden door God. 
Dat we samen in verbondenheid 
Gods liefde toelaten in ons leven 
en ons geloof en liefde kunnen uitdelen in de wereld. 
Amen. 
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Voorbede  
Laat het stil worden in onszelf en gunnen we ons de rust 
om ons hart open te stellen voor God: 
 
We bidden voor wie het te druk hebben om te horen, 
dat ze stilte mogen ervaren. 
Voor mensen die vol zijn van zichzelf, 
dat er stilte mag komen, die in hen de weg naar binnen opent 
zodat ze tijd vinden om mens van God te worden. 
Laat ons zingend bidden… 
 Een stil moment alleen met U,   157 
 Uw liefde die mij wacht 
 Ik voel mij in Uw hart geborgen 
 Voed mij met Uw kracht 
 
Wij bidden voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen,  
die zich verheugen in de positieve daden van anderen.  
Dat zij hun invloed aanwenden om mensen in hun nabijheid 
meer kansen te geven op dagelijks geluk. 
Laat ons zingend bidden… 
 Een stil moment…. 
 
Wij bidden voor wijze, rustige mensen 
die niet haastig leven, niet oppervlakkig 
aan de meest waardevolle momenten  
in het leven voorbijgaan; 
dat wijzelf zulke mensen mogen zijn 
en tijd vrij maken voor anderen, 
geduldig willen zijn in het luisteren 
en bescheiden in het spreken. 
Laat ons zingend bidden… 
 Een stil moment…. 
 
Laat ons bidden voor allen, die een speciale plaats innemen in ons hart, om 
wat ze voor ons hebben betekend en nog betekenen 
in woorden en herinneringen.  
Bidden we voor de intenties die opgetekend zijn 
in het intentieboek.  
En voor de intenties, waarvoor in deze viering speciaal aandacht 
is gevraagd:… 
Laat ons zingend bidden… 
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 Een stil moment…. 
 
Dit alles vragen we u in het vertrouwen dat u ons bijstaat en helpt. 
Amen 
 
Intermezzo: 
De altaartafel wordt nu klaargemaakt. 
In de Kapelgemeenschap willen we dat iedereen zich welkom voelt. 

Hieraan zijn veel kosten verbonden. Daarvoor wordt nu 
gecollecteerd. 
Mag het misschien een gulle bijdrage zijn? 
Met deze QR-code ((de zgn. kapelknop) kunt u digitaal 
uw bijdrage overmaken. Natuurlijk mag het ook nog 
steeds contant. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd! 
Wist u dat de Kapelgemeenschap elke week € 500,= 
betaalt aan huur  
en  overige kosten om inspirerende  bijeenkomsten 

mogelijk te maken?  Alleen dankzij uw bijdrage is dat mogelijk.  
 
 
Lied bij het klaarmaken van de tafel  
 
Nada te turbe  116 
Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. 
 Niets zal je deren, niets je benauwen. 
 Als je God zoekt, zal niets je ontbreken. 
 Niets zal je deren, niets je benauwen. 
 God vervult alles. 
 
Gebed aan tafel 
V:  Wij danken u, God 
 voor mensen, die tijd ervaren als een waardevol geschenk, 
           kostbaar en breekbaar. 
A. Voor de gave van aandacht en mildheid, 
 voor troost en bemoediging 
 voor het zoeken naar passende woorden 
 en het geheim van geduld. 
V. Voor mensen, die warmte ademen, en rust uitstralen, 
 die durven kiezen voor wat er echt toe doet, 
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 die niet van alles even doen, 
 maar bewust kiezen en ernaar leven. 
A.  We danken u voor Jezus uw zoon, 
 die te voet rond ging 
 en in alle rust en vrijheid 
 mensen aansprak en bezielde. 
V.  Zijn naam wil wonen in ons hart 
 met de woorden: “Ik zal er zijn”. 
 Daarom zijn wij nu samen 
 rond Hem verzameld, 
 in het teken van het gebroken brood 
 opdat wij dat delen met elkaar. 
A. Wij vragen u: 
 Inspireer ons met uw geestkracht, 
 maak dat wij onze bewondering voor 
  ontmoetingen bewaren,  
 en verzacht vandaag nog onze woorden 
 en ons gezicht. 
V.  Dit vragen wij u, door Jezus uw Zoon, 
 in wie alle mensen één zijn 
 nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
Laten wij zingend bidden, met de woorden, die Jezus ons geleerd heeft: 
 
Onze Vader  166  
Onze Vader, die in de hemel zijt; 
uw naam worde geheiligd; 
uw rijk kome; 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schuld,  
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;  
en leid ons niet in bekoring;  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Inleiding op de vredeswens 
Het is soms al lastig om de vrede te bewaren 
in kleine kring, als de een iets anders wil, dan de ander. 
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Het is dan hard werken om met woorden, argumenten en overtuiging 
tot elkaar te komen, zodat iedereen in een veilige omgeving 
kan leven en werken. We hopen dat de vrede onder ons mag groeien. 
Laten we daar samen aan werken! 
 
Vredeswens   170 
Ik wens jou Zijn vrede, 
vrede voor elk moment. 
Wij zijn met hem verbonden, 
die ons bij name kent. 
 
We delen het brood 
 
Instrumentale muziek tijdens het delen van het brood 
 
Lied na het delen van het brood  
Tebe Poem     037 
 
Tebe poem,  
Tebe blagoslovim, 
Tebe blagodarim, Gospodi. 
I molim Ti sia, Bozhe nash. 
 Wij bezingen U, wij loven U 
 wij zegenen U, 
 wij danken U, Heer 
 en aanbidden U, onze God. 
 

Als je tijd hebt voor iemand, kijk dan niet op de klok 

 
 
Slotgebed 
Goede Vader,  
Wij danken U voor de gaven van deze viering. 
Dat we hier samen mochten komen en elkaar mochten ontmoeten, 
op onze vaak zo gehaaste weg. 
Dat we hier een plek mochten vinden van rust en stilte. 
Dat we hier een bron vonden,  
in uw Woord, in uw gave van het brood, 
waardoor we ons weer gesterkt voelen 
om op weg te gaan. 
Wij danken U in Jezus’ Naam, 
Hij die leeft met U in eeuwigheid. 
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Amen. 
Mededelingen 
 
Slotgedachte 
Het leven moet je langzaam beleven. 
Je moet tijd nemen om het te proeven. 
Je zegt vaak: Ik moet nog dit, ik moet nog dat. 
Maar morgen is er nog een dag. 
De bomen verliezen hun bladeren, 
een wervelend spel vol schoonheid. 
Maar je ziet het niet, omdat je door het leven holt. 
Je vrienden leven naast jou.  
Ze spreken woorden, maar je hoort ze niet.  
Je luistert niet. 
Je bent te druk bezig, en je mist een vriendschap. 
Wat helpt al je lopen? 
Om je te laten stilstaan, moet er iets ergs gebeuren. 
Een ramp, een ongeluk? 
Dan denk je na. Maar na drie dagen is alles weer normaal. 
We zitten in een stroom van nieuws, feiten en meningen. 
We missen veel, geloof ik. 
We weten wel veel, hebben kilo’s kennis en leerstof, 
maar wat is belangrijk? 
We missen de stilte. Het stilstaan. Het stil zijn.  
We laden onze accu niet op. We rijden op reserve en 
vallen stil op de pechstrook van het leven. 
En dan? 
Kunnen we nog tijdig stoppen en bijtanken? 
 
Zegenwens 
(Als u kunt mag u gaan staan) 
Zegen ons met de adem van uw liefde. 
Zegen ons met de dauw van vertrouwen en hoop. 
Zegen onze dromen en verlangens. 
Leg uw hand op onze schouder, 
zo weten we ons door u gesteund. 
Leg uw hand op ons hoofd 
zo voelen we ons sterk. 
Leg uw hand in onze hand 
en wandel met ons mee. 
Wandel met ons mee 
naar mensen, die ons nodig hebben. 
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Wandel met ons mee  
om de goedheid van mensen voor elkaar 
te blijven zien en horen. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 
 
Slotlied 

The Sound of Silence    022 

Hello darkness my old friend,  
l’ve come to talk with you again 
Because a vision softly creeping,  
left its seeds while I was sleeping  
And the vision, that was planted in my brain,  
still remains,  
Within the sound of silence.  

 Hallo duisternis, mijn oude vriend 
 Ik kom weer met je praten 
 Want een visioen plaagt me 
 Laat zijn zaad achter terwijl ik slaap 
 En het visioen dat is geplant in mijn gedachten 
 Blijft hangen 
 Binnen het geluid van stilte 
 

 

In restless dreams I walk alone.  
narrow streets of cobblestone  
Neath the halo of a street lamp,  
I turned my collar to the cold and damp  
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light,  
that split the night  
And touched the sound of silence.  

 In rusteloze dromen liep ik alleen 
 Nauwe straten van kinderkopjes 
 Onder de lichtkring van een straatlantaarn 
 Ik sloeg mijn kraag op tegen de kou en de damp 
 Toen mijn ogen getroffen werden door het felle neonlicht 
 Dat de nacht in tweeën spleet 
 En het geluid van stilte raakte 
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And in the naked light I saw,  
ten thousand people maybe more  
People talking without speaking  
People hearing without listening  
People writing songs that voices never share  
no one dare,  
Disturb the sound of silence  

 En in het naakte licht zag ik 
 Tienduizend mensen misschien meer 
 Mensen die spreken zonder te praten 
 Mensen die horen zonder te luisteren 
 Mensen die liedjes schrijven die niemand zal zingen 
 En niemand durfde 
 Het geluid van stilte te verstoren  

Fools said I, you do not know 
Silence like a cancer grows  
Hear my words that I might teach you  

Take my arms that I might reach you 
But my words like silent raindrops fell  
And echoed, in the wells of silence.  

 'Dwazen' zei ik, 'Jullie weten niet 
 Dat stilte als kanker groeit. 
 Hoor mijn woorden, ze leren je misschien iets, 
 Pak mijn armen zodat ik je kan bereiken 
 Maar mijn woorden vielen als stille regendruppels, 
 En echoden in de bronnen van stilte. 
 

Hello darkness my old friend,  
l’ve come to talk with you again  
Because a vision softly creeping,  
left its seeds while I was sleeping  
And the vision, that was planted in my brain,  
still remains,  
Within the sound of silence. 
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Bij het samenstellen van deze viering hebben wij ons laten inspireren 
         door te luisteren naar stemmen van en woorden uit: 

            De Bijbel, Alexander Veerman, Erik Stynen, 
Phil Bosmans, Lao Tse, Lao Zu en 

leden van onze werkgroep en andere gelovigen. 

 

Uw reactie op deze viering  

is van harte welkom 

op de website www.mistraluden.nl 

Ook vindt u hier actuele informatie voor de komende tijd. 

 
 
 

Website Kapelgemeenschap:  www.kapelgemeenschap.nl 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Mistral zingt weer 

 
op zondag 19 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Boekje gesponsord door 

 

 

http://www.mistraluden.nl/
http://www.kapelgemeenschap.nl/

