
Fonteinkerk, 21 november 2021.         Lezing: Romeinen 8:31-39. 

 

Stiltes heb je in soorten en maten. Je hebt nare, ongemakkelijke stiltes, zoals in een gesprek 

dat maar niet op gang komt. Of de stilte die je aanvliegt, als je na een drukke, gezellige dag 

thuiskomt in een leeg huis. Of de stilte als je op zondagmorgen een vreemde kerk binnen-

loopt, en dan door niemand wordt gezien of aangesproken. 

 

Je hebt ook prachtige stiltes. Zoals de stilte van twee geliefden die met de armen om elkaar 

heen naar een zonsondergang zitten te kijken. Of de stilte van een jong stel dat ademloos van 

verwondering zijn pasgeboren kind bewondert. Een enkele keer kan zelfs een sterfbed, 

ondanks alle verdriet, mooi zijn van verstilling en vredigheid. 

 

In het Oude Testament staat een geheimzinnig verhaal over de profeet Elia. De profeet moet 

op reis naar de Horeb, de berg van God. Daar zal hij God ontmoeten. Bij de berg trekken eerst 

een storm, een aardbeving en een vuur aan hem voorbij. Zulke heftige natuurverschijnselen 

betekenen in vrijwel elke godsdienst dat God in de buurt is. Maar in dit verhaal zit God niet in 

al dat natuurgeweld. Opeens is er “het gefluister van een zachte bries”. In het Hebreeuws staat 

daar: “De stem van een wegzwevend zwijgen”. En in dat zwijgen, in die stilte komt God naar 

Elia toe. De dichter Willem Barnard verwijst naar die stilte, als hij schrijft: 

Maar de stilte: dat is een tweestemmig lied,  

waarin God en de mens elkaar raken. 

 

Voor mensen die verdriet hebben, betekent de stilte vaak iets heel anders. Stilte kan beklem-

mend, beangstigend zijn. In mijn eerste gemeente bracht ik mijn eerste bezoek aan een oudere 

weduwe. Zij zei: “Ik heb de draad van het leven echt wel weer opgepakt. Ik blijf onder de 

mensen komen, ik ga naar verjaardagen, en ik ga ook graag op vakantie. Maar één ding is 

altijd weer moeilijk: thuiskomen in dat lege huis, met die muren die niks terugzeggen. Na tien 

jaar alleen zijn vind ik dat nog steeds lastig.”  

 

Mijn eigen vader is elf jaar lang weduwnaar geweest. Hij sloeg zich er uitstekend doorheen. 

Maar als hij boodschappen ging doen, of een eind ging fietsen, dan zette hij altijd muziek aan. 

Want als hij dan weer thuiskwam, dan was er geluid in huis, dan werd hij ontvangen met 

muziek. Een huis met alleen maar stilte vond hij veel te confronterend. 

 

In woordenboeken wordt “stilte” vaak omschreven als “de afwezigheid van geluiden” of “de 

ervaring van geen enkel geluid”. Dat is eigenlijk een negatieve omschrijving: er ontbreekt 

iets, we missen iets. Zouden we de stilte ook ànders kunnen omschrijven? Misschien is stilte 

niet het ontbreken van geluiden, maar is stilte datgene waarbinnen de geluiden zich afspelen. 

Stilte is dan de achtergrond waartegen geluiden zich af kunnen spelen, of de bodem die het 

ontstaan en het beluisteren van geluid mogelijk maakt. Stilte is een aanwezigheid, een altijd 

aanwezige bron waaruit op elk moment geluiden kunnen ontstaan. Hoe meer geluid er is, hoe 

minder je de stilte kunt horen. Maar de stilte is er altijd, als een aanwezigheid die ons omringt.  

 

Iets dergelijks zegt de apostel Paulus over de liefde van God. In Romeinen 8 heeft hij het 

erover dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. De liefde van God is er altijd. Als 

ruimte waarbinnen je leven zich afspeelt. Soms is dat leven zo vol dat we het totaal niet op-

merken, soms is die ruimte veel leger en is die liefde opeens aanwezig. We merken er vaak 

helemaal niets van, en we zijn ons maar al te vaak niet bewust van die liefde, maar zij is er 

altijd, als de achtergrond van ons bestaan, als stille aanwezigheid die ons leven omgeeft. 



Paulus zegt zelfs nog méér. Hij zegt dat dood noch leven ons kan scheiden van de liefde van 

God. Dus of je nu leeft of sterft, - God blijft die ruimte die ons verbindt. Zoals stilte de 

geluiden omvat, zo omvat God ons gehele leven, ook wanneer je gestorven bent. Er is 

eenzelfde grond die ons blijft dragen, eenzelfde aanwezigheid die ons omringt. 

Ik vind dat een troostvolle gedachte. Tegenover de stilte die op je kan drukken en het gemis 

dat niet weggaat, is daar nog iets anders dat niet verdwijnt: de liefde van God die er altijd is 

en die ons omhult. Ook op die stille momenten in je leven. 


