
Stille Zaterdag 2015 

Handreiking bij de stiltewandeling   

 

De wandelroute is aangegeven met platen die een aanduiding van Jezus verbeelden.  

Loop de aangegeven route als het kan met z'n tweeën.  

Loop rustig. Geniet van de stilte. 

Ga met elkaar in gesprek over één of meer van de onderstaande onderwerpen, uitgaande van het 

aangegeven beeld van Jezus in combinatie met de tekst die gekozen is uit het liturgieboekje van de stille 

week. 
 

Open je ogen voor Jezus, die het brood is dat leven geeft  

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht.’ (Nieuw Liedboek 388 couplet 4) 

 
Hoe denk jij dat God jóu ziet? Wat ziet God als Hij naar jou kijkt? Een beschadigd 
mens, een mens met pijn, een mens die vergeving nodig heeft…of…? 
 
Open je ogen voor Jezus – Hij is de ware wijnstok     

‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst, die heilig brood ontvingen, 
de lippen, aan uw kelk gezet, om van uw heil te zingen…’  
(gebed op Witte Donderdag) 

 
Welke liederen helpen jou om je ‘van zorgen vrij te zingen’, zoals Psalm 63 dat 
bezingt?   
 
Open je ogen voor Jezus – Hij is de weg de waarheid en het leven  

‘Als geen mens meer weet hoe het verder moet, 
dan weet God het wel en Hij maakt het goed.’ (lied uit de viering op Goede Vrijdag) 

 
Op welke momenten in je leven wist jij niet meer hoe het verder moest? Heeft God 
daarin een uitweg gegeven en zo ja, hoe? 
 
Open je ogen voor Jezus, want Hij is de opstanding en het leven  

‘Heel de schepping slaakt een zucht, zij ontwaakt, het duister vlucht. 
Jezus leeft, is opgestaan, Hij roept ons uit de dood vandaan. 
Juicht want Hij, mijn Here leeft, Hij die overwonnen heeft. 
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.  
Nooit van God verlaten zijn.’ (Opw706 couplet 4) 

 
God is de bron van leven en door Hem mag heel de schepping leven, mogen wij leven. 
Wat is jouw verlangen voor de toekomst?  
 

Open je ogen voor Jezus, die het licht voor de wereld is   
‘Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’ (Evangelische Liedbundel 171)  

 
Bid deze woorden (hardop) (zingend) het laatste stukje van de wandeling.  
 


