
 

 

 

 

           

 

               

   

Kerkdienst 9 februari 2020 
 

 
Thema: ‘Stilte en muziek’ 

 
 

 
Arvo Pärt,(Estland, 1935) 

 

Citaat:  
‘Hoe kan iemand de tijd vullen met noten die  
de voorafgaande stilte waardig zijn…’ 

 

 
 

 

Voorganger : dr. Koen Holtzapffel 
Organist  : Jos van der Kooy 
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Orgel: ‘Prélude, Fugue et Variation’, Opus 18  (César Franck)  
 

Welkom en aansteken van de kaars 
 

Aanvangslied (staande): Liedboek 65: 1, 5 en 6 
 

Votum en groet 
 

Antwoordlied  

 
(Gemeente gaat zitten) 

 

Gebed 

 
Liedboek 326: 1, 2, 3 en 4  
 

Lezingen: 
1. Liedboek 65: 1 
 

De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.  

Wij zullen ons naar Sion keren, waar Gij ons bidden hoort.  
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat 
leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.  

 
2. Gedicht ‘Stilte’ van Guillaume van der Graft 
 

Zolang er nog ergens iemand bestaat 

met wie ik als mens kan spreken 
vind ik ook wel een stilte midden op straat 

een stilte die niet kan breken. 
 

Een kostbare stilte van zuiver glas 
dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. 
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Als ik er niet was en die stem er niet was 
had niemand die stilte begrepen. 
 

Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet 

dan was er van stilte geen sprake. 
Alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet 
en dat kan je doodeenzaam maken. 
 

Maar de stilte, dat is een tweestemmig lied, 

waarin God en de mens elkaar raken. 
 

Piano: ‘Für Alina’  (Arvo Pärt) 

 
Overdenking 
 

Twee weken geleden dachten we na over de functies van 
muziek, muziek als bindmiddel, als medicijn, als vergezicht, 
en vandaag gaat het in dit tweeluik over de verbinding van 

muziek en stilte. Een wonderlijke combinatie wellicht, 
muziek en stilte. Want muziek is toch toon, melodie, 

zoetgevooisde klank of een stevige portie geluid. Niet direct 
stilte. En toch hebben muziek en stilte met elkaar van doen. 
De psalm spreekt van stilte die God toezingt. Het gedicht 

spreekt van stilte als een tweestemmig lied. En er zijn 
componisten die heel nadrukkelijk aandacht vragen voor de 

stilte in hun composities, zij hebben de stilte als het ware in 
hun muziek mee gecomponeerd. Een van hen is Arvo Pärt.  
Voor ik iets meer over hem zeg eerst nog iets over de 

stilte… 
 

Zoals we bij muziek niet onmiddellijk aan stilte denken, zo  
staan we in onze drukke leven ook niet direct stil bij stilte. 

Denken we bij godsdienst en kerk wel onmiddellijk aan 
stilte? Sommigen zeker, maar velen denken toch eerder aan 

woord, muziek, ritueel, symboliek. Terwijl stilte toch een 
belangrijk onderdeel is van veel spirituele tradities.   
Er bestaat een diepe overtuiging, ook bij mij, dat stilte 

belangrijk is in ons leven en ook in ons geloofsleven. Stilte 
helpt ons tot innerlijke rust te komen. Stilte helpt ons om 

los te laten, om meer bij de ander te zijn, om wat we doen 
met aandacht te doen. Ja, stilte helpt ons te openen voor 
het mysterie, het goddelijke, God. 
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Daarom ook denk ik dat stilte een heel belangrijk geschenk 
is dat spirituele tradities, ook het christendom, aan een 
drukke, lawaaiige wereld kunnen schenken. Durf af en toe 

stil te staan en stil te worden.  
Voorbij alle indrukken, woorden en beelden, gebeurtenissen. 
 

Als ik dat zo zeg schiet me altijd een citaat te binnen van de 
vroegere predikant van deze gemeente ds. Gerard Duinker. 

Hij werd in zijn leven aangeraakt door het verlangen naar 
stilte en wilde die stilte een plaats geven in zijn eigen leven 

en in dat van deze geloofsgemeenschap. 
Opvallend is het, zo citeer ik Duinker, dat de laatste jaren 

nogal wat boeken verschenen zijn die de lof zingen op de 
stilte. Opvallend omdat stilte in onze westerse cultuur niet 
erg in tel is. Dat zal wel samenhangen met het feit dat het 

gronddogma van onze civilisatie nog altijd presteren is, 
produceren en consumeren en die bevorderen de stilte niet. 

Mensen staan ambivalent tegenover de stilte. Enerzijds 
verlangen ze ernaar. Is ‘t niet een van de eerste dingen die 
we zoeken als we in de zomer met horden tegelijk de 

lawaaiige stad verlaten? Op zoek naar rust, stilte, ruimte. 
Anderzijds kennen mensen een zekere angst, gêne zelfs 

voor de stilte. Zelfs in de vakantie zoeken mensen bij 
voorkeur de volte en drukte van bepaalde plekken op: 
klonteren ze samen op stranden en rond meren of zetten 

midden op de hei of in het stille bos de draagbare radio of 
tv aan. Als dat al in vakantietijd gebeurt, hoeveel te meer in 

het gewone dagelijkse leven. Zo wordt de stilte uit ons 
leven verjaagd. Tot zover Duinker. 
 

Verlangen naar stilte en angst voor stilte. Hij schreef het 30 
jaar geleden op maar het geldt nu nog steeds. Het 

verlangen naar stilte is daarmee alleen maar groter 
geworden. Gelukkig dat er plekken zijn waar de traditie van 
de stilte wordt bewaard. In kloosters en meditatiecentra, in 

zondagse kerkdiensten, stadsretraites en in muziek. De 
stilte als een poort naar de diepte die helpt om onszelf en 

de wereld in een ander, dieper licht te zien. De stilte als een 
tweestemmig lied, waarin God en mens elkaar raken. 
 

Ja, ook in muziek wordt de stilte bewaard en doorgegeven. 
Dat brengt me bij Arvo Pärt die dit jaar 85 hoopt te worden. 
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Ik houd het kort, Pärt zelf vind dat je niet te veel over hem 
en zijn muziek moet praten maar gewoon naar zijn muziek 
moet luisteren. Wie toch meer over Pärt en het land waar 

hij opgroeide wil weten kan ik bijvoorbeeld verwijzen naar 
een hoofdstuk uit het bekende boek van Jan Brokken, 

Baltische Zielen. 
Pärt wordt de meester genoemd van de verbinding van 

stilte en noten. Ja, stilte, stilte met zeggingskracht, is in zijn 
werk net zo belangrijk als noten. 
 

Zoals Pärt zelf zegt: Muziek wordt geboren uit stilte en keert 
ook weer in de stilte terug. 
 

Het is opvallend dat composities van Pärt over de hele 
wereld worden uitgevoerd en dat zijn muziek ook dikwijls 

als filmmuziek te beluisteren valt. Kennelijk appelleren de 
composities aan een universeel gevoel.  

Misschien ook wel dat diepe verlangen naar rust, vrede en 
stilte. Zelf spreekt hij van de eenvoud van zijn muziek: ‘Ik 
heb ontdekt dat het genoeg is wanneer een enkele noot 

mooi wordt gespeeld. Deze ene noot, of een enkel geluid, of 
een moment van stilte, dat biedt troost.’ 
 

Pärt wordt gerekend tot de nieuwe spirituelen in de muziek. 
Het zijn componisten die zich opnieuw laten inspireren door 

de lange traditie van religieuze muziek, bijvoorbeeld het 
gregoriaans. Vanuit een diep doorvoeld eigen geloof, voor 

Pärt het Russisch orthodoxe geloof. Daarin lijkt hij op zijn 
Russische generatiegenote Sofia Goebaidoelina. Ook een 
componist bij wie de stilte nadrukkelijk mee wordt 

gecomponeerd. Want alleen in en door de stilte laat het 
goddelijke zich ervaren. Van Goebaidoelina komt dan ook de 

prachtige uitspraak dat we in het staccato van het leven op 
zoek moeten gaan naar het legato, naar de essentie. 
 

Overigens heeft het werk van Arvo Pärt in de loop der 
jaren de nodige wijzigingen ondergaan. 

Opgegroeid in het door de Sovjet Unie overheerste 
Estland, studeerde Pärt aan het conservatorium van 
Tallinn. Die prachtige, middeleeuwse, grotendeels 

ommuurde stad aan de Oostzee.  Een anekdote zegt dat 
de jonge Pärt van zijn moeder een piano kreeg waarvan 

de middelste toetsen haperden. Arvo tokkelde dan maar 
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op de toetsen die het wél deden: de lage basnoten en de 
hoge registers. En juist dat contrast tussen dragende en 
ijle noten werd later de muziektaal waarmee Pärt bekend 

werd. 
 

De vroege werken, beïnvloed door moderne muziek-
stromen, voelden aan als muzikale wapens tegen de 
Sovjetautoriteiten. Hoogtepunt van deze eerste periode, 

gepaard aan een religieus ontwaken, was zijn beroemde 
'Credo'. Een overdonderend werk uit 1968 voor gemengd 

koor, orkest en piano dat door de censuur was geglipt en 
waar de frustraties van het volk een stem kregen. Pärt laat  

het koor letterlijk ‘ik geloof in Jezus Christus’ zingen.  
Waarmee hij publiekelijk tegen de schenen schopte van 
het atheïstische Sovjetregime. Pärt werd op het matje 

geroepen en trok zich jaren terug. Hij verdiepte zich in de 
middeleeuwse muziek en kwam vervolgens naar buiten 

met wat hij in complete afzondering ervaren had:  
de schoonheid, de eenvoud van de stilte.  
Fur Alina past daarbij. 
 

Ik stop met het levensverhaal van Pärt die uiteindelijk uit 

Estland vertrok en nu in Berlijn woont. Zeker omdat Jan 
Brokken in Baltische Zielen opmerkt dat Pärt niet graag 
over zijn werk of zijn leven spreekt.  

Als hij al eens een journalist ontvangt, dan neemt hij die 
mee naar de dichtstbijzijnde kerk of abdij. En in die 

sacrale sfeer zegt hij dan:  
‘wie me wil begrijpen moet naar mijn muziek luisteren; 
wie wil weten wat mijn religieuze inspiratiebronnen zijn, 

die moet de oude christelijke kerkvaders maar gaan lezen 
en… over mijn privéleven heb ik niets te melden’. 
 

Gemeente, genoeg nu van woorden over muziek, woorden 
die de stilte doorbreken. Laat de muziek van de stilte van 

Arvo Pärt nu opnieuw zelf spreken. 
En zoals de stilte de muziek van Pärt haar speciale klank 

verleent, mag zo ook de stilte ons léven, ons geloofsleven 
haar speciale klank geven.   
Want de stilte is een tweestemmig lied waarin God en mens 

elkaar raken. 
 

Amen 
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Stilte  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Orgel: ‘Pari Intervallo’  (Arvo Pärt) 
 

Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk gebeden  
‘Onze Vader’ 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 

Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven; 

En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
In eeuwigheid.  

Amen. 
 

Mededelingen 
 

Collecte (tijdens de dienst): Hospice ‘De Vier Vogels’ 

 
Slotlied (staande): Liedboek 418 
 

Uitzending en zegen 
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Gemeente antwoordt: Liedboek 978: 4  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gemeente gaat zitten) 

 
Collecte (bij de uitgang): Gemeente 

 
Orgel: ‘Praeludium in e moll’, BWV 548  (J. S. Bach)  
 
 
 

Meer muziek in de Arminiuskerk 
 

Zondag 16 februari : Orgelconcert door Jos van der Kooy met 

muziek van Bach, Boyce, Schumann en 

Widor 
 

Vrijdag 21 februari : Samen zingen met Jos van der Kooy  

Liederen uit Duitsland en Frankrijk, ook in 

Nederlandse vertaling.  
 

Zondag 23 februari : Kerkdienst met het koor Cantiamo  

Ds. Friso Boogerd 

 

Tussen Koffie en Lunch, 14 februari, aanvang 10.30 uur 

Deze keer krijgt u van Koen Holtzapffel aan de hand van een 

film van de te bezoeken plekken een vooruitblik op de reis naar 

Israël, die begin maart plaatsvindt. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze activiteit.  Bent u 

slecht ter been of is het vervoer naar de Arminiuskerk voor u 

lastig, neemt u dan contact op met het kerkkantoor, zodat 

vervoer geregeld kan worden.  
 

Meer informatie over onze activiteiten vindt u op: 

rotterdam.remonstranten.nl  
 


