
Stilte – Vind rust in de storm. 
 
Deze tijd vraagt om mensen die leven vanuit 
het tegenwicht dat Jezus ons geeft. Liefde en 
rust van binnenuit zodat we niet omvallen bij 
een storm. 
Van alles waar je over waakt, waak vooral 
over je hart, want het is de bron van je leven 
(Spreuken 4: 23). 
Om gezond te blijven, mag je leren om goed 
voor je hart te zorgen, zodat je er ook weer 
vanuit  kunt delen. Besef daarbij goed dat 
Jezus de eerste zorg levert – het 
belangrijkste is naar hem te leren luisteren – 
en Hij komt je zelfs in dat luisteren tegemoet. 
 
De reis richting je hart kan soms als een stormachtige reis voelen. De drie treden van 
stilte bestaan uit herademen, struikelen, je bemind weten en weer uitgaan.  
God nodigt je elke keer weer aan tafel van je eigen hart, om van daaruit uit te delen.  
 
We bespreken vijf handreikingen voor jouw hart waardoor er meer stilte en rust in je 
hart komt: 

1. Ik deel vanuit liefde, vanuit mijn waarde. 
2. Ik stop met vergelijken 
3. Ik beoordeel de dag naar wat ik zaai ipv oogst. 
4. Alles wat vandaag op mijn pad komt, is genoeg 
5. Ik durf onaf te zijn. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 
 
De besproken handreikingen vind je in de volgende twee boeken van Mirjam van der 
Vegt 
Koester je hart – 40 stiltetips voor je leven en 
De kracht van rust – 8 tegendraadse lessen voor werk en het goede leven (verschijnt 
20 oktober) 
Zie voor meer inspiratie, blogs en gratis reflectie en gratis online miniretraite 
ook www.mirjamvandervegt.nl 
 
 
Tijdens de lezing was één van de opdrachten uit deze 5 handreikingen er één te kiezen , die 
je bijzonder aansprak. Ga met één van de handreikingen actief aan de slag. Denk er over , 
wat houd je tegen, welke gedachten komen bij je op. 
De oefening was: schrijf een ‘herhaalgedicht’ zodat je je gedachten erover helderder kan 
krijgen en daardoor kan groeien. 
Voorbeeld van een herhaalgedicht: 

 
 

http://www.mirjamvandervegt.nl/

