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Viering Werkhofgemeenschap 4 dec. 2022 

Zondagmorgen retraite met muziek en verstilling 

              

      

      Thema: Hoe leef jij jouw vragen?  

                   Teksten- Tina Geels 

           Muziek en koor-  Lisette Bernt 
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10.00- klokken luiden 

Het Licht wordt ontstoken 

Moment van aandacht 

Welkom  

Openingslied- De Noche, Taizé (wisselend koor/ allen) 

 

Afstemming en verbinden-  

 

welke vragen leven er bij jou,  

waar je geen antwoord op hebt? 

(je kunt als je wilt hiervan iets opschrijven)  

Stilte 

Koorlied-   Zonder jou dat is als de winter       85                           
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Gedicht- Wat mij beweegt, R.M. Rilke (1875- 1926) 

Je moet de dingen 

de eigen, stille ongestoorde ontwikkeling laten, 

die diep van binnen komt 

en die zich door niets laat haasten of versnellen; 

eerst volledig rijpen 

en dan geboren worden… 

Rijpen zoals de boom, 

die zijn sapstroom niet stuwt 

en getroost in de lentestormen staat, 

zonder angst 

dat daarna geen zomer zou komen. 

Die zomer komt…! 

Maar hij komt alleen tot de geduldigen 

die leven 

alsof de eeuwigheid voor hen ligt, 

zo zorgeloos, stil en wijds. 

Je moet geduld hebben 

met het onopgeloste van het hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben 

als gesloten kamers 

en als boeken, 

die in zeer vreemde taal geschreven zijn. 

Het komt erop aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft 

leef je misschien langzaam maar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag  

bij de antwoorden naar binnen. 
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Tekst- Je moet proberen de vragen zelf lief te hebben 

           als gesloten kamers en als boeken 

           die in zeer vreemde taal geschrevn zijn … 

 

Stilte- met de vraag: 

          Hoe kun je jouw vragen liefhebben? 

Wat fluistert jouw ziel je in? 

(je kunt hiervan voor jezelf iets opschrijven) 

 

Lied- Gij moet het eenzaam laten …                    34  

        (1- m, 2- vr, 3- allen)                                 

Tekst herhalen …  stilte 

Lied- Gij moet het eenzaam laten (3x allen)        34 

 

Delen van intenties of gebed 

- aansteken van een lichtje 

  steeds beantwoord met: 

Lied- Laat uw liefde ons verwarmen, 

        God wees ons nabij  … daarna neuriën      37  

Delen van moed en vertrouwen voor  

onderweg met de woorden: 

Kostbaar ben je, koester je vragen                      

Slotlied- Kostbaar is mij alles                        266 

De kaars wordt gedoofd 

We dragen het licht mee in ons hart 

muziek 
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