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Stilte in onze tijd, waar is dat nog? 

Onze oren  -wanneer wij niet doof zijn- slapen nooit. Sommige van onze 
zintuigen zijn soms even buiten werking, in rust, maar onze oren niet. 
Onze oren horen alles, ook tijdens onze slaap. Men kan ‘snachts 
plotseling wakker schrikken van geluiden.  

In onze moderne gemechaniseerde tijd is stilte ver te zoeken. Overal is 
lawaai, motorengeronk, het geluid van treinen, snelwegen, helikopters, 
vliegtuigen, tractoren, allerhande machines, bromfietsen, motormaaiers, 
en zelfs het oorverdovende geluid van laag overvliegende straaljagers.  
Ook huis-, tuin- en keukenapparaten produceren geluiden.  Verder kun je 
bijna in geen bedrijven komen waar geen muziek de hele dag het 
personeel voorziet van arbeidsvitaminen. Waar veel mensen 
samenkomen is het nagenoeg nooit stil. Dan zijn er speciale 
gelegenheden waarbij veel geluid wordt geproduceerd, zoals bij 
tractorpulling, racerij, popfestivals, sportwedstrijden, bruiloften, 
mobieltjes, oudejaars-vuurwerk, sirenes, etc.   Wanneer wij onze 
lawaaierige samenleving beschouwen, zou je denken dat wij mensen 
bang zijn geworden van stilte en rust. Wanneer het echt stil is raken veel 
mensen overstuur. Ze gaan alsdan bivakkeren en recreëren op 
kruispunten waar er veel verkeer langs komt.  Ze gaan lekker in 
wegrestaurantjes zitten waar men het verkeer kan gadeslaan en van de 
stank van motoren kan ‘genieten’.  Hoe stil moet het toch zijn geweest al 
die duizenden jaren toen al die moderne geluidproducerende middelen en 
mediums er nog niet waren !    

Wanneer wij aan de telefoonlijn zijn en doorverbonden worden en daarna 
in de wacht worden gezet, worden we gratis getrakteerd op muziek 
waarom we niet verzocht hebben. Stilte moet voorkomen worden dat we 
ongeduldig worden.  Er zijn verschillende soorten geluiden, namelijk 
natuurlijke en tegennatuurlijke.  Natuurlijke geluiden zijn o.a. het zingen 
van de vogels,  de natuurkrachten als wind, onweer, hagel, regen, het 
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joelen van kinderen, de geluiden der dieren. Het klotsen van golven, het 
ruisen van water uit de bergstromen. De tegennatuurlijke geluiden zijn 
geluiden die door ons mensen zelf  worden voortgebracht op kunstmatige 
wijze. Neem het verkeerslawaai, allerlei machines die geluiden 
produceren. Vliegtuigen, helikopters, etc.  Het is ook een teken van onze 
tijd dat iedereen vrij veel geluid mag maken om z’n ego te strelen. 
Geluidsoverlast moet wel erg groot zijn wil er wat aan gedaan worden 
door overheden. Men mag met jankende motorfietsen vol gas door de 
natuur rijden.  

 

Op koningsdag mogen jongelui zonder uitlaat met hun bromfietsen 
rondrijden, en dat doen ze dan ook om puur te genieten.  Een kermis mag 
midden in een dorp of stad enkele dagen lang van zich laten horen. 
Sportevenementen geven dikwijls ook veel lawaai-overlast, zoals 
tractorpulling, etc.  Geluiden in ziekenhuizen zijn dikwijls heel storend 
voor de zieken, zodat ze niet de geschikste plaatsen zijn om te genezen.  
Een ziek mens heeft rust nodig. Men hoort echter de intercom, piepers, 
telefoons, infuuspiepers, hoestende patienten, lawaai door teveel bezoek, 
etc.   Op verjaardagen, bruiloftsfeesten  en dergelijke laat men zo hard 
mogelijk de muziek klinken, zodat er moeizaam kan worden gepraat en 
de hoofden der mensen na afloop pijn doen.  Onze communicatie verloopt 
via geluiden. Bij dove mensen verloopt de communicatie heel stil, via 
gebaren. Woordenloze communicatie is veel directer en minder 
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gevaarvol voor onze oren en hersenen. Woorden kunnen kwetsend zijn 
of zo worden opgevat door anderen. Intuïtie en gebarentaal vanuit het 
hart zonder woorden maakt bedrog bijna onmogelijk. Kijk maar eens op 
internet bij Gestaltstheraphie van Fritz Perls.  Gebaren kan men met 
handen, voeten, vingers, ogen en gezicht doen, ja met ons gehele lichaam.  

 

De natuurlijke geluidsomgeving is aan 
het verdwijnen en wordt overschreeuwd 
door onze moderne technische 
instrumenten en vervoersmiddelen.  Het 
trappelen van paarden hoort men nog 
maar zelden, terwijl dit eeuwenlang het 
normale geluid was van de transportmiddelen.  Het kwaken van kikkers 
behoort bijna tot het verleden omdat wij ze allen vergiftigd hebben door 
landbouwgif..  

Geluid is trilling, resonantie. Doe uw ogen maar eens dicht bij een 
snelweg. Let vervolgens op het geluid van de motoren en vrachtwagens. 
Dat geluid trilt enorm in onze oren, die dat doorgeven naar onze hersenen.  
Vandaag de dag moeten we stilte kopen, of er uren voor rijden om dat te 
verkrijgen. Geluidsoverlast bij luchthavens is groot, ook bij snelwegen, 
en dat geeft stress.  Wat is er tegen 
geluidsoverlast te doen? 
Stillere autobanden, betere 
geluiddemping. Stillere motoren. 
Wanneer twee geluidsgolven 
elkaar ontmoeten, heffen ze elkaar 
op. Daar moet meer onderzoek 
naar worden gedaan om dit toe te 
passen. Er zijn reeds koptelefoons  met speakers om het geluid op te 
heffen, de Philips SHN 2500. Is dat een oplossing?  De volledige 
oplossing is om terug te keren tot de natuur.    
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Sjabbath  

Het begrip sjabbath is zo goed als zeker afkomstig van het babylonische 
sabbatoe. Dat houdt zoveel in als rust, stilte, ophouden met arbeid. De 
Babyloniërs kenden het 12-tallig stelsel, de getallen kosmologie waarin 
zij 6 + 1  en 12+ 1  zagen als onheilsgetallen. Dus met het getal 7 en het 
getal 13 waren zij heel voorzichtig. Sommigen geloven nu nog in het 
Westen dat het getal 13 een ongeluksgetal is.   De Babyloniërs werkten 
om die reden dan ook niet op de 7e dag, doordat zij bang waren voor 
onheil. Op die dag sprak men zo min mogelijk, en ook heel zacht. Men 
liep op die dag ook heel voorzichtig, bang voor struikelingen.  

 

In Israel is de sjabbath ingevoerd vanuit een geheel ander oogmerk. Niet 
uit angst voor onheil, maar vanwege het 
zichtbaar worden van de verbinding 
(verbond) met JHWH en Zijn 
scheppingsorde.  Dat maakt de sjabbath 
tot een vreugdedag, in toewijding aan 
JHWH en rust.  In Babel vreesde men de 
goden die vijandig gezind zouden zijn 
tegenover de mensen. De goden zouden 
narcisten zijn die oppermachtig waren, zodat de mensen het altijd zouden 
verliezen. Vandaar dat men gedwee het onheil over zich liet komen door 
o.a. natuurrampen.  Men zag het leven als een soort prijsvraag waarvoor 
in het geheel geen oplossing bestond. De sjabbath voor Israel is echter 
een voorspiegeling van de komende nieuwe tijd, die JHWH in het 
vooruitzicht heeft gesteld, waarin Israel een voorbeeldfunctie heeft voor 
de goedwillende volkeren.  Dat wordt ook wel het Messiaanse Vrederijk 
genoemd.   

Bericht in de Barneveldse krant 10-10-2018: “Teveel lawaai bij 
miljoenen huizen”.    Een derde van de huizen in Nederland staat op een 
te lawaaierige plek volgens de normen van de Wereld Gezondheids 
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Organisatie. Drie miljoen huizen –dat is 37%-  ervaren meer dan 55 
decibel. 

 

De zwijgende godheid 

De goden zwijgen als het graf. De 
Baälprofeten kregen geen enkele beweging 
in de confrontatie met de profeet Elia 
omtrent de regen. JHWH antwoordde wél 
door middel van vuur en regen. Elia bad en 
er kwam na 3 jaar regen. Israels 
Scheppergod JHWH zwijgt ook wel, maar 
spreekt ook voor hen die voor Hem leven, 
maar dan via de natuur en natuurkrachten, 
of via de intuitie vanuit ons hart. De goden 
vormen bij de meeste mensen een projectie 
van de menselijke geest, en vandaar hun 
stilzwijgen, omdat het geen echte goden 
zijn.  De God van Israel staat boven het menselijke 
voorstellingsvermogen en is de Schepper van al wat leeft en bestaat. Er 
zijn in de bevindelijk gereformeerde kringen –en mogelijk ook 
daarbuiten-  die beweren allerlei goddelijke inspraken te krijgen.  Ze 
communiceren op hun eigen wijze met de Godheid alsof het hun buurman 
is. Dit soort extremen heeft tot grote ontsporingen geleid. Denk aan Jan 
van Leyden en anderen.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Leiden 

 

Volkomen Stilte 

De sleutel tot alle harmonie ligt in het wiskundige axioma (onbewezen 
stelling) verklaard, namelijk dat slechts dingen die aan elkaar gelijk zijn 
in harmonie met elkaar zijn. Ongelijkheid van verschillende rassen zal 
nooit tot harmonie leiden, wat te zien is in de zogeheten huidige 
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‘regenboognatie’ Zuid Afrika, maar ook in Amerika en andere 
werelddelen.  Dit geeft niets dan onrust en onvrede. Vandaar dat in Zuid 
Afrika momenteel 57 moorden per dag plaatsvinden.  Zie: 

https://ejbron.wordpress.com/2018/09/15/regenboognatie-zuid-afrika-57-moorden-per-dag/ 

Rust, vrede en stilte moet men zoeken in de eenheid van gelijke soorten 
en rassen, zoals te zien is in de nog enkele bestaande natuurvolkeren, 
zoals de Kogi’s, Hopi’s, Maya’s en Baduy.  In India trekken veel mensen 
zich terug in grotten met als doel om volkomen stil te worden. In die stilte 
trachten zij een antwoord te vinden op hun levensvragen, om daardoor 
tot de grootste activiteiten van hun leven te kunnen komen. Zodra een 
mens echt stil wordt, wordt hij één harmonisch geheel.  

 

Op zoek naar geen geluid, aangezien stilte een preventief geneesmiddel 
blijkt te zijn.  Een wereld zonder geluid is onvoorstelbaar. Geluid en licht 
zijn de twee dingen waarmee wij iets kunnen waarnemen van de wereld. 
Geluid en licht bestaan uit golven. Licht heeft een hogere frequentie dan 
geluid. Wij reageren sneller op geluid dan op licht. Geluid –en vooral 
muziek-  kan ons voeren naar hogere sferen, en een mooie zangstem van 
mensen of vogels.  Wij kunnen blijkbaar niet geheel zonder geluid. Het 
wereldrekord van mensen die in een meetkamer zaten waar geen enkele 
geluid te horen was staat op 45 minuten. Daarna gaat een mens zich 
onwel voelen. Een doof persoon is dan ook zwaar gehandicapt en schijnt 
daar aan gewend te zijn.   
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In kloosters heerst veelal grote stilte, bijna paradijselijk. Stilte is een 
goede raadgever, want dan kan men goed luisteren naar de intuitie vanuit 
het hart.  Helaas is stilte ver te zoeken. Overal waar wij ons momenteel 
op aarde begeven is er wel een geluid waar te nemen, denk maar aan de 
vele vliegtuigen in het luchtruim, of een autoweg in de verte of 
spoorbaan, etc.  Geluidsoverlast maakt mensen ertoe in staat om ruzie te 
maken. Buren die een hond de hele nacht laten blaffen, of die een haan 
smorgens vroeg bij de slaapkamer van anderen laten kraaien, kunnen 
burenruzies doen ontstaan.  Stress, hoge bloeddruk en andere 
ongemakken kunnen door lawaaioverlast ontstaan.  Stress heeft invloed 
op het gehele lichaam.  Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie is 
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vervoer over wegen, spoor en door de lucht de belangrijkste bron van 
geluidshinder.  

 

Stilte is leegte. In België ontving een 
aantal jaren terug een radiojournalist de 
opdracht om in Vlaanderen 5 minuten 
stilte op te nemen.  Hij is maandenlang 
bezig geweest om dat voor elkaar te 
krijgen. Het lukte hem niet. Er is in 
Europa wellicht geen enkel land waar het 
5 minuten stil blijkt te zijn. Er is altijd wel 
wat te horen.  Stilte is echter wel de taal 
van JHWH, volgens Thomas Keating. In 
het oog van een orkaan heerst ook 
vokomen stilte. Laten wij eens zien hoe 
JHWH Zich aan Elia bekendmaakte: 1Koningen 19: 9 En hij kwam aldaar in 

een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord van JHWH geschiedde tot hem, en 
zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? 

10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor JHWH, den God der heirscharen; want de 
kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten 
met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die 
weg te nemen. 

11 En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht van JHWH. En ziet, 
JHWH ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de 
steenrotsen, voor JHWH henen; doch JHWH was in den wind niet; en na dezen wind een 
aardbeving; JHWH was ook in de aardbeving niet; 

12 En na de aardbeving een vuur; JHWH was ook in het vuur niet; en na het vuur het 
suizen van een zachte stilte. 

13 En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, 
en uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: 
Wat maakt gij hier, Elia? 

 

 



Het Geheim van Stilte                no 1148 

11 

 

Hoe kunnen wij als aardbewoners in harmonie, rust en stilte met de 

natuur leven? Het antwoord is niet in onze opgejaagde Westerse cultuur 

te vinden. De natuurvolkeren hebben nog wel het antwoord. Er is dan 

ook weinig hoop dat wij met de Westerse kennis en leefwijze een betere 

wereld tot stand zullen brengen.  Wij zullen op basis van eigen 

onderzoek kennis dienen te vergaren, en niet alles aan te nemen wat ons 

op scholen en hogere scholen voorgeschoteld wordt. Onze kennis dient 

op feiten te rusten die we zelf opgespoord hebben. In religies en andere 

stromingen en wetenschappen blijkt na diepgaand onderzoek álles 

anders te zijn dan ons is aangeleerd.  Vandaar dat wij als Westerse 

mensen in feite niet weten wie we zijn, en waartoe het leven dient, welk 

potentieel wij bezitten, hoe we misleid zijn, hoe wij in slavernij leven 

en hoe we verlost kunnen worden van alle onrust, bedrog en 

levensproblemen. Wij moeten niet langer uitgaan van aannames, 

conclusies, geloven, maar van feiten.   

 

Zelfherstellend vermogen 

Wij kunnen ons bestaan op aarde vanuit twee verschillende zijden bezien, 
namelijk dat wij vanaf het moment van onze geboorte reeds beginnen met 
te sterven. En of dat wij vanaf het moment van onze geboorte een 
herstelproces in gang hebben gezet waardoor ons lichaam steeds wordt 
vernieuwd.  Wij bezitten immers een zelfherstellend vermogen. Eenmaal 
verwondt wil niet zeggen dat wij altijd verwond zouden zijn. Een wond 
herstelt zich vrij snel. Heel ons lichaam -zo is wetenschappelijk 
vastgesteld- bezit het vermogen zichzelf te genezen en te vernieuwen.  
Organen, weefsels, etc- zijn in staat zich te herstellen. Dit lichaams eigen 
vermogen is ontdekt via telomerase. Telomeren zijn speciale volgordes 
in ons DNA die de uiteinden van onze chromosomen beschermen tijdens 
de celdeling.  Men is er altijd vanuit gegaan dat het aantal malen dat de 
cellen zich delen beperkt is (de Hayflick limiet).  Telomerase bezit het 
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vermogen om de telomeren –en dus de levensduur van onze cellen-  te 
verlengen, zo zelfs dat cellen theoretisch onsterfelijk worden. Herstel en 
het zelfherstellend vermogen vergt wel rust en stilte, hoewel het in ons 
lichaam een grote drukte van belang is. Zo werkt ons lichaam elke 24 uur 
een programma vol taken af. Dat noemt men de biologische klok, een 
ritme (circadiaan). De klok zit in onze hersenen, in de hypothalamus. Ook 
dieren en planten bezitten deze klok. 

 

De eerste christenen 

De eerste christenen werden “Mensen van de Weg’ genoemd. Zij waren 
nog vrij van de latere kerkelijke dogma’s en geloofsbelijdenissen.  Zij 
waren nog niet onderworpen aan de kerkelijke dwangmatigheid.  Zij 
liepen niet in zwarte kleren 
over de aarde als toonbeelden 
van zonde en satanisme. Zij 
kleedden zich in het wit en 
lieten zich in het wit begraven, 
als teken van zuiverheid. Zij 
kenden nog hun eigen 
verantwoordelijkheid en 
schoven deze niet af op 
bemiddelaars. Zij kenden nog 
de weg naar de innerlijke 
Christus. Die weg was voor 
hen belangrijker dan het doel hetwelk later de kerk aan de mensen 
voorhield, nl om in een denkbeeldige hemel te mogen aankomen na dit 
aardse leven. Het ging de eerste christenen om de hemel op aarde, de 
hemel in hun harten. Zij dachten niet aan het afgodische denkbeeld van 
een goddelijke drie-eenheid. Zij stelden geen 12 artikelen des geloofs op.  
Het ging hen om een hoogstaand leven, een leefwijze zoals in Psalm 15 
en de Bergrede staat beschreven.  De eerste christenen waren stipt 
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vegetarisch en hadden respect voor al wat leeft. Zij vierden de sabbat op 
de juiste dag, de 7e dag.  Het was voor hen geen moeten, geen dwang, 
maar een vrijwillig dienen van hun Schepper in alle rust en eenvoud.  Het 
moeten vervullen van allerlei kerkelijke plichten zagen zij niet als hun 
levensdoel. Zij zochten niet naar wetenschappelijke bewijzen van een 
Godsbestaan, aangezien zij het levende bewijs daarvan in hun hart 
droegen.  Wat heeft de mensheid eraan als vandaag het Witte Huis, het 
Pentagon, het Kremlin en de NASA zouden bekendmaken dat zij het 
Godsbewijs zouden hebben gevonden?   

 

https://www.hetkatholiekegeloof.nl/files/Ursula%20Oxfort%20.pdf.pdf 

Wat heeft de mensheid eraan wanneer het Vaticaan vandaag 
bekendmaakt dat alle kerkelijke dogma’s op leugens berusten en Jezus 
een Mythe is? Het gaat immers om de Christus in ons. Dat geeft pas echte 
rust en vrede.  De meeste christenen zoeken hun leven lang naar een 
onbekende God, een lange weg van opstijgen, waar zij gebogen gaan 
onder de lasten van hun zonden en onvermogen om die af te werpen. Het 
is de christelijke kerk die het leven van vele goed-gelovigen bepaald, 
door hen de angst voor de dood in te prenten. De angst voor de brandende 
hel, en het heerlijke hemelse leven vormen de twee belangrijkste bronnen 
om het kerkelijk systeem in stand te houden.  De aarde is al eeuwen door 
de kerk afgeschreven als een woestijn waardoor de gelovigen reizen om 
in het hemels paradijs te mogen aanlanden. Die kerkelijke balans is echter 
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aan het omslaan. De mensen zijn de aarde gaan zien als een bron van 
welvaart, vermaak en weelde. Het zware en vuile werk is door machines 
overgenomen. De kerken stromen langzaam maar zeker leeg.  De rust 
keert er weer. 

 
 
DE WARE RUST (gedicht P.F.v.d.Meer 11-7-1997) 
 
Hoe rusteloos zwierf ik voort 
van 't een naar 't andere oord 
om zielerust te vinden 
bij sport, techniek en vrinden 
niet vindend zalf voor mijne wonden 
veroorzaakt door mijn bittere zonden 
totdat ik aan het mijne stierf en was als dood 
kwam Jahweh die mij Zijn hulpe bood 
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in Hem vond ik het wáre leven 
dat mij om niets werd weg gegeven 
Geen mens, klein of groot 
ontloopt de dood 
kies dan toch voor het leven 
dat Jahwe u vrij wilt geven 
weest niet zo dwaas 
en leef niet langer in een waas 
leef in het volle licht 
van JHWH Die vrede heeft gesticht      

 

Komend herstel van de rust en stilte 

Brengen deze wereldleiders ons de rust en vrede waarnaar de mensheid 
verlangt? Nee, alleen liefde 
geeft bevrijding, rust en vrede. 
De haat, de onderlinge afgunst 
en oorlogsdreigingen zijn het 
spel van deze politici. De weg 
naar bevrijding van een volk of 
persoon gaat door liefde. 
Medelijden helpt niet, maakt 
gebonden aan jezelf of aan de 
ander. Alleen liefde bevrijdt van alle bindingen.  Liefde is dan ook het 
hoogste goed voor vrede en rust in deze wereld en rust in ons hart.  Liefde 
is de essentie van het universum, de kracht van onze Schepper. Liefde 
verdrijft alle haat en afgunst. Liefde verschaft vrede en rust. Door 
onwetendheid van de natuurwetten raken wij vervreemd van de natuur en 
van elkaar. Onwetendheid is dan ook onze grote vijand.  Liefde heeft de 
sleutel ter oplossing van elk probleem.  

De Schepper maakt met de liefdevolle mensen een nieuwe aarde waarop 
gerechtigheid woont.  Dat zijn de rechtvaardigen die het gezegende 
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aardrijk zullen beërven.  Zij zijn ingewijd in de kennis van JHWH en 
hebben Zijn liefde in hun harten  

Jeremia 30: 7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; 
en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost 
worden. 8 Want het zal te dien dage geschieden, spreekt JHWH der heirscharen, 
dat Ik zijn juk van uw hals verbreken, en uw banden verscheuren zal; en 
vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. 9 Maar zij zullen dienen 
JHWH, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken zal. 10 Gij dan, 
vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt JHH, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik 
zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en 
Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem 
verschrikke. 11 Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen; want Ik 
zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; 
maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en 
u niet gans onschuldig houden. 

Micha 4:4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn 
vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond JHWH der 
heirscharen heeft het gesproken. 5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den 
naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam van JHWH, onzes Gods, 
eeuwiglijk en altoos. 

Psalm   Mijn ziel is immers stil tot God, etc.  Psalm 62.   

              Stille wateren hebben diepe gronden 

 

 


