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Zondag 25 februari 2018 

 tweede van de veertig dagen 

 

Lezing uit het Eerste Testament: 1 Koningen 19,9-

18 

 

Lied: “Uit uw verborgenheid”: lied 500,4 

 

Evangelielezing: Marcus 9,2-10 

 

Acclamatie: “Uit uw verborgenheid”: lied 500,5 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wat moet het overweldigend zijn om dit mee te 

maken. Die Godservaring. Die van Elia: God in het 

gefluister van een zachte stilte. En die van Petrus, 

Johannes en Jakobus: God in helder wit licht dat 

Jezus omhult in een wit dat niet aards meer is, en 

in de verschijning van Elia en Mozes. 

Het is niet voor te stellen. En toch… laten we een 

poging doen. 

Stel je voor: je staat op de helling van een berg, 

voor de ingang van een holte waarin je de nacht 

hebt doorgebracht. Een geweldige storm trekt door 

de bergen; stenen rollen van de hellingen af; je 

moet je in de grot terugtrekken om niet 

weggeblazen te worden. Het houdt maar niet op en 

wordt steeds beangstigender. Je voelt dat de grond 

onder je voeten trilt… een aardbeving. Het gaat 

onweren, de regen klettert neer, je ziet 

bliksemschichten die met enkele seconden 

tussentijd op elkaar volgen. Je vraagt je af of je 

hier levend vandaan zult komen. Hoe lang duurt 

het? Een uur? Drie uur? Een dag…? 

Na een tijd merk je dat de krachten van het 

onweer en de storm afnemen. Je voelt hoe heel 

langzaam de spanning en de angst uit je lichaam 

wegtrekken. En dan… wordt het stil. Heel stil… Zo 

stil dat je de stilte haast kunt horen. En je luistert 

en weet: dit is de stem van God. Hoe weet je dit? 

Dat weet je niet. Je weet het gewoon. Je voelt 

het… 

 

Zo zou je ook je in kunnen leven in die drie 

volgelingen van Jezus. Ook zij zijn een berg 

opgegaan. Ik weet dat hier mensen zijn in de Eshof 

die net als zij in de bergen wel eens iets hebben 

ervaren; iets waarbij ook zij gelijk wisten: dit is 

God. Hier ontmoet ik de Ene, de Eeuwige, de 

Alomtegenwoordige, de God die liefde is. De berg 

is zolang als er mensen zijn op aarde een plek 

waar zij  God ontmoeten. Toppen van bergen zijn 

heilige plaatsen. Hier bouwen mensen 

heiligdommen. Soms bestaan die uit enkel een 

stapeltje stenen. Dat doet er niet toe. De plek, 

hoog boven het aardse gewemel, is van zichzelf 

eigenlijk genoeg. Hier kan God je overweldigen. Je 

omvatten, je opnemen in zichzelf, in zijn liefde. 

Hier kun je één worden met God en een enorm 

gevoel van geluk ervaren; eenheid met alles, 

vrede met alles. 

 

Ik zoek maar wat naar woorden. Eigenlijk kan ik 

het niet beschrijven. Zo’n ervaring is niet te 

beschrijven. Natuurlijk proberen we het. Want het 

liefst zouden we de ervaring vangen in onze 

woorden, zoals Petrus die wil vangen door tenten 

op te zetten waar de ervaring in kan wonen. Het 

liefst willen we er grip op hebben, zodat we ernaar 

terug kunnen keren wanneer we dat willen. Helaas 

gaat dat niet. Het is de frustratie van ieder die ooit 

zoiets heeft meegemaakt. Na zo’n beleving word je 

weer terug geslingerd in het alledaagse. Wat blijft 

is het verlangen. Verlangen om opnieuw zo 

compleet in God op te gaan en alles opnieuw te 

ervaren… 

 

Zo overweldigend als Elia God ervoer, en als 

Petrus en Johannes en Jakobus God ervaren 

hebben, zo overkomt het niet iedereen. Zulke 

ervaringen zijn zeldzaam. De meesten van ons 

maken dit in die mate niet mee. Tot ons verdriet, 

misschien. 

Toch gaan wij ieder onze weg met God. Misschien 

kan ik beter zeggen: God gaat zijn weg met ieder 

van ons. We merken hem alleen niet op. Of niet 

altijd. Heeft het met onze tijd te maken, dat we 

God niet meer opmerken? We zijn misschien 

ongevoelig geworden doordat we zoveel dingen in 

de hand hebben. We kennen niet meer het ontzag 

voor de natuur dat Elia moet hebben gehad, en dat 

Petrus en Johannes en Jakobus moeten hebben 

gekend. We wonen in solide huizen. We kunnen 

ons met dijken en stormvloedkeringen beschermen 

tegen de stijging van de zeespiegel. De medische 

wetenschap lapt ons dikwijls op als we iets 

mankeren. 

Kunnen we een grotere gevoeligheid aanleren? 

Kunnen we, ook zonder een heftige Godservaring, 

God ervaren? 

 

Ik moet denken aan wat ik las over een krater in 

Midden-Amerika. Het was een krater van 

honderden meters diep, veroorzaakt door een 
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meteoor.  De krater was volgelopen met water. 

Geen sprankje licht drong door in die bodemloze 

put. De vissen die er zwommen, hadden al 

generaties geen licht meer gezien. Hun ogen waren 

uit hun kassen verdwenen. Op de plek van hun 

ogen zat enkel nog een klein deukje. Oogloze 

vissen, omdat het licht in hen zijn werk niet kon 

doen. 

Dit kan dus gebeuren, als opmerkzaamheid niet 

wordt geactiveerd. Het orgaan verdwijnt gewoon. 

Maar het omgekeerde gebeurt ook: door een 

zintuig intensief te gebruiken, wordt de 

waarneming scherper. Kan ik mezelf ook leren om 

God scherper te zien? Kan ik mijn ‘oog’ scherpen 

voor wat er gebeurt op mijn geestelijke weg? 

 

Het eerste wat ik daarvoor moet doen, is denk ik: 

open staan. Oftewel: geen vast beeld van God 

maken. Al je beelden van God loslaten. Een beetje 

zoals het kruis dat we voor ons zien. Zie je een 

kruisvorm? Of zie je een raster van betongaas? Zie 

je een kruispunt van wegen? Of een handige 

ophangrek voor schilderijen? Of nog iets anders? 

Elia ontmoette God in een zachte stilte. Maar dat 

wil niet zeggen dat ook ik God in een zachte stilte 

vind. Of dat Elia God altijd in een zachte stilte 

vindt. 

Petrus, Johannes en Jakobus ontmoetten God in 

een gedaanteverandering van Jezus en in de 

aanblik van Elia en Mozes. Wat niet wil zeggen dat 

God vooral of alleen daar en toen te vinden was. 

Als ik naar de film kijk, die Lilianne Vloet bij de 

expositie heeft gemaakt, hoor ik wat Annie zegt. 

Ze kan moeilijk lopen, ze heeft pijn aan haar knie, 

die later een tumor blijkt te zijn waaraan ze zal 

overlijden. Ze vertelt hoe ze voor het raam kan 

zitten en kan genieten van de tuin en van de 

bloemen. Zou zij Gods stem in de bloemen hebben 

gehoord? 

 

En dan kan het zijn, dat je nergens God ziet. Hoe 

je ook je best doet je open te stellen. Hoe scherp 

je ook probeert te ‘zien’. 

Gisteren in Trouw stond er een artikel over de 

gedichten van Joost Zwagerman. Daarin lees je 

zijn worsteling. Soms voelde hij God dichtbij. “God 

ademt mij, God staat in mij op”, schreef hij. Maar 

vaak was er leegte. Een niet meer weten wie of 

wat God is. Je zegt ‘God’, en je weet eigenlijk niet 

wat je zegt. Hij schreef ‘Contact’: 

 

Iemand belt mij telkens op, zegt niets, 

vaag hoor ik een verre ademtocht, 

het kan de mijne zijn, maar ook die 

van de ander, die hardnekkig zwijgt. 

Ik leg weer op. Ben nu een man 

die vreemde telefoontjes krijgt. 

 

De display toont een nummer 

met de code van een land dat ik niet ken. 

Ik toets terstond, een voicemail klinkt. 

‘Hallo met God, Ik ben er niet. 

Laat naam noch boodschap achter, 

Ik bel nooit terug. Leef rustig verder, 

wacht desnoods tot piep, maar zwijg.’ 

 

Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. 

Weer hoor ik niets, hooguit de vage adem. 

Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. 

 

Ooit bel ik Hem terug en zeg dan 

wél iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. 

Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. 

 

Die dag is nu, contact is hier. Ik toets 

het nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me 

voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. 

 

Een God die onbereikbaar is. Hoe je hem ook 

zoekt. Die óns kent van haver tot gort, die zelfs 

ons geheime telefoonnummer weet – maar die zich 

door ons niet kennen laat, niet definiëren laat… 

Kunnen we daarmee leven? Hoe houden we het 

hiermee uit? 

Deze week was ik op bezoek bij iemand die iets 

moois zei. “Misschien hoef je niet altijd te weten 

hoe God werkt,” zei hij. “Maar ook als je er niet 

met je verstand bij kunt, of het niet voelt of ziet, is 

God erbij. Ook het zoeken kun je loslaten in Gods 

hand.” 

 

Muziek 

 

Lied: “Gij gaat voorbij” (t. Willem Barnard, m. Tom 

Löwenthal; Zangen van zoeken en zien 184) 


