
Fonteinkerk, 25 juni 2017 

Lezingen: I Koningen 19:8-13 en Mattheüs 14:13-23 

 

In april van dit jaar werd in ons land de Maand van de Filosofie gehouden, en deze keer stond 

deze Maand in het teken van rust en stilte. Ter gelegenheid hiervan had Joke Hermsen een 

essay geschreven (“Melancholie van de onrust”), waarin zij onderzoekt of wij nog voldoende 

moed en hoop hebben om ons te verzetten tegen de onrust van deze tijd, en nog in staat zijn 

om een nieuwe verhouding tot de wereld en onszelf te zoeken. 

Er is een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben ieder uur van de dag toegang tot 

het oneindige wereldwijde web. Onze smartphones en computers stellen ons in staat voort-

durend informatie te vinden en onophoudelijk bereikbaar te zijn. We leven in een jachtige tijd, 

en we weten het. Iedereen schijnt het druk te hebben;  agenda’s zitten overvol. Teveel mensen 
komen aan rust, bezinning of tijd voor elkaar niet meer toe. Te vaak hebben we het gevoel dat 

we de regie over onze tijd en over ons leven kwijt zijn. De dichter Wim Ramaker vatte het 

samen in een heel kort gedicht: 

 

De tijd, 

zei mijn moeder, 

loopt tussen je vingers door. 

Sindsdien beven mijn handen. 

 

We komen aan de wèrkelijk belangrijke dingen van het leven te weinig toe, en trouwens: wat 

zijn dan die “werkelijk belangrijke dingen”? Tijdens de Maand van de Filosofie schreef 

iemand in de krant: “Stilte is het nieuwe goud”. Daarbij wees hij op de enorme populariteit 

van meditatie, yoga en mindfulness: allemaal pogingen om te komen tot rust, stilte en vrede. 

Want wáár kunnen we nog ontkomen aan de jachtigheid van de samenleving, de dwangmatige 

behoefte aan steeds nieuwe informatie en steeds nieuwe ervaringen? 

Naast de wens om te ontsnappen aan de hectiek is er ook eens wens om zin en zingeving te 

ervaren. Mensen zoeken een houvast, zoeken naar spirituele waarden. Vroeger vonden ze die 

in de kerk of in een gedeelde ideologie. In een geïndividualiseerde samenleving zoeken we 

het houvast meer in onszelf. Wat zegt onze innerlijke stem, welke kracht en wijsheid vinden 

we in onze eigen ziel? Ook daarom gaan mensen op zoek naar stilte: om even los te komen 

van de duizenden stemmen om ons heen, en weer in contact te raken met onze “inner voice”, 
onze verborgen verlangens, inzichten en wijsheden. 

Ook Jezus gaat van tijd tot tijd op zoek naar stilte. In Matt. 14:13 lezen we dat Hij alleen wil 

zijn, nadat Hem verteld is van de moord op Johannes de Doper: “Toen Jezus hiervan hoorde, 
week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn.” Maar de mensen 

laten Hem niet met rust. Jezus voelt medelijden met hen, geneest hun zieken en geeft hun te 

eten. Maar daarna horen we (vers 23) hoe Hij de mensen wegstuurt en de berg opgaat, “om er 

in afzondering te bidden.” Heel bewust zoekt Jezus de stilte op, om tijd te hebben voor zijn 

verdriet, zijn eigen gedachten en zijn God. Ook Hij had afzondering en stilte nodig, om weer 

tot zichzelf en weer bij God te komen. Guido Gezelle maakte er een bekend gedicht bij: 

 

Gij badt op enen berg alleen,  

en... Jesu, ik en vind er geen  

waar 'k hoog genoeg kan klimmen  

om U alleen te vinden:  

de wereld wil mij achterna,  

alwaar ik ga  

of sta  



of ooit mijn ogen sla;  

en arm als ik en is er geen,  

geen een  

die nood hebbe en niet klagen kan, 

die honger, en niet vragen kan, 

die pijne, en niet gewagen kan  

hoe zeer het doet!  

O, leer mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!  

 

Ook in het romantische taalgebruik van Gezelle hoor je het verlangen om aan de drukte en de 

pijn van de wereld te ontsnappen, het verlangen om zó dicht bij God te komen dat het hele 

bestaan veranderd en opgetild wordt. Kon hij maar zó bidden zoals Jezus dat kon! 

Waar Gezelle in zijn gedicht niet verder komt dan een diepe hunkering, beschrijft zijn tijdge-

noot Nicolaas Beets een ervaring van werkelijke stilte en vrede. In het ruisen en fluisteren van 

moerbeibomen beleeft hij een bijna mystieke ontmoeting met God: 

 

‘De moerbeitoppen ruisten;’ 
God ging voorbij;  

Neen, niet voorbij, hij toefde;  

Hij wist wat ik behoefde,  

En sprak tot mij;  

 

Sprak tot mij in de stilte,  

De stille nacht;  

Gedachten, die mij kwelden,  

Vervolgden en ontstelden,  

Verdreef hij zacht.  

 

Hij liet zijn vrede dalen  

Op ziel en zin;  

‘k Voelde zijn vaderarmen  
Mij koestren en beschermen,  

En sluimerde in.  

 

De morgen die mij wekte  

Begroette ik blij.  

Ik had zo zacht geslapen,  

En Gij, mijn Schild en Wapen,  

Waart nog nabij. 

 

Bij het luisteren naar zo’n gedicht vol overgave en vertrouwen ontdek ik weer mijn behoefte 
aan een stilte die verbindt, die mij opent voor een liefdevolle Ander. Ik begrijp de moderne 

zoektocht naar onze innerlijke stem, het stil worden om weer contact te voelen met onze eigen 

verlangens en wijsheid. Om goed te kunnen leven, hebben we dat houvast in onszelf ook 

nodig. Maar als er niets méér is dan verbinding met ons eigen innerlijk, blijft er uiteindelijk 

alleen fundamentele eenzaamheid over. Als gelovige zoek ik naar verbinding met een mens 

die mij aankijkt en een God die mij ziet. Biddend in afzondering zocht ook Jezus méér dan de 

wijsheid van zijn eigen innerlijk; Hij zocht het gesprek met zijn Vader, met de God die Hem 

nabij was en die Hij in de stilte weer als nabij ervaren kon. 



In zijn gedicht “Stilte” maakt Willem Barnard het onderscheid tussen beangstigend zwijgen 
en heilzame stilte: 

 

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.  

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. 

 

(muzikaal intermezzo) 

 

De stilte is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken. Is het mogelijk dat 

Jezus op die eenzame plek de stilte zó ervaren heeft? Is het mogelijk dat de profeet Elia in de 

stilte iets van God ervaren heeft, toen hij op het dieptepunt van zijn leven alles op wilde 

geven? Elia had, na jaren van keihard werken en “ijveren voor de Heer”, ontdekt dat hij er 
niets mee had bereikt (I Koningen 19). Alles had hij gegeven om onvermoeibaar op te komen 

voor Gods belangen. Het was allemaal mislukt, en nu voelt hij zich leeg, levensmoe. Maar op 

dat dieptepunt van zijn bestaan laat God zich horen. Elia mag God ontmoeten bij de berg 

Horeb, in “het gefluister van een zachte bries, het suizen van een zachte koelte” (vers 12). In 

het Hebreeuws staat er: “De stem van een wegzwevend zwijgen.” Het ruisen van de moerbei-
bomen moet een orkaan van geluid zijn, vergeleken met deze vrijwel onhoorbare stem. In een 

volkomen stilte spreekt God Elia toe, zodat Elia weer nieuwe moed krijgt. Hij voelt zich ge-

zien, gehoord en aangesproken. God weet hem aan te spreken, te ontroeren en te bemoedigen, 

niet in het lawaai van storm, beving of vuur, maar in “de stem van een wegzwevend zwijgen”.  
Hans Andreüs maakte eens het gedicht “Steeds”, waarin hij de zinloosheid van het leven be-

schrijft (de zinloosheid waaronder ook Elia leed!), maar toch een opening laat voor de stem, 

de aanwezigheid, de “lichtheid” van God: 
 

Steeds achter de weer hoopvol opgelaten 

vliegers aan lopend van mijn eigen woorden, 

heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt 

wat of ik hier al meer dan vijftig jaar 

 

nu eigenlijk te zoeken heb of waar 

het om begonnen is, zo er ooit iets 

mocht wezen als een berekend meesterplan 

(en dat is meer dan ik geloven kan), 



maar onvoorstelbaar naamloze, jij die 

bekleed werd en omkleed met zoveel namen 

waar niemand meer van weet of weten wil, 

 

laat soms me even merken dat je er bent, 

niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, 

maar als een lichtheid in mij ademend. 

 

Zou dat niet de diepste bedoeling van de stilte kunnen zijn: dat je je er weer van bewust wordt 

dat er iets (“een lichtheid”) in jou ademt en jou weer op adem laat komen? Dat je weer het 

verlangen voelt om open te gaan voor de liefdevolle aanwezigheid van God?  Dat je weer 

beseft en voelt dat God tijd en aandacht voor jou heeft, en dat niet alles van jouw briljante 

plannen en drukke bezigheden afhangt? De zin van het leven maken wij niet zelf, maar wordt 

ons als een geschenk vanuit de hemel aangereikt. 

Uiteindelijk heeft ook de mooiste stilte niet het laatste woord. Elia wordt weer aan het werk 

gezet; zijn taak is nog niet af. En tussen zijn momenten van stilte en afzondering is Jezus druk 

aan het werk, om mensen van voedsel te voorzien, te genezen en weer richting te geven. Wat 

verderop in het evangelie (Matt. 25:31-40) prijst Jezus de mensen die anderen eten gegeven, 

opgevangen of opgezocht hebben. Gelukzalige stilte is niet het doel van ons bestaan. Stilte is 

een oase om weer op adem te komen en nieuwe moed te ontvangen. Stilte is de voorwaarde 

om tot leven, tot werkelijk liefdevol leven te komen. 

Ik besluit met een gedicht van Marjolijn van Heemstra, waarin zij vraagtekens zet bij de 

houding van die andere grote profeet: Mozes. Zij geeft stem aan een moderne, fiere levens-

houding: waarom zouden we een autoriteit zomaar gehoorzamen? Het gedicht heet: “Als 

Mozes had doorgevraagd”: 
 
Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven. 

Stond mijn stad in brand: ik draaide om. 

Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde. 

Zolang jij je niet laat kennen houd ik 

benen op de grond, armen om het kind. 

Mij scheep je bij geen bramenstruik af 

met ‘ik ben die ik ben’, een kleine vlam, een donderstem. 
Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven, 

bang om door te vragen en ook: een man, die vragen niet zoveel. 

Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. 

Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel. 

Mozes was brandgloed gewend, ik tl. 

Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op. 

Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo: 

 
ik: Wie ben je? 

jij: Ik ben die ik ben. 

ik: Ik ook. 

jij: Ja, jij ook. 

 

Dan had ik je aangeraakt en jij mij. 

Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing. 

 

Achter deze moderne houding en woorden zit ook hier het verlangen naar de omhelzing, het 

gezien worden. Het verlangen naar dat tweestemmige lied, waarin God en mens elkaar raken. 


