
Fonteinkerk, 23 september 2018 
Lezingen: I Kronieken 28:2-10 en Handelingen 9:1-19 
 
Op 28 juli zat ik, samen met mijn twee broers, in de Thomaskirche in Leipzig. Aan deze kerk 
was J.S. Bach verbonden als cantor en organist, van 1723 tot aan zijn dood in 1750. Omdat 
het op deze 28e juli precies 268 jaar geleden was dat Bach de laatste adem uitblies, kregen we 
een prachtig herdenkingsconcert te horen. Eerst kwamen er wat familieleden van Bach aan de 
orde; mooie muziek, helemaal niets mis mee. Maar toen begonnen ze met een cantate van de 
“echte” Bach. Op zo’n moment gebeurt er iets dat ik niet in woorden kan vangen. Het is alsof 
muzikale engelen opeens de plek van de spelende mensen hebben ingenomen, alsof de hemel 
opengaat, alsof je als toehoorder in een andere dimensie terechtkomt. Ik zit dan te denken: 
“Het is toch onvoorstelbaar, eigenlijk onmogelijk dat mensen zulke muziek kunnen spelen…” 
En daarna denk ik: “Het is toch onvoorstelbaar, eigenlijk onmogelijk dat iemand ooit zulke 
muziek heeft kunnen schrijven…” En daarna denk ik, als klap op de vuurpijl: “Nou, dan zal 
God ook wel bestaan!” 
 
Mijn beide broers zaten braaf te luisteren, zonder programmaboekje voor zich, en ik was be-
nieuwd of ook zij de omslag in de muziek hadden opgemerkt. Na afloop van het concert bleek 
dat zij diep onder de indruk en zeer voldaan waren. Daar was ik al heel blij mee, want het zijn 
professionele atheïsten, en ik was toch een beetje bang dat deze zwaar-religieuze muziek voor 
hen een beetje teveel van het goede zou zijn. Maar nee: ze vonden het prachtig. En ik vroeg: 
“Maar jongens, hebben jullie ook op een gegeven moment een omslag in de muziek gehoord.” 
En ze zeiden allebei: “Jazeker! Eerst was het mooi en aangenaam, niks mis mee, maar opeens 
werd het zó vrolijk en zó mooi, dat je alleen nog maar ademloos kon luisteren…”  
 
Ik vond dat geweldig om te horen. Het geeft een gevoel van verbondenheid, als je samen ont-
vankelijk kunt zijn voor dezelfde mooie muziek. Ze geloven dan wel niks, maar ze hebben 
dezelfde antenne voor kwaliteitsmuziek. Het was fijn om dat te merken, maar het maakte het 
raadsel in feite alleen maar groter. Want ik zit mij al een half leven af te vragen: hoe kan dat 
nou dat we in hetzelfde gezin, naast elkaar zijn opgegroeid, en dat zij in hun tienerjaren al 
besloten om kerk en geloof voorgoed vaarwel te zeggen, terwijl ik heel bewust erbij wil 
blijven? Heb ik een antenne die zij niet hebben, staat mijn radar gevoeliger afgesteld? Heeft 
het iets met ontvankelijkheid te maken? Maar in het luisteren naar muziek herkennen wij 
elkaar weer. En toch ook weer niet: voor mij is deze prachtige muziek een heel belangrijke 
reden om in God te blijven geloven, terwijl het voor hen “mooie muziek” is zonder verdere 
gevolgtrekkingen. Dus hoe zit dat? En ik ben bang dat ik het antwoord nooit zal vinden. 
 
Ontvankelijk zijn of niet: ook in de Bijbel is dit voortdurend aan de orde. Je kunt bijvoorbeeld 
denken aan de geboorte van Simson. Een engel kondigt deze geboorte aan, en de moeder van 
Simson gelooft het meteen. Maar Simsons vader, Manoach, blijft maar aarzelen en naar 
zekerheid zoeken. Hij vraagt God om de engel opnieuw naar hen toe te sturen, zodat ze hem 
kunnen vragen wat ze moeten doen als het kind eenmaal geboren is. De engel verschijnt 
opnieuw, en dan vraagt Manoach wat dan wel de taak van het kind moet worden. Daarna 
verzoekt hij de engel nog wat langer te blijven, zodat ze met elkaar kunnen eten. Hij vraagt 
ook nog naar de naam van de engel. Voortdurend is hij aan het vragen en aan het tijd rekken. 
Hij is zó op zoek naar zekerheid, dat hij de zekerheid van de aankondiging nog niet kan 
binnenlaten. En als hij uiteindelijk doorheeft dat hij werkelijk met een boodschapper van God 
te maken heeft, is hij ook nog eens doodsbang, en moet zijn vrouw hem geruststellen. Het 
ontbreekt hem aan ontvankelijkheid. 



Overigens overkomt het in de Bijbel wel méér mannen dat ze moeite hebben om te zien waar-
op het aankomt, om mee te gaan in de nieuwe tijd die aanbreekt. Als Mozes geroepen wordt 
om zijn volk te bevrijden uit de slavernij, roept hij: “Och Here, stuur toch iemand anders!” 
Jeremia wordt tot profeet geroepen, maar zucht: “Ach Here, zie, ik kàn niet spreken, want ik 
ben jong…” Dan hebben we Jona nog, die geroepen wordt om Gods woord te verkondigen 
onder de Assyriërs, en die wegvlucht op een boot die de àndere kant opgaat. Of denk aan de 
oude priester Zacharias, die van een engel hoort dat zijn vrouw Elisabeth zwanger zal worden, 
en dan argwanend vraagt: “Hoe kan ik weten of dat wáár is?” Allemaal zijn ze bang voor de 
onzekerheid, durven ze niet goed open te staan voor het nieuwe avontuur met God. 
Zou het kunnen dat vrouwen dichter bij het geheim van het leven staan, dichter bij waar het 
werkelijk om gaat? In elk geval gaan vrouwen als Debora, Hanna, Elisabeth en Maria, en ook 
die naamloze vrouw van Manoach zonder aarzeling mee met de nieuwe tijd die op het punt 
van aanbreken staat. Heel bewust staan deze vrouwen open voor de toekomst. Zij begrijpen 
waarop het nu aankomt. Zij zijn, of tonen zich ontvankelijk.  
 
In de toespraak van David tot zijn zoon Salomo valt het op dat David oproept tot ontvanke-
lijkheid: “En jij, Salomo mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien Hem 
met volle overgave.” Blijkbaar kan een mens ervoor kiezen: openstaan voor de woorden van 
God, voor het goede, voor de toekomst. Het is niet alleen maar een kwestie van passief af-
wachten: zal het mij overkomen of niet? Je kunt er iets aan doen, je kunt werken aan die 
openheid, je kunt daar keuzes in maken. David verbindt de keuze van zijn zoon met de keuze 
van God: “Zie, de Heer heeft jou uitgekozen om een tempel te bouwen (…). Ga dus vastbe-
raden aan het werk.” God ontvangt ons in zijn hart, en daarom kunnen wij ontvankelijk zijn 
voor Hem. Ons openstaan voor Hem begint met zijn openheid voor ons. 
 
Paulus lijkt geen keuze te hebben: hij weigert voor dit nieuwe verhaal, voor deze Jezus ont-
vankelijk te zijn, maar hij wordt door het licht overrompeld. In zijn afweer lijkt hij wel op de 
profeten in het Oude Testament, die vrijwel allemaal uitriepen: “Ach Heer, kies toch een 
ander!” Paulus gaat zelfs nog veel verder in zijn afweer, door de volgelingen van Jezus te 
vuur en te zwaard te bestrijden. Paulus heeft een muur om zich heen; hij gedraagt zich als een 
gesloten bolwerk, een ontoegankelijke vesting. Ik vind het wel een troost dat God zelfs dáár-
mee wel raad weet. God laat zich niet tegenhouden; zijn plannen gaan door, zijn toekomst 
blijft naderbij komen. Het licht dringt door, uiteindelijk zelfs in het meest gesloten mensen-
hart. Ik twijfel wel over die geslotenheid van Paulus. Jawel, hij haatte de christenen, maar was 
er niet in of onder zijn geraas en getier een verlangen, een nieuwsgierigheid, een bereidheid 
om zich over te geven? Wellicht heeft de schilder Caravaggio iets gepeild, iets begrepen van 
Paulus’ gepijnigde ziel. Hij laat in de schrik en verwarring van Paulus toch ook iets van over-
gave, ontvankelijkheid zien... 
 
En wat is het dan, waar Paulus diep van binnen naar verlangde? Misschien laat die leerling 
Ananias het duidelijkst zien waar het om gaat. Hij is doodsbang voor Paulus, en probeert 
onder zijn opdracht uit te komen. Uiteindelijk gaat hij toch, en dan zijn z’n eerste woorden tot 
de gevreesde christenvervolger: “Saul, broeder…” Dat moet voor Paulus een enorme schok 
zijn geweest: hij wordt hier aangesproken als een broeder, als een geliefde. Ik sluit niet uit dat 
hier, op dit moment de eigenlijke bekering van Paulus plaatsvindt. Veranderen, werkelijk van 
harte veranderen doen mensen immers alleen maar als ze zich geraakt, aangeraakt voelen, als 
hun hart wordt beroerd, ontroerd door een gebaar van liefde. Paulus verwachtte dreigementen, 
leedvermaak, gelijke munt, maar hij wordt als een geliefde broeder binnengehaald in de kring.  



Zó gaat het immers altijd in de kring rondom Jezus: mensen worden aangesproken en aange-
raakt door de liefde, en dat verandert hun leven. Denk aan de bezeten jongen, de overspelige 
vrouw, aan Zacheüs. Over de bekering van Zacheüs maakte René van Loenen dit gedicht: 
 
Geld had hij als water. Maar geen leven. 
Met handen gebonden aan hebberigheid, 
met voeten aan voordeel behalen, 
schold hij niemand ooit iets kwijt 
(en niemand hem). Kleine man. 
Totdat hij om een naam een boom 
in klom, om een gerucht. Uitgetild 
boven zichzelf hing hij, ving hij 
een blik op van de Mensenzoon. 
Oog in oog. 
 
Zacheüs daalde af, met in zijn hoofd 
de stem. Toen vonden zijn voeten de weg 
naar de ander. Toen deelden zijn handen 
het brood met Hem. 
 
Zó ving ook Paulus een blik op van de Mensenzoon, stond hij oog in oog met het licht. En 
vast en zeker komen we dáárom samen in de kerk, door al die eeuwen heen: om een glimpje 
van het Licht te zien, om aangesproken en aangeraakt te worden door de Man van Smarten, 
die de liefde als géén ander begrepen en doorleefd heeft. Want hoe zouden wij anders ont-
vankelijk durven zijn? 


