
13 augustus 2017, 19e zondag door het jaar A 

Broeders en zusters, veel mensen zijn momenteel wegens vakantie afwezig. Ze zoeken een plek op 

om uit te rusten, om zich te ontspannen, om even wat anders aan je hoofd te hebben. Ook in onze 

gemeenschap zijn er enkele open plaatsen. In de eerste Schriftlezing van vandaag horen we dat de 

profeet  Elia een lange reis maakt, naar een plaats van stilte. Hij zoekt niet alleen ontspanning, maar 

ook een teken van Gods nabijheid. Misschien dat deze zomertijd ook voor ons kansen biedt om wat 

ruimte te maken voor God, om iets van zijn aanwezigheid op het spoor te komen. Laten we eerst 

verwijderen van ons van God gescheiden houdt door in stilte onze zonden te erkennen… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veel mensen die op vakantie gaan laten hun laptop en hun mobiele telefoon thuis. Die apparaten 

waarop ze normaal gesproken zoveel werk kunnen doen en zoveel contacten onderhouden, worden 

even terzijde geschoven en er ontstaat tijd en ruimte om eens heel andere dingen te doen. 

Wandelingen in de natuur, een boek lezen, je een beetje vervelen, een goed gesprek, allemaal zaken 

waar je gewoonlijk niet aan toe komt. Er ontstaat een open ruimte die aanvankelijk onwennig is. Wat 

moet je doen met die vrije uren? Het vraagt een hele omschakeling om daaraan te wennen. 

In zekere zin zou je het kloosterleven kunnen vergelijken met zo’n open ruimte, zo’n vakantie. 

Kloosterleven is ruimte scheppen voor God. De eucharistie en het getijdengebed, die een aantal uren 

in beslag nemen, het persoonlijke gebed en de geestelijke lezing en meditatie, het zijn allemaal 

vormen van ruimte scheppen om aandacht te hebben voor het heilige, voor de tekenen van Gods 

aanwezigheid. De ervaring van degene die begint met het kloosterleven lijkt wel wat op de ervaring 

van het begin van een vakantie. Eerst lijkt het alsof je een hoop vrije tijd hebt. Soms loop je wel eens 

doelloos rond. Ook iemand die als gast een tijd in een klooster kan die ervaring opdoen. Dan ligt er 

een hele middag voor je. Wat moet ik doen met die overvloed aan tijd? Geleidelijk aan leer je die tijd 

te gebruiken, niet door hem te vullen met drukke werkzaamheden maar met rustige aandacht en een 

ontvankelijke geest, terwijl je je wijdt aan gebed, lezen of werk. 

Ik moest daaraan denken bij het overwegen van de Schriftlezingen van vandaag. Na een moeilijke 

periode in zijn leven trekt de profeet Elia zich terug op de berg Horeb, waar eens Mozes de wet van 

God heeft ontvangen. Hier wil hij zich heroriënteren. Hij heeft zijn spullen achtergelaten, hij heeft 

zich teruggetrokken uit een actief profetenbestaan dat hem sterk onder druk zette. Zijn verblijf op de 

Horeb lijkt op een soort sabbatical. Hij wil daar in de leegte de bron weer zoeken. In een donkere 

grot op die berg van Mozes schuilt hij en overnacht er. Dan komt het woord van de Heer tot hem. 

God vraagt naar zijn bedoelingen en Elia vertelt over zijn vurige ijver en hoe moe en teleurgesteld hij 

nu is. Dan nodigt God hem uit naar buiten te gaan en bij de ingang van de grot te gaan staan. Maar 

Elia doet dat niet meteen. Eerst komt er een geweldige storm, waardoor rotsen in beweging komen 

en bergen splijten. Het is een indrukwekkend gebeuren, maar Elia voelt dat hij hierdoor niet dichter 

bij God komt. Dan komt er een aardbeving. Onder hem trilt de grond, hij hoort gerommel, het is 

angstwekkend. Maar ook hier voelt hij niets van Gods nabijheid. Dan komt er vuur, bliksemschichten 

steken droge bomen en struiken in brand. Hij zou willen vluchten maar blijft toch, totdat het dooft. 

Opnieuw kan hij hierin geen teken van God zien. En dan wordt het stil. Het hebreeuwse woord dat 

daar gebruikt wordt betekent zwijgen of windstilte. Letterlijk staat er: de stem van een zacht zwijgen. 

Pas toen ging Elia de grot uit naar buiten en bleef daar staan en bedekte zijn gezicht, want hij voelde: 



hier is God. En God sprak tot hem in zijn hart en bemoedigde hem en liet hem zien hoe hij verder kon 

als profeet. 

Rustig wachtte Elia in zijn grot tot er een stem van een zacht zwijgen kwam. Als mensen in een 

klooster of een stiltecentrum komen om te mediteren dan wachten ze net als Elia in de stilte, tot die 

stilte gaat spreken, tot er een stem van een zacht zwijgen komt. Een zwijgende stem, hoe is dat 

mogelijk?  Kennelijk kunnen wij in de stilte iets van God op het spoor komen. Als wij ons hoofd en 

ons hart leeg laten worden en alleen nog maar aandacht zijn en geduldig wachten, dan kan er een 

teken van zijn aanwezigheid komen. Elia kreeg nieuwe kracht en kon weer vooruit. En veel mensen 

die een stilteretraite meemaken ervaren ook herademing en bemoediging. Ze hebben van de bron 

mogen drinken en de stem van het zachte zwijgen gehoord. Ze kunnen weer verder met hun leven.  

Naast deze indrukwekkende episode uit het leven van de profeet Elia plaatst de liturgie van deze 

zondag een verhaal over de leerlingen in een boot op het meer die in een storm terecht komen. 

Natuurlijk raken ze in paniek, midden in de nacht in een storm op hun bootje. Op dat moment 

vergeet je al je geloof en je vertrouwen op God en is er alleen maar angst. Misschien dat Jezus vanaf 

de berg waar hij in gebed was, gezien heeft hoe hun boot in moeilijkheden verkeerde. En dan wordt 

ons iets ongelofelijks verteld. Jezus gaat te voet over het water naar hen toe. Het is alsof hij even niet 

meer de rabbi Jezus is, maar de opgestane Heer die kwaad en duisternis overwonnen heeft. Als een 

lichtende gestalte boven de donkere golven gaat Hij, maar zijn leerlingen herkennen hem niet, zien 

alleen een spookbeeld en worden nog banger. Totdat Hij spreekt, een zachte goddelijke stem: Ik ben 

het, wees niet bang. Petrus overwint meteen alle angst en wil overmoedig naar Jezus toegaan, maar 

zijn geloof is klein en Jezus grijpt hem bij de hand. En dan wordt het stil. De leerlingen in de boot 

brengen eerbiedig hulde aan Jezus omdat ze hem nu gezien hebben in zijn ware gestalte: de Zoon 

van God, de levende Heer die het kwaad overwonnen heeft. Net als Elia ervaren ze na de harde 

storm de stem van het zachte zwijgen, die stem die spreekt: Ik ben het, wees niet bang. En zo worden 

ze bemoedigd om hun weg als apostelen verder te kunnen gaan. 

Vakantie komt van vacare, leeg worden. Echt leeg worden kan natuurlijk niet, zoals een vacuum niet 

echt kan bestaan. Er wil meteen weer lucht naar toestromen. Als wij onszelf leegmaken, stroomt ons 

hoofd meteen weer vol met gedachten en gevoelens, met herinneringen en bepeinzingen. Maar 

enige ruimte maken lukt nog wel. Meer momenten van stilte beleven, vaker niets doen, gewoon 

maar zijn. Zitten en het leeg laten worden van binnen. Velen zijn tegenwoordig bezig met meditatie, 

velen zoeken die stilte. Voor wie gelooft zal die stilte op een bepaald moment toch tot een stem 

worden, de stem van het zachte zwijgen, de stem die in het diepst van onze ziel tot ons spreekt. 

Soms maken wij stormachtige periodes in ons leven door, stormen van angst als er dingen gebeuren 

die ons schokken of pijn doen of moedeloos maken. Met de leerlingen roepen wij wel eens: help ons, 

wij vergaan. Of met Petrus: Heer red mij. Misschien zouden ook wij wat vaker in stilte moeten gaan 

zitten, aandachtig wachten, met een open geest, net als Elia wachten tot de storm en het onweer 

voorbij is,  totdat ook wij die stem van het zachte zwijgen horen, die stem die alleen maar zegt: Wees 

niet bang, ik ben het.  

Vaak komt de Heer naar ons toe als het stil is. Maar het is ook omgekeerd: als Hij komt dan wordt het 

stil, dan zwijgen de andere stemmen. Hij houdt van de stilte, omdat Hij alleen daar ongestoord bij 

ons kan zijn. Hij houdt van de stilte omdat Hij van ons houdt. Laten wij daarom ook: … houden van 

de stilte, van het zachte zwijgen. Amen. 


