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Adem in en sluit je ogen 

Overweging  17 augustus 2014 – Bert van der Meer 
 

“...de wereld (dringt) bij ons binnen via ... een geur.  

Die je waarschuwt. Die je lonkt. Die je de weg wijst.  

Die je verbindt. Die je afstoot. Die je verrijkt.  

Die je herkent. Die je vertrouwt. Die je liefhebt. 

En zo toont ook de Eeuwige zich in geuren. 

Mis het niet, maar adem in... en sluit je ogen...” 
 

 

 

Eerste lezing – uit: Het Parfum, Süskind, Tweede hoofdstuk 

Tweede lezing – Johannes 12, 1-8 

 

Openingstekst       

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige  

en Barmhartige, 

die is, die was en die komt. 

 

En van Jezus van Nazareth,  

die als mens onze broeder en bondgenoot is  

en die door de diepste duisternis heen, 

licht en liefde heeft bewaard. 

 

En van de Geest die door haar adem 

leven en inspiratie geeft aan alle mensen. 

Amen. 

 

Intermezzo 

 

Woord van welkom 

Goeiemorgen aan iedereen die hier voor het eerst is, voor mensen die hier vaker zijn en voor 

hen die vaste gast zijn in de zomervieringen van De Duif 2014. Welkom! 

 

Vandaag hebben we het, net als de afgelopen weken, opnieuw over een zinnenprikkelende 

zomer. En vandaag staat de neus centraal. 

Nu is die dat wel gewend zo midden in ons gezicht [wijs op neus] maar toch... vanaf het 

moment dat ik de voorbereiding startte ben ik me veel bewuster geworden van geuren en wat 

die voor mij betekenen. 

 

In de voorbereiding hebben we het gehad over geuren die bij de zomer horen. Er kwam een 

hoop moois voorbij: bloemen, zwemwater, geur van de zee, een zomerse salade, artisjok, geur 

van vruchten als meloenen, nectarines, hooi en nog meer bloemen. 
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Je kunt het hebben over een geur, maar wat iemand daar precies bij ervaart blijft vaak wat 

ongewis. Een geur ervaren is iets heel persoonlijks; er woorden aan geven, over praten, 

nuances zoeken in geurigheid dat ben ik niet gewend om te doen. En ik ben niet de enige. 

 

In de zoektocht naar het ‘vangen’ van geuren heb ik een boek gevonden waar ik u straks een 

stukje uit ga voorlezen. “Het parfum” van Patrick Suskind. De hoofdpersoon in het boek is 

Jean-Baptiste Grenouille, iemand met een sterk en analytisch reukvermogen. Wat zijn neus 

ruikt kunnen zijn handen maken. Het moet geen prettige persoon zijn geweest, omdat zijn 

wereld niet uit mensen bestond maar uit geuren. Mensen deden er voor hem niet toe. En zelf 

heeft hij geen geur en ook dat maakt hem onbemind. We lezen straks een stukje waarin de 

min die hem zoogt bij de pater terugkomt met de weigering hem nog langer te voeden. 

 

Verder lezen we vandaag een bekend stuk uit het Johannesevangelie waarin Maria kostbare 

nardusolie uitgiet over Jezus’ voeten. “En de geur vulde het hele huis” lezen we want dat 

kunnen geuren doen. En toch laten ze geen sporen na in de geschiedenis. 

 

Ik heb speciaal voor vandaag een geurig boeket besteld. Straks, bij het uitdelen van brood en 

wijn, wil ik je uitnodigen om even in te ademen en je ogen te sluiten. Behalve als je allergisch 

bent voor bloemenpollen natuurlijk. Op het kleine tafeltje heb ik twee chocoladeplantjes 

staan. Niet alleen hebben die chocoladebruine bloemblaadjes, ook ruiken ze licht naar 

chocola. Eerder melkchocola dan puur. Wat wel leuk was, wat dat ik deze plantjes bijna voor 

niets meekreeg toen ik gisteren bij onze bloemenzaak bekendmaakte dat ik het over geuren 

ging hebben. Ook bij deze plantjes wil ik u vragen: adem in en sluit je ogen. 

 

Ik wens ons een goede dienst. 

       

 

Eesrste lezing:  Uit: Het Parfum - De zuigeling en de geur van caramel 

“Voor mij staat één ding vast: ik griezel van deze zuigeling omdat hij niet ruikt zoals kinderen 

horen te ruiken. 

“Aha, “ zei Terrier voldaan en hij liet zijn arm weer terugslingeren. “Dat van de duivel nemen 

we dus weer terug. Goed. Maar wees zo goed en zeg me, hoe ruikt een zuigeling eigenlijk die 

ruikt zoals jij vindt dat hij moet ruiken? Nou? 

“Die ruikt lekker, “ zei de min. 

“Wat is “lekker” ?” brulde Terrier tegen haar. “Er ruikt zo veel lekker. Een bosje lavendel ruikt 

lekker. Soepvlees ruikt lekker. De tuinen van Arabië ruiken lekker. Ik wil weten hoe een 

zuigeling ruikt.” 

De min aarzelde. Ze wist wel hoe zuigelingen ruiken, dat wist ze heel goed, ze had er immers 

tientallen gevoed, verzorgd, gewiegd, gekust... ’s-Nachts kon ze ze met haar neus vinden, zelfs 

nu had ze de zuigelingengeur duidelijk in haar neus. Maar ze had hem nog nooit met woorden 

omschreven. 

“Nou?” blafte Terrier en hij pulkte ongeduldig aan zijn nagels.  

“Tja...” begon de min, “dat is niet zo makkelijk te zeggen, want... want ze ruiken niet overal 

hetzelfde, hoewel ze overal lekker ruiken, begrijpt u, pater, hun voetjes bijvoorbeeld, die 

ruiken als een gladde warme steen o nee, meer als aardewerken potten... of als boter, als verse 

boter, ja precies: ze ruiken als verse boter. En hun lijfje ruikt als... als een beschuit die in de 

melk is gedoopt. En op hun hoofd, bovenop, achter aan hun hoofd, waar het haar in een kruin 

zit, daar, kijk pater, waar bij u niks meer zit...”en ze klopt Terrier, die door deze vloed van 
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gedetailleerde domheid een moment sprakeloos was geworden en gedwee zijn hoofd had laten 

zakken, op zijn kale schedel, “...hier, precies daar ruiken ze het lekkerst. Daar ruiken ze naar 

caramel, dat ruikt zo zoet, zo heerlijk pater, dat kunt u zich niet voorstellen! Als je ze daar 

eenmaal hebt geroken hou je van ze, of ze nu van jezelf of van een ander zijn. Zo en niet anders 

moeten kleine kinderen ruiken. En als ze niet zo ruiken, als ze daar boven helemaal niet ruiken, 

nog minder dan koude lucht, zoals die daar, die bastaard, dan... U mag het verklaren zoals u 

wilt, pater, maar ik” – en ze kruiste vastbesloten haar armen onder haar boezem en wierp een 

blik van walging op de mand aan haar voeten, alsof hij vol zat met padden – “ik, Jeanne Bussie, 

neem dat niet meer bij me in huis!” 

Pater Terrier hief langzaam zijn gebogen hoofd en streek een paar keer met zijn vingers over 

zijn kale schedel, alsof hij daar het haar wilde schikken, bracht zijn vinger haast toevallig onder 

zijn neus en snoof bedachtzaam. 

“Als caramel...?”vroeg hij en probeerde zijn eigen strenge toon weer te vinden... “Caramel! Wat 

weet jij van caramel? Heb je dat wel eens gegeten?” 

“Eigenlijk niet, “ zei de min. “Maar ik was een keer in een groot herenhuis in de rue Saint-

Honoré en daar heb ik gezien hoe het van gesmolten suiker en room werd gemaakt. Het rook 

zo lekker dat ik het nooit meer ben vergeten.” 

 

Intermezzo      

 

Tweede lezing: Johannes 12, 1-8 

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. 

Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de 

mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de 

voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 

Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is die olie 

niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ Dat zei hij niet 

omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 

Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers 

altijd bij jullie, maar ik niet.’ 

 
 

Overweging  

De neus is een van de minst benoemde zintuigen. Zicht, gehoor, gevoel, daar kun je boeken 

over volschrijven. En dat is ook gebeurd. Maar wat is er over geuren?  

In het wijn- en bierproeven heeft de neus de hoofdrol. Ook zijn er woorden gegeven aan 

geuren: verfrissend bouquet of donker mahoniehout, fruitig en intens, rijk en fluide. 

 

Die woorden raken aan de beleving die met geur wordt teweeggebracht, alleen ben ik in die 

wereld niet erg thuis. Daarom wil ik eerst met u de wereld van de geuren wat verkennen. 

Daarna kom ik terug bij de lezingen van vandaag en welke betekenis ik daarin vind voor ons. 

 

En er zijn in de duiding van geuren twee componenten: de waarneming zelf en de beschrijving 

ervan.  

Geluiden kun je versterken en herhalen om aan te geven wat je precies hoort, zodat er een 

gemeenschappelijke waarneming kan ontstaan waar je woorden aan geeft. 
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Beelden kun je versterken (scherper maken, inzoomen) en afdrukken zodat ook daar een 

gemeenschappelijke waarneming ontstaat waar je woorden aan geeft. 

Een geur kun je niet versterken en niet opslaan, waarmee het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke waarneming heel lastig is. De geur is, kortom, iets dat dicht bij ieder van 

ons staat en blijft. En een geur vervliegt. 

 
Twintig jaar terug 

Niettemin alarmeren geuren ons voor 'vluchtige' gevaren, geven smaak aan eten en drinken 

en geven huis en haard, kinderen en partners een zweem van vertrouwdheid. Geuren hebben 

een sterke invloed op het emotionele brein. In minieme concentraties hebben ze al effect op 

de hersenen. Een eerste lentedag die voel je niet, die ruik je. De neus kan een mens zomaar 

twintig jaar terugvoeren in de tijd. Omdat hij een geur herkent die onmiskenbaar associaties 

oproept met een bepaalde gebeurtenis of situatie van toen.  

Ook als we ons zonder aanwijsbare reden bijzonder aangetrokken voelen tot een ander 

persoon of juist iemand niet kunnen luchten of zien, zouden we er goed aan doen ons meest 

onderschatte zintuig te raadplegen: de neus. Er bestaan talloze geuren die ons verleiden, ons 

leven aangenaam en fris maken. Voordat je een mens begroet heb je hem al geroken. 

Er zijn ook bewuste pogingen om ons op die manier te beïnvloeden. Bijvoorbeeld het 

verspreiden van een vanillegeur in de Parijse metro om mensen zich op hun gemak te laten 

voelen, werkbevorderende luchtjes in de airco van een kantoorgebouw de geur van 

versgebakken brood in de supermarkt of het winkelcentrum om mensen er toe aan te zetten 

meer te kopen. 

 

Nu we iets meer weten over onze neus, geuren en wat ze voor ons betekenen wil ik het met u 

hebben over de reden dat we dit thema vandaag gekozen hebben. Want dat deze zomer de 

zinnen prikkelt, daar zijn we het snel over eens. Maar we gaan graag nog een slag dieper, we 

zoeken naar de betekenis daarvan. 

 
Parfum 

Daarvoor beginnen we bij de eerste lezing, het stukje uit Het Parfum van Süskind. Het boek 

handelt over, zoals ik al aangaf, Jean-Baptiste Grenouille, een man met een onwaarschijnlijk 

reukvermogen die in de 18e eeuw in Frankrijk leefde. Niet alleen als je over zijn gedachten 

leest word je je bewust van geuren, het hele boek geurt, zoals duidelijk werd in het stukje dat 

ik u voorlas. Ok de min, Jeanne Bussie, vertelt over de geuren van een pasgeborene, een baby, 

en ze vertelt dat geur voor haar bepalend is om ervoor te zorgen dat ze van ze houdt. En dat is 

zo sterk dat als die heerlijke geur die baby’tjes voor haar hebben op het tonseel van hun hoofd 

“daar, precies daar” [wijzen], de caramelgeur, ontbreekt en er niets is, ontsteekt ze in woede 

en brengt ze het kind terug naar de pater die hem haar gegeven heeft. 

 

Je ruikt iemand al voordat je hem gezien hebt. In onze ontwikkelde maatschappij is het echter 

nogal lichtzinnig om je daaraan over te geven, niet? Als iemand stinkt dan heeft hij niet goed 

gedoucht, is hij zijn deo vergeten of geen schone kleren aangedaan. Daar moet je iemand 

maximaal op aanspreken maar niet op oordelen, toch? 

Of hebben we stiekem al geoordeeld en ontkennen we dat dan met ons geweldige verstand? 

Zijn we dan eerlijk naar onszelf en onze naaste? 

Dan het evangelie. Daarin giet Maria een kruikje kostbare nardusolie over de voeten van Jezus 

en droogt dat af met haar haren. Stel je dat even voor: een ruimte waarin Jezus met de twaalf 

apostelen is, Martha heen en weer rent naar de keuken, Maria zit daar aan de voeten van 
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Jezus, maakt een kruikje nardusolie open, giet dat over zijn voeten en droogt dat met haar 

haren af. En de nardusolie geurt door heel het huis! Ik weet niet hoe het met u is, maar ik heb 

dat nog niet meegemaakt.  

 
Opgelaten 

Stel je in de positie van de andere leerlingen, van Judas. Ik zou me wel een beetje opgelaten 

voelen. En ook: waarom heb ik dat niet verzonnen. En ook: wie denkt ze wel dat ze is. Jaloezie. 

Dus: had ze daar niet iets anders mee kunnen doen? 

En hoe zou Jezus dit vinden? Het is niet iets dat hem dagelijks gebeurt, zoveel is zeker. Maar 

als Judas zijn beschuldiging uit, weet hij daar evengoed iets snedigs op te zeggen. “Een 

voorbode op zijn begrafenis” zegt hij tegen Judas die hem later zal uitleveren. 

Laten we even concentreren op de geur. Die geur van nardusolie is dus in het hele huis. Een 

kennelijk overheersende geur die zo bijzonder was dat ze is opgeschreven. En niet alleen om 

de geur, maar vooral ook om wat ze teweeg bracht. Iedereen werd gewaar wat daar gebeurd: 

een balseming. 

 

Geur kan dus overheersend zijn. En we kennen ook geur in al haar vluchtigheid: een vleug, 

een zweem, een luim die je nieuwsgierig kan maken. Ik las een strip, vorige week, waarin een 

blinde barman op basis van de geur van de cafégasten inschatte dat ze van de haven kwamen, 

wat ook klopte. Later vond hij de hoofdpersoon in een ondergronds doolhof door af te gaan op 

de zwavelgeur van de lucifers die hij in het donker afstak. Fabelachtig dacht ik. Alleen: 

diezelfde barman rookte echter zelf nogal stevig, dus kon ik me nauwelijks voorstellen dat 

zijn reuk zo goed ontwikkeld was. 

 

Een geur kun je net zo makkelijk missen in ons winderige land bij windkracht 7 of als je er niet 

op gericht bent. Terwijl ze ons bestaan verrijkt. Ja, dat doet een geur! Net als een geluid, een 

beeld, een beweging, een gevoel, dringt de wereld bij ons binnen via ... een geur.  

Die je waarschuwt. Die je lonkt. Die je de weg wijst. Die je verbindt. Die je afstoot. Die je 

verrijkt. Die je herkent. Die je vertrouwt. Die je liefhebt. 

En zo toont ook de Eeuwige zich in geuren. 

Mis het niet, maar adem in... en sluit je ogen! 

 

Moge het zo zijn. 
 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld. 

Ik geloof in herkenning van Jezus, onze broeder in ons leven. 

Ik geloof in de troostende aanraking 

van de Geest die in en met ons is. 

 

Vertrouwen durf ik op U, Onnoembare, die mij bij name kent. 

Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is. 

 

Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid, 

van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift. 

Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp 

in staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen, 
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door kracht en tegenkracht, 

door de vonk die in ons allen is 

te laten ontvlammen 

met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil. 

 

Ik geloof dat wij alleen met elkaar, in zachtheid en tederheid, 

ons durven overgeven aan onze bestemming: 

Kind te zijn van God met een lichtend hart 

en een aanstekelijke liefde 

voor ieder schepsel dat leeft. 

Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten. 

Amen.  

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor aanvang van de viering bij de 

entree klaar ligt. 

 

Tafelgebed       
 

Rond deze tafel zijn wij verzameld 

om te gedenken wat Jezus ons leerde: 

Brood en wijn te zijn voor elkaar. 
 

Hij gaf het voorbeeld 

toen hij voor het laatst samen met vrienden 

brood brak en deelde, 

wijn schonk en rondgaf, 

zeggend dat hij het was 

die werd gegeten en gedronken. 
 

Zijn voorbeeld willen wij volgen 

met het brood als teken van leven, 

met de wijn als teken van zijn. 

Nu, hier, samen. 

 

Nodiging 
 

Breken en delen van brood en wijn 
 

Intermezzo 

 

Onze Vader (Armeense versie) 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert: 

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven 

in mijn leven. 

Bundel Uw licht in mij. Maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten,  

die ons vastbinden aan het verleden,  
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zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

want uit U wordt de al werkzame wil geboren. 

De levende kracht om te handelen, 

het lied dat alles verfraait  

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Actie en informatie 

 

Slotlied        H.Oosterhuis / A.Oomen 

 

A:  Van grond en vuur zult Gij ons maken, 

     hoog op rotsen, aan levend water, 

      van geur en smaak, van licht en stem, 

     uw evenbeeld. 
 

K:  Volk dat in duisternis gaat, 

mensen met stomheid geslagen, 

     het zal geschieden, zegt Hij, 

     dat zij weer glanzen als nieuw. 
 

A:  Van licht en stem zult Gij ons maken, 

      uw evenbeeld. 
 

K:  Niet meer beklemd en verdeeld, 

     niet meer in woorden gevangen, 

     één en gekend en bevrijd, 

     eindelijk mens zal ik zijn. 
 

A:  Van licht en stem zult gij ons maken, 

       uw evenbeeld. 
 

K:  Daar staat de stoel van het recht, 

      daar zal staan de tafel der armen, 

     dan is de dag van het lam, 

     “Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij. 
 

A:  Van grond en vuur  zult Gij ons maken, 

      hoog op rotsen, aan levend water, 

      van geur en smaak, van licht en stem, 

      uw evenbeeld. 

 

Zegen en wegzending 
 


