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Speeltijd – 1e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  9 maart 2014 – Bert van der Meer 
Lector: Yvonne van der Velden 

 
“...Kwaad en goed zijn niet altijd zo duidelijk  

als in de verhalen over Harry Potter en over Jezus.  

Als we ons genoeg speeltijd gunnen om tot onszelf te komen,  

de concentratie opbrengen  

om in contact te blijven met onszelf en de Eeuwige,  

dan kunnen we onze woestijnen achter ons laten.  ...” 

 
Eerste lezing: Ontmoeting met de Trol  uit: Harry Potter en de Steen der Wijzen – J.K. Rowling 

Tweede lezing:  Matteüs 4: 1-11 - Jezus in de woestijn 

 

 

 

Welkom en inleiding 

Welkom op deze zonnige eerste zondag van de 

veertigdagentijd! 

De veertig dagen voor Pasen lijken een eeuwigheid 

aan tijd. 

Wat kun je niet allemaal doen, ontdekken en 

beleven in zo’n lange periode? 

Maar wat gaat de tijd snel. In zo’n eeuwigheid vloeit 

de tijd als water door de vingers. 

En soms is er ineens een ogenblik van eeuwigheid. 

Daar staan we bij stil. Wij koesteren dat ogenblik en 

nodigen je uit om  de tijd met ons door te brengen. 

Op tijd voor Pasen. 

Wij hebben sinds augustus vorig jaar een nieuwe, 

jonge poes. Lotje heet ze. Voor haar bestaat de hele 

dag uit speeltijd. Eindeloos kan ze spelen met een 

cellofaantje dat zo heerlijk knispert als je er op 

springt. Of met een rietje dat ze van de eettafel 

rooft. Ze schiet het voor zich uit, besluipt het als 

een prooi, bespringt het en loopt weer verder. En 

opnieuw. En opnieuw. 

Helemaal grappig werd het toen ze probeerde te 

drinken uit een hoog glas water dat eens op het 

aanrecht stond.. Ze zag het water zitten in het glas, 

probeerde of ze haar hoofd van bovenaf in het glas kreeg, deinsde terug en deed voorzichtig een pootje 

in het glas. En nog eens. En sloeg haar pootje in het water, trok het weer naar boven, keek naar het 

natte pootje en sloeg het water er vanaf. Op dat moment stond Hannah ernaast, dus kreeg ze de 

druppels in haar gezicht. Dan zette ze het voorpootje weer naast het andere pootje, keek nogmaals in 

het glas en herhaalt het ritueel. Tot ze er genoeg van heeft en wegliep. En liet mooie poezepoot-

afdrukjes achter op de vloer.  

De eindeloosheid van het spel is een van de onderwerpen van vandaag. Speeltijd, daar gaat het over 

vandaag! 
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Vandaag ga ik voor met Yvonne van der Velden en we hebben ons heerlijke Duifkoor met Henk en Irina 

achter de vleugel. En mijn eigen kinderen, Lisa, Hannah en Abel vervullen ook een rol in deze dienst. Ik 

heb namelijk met hen de dienst voorbereid en ze gevraagd naar hun inbreng voor een dienst in De Duif. 

Een aantal suggesties van hen zijn verwerkt. Dat merkt u in de opzet en omvang van sommige 

onderdelen, zoals de Overweging, Geloofsbelijdenis en Tafelgebed. Die heb ik wat anders opgezet en 

compact gemaakt omdat mijn kinderen aangaven dat ze de viering zo eindeloos vinden. Eindeloos lang, 

in dit geval. 

Verder is in deze liturgie een opvallende lezing uit Harry Potter en de Steen der Wijzen. Een 

geheimzinnig stuk waarmee je in een keer in het verhaal gezogen wordt. En een beetje griezelig is het 

ook wel. 

Harry Potter is een boek over een jongen die op zijn elfde ontdekt dat hij kan toveren. Hij gaat naar een 

toverschool en daar gaat een wereld voor hem open. In Harry Potter is sprake van een strijd tussen goed 

en kwaad. Er is een heer van het Duister die in het begin verborgen is en in de loop van de jaren steeds 

krachtiger wordt. In de eerste boeken is het kwaad herkenbaar, groots en afschrikwekkend. In de loop 

van de jaren blijkt het kwaad steeds subtieler, tot het, in de laatste delen, een deel van hemzelf blijkt te 

zijn. Hij moet het kwaad in zichzelf overwinnen. 

En we hebben een klassiek stuk uit de Bijbel waarin Jezus na veertig dagen in de woestijn zich moet 

bewijzen ten overstaan van de Duivel. In de voorbereiding werd de Duivel omschreven als een 

verleiding waarvan je weet dat het je niet dient. Laten we kijken hoe dat afloopt. En hoe dit verhaal ons 

kan dienen. 

Ik wens ons een goede dienst. 

 

 

Eerste lezing: Ontmoeting met de Trol 

uit: Harry Potter en de Steen der Wijzen – J.K. Rowling, voorgelezen door Lisa (7 jr.) 

 

Ron zei: “Ruik je niets?” 

Harry snoof en rook een smerige stank: een mengeling van oude zweetsokken en een openbaar toilet 

dat nooit wordt schoongemaakt. 

Ze hoorden nu ook geluiden – een zacht gegrom en het geschuifel van enorme voeten. Ron wees en aan 

het einde van een gang aan hun linkerkant zagen ze iets gigantisch bewegen. Het kwam hun richting 

uit. Ze trokken zich terug in de schaduwen en zagen het ding een plas maanlicht instappen. 

Het was een afschuwelijk gezicth. De trol was vier meter lang, met een doffe, granietgrijze huid. Zijn 

enorme, knobbelige lijf was net een rotsblok waar een klein, kaal hoofdje op balanceerde, als een soort 

kokosnoot. Hij had korte beentjes, zo dik als boomstammen en grote eeltige platvoeten. De stank die 

hij uitwasemde was niet te harden. Hij had een kolossale houten knots in zijn hand, die over de vloer 

sleepte omdat zijn armen zo lang waren.  

De trol bleef bij een deuropening staan en tuurde naar binnen. Hij klapperde met zijn lange oren, 

terwijl hij zijn kleine hersentjes pijnigde in een poging te besluiten of hij naar binnen zou gaan of niet. 

Uiteindelijk sjokte hij traag de kamer binnen. 

 

 

Overweging 

[vanaf de preekstoel] 

Vroeger, voordat ik geboren werd, werd er gepreekt vanaf de preekstoel. De voorganger van toen, een 

pastoor, vertelde toen de gelovigen hoe ze goed moesten leven. Wat ze wel en vooral ook wat ze niet 

moesten doen. 

Hij sprak dan zinnen zoals “Ik vraag u af: waar is het kwaad? Ik zeg u: het kwaad is in u.“ 

Een voorganger was een soort scheidsrechter. Hij legde de regels uit. Dat deed hij vanaf het altaar, dat 

is daar, en in de preek vanaf deze preekstoel. Dat doen we tegenwoordig anders. 
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[tussen de kinderen op de grond] 

Hoe vond je het om vanuit de hoogte te worden toegesproken? Ken je een sport waarbij dat gebeurt? 

Als je daarboven op de preekstoel staat, kun je de gelovigen niet aankijken, je kijkt op ze neer.  

In de klas zitten jullie vaak in de kring. Het mooie van een kring is dat je elkaar allemaal kunt 

aankijken. Dus als je dan iets uitlegt, kun je zien of de ander dat gehoord en begrepen heeft.  

Je bent een stuk dichter bij elkaar. En als je dichter bij elkaar staat, versta je elkaar beter. 

 

Dat verhaal van de Trol hè, waarover Lisa ons vanochtend voorlas. Je weet al vanaf de eerste zin dat die 

trol slecht is. Want wat staat daar geschreven:  

 stinkt – ken je de uitdrukking: “daar zit een luchtje aan” 

 ziet er afschuwelijk uit. Knobbelig lijf en een doffe, granietgrijze huid. 

 Klein hoofdje en kleine hersenen – dom 

Je weet dan dus dat de trol slecht is en doordat hij zo groot is weet je ook dat je erg voor hem moet 

oppassen. 

We hebben nog een verhaal gelezen vanochtend, uit de Bijbel. Yvonne heeft ons dat voorgelezen. 

Daarin gaat het ook over goed en slecht. Jezus heeft veertig dagen en veertig nachten gevast. Hoe voel 

je je dan? 

Waarom zou Jezus dat gedaan hebben denk je? 

Waarom lezen we daar nu over? 

Dan komt “de beproever” naar hem toe en doet hem drie voorstellen die Jezus allemaal afwijst. 

Hoe weet Jezus dat hij de Duivel is? 

Zowel in de Harry Potter als in de Bijbel word je uitgenodigd om het kwaad te herkennen en af te 

wijzen. Ik wil daar nog wat over zeggen. Vind je het goed als ik de mensen nog even toespreek vanachter 

de tafel? 

 

[vanachter de altaartafel] 

In de inleiding had ik het over onze poes Lotje, die zo kan opgaan in haar spel dat tijd en ruimte niet 

lijken te bestaan. Kinderen kunnen dat ook. Bij volwassenen heet dat ‘flow’ en als je in die 

paradijselijke toestand zit van volkomen concentratie en opgaan in wat je doet, dan lijken dingen ook 

vanzelf te gaan… Om daar te komen is het belangrijk dat we ons oefenen in aandacht en concentratie. 

En dat is wat vasten met je doet. Daarom lezen we daar vandaag over. 

 

De belofte die we lezen in het evangelie van Matteus is dat je zelfs in een woestijn na 40 dagen en 40 

nachten vasten (de getallen zijn symbolisch om volheid of eeuwigheid aan te duiden) verleidingen kunt 

weerstaan en kunt kiezen voor het goede. Ook wij vasten soms in de woestijn. Als we ons in een grote 

leegte bevinden. Van armoede, van verdriet, van verlatenheid. En ook dan kunnen we trouw blijven 

aan onszelf, in waar wij in geloven. Dat de Eeuwige het goed voorheeft met ons en onze trouw verdient. 

Kwaad en goed zijn niet altijd zo duidelijk als in de verhalen over Harry Potter en over Jezus. Als we ons 

genoeg speeltijd gunnen om tot onszelf te komen, de concentratie opbrengen om in contact te blijven 

met onszelf en de Eeuwige, dan kunnen we onze woestijnen achter ons laten. 

Kom, dan doen we het samen!  

Dat wens ik ons toe. 

 

 

Nodiging 

Tweeduizend jaar na Jezus delen wij brood en wijn als symbool voor het delen van ons leven. Aan onze 

tafel is iedereen welkom, zonder onderscheid. Komt dan, want alles is gereed. 

 


