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Tijd voor ontmoeting – 2e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  16 maart 2014 – Henk Kemper 
Lector: Tineke de Waard 

 
“... Luisteren en aandacht schenken;  

jezelf misschien even opzij zetten.  

Zo’n gesprek doet er toe,  

omdat je je dan dicht bij elkaar voelt en begrepen  ...” 

 
Eerste lezing: Exodus 24, 12-18 

Tweede lezing:  Matteus 17, 1-9 

Derde  lezing: “Woordenstrijd” van Willem de Vos uit “Ik bedoel maar”  

 

 

 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, mede namens Tineke, hartelijk welkom in deze viering van schrift en tafel. Iedereen die 

we vaak zien, wees weer welkom. En wie nu en dan komt binnenlopen of er vandaag voor de eerste keer 

is: voel je welkom in deze gemeenschap van mensen die zoekt naar hoe God de wereld heeft bedoeld. 
 

Een speciaal woord van welkom aan de mensen van de Regenboog uit Leiden. De Regenboog kunnen we 

misschien wel een zustergemeenschap noemen. Opgericht in 1971 als kerkelijk centrum hebben jullie 

aansluiting gezocht en gevonden bij de diverse kerkelijke hoofdstromen. En zo is samenwerking 

ontstaan tussen de Protestantse kerken en het vicariaat in de zogenoemde Merenwijk van Leiden. De 

afspraak is dat we straks, aansluitend aan de koffie na de viering, uitgebreid met elkaar in gesprek gaan 

over het hoe en wat bij jullie en het hoe en wat bij ons. 

Ik hoop dat jullie je om te beginnen vandaag zullen thuis voelen en zeer welkom weten. 
 

 “Tijd voor ontmoeting” luidt het thema van vandaag.  

Het is vandaag de tweede zondag van de vastentijd. We hebben de 40 dagen voor Pasen de hoofdtitel 

“Tijd voor…” meegegeven en wekelijks vliegen we aan via een andere route. Vandaag dus: Tijd voor 

ontmoeting. Het is, zo bezien, misschien wel meer dan toeval dat De Regenboog juist vandaag koos als 

dag van ontmoeting met de Duif. 
 

We zullen vandaag lezen over bijzondere ontmoetingen. Een heel oude, over Mozes die de Hij Die Is zelf 

ontmoet, boven op de berg en die daar de stenen tafelen in ontvangst neemt. En een tweede zeer oude 

lezing is opgetekend door Mattheus in hoofdstuk 17, waarin hij beschrijft hoe Jezus en drie leerlingen 

ook op een hoge berg, de Eeuwige horen spreken over de positie van Jezus. Waar gezegd wordt: “Dit is 

mijn zoon, mijn geliefde. Luister naar hem.” 
 

Bijzondere ontmoetingen in een setting die buitengewoon genoemd mag worden en waar je je 

nauwelijks een echte voorstelling bij kunt maken. Bijzondere ontmoetingen met de Allerhoogste. Het 

zal ons niet snel overkomen, denk ik. Wij ontmoeten elkaar in de dagelijkse werkelijkheid; soms intens, 

maar meestal oppervlakkig. 
 

Vandaag gaan we proberen ruimte te maken om elkaar echt te ontmoeten. 

Daarover straks meer. Ik wens ons een mooi uur van rust en bezinning toe. 
 

Laten we eerst een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en verbinding 

zoeken met onze Schepper. 
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Derde lezing: “Woordenstrijd”   
Een koning stuurde een boodschap naar de vorst van een naburig land. Die boodschap luidde: “Stuur 

mij een blauwe diamant zo groot als een duivenei, of anders…” De koning die de boodschap ontvangen 

had schreef terug: “Zo’n diamant hebben we niet, en als we hem hadden…” De eerste koning werd 

woedend en verklaarde zijn buurman de oorlog. Het gevecht duurde enkele maanden, tot een derde 

koning een ontmoeting belegde tussen de twee strijdende koningen. 

De tweede koning zei tegen zijn buurman: “Wat bedoelde je toen je zei: Stuur me een diamant zo groot 

als een duivenei of anders…?” “Hoezo,” vroeg de eerste koning. “Ik bedoelde een blauwe diamant zo 

groot als een duivenei of anders… een andere diamant. Ik ben gek op diamanten. Maar wat bedoelde jij 

toen je schreef: “Zo’n diamant hebben we niet, maar als we hem hadden…?”  “Het is eenvoudig om te 

raden wat ik bedoelde: als we zo’n diamant hadden, zouden we hem met genoegen naar je toegestuurd 

hebben.”  

De koningen beloofden elkaar duidelijker te zijn in hun toekomstige communicatie en elkaar te 

bevragen als ze iets niet snapten. Ze omhelsden elkaar en sloten vrede. 

 

 

Overweging 

Ik zei zojuist in de inleiding dat we elkaar soms intens, maar meestal oppervlakkig ontmoeten. De 

dagelijkse beleefdheden wisselen we kortweg uit bij de koffiemachine of bij de supermarkt. Dat is 

natuurlijk niet echt de plek voor een diepe conversatie en een plaats om je zorgen neer te leggen. 

Daarom antwoorden we op de vraag naar hoe het met ons gaat met een vlot “Goed, goed, druk, druk, 

druk, je weet wel.” 

En mócht iemand tegen je zeggen: “Nou, met mij gaat het beroerd (meestal gebruiken we woorden die 

met de letter –k- beginnen), mócht iemand dat zeggen dan duwt de haast van de dag óf de 

onaangename boodschap ons in een stamelend: “snel wat afspreken dan hoor.” Onze snelle wereld 

wordt gekenmerkt door de afbeelding op de voorkant van het boekje. We communiceren via laptop en 

telefoon met elkaar. Zo te zien zelfs tijdens een etentje, maar dat komt omdat Fred nog een mooi 

kaarsje en glaasje wijn in de afbeelding heeft geflanst. 
 

Veertig 

De ontmoetingen waarover we lazen, die twee ontmoetingen op de berg vinden plaats in een haast 

Hans Klok-achtig decor. Neem nu die beschrijving van Mozes, die de berg bestijgt met zijn dienaar 

Jozua. Tijdens de beklimming wordt de berg gehuld in een wolk die de gebeurtenissen aan het zicht 

onttrekt. Mozes klimt hoger en gaat de wolk binnen gedurende veertig dagen en nachten. Net als de 

vastentijd: gedurende 40 dagen en nachten. Wie het verhaal in zijn geheel leest ontdekt dat Mozes van 

God zelf de stenen platen krijgt waarin door Gods eigen hand de geboden zijn gegrift. In hoofdstuk 32, 

vers 16 staat: “De platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen 

schrift.” 

Het verhaal vertelt eveneens dat Mozes, toen hij met de stenen tafelen beneden aankwam, terug bij het 

volk, een volk aantrof dat zich in zijn afwezigheid een afgod had gecreëerd in de vorm van een gouden 

stierenbeeld, dat zij aanbaden. Gesmeed uit de gouden sieraden die de mensen droegen. Goud in plaats 

van God. Het scheelt maar één letter. Maar het maakt de gedragingen van mensen totaal anders. Dit 

beeld kreeg Mozes voor ogen toen hij de berg afgestuurd werd met de woorden van de Eeuwige: “Ga 

naar beneden, want het volk misdraagt zich nu al.” De regels over hoe je God, de Eeuwige, de Ene eert, 

die Mozes voorafgaand aan zijn beklimming had uiteengezet waren totaal vergeten. 

Bij de aanblik van dit ontspoorde volk smeet Mozes de stenen platen aan stukken. 

Het mopje hierover vertelt dat er eerst maar 5 geboden waren, maar dat het er door het breken tien zijn 

geworden. In hoofdstuk 34 van Exodus maakt Mozes onder het toeziend oog van de Eeuwige nieuwe 

stenen platen. 
 

Wonderbaarlijk 

Mattheus schrijft een bijna vergelijkbaar verhaal dat plaatsvindt in de tijd van Jezus. Ook hij gaat een 

berg op, samen met enkele leerlingen en er gebeuren wonderbaarlijke dingen. Er staat dat Jezus voor 
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de ogen van de leerlingen van gedaante veranderde, dat zijn gezicht straalde als de zon en dat zijn 

kleren wit werden als het licht. Een reclamemaker voor het betere wasmiddel kan niets beters 

verzinnen. 

Dat Petrus nog het woord kan nemen en niet in een gestamel en gestotter verzandt is bijzonder. Wat 

zou ons overkomen als we getuige waren van een dergelijke gebeurtenis? Ik denk dat ik geen woord zou 

kunnen uitbrengen. 

Op de berg verschijnt Jezus, tezamen met Mozes en met Elia. Mozes en Elia verbeelden de Wet en de 

profeten. Daarmee is de koppeling gemaakt met de betekenis van Jezus van Nazareth. Hij neemt een 

plaats in in de lijn van Mozes, die het volk uit Egypte leidde en die de wetten opstelde én Elia, die staat 

voor de profeten. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het Oude en het Nieuwe testament, via de 

persoon Jezus. 

Naast Jezus, Mozes en Elia is er nog een vierde aanwezige. Slechts een stem, maar wel een 

buitengewone. Een stem die zegt dat Jezus zijn geliefde zoon is, in wie hij vreugde vindt en naar wie je 

moet luisteren. 

Het is alsof Jezus door dit verhaal de legitimiteit verkrijgt om zichzelf zoon van God te noemen. Voor 

eeuwig gekoppeld te zijn aan de allerhoogste als zijn eigen zoon naar wie je moet luisteren om de 

dingen te doen die de Eeuwige goedkeurt.  

Het valt niet te ontkennen dat Jezus in zijn optreden niet anders deed dan wijzen op dat wat in de ogen 

van God, zijn Vader, goed is en recht. En hoe prachtig is het dat Jezus ons zegt dat we allen kinderen van 

de Allerhoogste zijn, als je zijn regels tot welzijn van allen wilt aanvaarden en naleven. 

 

Doorverteld en doorgeleefd 

Het is mooi om te lezen dat Petrus aanbiedt een drietal tenten op te zetten om onderdak te bieden aan 

de drie bijzondere mensen. Om Mozes, Elia en Jezus bij elkaar te houden. Maar… zo ver komt het niet. 

Het is niet de bedoeling dat de woorden van God geïsoleerd blijven tot de top van een berg. Ze zijn 

bedoeld om onder ons te worden verteld en doorverteld en doorgeleefd. Daarvoor moet je niet op een 

berg zijn, maar midden onder elkaar. Want Gods woorden zijn bedoeld om elkaar te inspireren en te 

bemoedigen in de dagelijkse werkelijkheid. 

Tja… het zijn bijzondere ontmoetingen waarvan we geen videoverslag hebben en niet weten wat 

werkelijkheid is en wat fictie. 

 

Meningsverschillen 

Het verhaaltje met de titel “woordenstrijd” gaat ook over een ontmoeting. Dat wil zeggen, aanvankelijk 

niet. Er is op het eerste gezicht slechts sprake van wapengekletter en onafgemaakte zinnen. Wat je 

noemt een voorbeeld van niet echt naar elkaar luisteren omdat het einde van de zin al wordt ingevuld 

voordat de ander heeft gesproken. Dat is wel een beetje herkenbaar, vind ik. Hoe vaak gebeurt het ons 

niet dat we in een soort van gesprek raken dat niet leidt tot een echt gesprek. Het blijft allemaal een 

beetje aan de oppervlakte en als het even wil, praten we zelfs nog wel een beetje langs elkaar heen. De 

moderne media doen daar niet altijd goed aan. Hoeveel meningsverschillen ontstaan via e-

mailverkeer? 

De goedbedoelde mening komt soms zwart op wit hard aan bij de lezer. Die geeft een eigen uitleg en 

reageert snel, misschien té snel terug. Schrijf jij dit, nou.. daar kan ik nog wel overheen. 

Tiktiktiktiktik…zo: die zit! Een ontmoeting brengt dan vaak de oplossing en dan blijkt dat woorden niet 

bedoeld zijn zoals ervaren. 

Net als in het verhaal van de koningen. De ene koning bestookt de ander met woorden die uiteindelijk 

een geschil worden. De ivoren torens zijn betrokken; de eigen standpunten zijn onwrikbaar geworden 

en een terugkeer zonder gezichtsverlies is ver weg. Het verhaal lijkt een soort van sprookje, maar het 

benadert de dagelijkse werkelijkheid vrij dicht. Van de week hoorde ik onze minister Timmermans nog 

in het kader van de kwestie Oekraïne uitleggen dat sprake is van een situatie die alleen opgelost kan 

worden als de ene partij en de andere zonder gezichtsverlies het strijdtoneel kan verlaten. Helaas zit de 

wereld zo in elkaar. En om het complexer te maken bemoeien zich steeds meer partijen met het 
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conflict. Gooien ze hier en daar nog een verbaal bommetje neer en denken ze vooral aan hun eigen 

belangen, zoals de invloed op het wereldtoneel of strategische olie- en havenbelangen. 

 

In het verhaal van de koningen is sprake van een bemiddelaar. Het is de vraag is of hij het is die de 

oplossing brengt. Zelf denk ik niet dat de oplossing komt van de bemiddelaar, maar van het feit dat 

beide koningen elkaar ontmoeten. Dat zij inzien dat zij woorden vanuit eigen standpunten hadden 

ingevuld voor de ander. Het wonder van het begrip vond plaats bij de echte ontmoeting. Als je bereid 

bent te luisteren naar dat wat de ander echt te vertellen heeft. 

De echte ontmoeting ontstaat als je je openstelt voor de ander en zijn verhaal en niet meteen over 

jezelf begint te praten, maar geïnteresseerd luistert naar de ander. Dáár begint luisteren en respect. 

Dáár zet je je eigen standpunt even aan de kant en maak je ruimte voor je gespreksgenoot. Vraag je 

door naar de ander en maak je ruimte om de verbinding te maken. In mijn mediationopleiding werd 

wel gezegd: Als je geen vragen meer hebt, dan heb je een standpunt. Daar zo lang mogelijk bij weg 

blijven is de kunst om de ander beter te begrijpen. 

 

Druk 

Het gaat dus niet om supermarktgesprekjes, maar het zijn gesprekken waar je bewust tijd maakt voor 

elkaar. Luisteren en aandacht schenken; jezelf misschien even opzij zetten. Zo’n gesprek doet er toe, 

omdat je je dan dicht bij elkaar voelt en begrepen. Tijd nemen en maken voor dergelijke ontmoetingen, 

dat zouden we vaker moeten doen. Druk, druk, druk??? Kan zijn. Maar zeg eens eerlijk: héb je echt geen 

tijd voor zulke ontmoetingen of máák je er geen tijd voor. 

 

Ik wens ons toe dat we in de aanloop naar Pasen stilstaan bij het thema “Tijd voor…” 

En ik hoop dat we de komende week tal van mooie echte ontmoetingen zullen hebben. Dat je tijd 

neemt daarop aan te sturen en er de waarde van mag voelen. Niet omdat het moet, maar omdat het 

mag en omdat jij het wilt. 

Moge het zo zijn. 

 

 

Vredesvlucht 
Vrede is samen met waarheid en rechtvaardigheid een belangrijke toekomstdroom om in te geloven en 

al gelovend waar te maken. We bidden en zingen voor vrede, we zetten ons ervoor in, in onszelf, bij ons 

thuis, in onze buurt en ons land en ook in de wereld. 

We weten hoe belangrijk het is om al het vredewerk te benadrukken, om iedereen te bemoedigen die 

zich voor vrede inzet. Vrede lijkt immers zo ver weg. 

Vier keer per jaar zetten we tijdens de zondagse viering een keramische duif uit Narino, een streek in 

Colombia, op het altaar.  

 

De vlucht van de duif is niet alleen een metafoor voor de Geest maar ook voor de duif van Noah die 

vruchtbaar land vond.  

 

Een kleine olijfboomhouten duif-broche wordt op een vredesvluchtzondag uitgereikt aan een persoon 

of organisatie. Olijfhout, als symbool voor de duif die terugkeerde met een olijftak, begin van de nieuw 

ontluikende natuur. 

Vandaag wil ik de vredesvluchtduif aanbieden aan de Regenboog. Ik begrijp dat ik jullie hiermee 

overval, maar dat doe ik toch. 

Ik heb op jullie site gelezen wat jullie ondernemen in het kader van het brengen van vrede in jullie 

omgeving. Welke projecten jullie doen in het kader van het bestrijden van armoede en hoe jullie op 

heel praktische manieren invulling geven aan de woorden die Jezus bedoelde als hij het had over vrede 

en gerechtigheid. 

Zoals al gezegd maken we na de viering tijd voor ontmoeting en praten we écht met elkaar door over de 

dingen die in het leven tellen. 
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Nu wordt het even ingewikkeld, want nu moeten jullie besluiten wie de duifbroche in ontvangst mag 

nemen. 

 

Tijdens mailverkeer (ik durf dat haast niet meer te zeggen nu) heeft Edo geschreven  dat er voor jullie 

gemeenschap een bijzonder lied is dat jullie op het lijf is geschreven. Dat willen jullie graag aanbieden 

aan onze gemeenschap. Daartoe nodig ik jullie nu uit. Je kunt rekenen op de begeleiding van Irina en 

als je het wilt, kan het koor van de Duif het lied meezingen.  

Ik nodig jullie uit om naar voren te komen. 

 

 

“Het Lied van de Regenboog”      J.C.de Bruïne (bew.W.v.d.Wal) 

Wij zwerven in een lichte boot  

door watervloed en winden, 

wij vragen om de hulp van God 

en gaan langs grenzen van de dood 

om vaste grond te vinden. 

 

Refrein: 

Lang zullen we leven, mensen hoog en droog! 

De regen is verdreven, de zon heeft zich verheven, 

omdat de heer het teken heeft gegeven 

van de regenboog! 

 

De hoop vliegt als een vogel uit 

en vindt het eerste teken: 

een tak die op de vrede duidt 

en waarvan de belofte luidt 

dat eens de nacht zal breken. 

 

refrein 

 

Hij roept ons uit de dood vandaan 

om zijn verbond te vieren, 

wij vinden wegen om te gaan, 

een vaste bodem om te staan, 

de mensen en de dieren. 

 

refrein 

 

 

Nodiging  
Het teken dat Jezus naliet is een teken van verbond. Het verbond van er willen zijn voor anderen. Het 

teken van brood en wijn drukt uit dat je je wilt inzetten om de wereld een plaats van oprechtheid te 

laten zijn, waar jij je voor wilt inzetten. 

Komt allen, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, welke achtergrond je ook hebt. Laten we niet 

kijken naar onderscheid, maar naar wat ons bindt. 

Voel je genodigd. Kom maar…alles staat klaar. 

 

Gedachten bij het thema: 
Heer, leer ons samen door het leven te gaan. 

Laat mij een vriend zijn voor wie naast mij is. 

Help mij om deze dag het beste te geven van mijzelf. 
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Wij moeten met elkaar bestaan. 

Wij leven met elkaar, maar zijn pas menselijk, 

zo menselijk als de man uit Nazareth, 

wanneer wij willen leven voor elkaar. 

U toont uw liefde immers via ons. 

 

Ik geef het toe, ik houd het al te vaak voor mij alleen, 

terwijl hij zei: “ik zal aanwezig zijn 

in een begrijpend woord, een lach, 

een kus, een hand die helpt, 

een schouder die een muur van troost is. 

 

Help mij om deze dag dit door te geven 

als het beste van mijzelf. 

 

Slotwoorden 

We zijn aan het einde gekomen van deze viering.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook iedereen die achter de schermen (of vóór de schermen) werk 

verrichtten, bedankt. Zonder elkaar kunnen we het immers niet. 

 

Elkaar begrijpen en weten wat je voor de ander betekent, daar gaat het maar om. Over hoe dat kan of 

onbedoeld mis kan gaan toch nog één verhaaltje om mee te nemen voor onderweg: 

 

 

Beleefd 
Een echtpaar was vijftig jaar getrouwd. Op de feestdag zelf maakte de vrouw het ontbijt klaar en zei 

tegen zichzelf: “Nu heb ik vijftig jaar lang elke ochtend de knapperige bovenkant van het broodje aan 

hem gegeven omdat hij daar zo gek op is. Zelf heb ik altijd genoegen genomen met de onderkant, 

hoewel ik de bovenkant veel lekkerder vind, maar nu neem ik de bovenkant zelf.” 

Toen haar man aan tafel kwam zag hij wat  er op zijn bord lag en zei: “Schat, wat lief dat je voor deze 

gelegenheid de onderkant aan mij hebt gegeven. Ik heb al die jaren voor lief genomen dat ik altijd de 

bovenkant kreeg, hoewel ik liever de onderkant had, omdat ik wist hoe gek jij op de onderkant was.” 

 

Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben 

om Gods onmisbare zegen. 

 

 

Zegenbede 
Moge de Heer ons zegenen en behoeden. 
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. 

Moge de Heer zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken. 
 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen. 

 


