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Tijd voor elkaar – 5e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  6 april 2014 – Helma Schenkeveld 
Medevoorganger: Ineke Pruissen 

 
“...Mensen, doe er wat aan!  

Maak tijd voor jezelf,  

heb oog en oor voor wat jou bezielt  

en ga de ruimte creëren  

om hiermee aan de slag te gaan ...” 

 
Eerste lezing: Lucas 10, 38-42  

Tweede lezing:  uit ‘Wereld Wijd Wij’ van Jaap Westerbos 

 

 

Tweede lezing  

Kairos en Chronos 
 

Er is een fascinerend verschil in de wijze waarop 

geest en lichaam de tijd ervaren. Ons uiterlijke, 

fysieke lichaam leeft met de tijd die we kunnen 

afmeten. In dagen, uren en minuten. Het is 

wetenschappelijk vastgesteld, en we doen allemaal 

mee. Zomertijd en de wintertijd! 
 

Onze geest echter, die leeft in een tijd die ervoor 

zorgt dat het ene moment voorbij lijkt te vliegen en 

het andere moment eeuwig lijkt te duren. Je weet 

wel, de tandarts is maar een minuut bezig met 

boren in die kies maar het duurt…….eindeloos. 

Maar die gezellige middag, samen op een terras in 

het zonnetje, ineens moest je opschieten om nog op 

tijd thuis te zijn. 
 

De Oude Grieken hadden besef van dit verschil 

tussen de uiterlijke en de innerlijke tijd. De eerste 

noemden ze chronos, de klokkentijd, en de tweede 

kairos, de tijd van het lot of het juiste moment. 

Kairos is persoonlijk: dat jij dit hoort, is geen toeval. 

Die eerste ontmoeting met de grote liefde van je 

leven leek voorbestemd, de beslissing om die baan te nemen onvermijdelijk.  
 

Het is goed dat we ons bewust zijn van dit verschil. Natuurlijk is de klokkentijd onmisbaar. Alleen al 

omdat we afspraken maken en van elkaar verwachten dat we op tijd zijn. Maar binnen een 

gemeenschap is kairos belangrijker dan chronos. Kairos brengt ons in contact  met het spirituele, het 

tijdloze, de wereld van het ongeschapene waaruit alles voortkomt. Het geeft ons toegang tot onze 

innerlijke wijsheid, die ondeelbaar is en niet te meten.. 
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Overweging – Tijd voor elkaar 

En daar stond zij, in de deuropening. En ze nam alle tijd, hangend tegen de deurpost, sjekkie in haar 

hand. (ja, dit was in die tijd, 30 jaar geleden, dat het nog heel gewoon was om binnen en op kantoor te 

roken.) En dat niet één keer per dag…..nee, rustig 3 of 4 keer per dag hing zij in die deurpost. En ik, ik 

was aan het werk en had op dat moment geen tijd voor haar, geen tijd voor een collega, die nu nog 

steeds mijn allerliefste vrouw op de wereld is. 

 

Observren 

Tijd nemen voor elkaar. Ruim 30 jaar geleden al, nam Ineke alle tijd om mij te observeren, om eens bij 

mijn collega’s langs haar neus weg te vragen of ik misschien ook van de damesliefde was…..En mijn 

collega’s, die wisten dat niet. Ik was nieuw bij de woningbouwvereniging in Amsterdam Zuid, en ik was 

een harde werker: binnenkomen, computer aan, huurachterstanden bekijken, telefoonnummers 

opzoeken en mensen bellen. In gesprek gaan met huurders, hun problemen aanhoren en telefonisch 

proberen of ze een betalingsregeling wilden afsluiten. Mijn aandacht was bij mijn werk, en niet bij die 

leuke collega in de deuropening. Gelukkig is het toch nog goed gekomen, op die personeelsmiddag, 

waar er wel tijd was voor aandacht voor elkaar. En na die eerste avond uit op 6 april 1984……velen van 

jullie hebben stukjes van die periode erna meegemaakt, en kunnen elkaar er dus van alles over 

vertellen. 

 

Marta, Marta… 

Tijd voor het werk enerzijds, en voor de mensen om je heen anderzijds. Ruim 2000 jaar geleden, in de 

tijd van Jezus, speelde dit onderwerp dus ook al. “Marta, Marta, wat maak je je toch druk”. Het heeft bij 

mij heel veel jaren geduurd voordat ik een beetje begreep en kon voelen dat gewoon zitten en luisteren 

nuttiger zou kunnen zijn dan zorgen voor koffie, thee, koekjes en nog iets te drinken gewenst? Op de 

liturgie-avond spraken we hierover uitgebreid met elkaar. Dat Marta vooral haar kant van de zaak ziet, 

waarin het belangrijk is om te werken en te zorgen voor alle lichamelijke behoeften die gasten hebben. 

En dat het heel vervelend is als je in je eentje het vuur uit je sloffen loopt, en iemand anders gewoon op 

zijn kont blijft zitten. Marta heeft het gevoel dat ze er alleen voor staat. En misschien, misschien heeft 

Marta ook wel het gevoel dat haar werk niet zo gewaardeerd wordt. Geeft ze zichzelf ook wel de 

waardering die ze verdient? Haar zuster Maria heeft een ander deel gekozen. Zij zit aan de voeten van 

Jezus, en geeft hem aandacht. Ze geeft hem alle tijd die ze heeft, en alle aandacht die er in haar is. Je 

kan zeggen, zij zorgt niet voor zijn lichamelijke behoeften maar voor zijn geestelijke behoeften. En 

Jezus is hier duidelijk heel blij mee. 

 

Prioriteiten 

Een zelfde onderscheid tussen tijd voor lichaam en geest komen we tegen in het stukje tekst uit het 

boek Wereld Wijd Wij. Ik heb dit boek denk ik al 10 jaar geleden een keer gekocht, en uitgelezen tijdens 

een conferentie in Oslo waar ik was. Dat is een bijzondere herinnering: ik zie me nog zitten op een 

bankje in een park, terwijl er ineens een paar Amsterdamse collega’s voorbij lopen. Ook toen stond 

sociaal contact met mijn collega’s blijkbaar nog steeds niet hoog op mijn prioriteitenlijstje…Maar goed, 

dat boek Wereld Wijd Wij intrigeerde me toen alleen al om de titel. Ik vond en vind het een mooie 

vertaling van het www van internet, dat staat voor world wide web. En dit world wide web maakt het 

mogelijk dat we minder aandacht hoeven te besteden aan de moeite die we hoeven te doen om tijd aan 

elkaar te besteden, om de tijd samen door te brengen. We spreken nog maar van zo’n 50 jaar geleden, 

dat zondags op visite gaan bij iemand vaste prik was. Maar ja, toen gebruikte je de telefoon niet om een 

half uur met iemand te praten. En what’s appen en skypen, daar konden we zelfs 10 jaar geleden nog 

niet van dromen. En toch, en toch….Hoewel we veel meer de mogelijkheid hebben gekregen om tijd en  

aandacht aan elkaar te geven, lijkt het er vaak niet van te komen. Wat is dat toch met ons Nederlanders, 

dat we zo druk druk druk zijn. Dat we geen ruimte hebben in onze agenda voor aandacht voor elkaar. 

Dat stress en burn-out voor zoveel mensen heel normaal is geworden. En dat, aan de andere kant, er 

zoveel mensen zijn die zich eenzaam voelen. Die dagenlang niemand zien en niemand spreken, 
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mensen die sociaal gezien steeds armer worden. Wat is dit in het Nederland van vandaag de dag? 

Kennen wij miljoenen Marta’s en miljoenen Maria’s, die zich ieder van hun kant niet gezien, niet 

gehoord en niet gewaardeerd voelen? 

 

Talenten en kwaliteiten 

Tijd voor elkaar hebben, tijd aan elkaar geven, tijd voor elkaar nemen. Ineke sprak er over in het 

openingsgedicht, dat zij voor vandaag heeft geschreven. Tijd voor elkaar, en dan het liefste de Kairos-

tijd. Tijd waarin je ruimte hebt gemaakt in je hoofd en in je agenda dat je er kan zijn, dat je mag 

toevallen wat er gebeurt, of je nu alleen bent of met anderen. Die tijd, waarin de tijd kan vliegen, 

zittend in de tuin, genietend van een massage, van samen een spelletje doen, van lekker eten, een 

goed gesprek, lachend om een leuke gebeurtenis. De tijd nemen voor de ander, om het beste boven te 

halen en dat te waarderen. De  talenten en kwaliteiten van de ander boven tafel halen, stimuleren, 

feedback geven, waarderen. Oog en tijd hebben voor de ander, is dat nou zo moeilijk? Nee, dat is het 

niet, of misschien toch wel? Oog hebben voor de ander wordt makkelijk, wanneer je ook oog hebt voor 

jezelf. Niet alleen voor het werk dat je nog moet doen en al gedaan hebt, maar vooral ook oog voor 

waar je zin in hebt, wat je graag wil doen, waar je energie van krijgt. Van de week hoorde ik een 

wetenschapper vertellen dat 70% van de mensen in Nederland in een baan zit, waar ze geen energie van 

krijgen. 70%! Ik kon mijn oren niet geloven. Wat een verspilling van tijd en menselijke mogelijkheden 

als je blijft zitten in een baan, waar je geen energie van krijgt. Of erger nog: die je leegzuigt, zodat je in 

je vrije tijd ook nergens meer zin in hebt. Mensen, doe er wat aan! Maak tijd voor jezelf, heb oog en oor 

voor wat jou bezielt en ga de ruimte creëren om hiermee aan de slag te gaan. Dat hoeft niet radicaal, 

maar kan wel stapje voor stapje. En als je dit bij jezelf serieus neemt en stimuleert, dan ontstaat ook de 

mogelijkheid om het bij anderen serieus te nemen en te laten groeien. We leven met elkaar in 

gemeenschappen van mensen. Mensen die met elkaar tot veel in staat zijn. Mensen met heel 

verschillende talenten, mogelijkheden, dingen die ze leuk vinden en taken waar ze een hekel aan 

hebben. Zoek elkaar op, juist de mensen die anders zijn dan jij. Kijk elkaar in de ogen, want de ogen 

zijn de spiegel van de ziel. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, om de ander te bewonderen en te 

waarderen in zijn anders zijn, en om de ander daarin te laten groeien. Wen aan het oncomfortabele 

gevoel van iemand die zo anders is dan jij, geef jezelf de tijd om er vertrouwd mee te raken, ervan te 

gaan genieten in plaats van je te ergeren, en zie hoe jullie leven steeds rijker wordt. 

 

Grenzeloze loyaliteit  

Dit is, wat ik heb ervaren in mijn leven en liefde met Ineke. Haar rust en kalmte, die mij kan laten 

vliegen en weer laten landen. Haar grenzeloze loyaliteit, die mij een grenzeloze ruimte heeft laten 

verkennen. Haar oog voor detail en de mensen om ons heen, die mij zo vaak heeft geholpen om mijn 

dromen waar te maken. De droom van onze huwelijksdag, de droom van deze viering vandaag…. Haar 

zelfstandigheid, liefde voor de natuur en praktische insteek, die het mogelijk maakt dat wij ons leven in 

Amsterdam en Frankrijk met elkaar kunnen verweven. 

Hemelse dagen hebben wij gekend, maar ook donkere nachten. Geluk in elkaars armen en ook ijzige 

stilte. Pieken en dalen, plezier en irritatie, tranen van geluk en van verdriet, precies zoals leven is als je 

het ten volle wil leven. En boven dit alles uit staat, dat wij hebben gekozen om het leven met elkaar te 

delen, dat we hebben geleerd om de ander vrij te laten en te laten groeien in zijn eigen kwaliteiten, en 

dat we dit vandaag met onze families van Schenken en Pruissen, Duiven en Vrienden willen vieren. 

Dank jullie wel, dat jullie de tijd hebben genomen om hier vandaag te zijn voor ons en voor elkaar. 

Amen 

 

 

 


