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Weet jij mij beter dan ik? 15 
 
Ogen die door de zon heen kijken 
zoekend naar de plek waar ik woon  
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 20 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik,  
niet koud en hooghartig. 
 
Refrein..... 25 
 
In gesprek als voorbereiding op deze dienst kwam dit lied ter sprake, dit lied van 
Huub Oosterhuis, gezongen door Pearl Jozefzoon. Dit lied op deze zondag die 
“Oculi” heet, “ogen” betekent dat. Ogen die door de zon heen kijken wellicht. Dit lied 
met een mooie en mysterieuze tekst, op een prachtige melodie. Oculi, ogen, en wat 30 
zien ogen dan, wat zien wij? Ken je mij, wie ken je dan? En wie kan mij kennen? Ken 
ik mezelf wel, deze vragen kwamen boven en komen boven. Want kun je jezelf 
kennen? Ja, je weet wel je naam en je geboortedatum en veel meer. Maar jezelf 
helemaal kennen?  
 35 
Ja, ook leer je jezelf kennen door de ander, de ander die als een spiegel kan zijn of 
je een spiegel kan voorhouden. In de ander en in de reactie van de ander kun je veel 
zien als je ogen hebt om te kijken en als je wilt zien. Maar daar is ook een grens aan. 
Want wat de ander in jou ziet of aan jou ervaart hoeft niet altijd de waarheid te zijn, 
het is ook de vraag of er zoiets is als objectiviteit. Jij ziet iets, en ik zie iets en direct 40 
gaat het door de filters van de ervaring en dat kan de blik verkleuren of vervormen. 
Een concreet voorbeeld van deze afgelopen week: iemand zei dat ik inwoner ben 
van een bananenrepubliek en dat we dat allemaal zijn. Dat mag zijn visie zijn, zijn 
blik, zijn ervaring, maar het is nog niet waar.  
 45 
Ken je mij? Wie ken je dan? En wie zou mij kunnen kennen zoals ik ben? Helemaal 
kennen? Dit lied is geschreven met psalm 139 in gedachten. En dan is het God die 
de mens kent, helemaal kent. Ken je mij? God, ken je mij? Wie ben ik in jouw ogen? 



En wie ben jij, wie ben jij God? In Exodus 34 lees ik dat God liefdevol is en genadig, 
geduldig, trouw en waarachtig. Ik lees ook dat God schuld vergeeft, maar ook niet 50 
alles ongestraft laat. En dat vind ik niet zo prettig, maar ik herken het wel. Als je als 
mens iets doet, als je een verkeerde keuze maakt, dan heeft dat gevolgen. Gevolgen 
die je ook zult ervaren of voelen. Een straf als een echo op een fout, en dan niet voor 
altijd en eeuwig, nee, de echo heeft een einde. God maakt dat de echo eindig is, de 
echo van mijn en onze zonde. Daarmee kan ik God niet verklaren, en al helemaal 55 
geen beeld van haar of hem maken en dat moet ook niet. God is ook een raadsel, 
een theologische doolhof. God als de constante die verandert, God als de weerloze 
overmacht, het lijkt tegenstrijdig, is het ook, maar ook waar.  
 
Ogen die door de zon heen kijken, de zon komt op en geeft ons licht. De zon die niet 60 
gelijk is aan God, niet gelijk aan de mens, geschapen, maar wel is er verbinding 
tussen God en de zon, God die de zon laat schijnen over alle mensen. Verbinding 
tussen God en de mens, hoe wij God ook ervaren en zelfs als de mens God niet 
ervaart.De beeldspraak ziet met ogen, de beeldspraak hoort met oren, de 
beeldspraak spreekt uit met de mond over die Ander die aardig is of onmetelijk ver. 65 
Die Ander die naast mij staat of ver weg op een hoge berg, met alleen Mozes op de 
berg of Jesus Gods zoon. Ken je mij, wie ken je dan, ken ik jou? Weet ik van jouw 
bestaan?  
 
Lied: 70 
Hier is de plek waar ik woon 
een stoel op het water, 
een raam waarlangs het opklarend weer 
of het vallende duister voorbij vaart. 
Heb je geroepen? Hier ben ik.  75 
 
Refrein:...... 
 
Een stoel op het water, het is als een fata morgana in de woestijn. Je ziet iets wat 
dichtbij lijkt, maar veel verder weg is dan dat het lijkt. Een stoel op het water, een 80 
plek om te rusten op het water. Het lijkt op lopen over water, Jesus die de dreiging 
van de duisternis overloopt. Zo is hij, zo is God, het vallende duister vaart voorbij.  
Heb je geroepen? Hier ben ik. Heeft God geroepen? Heb jij, God, geroepen? Maar 
hoe hoor ik dan uw stem? Samuël hoorde de stem van God in een oud verhaal, 
Samuël herkent de stem niet, nooit eerder gehoord. Samuël denkt dat Eli, de priester 85 
hem roept. Hij gaat dan naar Eli toe en zegt: hier ben ik. Hier ben ik, met drie 
woorden gesproken, drie woorden zijn genoeg. En in het Hebreeuws is het nog 
korter, één woord: hinenni. Hier ben ik. Als God roept, als de mens antwoordt dan is 
ook één woord genoeg, genoeg voor de ontmoeting, genoeg voor de ontmoeting met 
de Ander, met de ander als mens, als God. Hier ben ik, hinnenni.  90 
 
Lied:  
Ik zou één woord willen spreken 
dat waar is van mij is 
dat draagt wie ik ben,  95 
dat het  houdt. 
Ik zou één woord willen spreken 
dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 



ik ben jouw zuiverste zelf,  
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben. 100 
 
Refrein:...... 
 
Eén woord, hinnenni?, spreken als grond onder de voeten, als basis van het zijn, 
bijna te groot voor woorden. Eén woord dat waar is, dat woord spreken. Als de 105 
sprakeloze, die woorden of één woord vindt, als de stomme die gaat spreken in 
Lucas 11, als de mens die woorden vindt waar geen woorden voor zijn. Om te 
zeggen wie je bent, wie ik ben, wie jij bent in Gods ogen, wie ik ben ik de ogen van 
God, in de ontmoeting met het raadsel van het leven. Bijna te groot voor woorden, 
bijna niet te geloven, kan dit wel, met welke macht doet Jesus dit, het is bijna niet 110 
waar, maar wel waar. De ontmoeting van de mens met God is als de ontmoeting met 
de ander, met de naaste, kijken in de ogen, als spiegel van de ziel, weten dat in het 
Hebreeuws het woord voor oog hetzelfde is als het woord voor bron. 
 
Ontmoeting tussen God en mens, als overweldigend gebeuren of in het zachte 115 
ruisen van de stilte. Ik zou één woord willen spreken dat rechtop staat als de mens 
die mij aankijkt. Rechtop staat: ik ben jouw zuiverste zelf. Vrees niet. 
Rechtop staat........Als Ezechiël als profeet geroepen wordt, dan is dat een 
overweldigend gebeuren. Hij ziet en hoort van alles en het is te groot voor woorden. 
Ezechiël laat zich vallen, het is hem te groot. En als hij zich heeft laten vallen, hoort 120 
hij de stem die zegt: mensenkind, ga op je voeten staan en hij gaat staan. Rechtop, 
niet met gebogen hoofd, schat ik in, niet kleiner dan hij is. Niet met de handen voor 
de borst en een dikke nek om sterker te lijken, nee, hij hoeft geen gespierde taal te 
spreken, hij hoeft niet te schreeuwen om gehoord te worden, hij hoeft geen wapens 
te dragen. Zo, zoals hij is, zo staat hij, zo staat de mens in de ontmoeting met God, in 125 
de ontmoeting met de ander die aan God verwant is.  
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben.  
Mozes hoorde de woorden “ik ben”, en hij hoorde zo ook als “ik zal zijn wie ik zal zijn, 
ik zal er zijn”.  Woorden bij de brandende braamstruik die niet verteerd wordt, niet 
wordt opgegeten, net zo vreemd als de stoel op het water. Woorden van God, Mozes 130 
hoort en staat, durft niet te kijken. 
 
Lied: 
Ben jij de enige voor wiens ogen  
niets is verborgen van mijn naaktheid. 135 
Kan jij het hebben,  
als niemand anders, 
dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
dat ik niet mooi ben, niet veel 
dat geen bron ontspringt 140 
in mijn diepte 
dat ik alleen dit gezicht heb,  
geen ander.  
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 145 
door niemand minder? 
Zou dat niet teveel waar zijn? 
 



Refrein:..... 
 150 
Kan jij het hebben dat ik niet mooi ben? Niet mooi ben.....als jij in de spiegel kijkt, 
word je dan blij? Ben jij mooi? Vind je jezelf mooi? En wat is dan schoonheid?  
Kan jij het hebben dat ik geen licht geef? Kan jij, God, kunt u het hebben dat ik niet 
perfect ben? Dat wij niet perfect zijn? Alleen het gezicht hebben dat we hebben en 
geen ander?  155 
Kunt u dat hebben?  
Want wij zijn niet perfect en in onze tijd en samenleving moeten we dat wel zijn. 
Ideaal zijn, alles kunnen, en als we een fout maken, dan hebben we schuld, dan 
schamen we ons. En als de ander ons bekijkt met zijn of haar maatstaven, dan is er 
vast wel iets te vinden om ons voor te schamen, als wij de ander bekijken en 160 
beoordelen met onze maatstaven, dan vinden we vast ook wel iets waar de ander 
zich voor moet schamen.  
Jij, u, God, ziet u ons aan zonder schaamte, zonder dat wij ons hoeven te schamen?  
Zover het oosten is van het westen, zover doet God onze overtredingen van ons. 
God kijkt ons aan, met ogen in de ontmoeting. God kent ons, wij zijn en worden 165 
gezien, zonder schaamte. En dat is niet teveel waar. Kijk maar, kijk maar in de 
spiegel en word blij. 
God en mens, de ontmoeting, ook in Jesus. Het woord klinkt: hinnenni, het woord is 
vlees geworden. Jesus, die zijn weg gaat met en voor mensen. Jesus als ontmoeting 
tussen God en mens. Amen.  170 
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