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Meditatie 

Het is voor de laatste keer, deze vesper. Wat dat betreft is het een 

afscheid. Wat helemaal past in de Adventstijd. Want Advent is ook 

een tijd van terugtrekken, van loslaten om ruimte maken voor het 

nieuwe dat komt en dat je met verwachting vervult. Daarom is het 

geen droef afscheid. Integendeel. Want we kijken terug op heel veel 

goeds. Goede momenten, van verstilling en aandacht, van inspiratie 

en samenzijn. Mooie liederen. Mooie muziek. Wat mij zelf betreft 

vond ik het altijd weer verrassend om met gemotiveerde mensen 

samen de vespers voor te bereiden. Ieder met de heel eigen inbreng. 

Persoonlijk, vanuit het eigen levensverhaal, waardoor een 

Bijbelverhaal soms een heel andere zeggingskracht kreeg. Wat er 

voor de vesper in de plaats komt weten we niet. Zelfs niet of er wel 

iets voor in de plaats komt. Maar zo is het misschien eigenlijk met 

heel de kerk en haar positie in onze wereld. Waarbij we moeten 

blijven bedenken dat het nooit om de kerk zelf hoeft te gaan, maar 

wel om de wereld en de mensen en de dieren die haar bewonen. 

Het visioen van Ezechiël, van de tempelbeek mag het beeld zijn van 

de vesper. Het water ontspringt aan de tempel, begint als een klein 

stroompje dat onder de drempel doorsijpelt maar wordt uiteindelijk 

een rivier waar je niet meer in kunt staan. En overal waar dat water 

komt, ontspringt het leven: Fris groen, planten en bomen. En vis, 

volop leven. Het beeld is dat van de Jordaan en de Dode Zee. In het 

visioen is het water van de rivier zo levenwekkend dat ook de Dode 

Zee weer een bron van leven wordt. Al blijven er wel gedeelten waar 

het zoute water staan blijft. Het mag het beeld zijn voor onze 

vespers. In de stilte, in de aandacht kan een bron opengaan die leven 

brengt in ons.  In de eerste psalm is er een soortgelijk beeld als het 

gaat over een boom aan levend water die zijn vruchten voortbrengt 

op zijn tijd. En Psalmen vormen altijd het hart van de vesper. Het 

beeld van de rivier past misschien bij de vesper, maar liever zouden 



we het nog toepassen op heel de wereld van vandaag en de 

samenleving waarin zoveel dood en vernietiging heerst. Al was het 

alleen maar in de natuur. En wie weet, misschien gaat het visioen 

van Ezechiël daar ook wel over.  

Ezechiël is als boek niet bekend. Het wordt zelden gelezen. Is ook 

niet erg toegankelijk moet ik zeggen. Het heeft mij in ieder geval heel 

veel moeite gekost. De rabbijnen waarschuwden dat je er niet te 

gauw aan moet beginnen Je zou zo maar kunnen verdwalen in de 

tekst. Een met name in de visioenen. Een van de visioenen die de 

profeet ziet, en waar hij even helemaal kapot van is, laat zien hoe de 

Eeuwige, of zoals de tekst zegt, zijn “heerlijkheid”, zijn “Kabod”, de 

tempel van Jeruzalem verlaat. Ezechiël ziet dat visioen als hij zelf 

balling is in Babylonië, aan de rivier de Kebar. Hij ervaart het visioen 

als oordeel. En krijgt ook de opdracht om het als zodanig aan zijn 

volksgenoten over te brengen. Waardoor hij  de Eeuwige gaat 

ervaren als een afstandelijke, verre en oordelende god. Maar hij ziet 

ook in volgende visioenen dat de Eeuwige als het ware meegaat in 

die ballingschap. Ver van huis, dat met al zijn zekerheden een 

puinhoop is geworden. Je kunt het boek zo lezen dat stap voor stap 

het trauma van het gebeuren doorleefd wordt. En dat die verre God 

langzamerhand steeds dichterbij komt. Op een gegeven moment 

spreekt de Eeuwige over een nieuw, klein heiligdom waarin hij 

gevonden kan worden, nu de tempel in Jeruzalem er niet meer is. 

Waarmee waarschijnlijk de synagoge is bedoeld, die in die tijd, in de 

Babylonische ballingschap zijn vorm kreeg en waarin het jodendom 

een nieuw thuis vond. Ook spreekt hij bij monde van en door de 

ervaring van de profeet zelf, over een nieuw hart en een nieuwe 

geest voor de mensen. En misschien is God zelf wel dat hart en die 

geest, waarin opnieuw de nabijheid van de Eeuwige wordt ervaren 

en waarmee het trauma kan worden herkend en doorleeft. Want we 

weten inmiddels een beetje hoe trauma’s werken. Als je iets 

verschrikkelijks meemaakt, is het alsof een gedeelte van wie je bent 



als mens, zich afsluit. En het dus niet ervaart. Maar die niet beleefde 

ervaring blijft wel zitten, weggestopt ergens. Tot het langzaamaan 

bovenkomt. En dan is er veel luisteren en aandacht nodig om het 

werkelijk boven te laten komen, het te doorleven en zo te genezen. 

Maar de plek waar dat gebeurt is in dit boek dus het hart, ofwel het 

heiligdom. Waar de nieuwe tempel die Ezechiël ook weer in een 

visioen ziet, dus het beeld van is. Een tempel waarvan Jezus zegt dat 

die afgebroken wordt en in drie dagen weer zal worden opgebouwd. 

Met andere woorden, hij is zelf dat heiligdom. En dan klopt het ook 

als hij zegt dat er stromen van levend water uit hem zullen 

ontspringen. Hij is het beeld van God, van de Eeuwige, die met ons 

meegaat en als ons heiligdom in ons wil wonen.  Zoals de 

Emmaüsgangers ervaren als hij met hen meeloopt als zij diep 

teleurgesteld en vol van donkere gedachten moedeloos naar huis 

gaan. Hij is dan net als de Christus op de icoon van Christus en Menas 

die in Taizé de vriendschapsicoon genoemd wordt.  En die voorop de 

liturgie staat. De Emmaüsgangers zeggen, nadat ze de Levende 

herkend hebben als hij het brood met hen breekt, “was ons hart niet 

brandend in ons toen hij met ons sprak en ons de Schriften uitlegde? 

“ Met andere woorden, Hij loopt met ons mee maar is eigenlijk zo 

nauw met ons verweven, dat het lijkt alsof we het zelf zijn, maar dan 

vanuit de kant van het Leven dat sterker is dan alle dood.  

Zo gelezen vertelt Ezechiël het verhaal van wat je misschien zou 

kunnen zien als het trauma van de Eeuwige: dat de mensen voorbij 

leven aan wat werkelijk Leven is met hart en ziel. Verbonden met 

heel de schepping. En het Wonder dat in die schepping leeft.  

Dat is in ieder geval waar we in de vespers ons op hebben willen 

richten. Bedankt iedereen die geholpen heeft om daaraan vorm te 

geven al was het alleen maar door aanwezig te zijn.  

 



 

Christus en Menas 

In Taizé de vriendschapsicoon 


