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titel: Er is meer 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In ons dagelijks bestaan komen we veel cijfers tegen. Doe ik boodschappen dan kom 
ik een barcode tegen, een pincode eventueel of anders betaal ik contant een bedrag 
dat in cijfers wordt weergeven. Om te telefoneren heb ik cijfers nodig, als ik met de 10 
auto rijd moet ik de snelheid in de gaten houden, een snelheid in cijfers weergegeven 
en als ik dat vergeet krijg ik misschien een papier in huis waarop in cijfers vermeld 
wordt wat ik mag betalen. Veel in cijfers, er zijn nog veel meer voorbeelden te geven. 
Het lijkt wel alsof alles in cijfers weergegeven en gemeten wordt, maar dat is niet 
waar. Er is meer, er is meer dan alleen de cijfers en de resultaten in cijfers. Liefde 15 
bijvoorbeeld kan niet in cijfers worden weergegeven.  
Er is meer......communicatie is meestal met woorden, geschreven, gesproken en 
gehoord of gelezen. Communicatie en contact eventueel eenvoudig over grote 
afstand terwijl het dichtbij soms heel moeizaam is. Communicatie waarneembaar en 
zelfs te meten met de aantallen woorden op papier, en ineens is er meer....ik sta bij 20 
een sterfbed en degene die sterft kan niet meer praten, heeft de ogen gesloten. Ik 
spreek een enkel woord, ik raak de ander ook aan met een zachte streling en de 
ander reageert zonder woorden, maar communiceert wel. Er is meer....dan wat ik zie 
of hoor, zelfs meer dan ik waarneem, daar moet ik maar vanuit gaan. 
Als ik kijk, zie ik behoorlijk wat. Als ik de beschikking heb over een telescoop en er 25 
mee om weet te gaan, zie ik zeker bij heldere nachten heel veel. En misschien kan ik 
uitmeten hoever die en die ster bij mij vandaan staat, en kom ik tot een cijfer. Maar er 
is meer dan ik kan zien in een uitdijend heelal. Er is meer dan ik kan zien zelfs met 
de sterkste microscoop, zelfs al kom ik uit bij de grootte van atomen. Er is meer dan 
ik kan zien, er is meer in het bestaan dan wij weten en het is de vraag of we ooit alles 30 
zullen weten.....alles zullen meten, alles zullen zien.  
Er is meer.....ook in de lezingen van vandaag. Bijvoorbeeld in dat verhaal omtrent 
Elia. Hij is gevlucht om zijn leven te redden. Hij ziet het niet meer zitten, zijn ijver voor 
God en de godsdienst lijkt voor niets te zijn geweest, zijn leven wordt bedreigd en hij 
verlangt zelfs naar de dood. En dan reist hij veertig dagen en nachten en komt bij de 35 
berg Horeb. Daar komt God zelf bij hem, niet in een grote windvlaag, of aardbeving 
of vuur, maar in het gefluister van een zachte bries. Een dunne stilte, zoals je ook 
mag lezen. Twee maal mag Elia zijn beklaag doen in exact dezelfde woorden en 
daarbij het geluid van een dunne stilte. En dat kan toch niet, het geluid van een 
dunne stilte? Want stilte hoor je niet. En een dunne stilte....dat wordt helemaal een 40 
ding. Ja toch, als er geen trillingen zijn en dat is het geval bij stilte, dan vangt het oor 
niets op. En toch.....in dit verhaal is er meer, meer dan het zintuiglijk waarneembare, 
meer dan met de gewone vijf zintuigen, hoe groot die ook mogen zijn.  Communicatie 
langs bijzondere wegen. En de openbaring van God gaat langs bijzondere wegen, en 
lang niet altijd via de dagelijkse gang van zaken. Hoewel dat ook kan.  45 
God troost Elia, ja, er is ook de dreiging van zwaarden en wie aan het zwaard van de 
één zal ontkomen, die ontkomt niet aan het zwaard van de ander. Er is ook dreiging 
in toekomst, maar ook de troost. Want het werk, de ijver, de voortgang van het werk 
van Elia, die is er ook. Anderen gaan het doen. En de zevenduizend die zich niet 



hebben ingelaten met Baäl....die zullen er zijn. Maar jij, jij Elia, jij wordt gehoord, tot 50 
twee maal toe, je mag ontmoeten, die Ene, die Eeuwige, met jouw gelaat bedekt, in 
het geluid van de dunne stilte, het geluid dat eigenlijk niet kan, niet is, en toch is. Er 
is meer.....ook in het verhaal over Jesus. Een verhaal met vragen. Contact tussen 
Jesus en Mozes en Elia, een contact tussen de levende en de mensen van voorbij. 
Mozes en Elia, allang mensen van voorbij. Nu is het levenseinde van beiden wel wat 55 
bijzonder. Want Elia gaat naar de hemel met een hemelvaart, in een wagen zelfs, zijn 
mantel valt naar beneden en zijn opvolger Elisa raapt de mantel op, dezelfde mantel 
die Elia voor zijn gezicht heeft gedaan toen God bij hem kwam in het geluid van een 
dunne stilte. Een levenseinde met een mantel en een wagen, bijzonder. En het graf 
van Mozes is nooit gevonden, de evangelist Marcus vertelt ons verderop in zijn 60 
evangelie dat het graf van Jesus leeg was. Contact tussen de levende en deze 
mensen van voorbij. In de thora wordt duidelijk gesteld dat je de geesten van 
overledenen niet op moet roepen. Nu gebeurt dat hier ook niet, zij dienen zichzelf 
aan. Maar vreemd is het wel, kan dat dan?  
Ja, kan het dat mensen van vandaag, levenden, kan het dat zij aanwezigheid 65 
ervaren van de mensen van voorbij? Mensen vertellen me daarover. Over de 
ervaring dat een overleden partner of ouder aanwezig is, in een droom of als de ogen 
open zijn. Mensen vertellen me daarover en hun spreken is echt en oprecht. En ik 
heb zelf ook wel eens een overledene gezien in een droom. Een troostend beeld was 
dat. Er is meer...... 70 
En dan spreekt Jesus met Mozes en Elia, met de eerste leider van het volk en één 
van de eerste profeten, de eerste grote profeet. Jesus in verband met de 
geschiedenis van zijn volk en dat komt naar het heden toe. Zoals op 4 mei de 
slachtoffers herdacht worden, slachtoffers, gevallenen in het verleden, maar op dat 
moment zijn ze als ware present in het heden, want wij denken aan hen. Jesus in 75 
verband met de geschiedenis van zijn volk en godsdienst, maar het is in het heden.  
Waarover zij spreken, dat vertelt Marcus ons niet. Dat mag je als lezer of als hoorder 
zelf invullen. Er is meer......Er is meer verband met geschiedenis, met het eerste 
testament, want de wolk waaruit een stem klinkt is als het ware de wolk die met het 
volk mee ging 40 jaar de woestijn door en de stem is als de stem die klinkt bij de 80 
Sinaï of de stem die klinkt in de dunne stilte. En de reactie van Petrus is ook niet zo 
vreemd voor mijn gevoel. Hij verbindt het zien van Jesus en Mozes en Elia met het 
opzetten van tenten, van loofhutten zoals je ook mag vertalen of zelfs tabernakels, 
de grote tent tijdens de reis door de woestijn, de grote tent die als tempel dienst 
deed. Petrus ziet dat en verbindt het met de geschiedenis en met het heden, want hij 85 
heeft het misschien wel meegemaakt, het loofhuttenfeest. Dat mooie feest waarbij je 
als jood eventueel met je gezin tijd doorbrengt in een loofhut en daarbij weer even 
terug bent als het ware bij die reis door de woestijn, terug in de geschiedenis en 
tegelijkertijd in het heden. Zo vreemd is die reactie van Petrus niet, ook al begrijpt hij 
niet alles. Maar wie wel?Er is meer......dan te zien en te begrijpen. Er is meer in het 90 
leven en in geloof, in hoop en liefde. Wie kan verstaan wat dat betekent: opstanding 
uit de dood? Dat deze drie leerlingen dat niet begrepen, nou, dat valt te begrijpen. 
Want wat wil dat zeggen? En waarom moet men zwijgen? Wachten totdat de tijd 
daar is, wachten totdat de toekomst zover is? Er is meer.......want verstaan wij het, 
opstanding? Ik mag mezelf en mijn collega's nog van harte sterkte toewensen bij het 95 
schrijven van een paaspreek. Het heeft nog even, en de Geest waait waarheen zij 
wil, dus het zal wel goed komen, maar verstaan wij het: opstanding, wij die leven na 
Pasen en Pinksteren? Er is meer......... 



Jesus daalt de berg af, met zijn leerlingen. Boven op de berg is het niet, niet voor 
altijd. Het is ook weer verder gaan, verder met de weg met en tussen mensen. De 100 
berg is niet de ivoren toren om je in terug te trekken alsof je alles weet. Er is 
meer.....en hoeveel meer, dat is niet te zeggen.  
Vergezicht komt na vergezicht in een eindeloze reis door de tijd, een eindeloze weg 
van mensen, eindeloze verwachting in geloof, hoop en liefde. Ontmoetingen met 
mensen, soms de mensen van voorbij in woord of schrift, ontmoetingen met 105 
andersdenken of andersgelovigen en toch verrassend dichtbij. Er is meer....dan ik 
kan bevatten, maar het komt naar mij toe op de weg van mijn leven, op de weg van 
mijn geloof. Ontmoetingen als met mensen als Elia, Jesus, Petrus, het kan niet en 
toch is het zo, in ogen die kijken, in oren die horen, gezichten die stralen, kleren die 
helder wit stralen, een beeld om nooit te vergeten, opstanding genoemd, gezegd 110 
omdat er meer is....amen.  
 


