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Crisis betekent letterlijk ‘scheiding’, en vandaar ook: onderbreking van de 
gewone gang van zaken. Onderliggende spanningen, breuklijnen en dieptevra-
gen komen bloot te liggen. Dat biedt mogelijkheden voor wie niet bang is en 
erop vertrouwt dat zich nieuwe samenhangen aandienen. Ook restauratie is 
natuurlijk mogelijk, dan wordt ‘het oude normaal’ kosmetisch gerepareerd.

Crisis roept doorgaans sterk emotionele reacties wakker, zoals onzekerheid, 
angst en agressie, soms zelfs pure paniek of depressie. Dan wordt het moeilijk 
om kansen en mogelijkheden te zien. Een geoefend oog is nodig, gescherpt door 
de levende herinnering aan eerdere ‘onderbrekingen’. Bijvoorbeeld het inzicht 
van Job die als ervaringsdeskundige concludeerde dat ‘het leven op aarde een 
beproeving is’, een oefening dus (Job 7,1 in de vertaling van de Vetus latina).

In deze bijdrage wordt de crisis waarin wij ons bevinden – en die gaat 
dieper dan de covid-crisis – gezien als een oefenschool die in ontregelingen 
mogelijkheden ziet. Met name de grote droogte uit de negende eeuw v.Chr. 
was zo’n oefening. De profeet Elia zag hierin de grondvraag die de vraag naar 
God is. Daarbij herinnerde hij zich de eerdere ‘onderbreking’ van veertig jaar 
woestijn: een generatie lang bungelde het Godsvolk tussen uittocht en intocht. 

De manier waarop Elia de crisis van zijn tijd verwerkte, stond een paar 
eeuwen na hem model voor de grote profeten in ballingschap: Jesaja, Jeremia, 
Ezechiël. Ook zij beleefden een generatielange ‘onderbreking’. Hun crisisver-
werking bracht een fundamentele vernieuwing teweeg: het leerhuis kreeg een 
centrale rol, het psalter kreeg zijn eerste contouren, de joodse mystiek werd 
geboren. In de ‘oefeningen’ in crisisverwerking zit geen systeem. Toch hangen 
ze samen en hebben ze steeds hun grondslag in de profetische spiritualiteit 
van Elia, die leidinggevend zou worden voor de karmelitaanse tradities.1

Schepping als ontmoeting met Wezer
Toen Israël rond 850 v.Chr. getroffen werd door een hevige droogte (cf.  1 
Kon 17,1), kwam een latente ‘tweespalt’ aan het licht (cf. 1 Kon 18,21). Vanouds 

Crisis als oefening

in de geest van Elia en andere profeten

Kees Waaijman 

CRISIS: EEN UITGELEZEN KANS
DOSS IER



9

d
e
 k

o
v

e
l

was Baas (Baäl) de god van de natuurlijke vruchtbaarheid. Zijn heerschappij 
moest hij jaarlijks bevechten op zijn rivalen, met name Zee ( jam), die met zijn 
overstromingen alle leven verwoestte, en Dood (mot) die met zijn droogte alle 
leven in de kiem smoorde. Was Baas (regen, vruchtbaarheid en voorspoed) aan 
de macht, dan leefde alles weer op. 

Kern van deze godsdienstigheid was dat er geen wederkerige relatie bestond 
tussen God en zijn mensen. Het volk moest lijdzaam toezien wat er boven hun 
hoofden gebeurde en hoe de meedogenloze strijd tussen de goden afliep. De 
machtsverhoudingen tussen de hemelse goden waren beslissend voor het men-
selijk leven op aarde.

Bij Wezer (Jahwe) lag dit precies andersom. Hij had geen rivalen of gelief-
den. Zijn enige liefde was Israël. Zijn naam betekent: ‘Wees er.’ In het biddend 
uitroepen van zijn naam werd zijn aanwezigheid ervaren: ‘Ik ben er, onvoor-
waardelijk, maar de wijze waarop is aan Mij.’ Zo was Israël ontkomen aan de 
tirannie van Egypte, zo had het een uitweg gevonden door de woestijn, zo brak 
het de macht van de Kanaänitische stadstaten.

Maar Israël vergat zijn oorsprong. Het koningshuis ging het volk hierin 
voor. Koning Achab en zijn vrouw Izebel voerden in Elia’s dagen een even-
wichtspolitiek: een beetje Wezer voor de politiek, een beetje Baas voor de 
natuur. Tot de grote droogte uitbrak, een gevoelige ontregeling van de natuur-
lijke gang van zaken. In deze crisis kwam de ‘ontwrichting’ van Achabs gods-
dienstpolitiek aan het licht. (cf. 1 Kon 18,18) 

Elia en zijn leerlingen doorzagen deze ontwrichtende tweespalt. Voor hen 
was er maar één Machtige, die ook in het natuurgebeuren werkzaam is. Dit 
was een minderheidsstandpunt. De meerderheid vierde Wezer eenzijdig  
in politieke bevrijdingsprocessen. Voor vruchtbaarheid was in de mozaïsche 
spiritualiteit geen plaats. Pas heel geleidelijk – eigenlijk pas écht in de bal-
lingschap (zesde eeuw v.Chr.) – schouwde men Wezer ook in de schepping. 
Psalm 8 getuigt hiervan.

Giuseppe Angeli, Elia 
 opgenomen in Gods vuurwagen, 
olie op doek, ca. 1750, National 
Gallery of Art, Washington.
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Wat is de mens?
De gelovigen in Israël, die tot in de ballingschap gewend waren hun nationale 
trots te vieren, blijken in den vreemde kwetsbare schepselen te zijn in een 
oneindig heelal. In psalm 8 – hieronder geciteerd in mijn eigen vertaling2 – 
komt dit aan het licht: 

2  Wezer onze Meester,  
 hoe weids jouw Naam 
 over alle land! 

 Geef dit jouw majesteit 
 te zijn boven de hemel, 
3  uit de mond van kinderen en zuigelingen 
 grond jij een wering 
 tegen jouw benauwers, 
 om vijand en wreker te schorsen.

4  Wanneer ik jouw hemel zie, 
 maak van jouw vingers,  
 maan en sterren door jou gevestigd: 
5  wat is de mens 
 dat jij hem gedenkt, 
 de aardelingzoon 
 dat jij je bekommert om hem, 
6  jij hem bij de Machtigen 
 weinig derven laat, 
 jij met wichtigheid en 
 en pracht hem kroont, 
7  jij hem heersen laat 
 in de maak van jouw handen, 
 alles onder zijn voeten brengt, 
8  kudden en runderen alle,  
 ook de dieren in het veld, 
9  de vogels van de hemel,  
 de vissen van de zee,  
 wat de zeepaden doorschrijdt.

10  Wezer onze Meester, 
 hoe weids jouw Naam 
 over alle land!

De ‘kinderen en zuigelingen’ (v. 3) zijn de inwoners van de weduwe Jeruzalem 
(Klaagl 1,15; 2,11.19; 4,2-5), die als machteloze slachtoffers werden uitgeleverd 
aan de wreedheid van de Babyloniërs, hun ‘benauwers’, ‘vijand en wreker’  
(v. 3; zie ps 74,4.10.18.23; 44,13-17).3 Maar zie, deze ballingen – zonder land, 
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zonder hoofdstad, zonder koning, zonder heiligdom, zonder liturgie – gingen 
zichzelf verstaan als leerlingen onder de nachtelijke hemel: als ‘kinderen en 
zuigelingen’ (v. 3). Met hun ‘mond’ (v. 3) droegen zij Wezer een welgevallig 
offer op door de oude tradities te herijken. Zo ‘grondden’ zij een ‘wering’  
(v. 3), een nieuw heiligdom met een nieuwe liturgie. 

Staande onder de nachtelijke hemel, bezaaid met ‘maan en sterren’ (v. 4), 
stelden zij de aloude vraag naar de mens: ‘Wat is de mens dat Jij aan hem 
denkt, de mensenzoon dat Jij je bekommert om hem?’ (v. 5) In dit verwonderde 
vragen kwam het heelal tot bewustzijn als ruimte scheppende uitnodiging: 
‘Wees er.’ Tegelijk kwam de onttroonde Davidszoon in hen tot leven, ‘met 
wichtigheid en pracht gekroond’ (v. 6), geroepen om de schepping te beheren 
namens zijn Heer en Meester. De koninklijke mens ontdekte zijn verant-
woordelijkheid: ‘Wat is de mens, dat Jij hem zoveel toevertrouwt, dat Jij hem 
jouw maaksels laat beheren, hem weinig minder macht geeft op aarde dan aan 
de hemelingen hoog in jouw sterrenhemel?’ 

In ballingschap werd aldus de oneindige weidsheid van de naam (v. 6-10) 
ingeoefend: de onpeilbaarheid van de schepping en de ongekende diepte van 
het mens-zijn.

De taal van Wezer leren
Profeten oefenen zich in de taal van Wezer. Zij leren deze verstaan en spreken. 
Daartoe kwamen profetenzonen samen rond hun leraar. Dat was al zo in de 

Eduard Bendemann, De treurende joden in ballingschap, olie op linnen, 1832, Wallraf-Richartz-Museum, Keulen.
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tijd van Elisa, de belangrijkste leerling van Elia. De profetenzonen konden 
zonder nadere toelichting tegen Elisa zeggen: ‘Zie toch, de plaats waar wij 
zitten vóór jouw gelaat is te nauw voor ons.’ (2 Kon 6,1) 

Blijkbaar was het ‘zitten vóór zijn gelaat’ een vertrouwd verschijnsel. We 
zien dat ook in de ballingschap: het volk verzamelde zich ‘vóór het gelaat’ van 
Ezechiël om van hem te horen ‘welke aanspraak er was uitgegaan van Wezer’ 
(Ez 33,30-31). Ezechiël woonde als profeet te midden van de ballingen, aan de 
rivier de Kebar, een zijarm van de Eufraat. ‘De hand van Wezer was op hem’ 
en hij zag ‘de hemel opengaan en schouwde de heerlijkheid van Wezer… die 
eruitzag als een mens’ (Ez 1,1-28). Het staat er werkelijk: ‘eruitzag als een 
mens’. Wezer openbaart zich aan de ballingen in menselijkheid. Dit hemelse 
visioen deelde Ezechiël met zijn leerlingen ‘voor zijn gelaat’ (Ez 8,1). Hier 
ontsprong de bron van de joodse mystiek. (Ez 1)4

Profetische leerkringen waren de overlevingscapsule van de ballingen. Hier 
overleefde het uitgedreven volk de grootste crisis van Israël: de verwoesting 
van Jeruzalem en de tempel, de deportatie van de bestuurlijke bovenlaag en 
de onteigening van het land.5 Hier leerden de ballingen de taal van Wezer 
verstaan en spreken.

De kunst van het vragen
Wanneer de profeten van Baäl – ook na veel aanroepingen en zelfverminkin-
gen – geen beweging krijgen in hun grote Baas, begint Elia hen te jennen: 
‘Roep luider, hij is toch god? Misschien zit hij te zuchten? Misschien is hij even 
weg? Misschien is hij op reis? Misschien is hij ingeslapen en moet hij worden 
gewekt?’ (1 Kon 18,27) Deze uitlatingen leggen de grondvraag bloot: ‘Wie is 

Julius Schnorr von 
Carolsfeld, Het visioen van  
de profeet Ezechiël, illustratie 
(houtsnede) in de ‘beeld-
bijbel’ (Die Bibel in Bildern), 
Leipzig, 1860.
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werkelijk God?’ Bij de ballingschapsprofeten neemt deze vraag de vorm aan 
van bijtende godsdienstkritiek (Jes 44,6-20; Jer 10,1-16; zie ook psalm 115 en 135; 
Wijsh 15,1-13), die op wondere wijze het oog scherpt voor een nieuwe liturgie. 
Bij wijze van voorbeeld psalm 137.

1  Aan de rivieren van Babel,  
 daar zaten wij, ook weenden wij 
 waar wij Sion gedachten. 
2  Aan de wilgen in haar midden 
 hingen wij onze lieren. 
3  Ja, daar smeekten ons 
 die ons verbanden, om spreuken op zang 
 en onze jammernissen om vreugde: 
 ‘Zing ons uit de zang van Sion.’ 
4  Hoe zullen wij zingen de zang van Wezer 
 op aarde van een uitheemse?

De eerste strofe van de psalm loopt uit op de vraag: ‘Hoe zullen wij Wezer 
bezingen in een land dat ons in alle opzichten vervreemdt van onszelf, van 
onze liturgie, van Wezer?’ Aanvankelijk klinkt deze vraag retorisch, het ant-
woord staat bij voorbaat vast: ‘Liturgie op vreemde grond is uitgesloten.’ Bij 
nader toezien rijst de echte vraag: hoe kan Wezer worden bezongen in een 
Hem vijandige wereld? Hoe kunnen ballingen, die zich uiterlijk hadden aan-
gepast aan de ‘vijand’, innerlijk de naam van Wezer uitroepen? Hoe kunnen 
wij die achter de voordeur ‘wenen waar wij Sion gedenken’, zingen van Hem? 

Als ik de psalm goed versta, beproeft de oudtestamentische dichter een 
tweeledig antwoord. Ten eerste, ‘wenend Sion gedenken’ kan ‘een opperste 
vreugdezang’ worden, die ‘opstijgt’ als een 
brandoffer voor Wezer (v. 5-6). Zo wordt 
‘achter de voordeur’ een nieuwe liturgie 
geboren: van verdriet naar vreugde, van 
vragen naar bidden, van smeken naar 
overgave, van overgave naar ‘bejegening’ 
door Wezer (psalm 13). Ten tweede, in de 
leerkringen worden het verraad van het 
broedervolk Edom en de genocide van 
Babel biddend toevertrouwd aan Wezer, 
uit handen gegeven dus: ‘Vergeet niet, 
Wezer, laat niet ongestraft het verraad van 
Edom en laat Babel voelen wat het ons 
heeft aangedaan.’ (v. 7-9) Zo kán het dus.

Adam Kossowski, Elia’s offer op de Karmel, keramiek, 
Saint Joseph Chapel, Aylesford Priory, Maidstone, Kent.
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In stilte gebeukt
In de durende droogte ten tijde van Elia kwam de onderliggende crisis aan het 
licht: Israël was vervreemd van zijn oorsprong. Maar zie, terwijl Elia in het 
uiterste noorden op de Karmel vocht om de ware God, hervond hij Hem in het 
diepste zuiden: op de berg Horeb, waar Wezer met Mozes sprak van aangezicht 
tot aangezicht. 

We volgen Elia, veertig dagen door de woestijn. Hij is moedeloos: ‘Te veel 
is het mij, Wezer, neem mijn ziel weg.’ (1 Kon 19,4) Maar Wezer laat niet los. 
Op water en brood bereikt Elia ten slotte de berg waar het met Mozes ooit 
begonnen was. Uiterst summier wordt de ‘voorbijgang’ van Wezer verteld.

En hier, Wezer ging voorbij. 
Een tocht groot en hevig, 
bergen meesleurend, rotsen verbrijzelend 
voor het gelaat van Wezer. 
Niet was Wezer in de tocht. 
Na de tocht een beving. 
Niet was Wezer in de beving. 
Na de beving een vuur. 
Niet was Wezer in het vuur. 
Na het vuur een stem in stilte gebeukt. 
Nu was het, toen Elia hoorde, 
dat hij zijn gelaat in zijn mantel hulde 
en uittrok om in de opening 
van de spelonk te staan. (1 Kon 19,11-13) 

Sieger Köder, Ela op de berg Horeb, Sieger Köder 
Museum, Ellwangen. 

De grot van Elia op de berg Horeb.
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De traditionele herauten van Wezer – storm, beving en vuur – kondigen hun 
Meester niet aan. De geijkte liturgie stopt. Wie zal dan wél voor Hem uitgaan? 
Zie, daar meldt zich een nieuwe heraut: ‘Na het vuur een stem in stilte gebeukt.’

Er is veel nagedacht over deze raadselachtige woorden: ‘een stem in stilte 
gebeukt’, of directer vertaald: ‘een stem van (fijn)gebeukte stilte’. Wat kan dit 
betekenen? De Griekse vertalers (Septuagint) spraken van ‘een stem van een 
zachte bries’. Velen zijn hen hierin gevolgd: het suizen van een zachte bries, 
het suizen van de zefier, het suizen van een zachte koelte, een fluisterende 
stem, een dunne, zachte stilte, een stem van zuiver zwijgen, een zacht 
 murmelend geluid. Anderen hoorden vooral de dodelijke stilte die Israël  
over zichzelf had afgeroepen door de ‘stem’ van Wezer niet meer te ‘horen’. 
Weer anderen beluisterden in de stem een terechtwijzing, waarmee de al te 
ijverige Elia tot zachtmoedigheid moest worden gemaand. Ten slotte waren er 
die de stilte zagen als een spontane verstomming na het geweld van orkaan, 
aardbeving en bliksemvuur. 

Hoe komt het dat er zoveel lezingen van dezelfde tekst zijn? Dat komt 
omdat ‘stilte’ in de Schrift een spiritueel proces is, met meerdere lagen. 

Verstilling
‘Stilte’ begint in de rauwheid van het leven zelf. Iemand wordt overvallen door 
een ernstige crisis: droogte, hongersnood, oorlogsgeweld, moord en doodslag, 
ziekte, onrecht en verval, ballingschap en vervolging. Wanneer dit onheil 
iemand treft, wordt hij of zij spontaan met stomheid geslagen, zoals dat ook 
gebeurt op momenten dat je kippenvel krijgt. De persoon verstart van schrik 
(Ez 26,15-18; ps 31,23; 39,9-10). In het Psalter zijn het vooral de arme mensen die 
aan de grond genageld zijn, zij worden als eersten door ongeluk murw gebeukt, 
zij worden ‘gestoten’ (ps 9,10; 51,19; 38,9), ‘gebogen’ (ps 10,9.12.17), ‘gebroken’ 
(ps 51,19; 69,21) en ‘geslagen’ (ps 102,5). 

Een tweede fase in de ‘stilte’ treedt in, als we voor de eerste stilte niet op 
de vlucht slaan, maar erin blijven: haar binnen laten komen. Wanneer de 
vrienden van Job zien hoe het ongeluk hem heeft afgebroken, schrikken zij 
zich dood: ‘Zij scheurden hun kleren, schoren zich kaal en zetten zich neer 
naast Job. Zij verstomden zeven dagen en zeven nachten.’ (Job 2,13) Zij hielden 
de eerste verstomming vol, bleven zwijgen in doodse stilte. Op deze wijze 
verinnerlijkten zij hun ‘gebeukt’ zijn ‘in stilte’.

Het ‘stil gebeukte’ hart kan een zintuig worden voor de komst van Wezer, 
uiterst gevoelig voor zijn nadering. Stilte wordt uitzien in stille verwachting. 
Dat hebben de ballingen van de grote profeten geleerd: ‘Goed is het in stilte 
gespannen te zijn op Hem die mijn bevrijding wil.’ (Klaagl 3,26) Dit is het stille 
wachten waartoe het Psalter oproept: ‘Verstil om Wezer.’ (ps 37,7) Stilte is 
gericht op dit ene: ‘Enkel om de Machtige verstilt mijn ziel, Hij is mijn bevrij-
ding.’ (ps 62,2) Dit is zuiver wachten (ps 40) – zoals wachters in de nacht 
gespannen uitzien naar de morgen (ps 130), zoals een pelgrim zijn ziel in stille 
aandacht afstemt op Wezer, schroomvol wachtend op zijn komst (ps 131). 
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De laatste fase van de stilte breekt aan, zodra in het stille wachten de wijdte 
van een soevereine Aanwezigheid wordt ervaren, een stilte die in het Psalter 
zingt als lofzang: ‘Om Jou is stilte een viering.’ (ps 65,2) De woestijnbloem is 
tot bloei gekomen – in stilte.

Elia doorloopt alle fasen van deze ‘stilte’. Hij wordt met stomheid geslagen 
op het moment dat tot hem doordringt dat de droogte geen gewone crisis is, 
maar dat zij de dood van Israël aankondigt. Elia houdt deze verstomming uit 
en laat zich erdoor ‘fijnbeuken’. Zijn volgehouden verstilling maalt hem zo fijn 
en maakt hem zo schroomvol, dat hij van binnenuit begint te beseffen: alleen 
Wezer zelf in zijn stille soevereiniteit biedt een uitweg uit deze crisis. Nu hij 
dit ervaart, houdt Elia zijn profetenmantel voor het gelaat om deze ‘stem’ vol-
uit in zich op te nemen. In deze stilte gaat uiteindelijk de ‘stem’ spreken – de 
onuitsprekelijk stille Aanwezigheid van Wezer, ‘voor wiens gelaat ik sta’.

Giovanni Lanfranco, De profeet Elia in de woestijn door een engel gewekt, olie op doek, ca. 1625,  
Rijks museum Amsterdam.
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Stilte als oefening waagt zich in de ‘spelonk’ van de crisis zelf. Tegenover 
de uiterlijkheid van de Vruchtbare Goden, de bazige Baäl, meldt zich de inner-
lijkheid van de verstilling, het woestijnachtige van Wezer. Dit heeft de 
 ballingen, drie eeuwen later, erdoorheen geholpen. Zij herinnerden zich  
Elia’s schrale vroomheid. Bij terugkeer brachten zij een bundeltje psalmen 
mee, kern van hun wintervroomheid.6

Onderscheiding der geesten
Als crisis ‘scheiding’ betekent – gevoelige 
‘onderbreking’ – dan is onderscheiding 
der geesten de basisoefening. Elia plaatste 
het volk voor deze onderscheidingsvraag: 
‘Hoe lang hinken jullie nog op twee 
benen? Is Wezer de Machtige, ga Hem 
achterna, is Baas het, ga hem achterna.’ 
(1 Kon 18,21) Deze vraag confronteert het 
volk van God met de kern van de crisis, 
de Godsvraag. Door deze confrontatie is 
de crisis niet langer verboden terrein, 
maar oefenplaats voor onderscheiding 
der geesten, vanouds diakrisis – de crisis 
doorzien – geheten. 

Wat is dat, onderscheiding der gees-
ten? De traditie reikt vier handvatten aan 
die ons helpen te onderscheiden waar wij 
ons bevinden in onze Godsrelatie.

Het eerste handvat: werken met contrasten, om scherper ‘verschil’ te gaan 
zien. De tradities vullen dit contrast verschillend in: de wijzen spreken over 
de weg ten leven en de weg ten dode; de profeten plaatsen het volk voor de 
keuze van recht en onrecht; de Deuteronomische hervorming werkt met het 
onderscheid tussen ‘zegen’ en ‘vloek’ (Deut 11,26-28). Doel van dit contrastden-
ken is: afkeer van het kwade en toekeer naar het goede. Het contrast is dus 
niet bedoeld om (mijzelf of anderen) te (ver)oordelen, maar om tot besef en 
inkeer te komen. Werken met contrasten (het twee-wegen-motief) heeft in de 
geschiedenis van de spiritualiteit verschillende vormen en afmetingen aange-
nomen: kosmische gevechten, demonische strijd en diabolische ontmaskerin-
gen, tot en met de meest subtiele onderscheidingsstrategieën van zelfanalyse 
en motivatie-onderzoek.

Het tweede handvat: onze levensweg duiden vanuit God en God vanuit ons 
leven. In Israël werd dit ‘duiden’ steevast beoefend. Profeten werden geroepen 
om gebeurtenissen te lezen vanuit God en het volk hierop aan te spreken: 
‘Voelen jullie niet? Heb jullie niet gehoord? Is het jullie niet van het begin af 
beduid?’ (Jes 40,21) Ook wijzen lazen de tekenen en interpreteerden die. Zo 
werd Jozef te hulp geroepen om de dromen van farao te duiden (Gen 40-41). 

Carel Willink, De prediker (zelfportret), olie op 
doek, 1937, Centraal Museum, Utrecht.
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Priesters ten slotte hielpen de gelovigen wanneer zij naar Gods bedoeling 
zochten in hun concrete leven. Kern was: duiding van God (genitivus subjecti-
vus en objectivus). Dit lezen van wat God met ons wil, was in de geschiedenis 
van de spiritualiteit een ononderbroken oefening. Er was geen tijd waarin deze 
kunst van de onderscheiding – het zoeken van Gods wil – niet werd beoefend.

Het derde handvat: de gulden middenweg in het midden van de gemeen-
schap. In Israël werd dit zoeken van het juiste midden van oudsher beoefend 
in wijsheidsscholen. Door onderling beraad en bestudering van spreuken 
trachtte men wijsheid te ontdekken ‘middenin’ de wederwaardigheden van het 
leven en samenleven. Deze praktijk werd overgenomen door de Deuteronomi-
sche hervorming: ‘Verzamel Mij het volk, opdat (…) zij eerbied leren alle tijd 
dat zij leven in het land, en zij hun kinderen leren.’ (Deut 4,10; zie ook 14,23; 
17,19; 31,13) Wijzen vermeden extremen door geduldig overleg en zorgvuldige 
afweging. Het vormende ‘midden’ als betrouwbaar kompas was in de geschie-
denis van de spiritualiteit steeds object van reflectie en bron van inspiratie, zij 
het dat in de moderne tijd het gemeenschapskarakter naar de achtergrond werd 
gedrukt. Het individu werd met het wikken en wegen belast.

Het vierde handvat: Gods bestemming onderkennen. De bijbelse tradities 
drukten deze ‘bestemming’ uit met het woord ‘gaaf’: gaaf tot uitbloei komen 
in Gods ogen. Het sterke punt van ‘gaafheid’ is haar vermogen tot integratie: 
oorspronkelijke integriteit én uiteindelijke voltooiing, groei én overgave, toeleg 
én argeloosheid. Het moment van onderscheiding bestaat erin, dat deze aan 
de persoon zelf wordt voltrokken: ikzelf ga de smeltkroes van de levens-
ervaring in, opdat mijn ‘gaafheid’ er steeds ‘gaver’ uit kan komen. Verschil-
lende onderscheidingen grijpen hier in elkaar: de confrontatie tussen de die-
pere waarheid van mijn wezen en mijn feitelijke gedrag, het zogenaamde 
‘toetsen’; het doorzien van mijn oppervlakkige voorkant en mijn verborgen 
schaduwzijden, wat ‘peilen’ wordt genoemd; het verkennen, verleggen en uit-
proberen van mijn grenzen, wat ‘beproeving’ heet; het losweken van mijn 
ware wezen uit de platte feitelijkheid, wat een proces van ‘uitzuivering’ is.  
In de geschiedenis van de spiritualiteit heeft men er zich niet aflatend op 
toegelegd Gods volmaaktheid te onderscheiden via processen van toetsing, 
peiling, beproeving en loutering. Dit gebeurde steeds in het spanningsveld 
van de beginsituatie (geschapen naar Gods beeld) en de eindsituatie (de vol-
komen gelijkenis met God).

Gaan horen
Het proces van onderscheiding is niet resultaatgericht: eindelijk weet ik dan 
wie ik ben, waarvoor ik moet kiezen, wat mijn bestemming is. Onderscheiding 
is procesgericht: zij beoogt mij een ‘zintuig’ te geven, dat naar zijn kern het 
vermogen tot ‘luisteren’ is. Ook op dit punt ging Elia ons voor. Aanknopings-
punt is de zinsnede: ‘Nu was het, toen Elia hoorde, …’ Wat hier terloops 
gezegd wordt, is de kern van Elia’s Godsontmoeting: zijn ‘horen’ werd één met 
de ‘stem in stilte gebeukt’. 
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Hoe verloopt dit ‘horen’?
Horen begint in de twee oorschelpen aan weerszijden van ons hoofd. Dit is 

de buitenste schil van ons horen. Via de oorschelpen komt het geluid in de 
uit- en inwendige gehoorgang, gescheiden door het trommelvlies dat tot trillen 
wordt gebracht. Als het wonder van dit eerste ‘horen’ is geschied, horen we 
geluiden. Wanneer onze oren niets anders horen dan dit, gaat het profeten-
woord in vervulling: ‘Zij hebben oren, maar horen niet.’ (Jes 6,10; Mt 12,15) 

Het gehoorde wil bij mij binnenkomen: waar ik hoor hoe iemand eraan toe 
is, wat hem beweegt, wie hij is. Waar word ik bewogen door hem en beweeg 
ik van binnenuit mee met hem? Om dit ‘horen’ bidt Salomo als hij een konink-
lijke wens mag doen: geef mij een ‘horend hart’ (1 Kon 3,9). Dit is het luiste-
rende oor, waar de ander mijn hart raakt en er werkelijk toe doet. 

Maar ‘horend’ laat ik het gehoorde nog dieper bij mij toe. Hoe kan dat? Dat 
kan omdat het ‘horende hart’ in onmiddellijke verbinding staat met ons doen 
en laten. Wat wij horen, verstaan wij met ons gedrag, met onze dagelijkse 
levenspraktijk. Wat wij doen is de klankkast van ons horen: ‘Al wat Wezer 
gesproken heeft, doen wij en horen wij.’ (Ex 24,7) Op een fundamenteel niveau 
horen wij met ons ‘doen’. Wat we horen hecht zich in de diepte van het hart 
naarmate het vlees en bloed wordt in ons ‘doen’. 

Maar het gehoorde wil nog dieper naar binnen. Het zoekt de ruimte van 
het behoedzame gedenken. Zoals bij Maria, die alles bewaarde in haar hart. 
Hier wordt het gehoorde omgedragen in pure ontvankelijkheid, zonder bemees-
terende intenties. Omzichtige waarneming op grond van intense betrokken-
heid. Innerlijke verbondenheid in wederkerig gedenken. Elkaar in het hart 
dragen. De meest innerlijke diepte van dit horen is de schroom. Hier is het 
horen op zijn dunst, zo dun dat het geen enkele weerstand meer biedt aan de 
stille aanspraak van Wezer. Het allerdunste vlies van ons wezen, dat niet eens 
dun meer is, en zelfs geen vlies meer, maar pure blootheid. Dit is het zenuw-
centrum van de ontvankelijke verinnerlijking. 

Toni Zenz, De bidder, brons, 1979, Sint-Godelieveabdij, 
Brugge. 
De kunstenaar heeft de bidder afgebeeld in zittende 
houding, de knieën wijd uit elkaar, de beide handen aan de 
mond: het gebaar van iemand die roept. Opvallend zijn zijn 
ogen: het lijkt wel alsof die in de leegte staren, alsof de blik 
toch naar binnen is gericht. Even opvallend zijn de grote 
oren. Alsof bidden niet alleen roepen is met mond en hart, 
maar ook het oor bereid hebben tot luisteren, om ook maar 
het geringste signaal op te vangen. Is de bidder klaar om te 
ontvangen? Daarop zou de geopende schoot kunnen wijzen. 
Hoeveel dynamiek de kunstenaar ook tot uitdrukking brengt, 
het beeld is roerloos. Alsof de bidder verstild is in deze 
houding.



20

d
e
 k

o
v

e
l

Hier, in het diepste duister van het ‘horen’, wordt de profeet geboren, de 
knecht van Wezer, die slechts dit ene verzucht: ‘Hier mij’ (ps 40,8). Dit is het 
‘horen’ van de profeet Elia. Het staat er dan ook absoluut: ‘Nu was het, toen 
Elia hoorde,…’ Eén en al oor geworden voor zijn Meester, hulde hij zijn gelaat 
in zijn mantel, om de aanspraak van zijn Meester volkomen in zich op te 
nemen. En zo werd hij groot in de crisis.
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