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Overweging 
Elia, die grote profeet. Zojuist heeft hij nog de hele afgodendienst uitgeroeid. Maar nu? Wat 
dóe je, als je het niet meer ziet zitten? In ons verhaal vinden we Elia in de woestijn, in grote 
eenzaamheid en ontreddering: ‘het wordt me teveel, laat mij maar sterven’. 
 
En dan slaapt hij en tot twee keer toe is er eten en drinken. Iemand heeft naar hem 
omgezien. Hij kan weer op pad.  
In dat eten en drinken en in dat omzien naar, is iets groots gebeurd. Er is een verbinding 
gemaakt tussen God en Elia, tussen hemel en aarde. Waardoor Elia méér dan gesterkt is. Hij 
is nog steeds in de woestijn, maar hij kan het nu voor lange tijd volhouden. Veertig dagen en 
nachten. Het getal veertig staat symbool voor voorbereiding en verwachting.  
 
Die verbinding tussen hemel en aarde vind ik prachtig uitgebeeld in het beeld van de 
hemelladder. Hij staat afgedrukt op de voorkant van de liturgie. Het beeld is gemaakt door 
Jos Verschaeren en staat in de Frans en Hilde Hof. Als je bij de hemelladder gaat kijken, dan 
kijk je als vanzelf omhoog. Alsof het beeld mijn verlangen naar het hogere uitbeeld, met die 
kleine traptreetjes, steeds maar hoger.  
 
Die verbinding tussen hemel en aarde is ook wat Jezus ons aanreikt. Jezus zegt: ‘ik ben het 
brood uit de hemel’. Dat is spirituele taal, de taal van ons hart. Waar spreekt het ons op aan? 
Op verlangen naar het hogere? Op overgave aan iets groters? Naar iemand die omziet naar 
je honger? 
 
Jezus zegt dit tegen de mensen van zijn tijd, die meer geloofden in een God van vergelding 
dan in een God van liefde. Het godsbeeld in het hart van het volk was een angstig beeld. 
Jezus komt hier met zíjn godsbeeld, iets nieuws: de Vader.  
En hij nodigt ons uit om dat levensbrood te eten, om hèm te eten. Zodat we verder kunnen 
kijken. Hij wil ons een besef geven dat er een niet-zichtbare kracht in het universum huist die 
ons ziet en een plek heeft gegeven.  
Jezus verwijst ons door naar díe kracht, die hij de Vader noemt.  
 
Hoe doen we dat, ons open stellen voor die kracht, voor die verbinding, hoe eten we hem?  
We zagen bij Elia dat dat eigenlijk begint met opgeven! Hij erkent zijn totale ontreddering: 
‘het wordt me teveel, laat mij maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn voorvaders’ en 
dan? Dan valt hij in slaap. Ik vind dat zo bijzonder: mèt dat hij uitspreekt en erkent hoe 
zwaar en moeilijk het is, dán komt de rust en kan hij slapen.  
 
De boeddhistische leraar Cuong Lu overkomt dit ook. Na een lange zoektocht via 
kloosterleven en weer uittreden en almaar oefenen om een beter mens te worden, gaf hij 
het op. Hij zegt: ik voelde me zo hopeloos dat ik dat streven losliet ….en hij ging slapen.  
En juist toen werd hij midden in de nacht wakker en had hij voor het eerst van zijn leven 
contact met rust.  
 
Elia en Cuong Lu: beiden gaven het op. En toen kwam de verbinding, met het hogere, met 
essentie. En beiden konden daarna op een nieuwe, gesterkte manier verder. Elia ging na de 



woestijnreis zijn opvolger Elisa toerusten en ontfermde zich over hem. En Cuong Lu ging 
meditatielessen geven in de gevangenis. En moordenaars en dealers voelde bij hem 
gelijkwaardigheid, door hem durfden ze contact te maken met hun eigen pijn.  
 
Het lijkt èn èn: er wordt naar ons omgezien èn wij kunnen daardoor naar een ander omzien. 
We hebben elkaar nodig. Iets van dat zien we ook bij het beeld van de hemelladder. Bekijk je 
het beeld van een afstand, dan valt het precies tussen de torens van de binnenstad. De 
kunstenaar heeft dat met opzet gedaan. Alsof het beeld wil zeggen: we hebben elkaar nodig.  
Elkaar en het hogere. Is dat niet wat ‘communio’ wil zeggen? Het brood van het leven van 
elkaar ontvangen en aan elkaar uitreiken? Dan ervaren we iets dat groter is dan onszelf, 
misschien ervaren we dan wel de Vader. Het God tussen de mensen.  
We bidden toch ook het ‘Onze Vader’ en niet ‘mijn vader’.  
Onze Vader die niet wil dat je sterft in die woestijn, maar dat je leeft! 
Dat je leeft en in het hier en nu betrokken aanwezig bent.  
 
 
 
 
 


