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Altijd waken is ondoenlijk. Een mens heeft zijn slaap, zijn rust nodig. Doe je dat niet, dan 
ondermijn je je gezondheid. We hebben de rust van de slaap nodig om weer op krachten te 
komen, om indrukken te ordenen en te verwerken. We rusten uit en worden toegerust voor 
een nieuwe dag. Zo gezien is de nachtrust creatief, zoals eten en bewegen dat ook zijn. Veel 
mensen hebben moeite met het ritme van dag en nacht. Er zijn er die de slaap niet kunnen 
vatten omdat ze piekeren en hun gedachten niet tot rust kunnen brengen. Sommigen zitten 
dan de halve nacht voor de TV om de tijd door te komen. Het uitgaan van jongelui in het 
weekend is veelal een nachtelijke aangelegenheid geworden.  
 
Er is een mooi spreekwoord dat luidt: “Wie de nacht niet eert, is de dag niet waard.”  
Hoe eren we de nacht? De nacht is de ruimte van de stilte. Je eert de nacht door de stilte te 
waarderen en die te laten doordringen in je lichaam en je ziel. Als het lichaam slaapt en rust, 
komt de ziel weer op kracht.  De monniken hebben de nacht altijd als heilig beschouwd: een 
tijd van rusten en zwijgen, van luisteren en waken, van uitzien naar het licht. Daaronder zit 
de gedachte dat de eigenlijke dag, de volheid van de tijd, nog moet komen. De nacht is voor 
hen heilig omdat de tijd gericht is op een vervulling die alleen God  kan geven. 
 
Voor ons huidige levensgevoel is dat vreemd. We hebben moeite met waken en wachten. 
Eigenlijk vinden we dat zonde van de tijd. Tijd wordt berekend: ‘Time is money’.  We plannen 
continu, steeds verder vooruit, alsof de dagen ook werkelijk zó zullen verlopen als ze in onze 
agenda’s staan. ‘We hollen achter de tijd aan alsof de dood ons op de hielen zit’, hoorde ik 
iemand zeggen… 
 
Jezus leert ons te leven met een perspectief, een vooruitzicht. Hij leert ons te leven naar een 
ontmoeting toe, de vervulling van een verwachting. Denk aan een toekomstige moeder die 
uitziet naar het kind dat nog verborgen in de schoot. Ze kan wachten tot het gezicht 
tevoorschijn komt en de ogen open gaan. Het is een wachten dat nu al vervulling geeft en 
vreugde schenkt. Jezus wijst ons op de ontmoeting met God als het perspectief van ons 
leven. Die ontmoeting werpt haar licht al vooruit en geeft richting aan onze dagen. We 
vangen er af en toe een glimp van op. Denk aan een ‘toevallige’ ontmoeting, een groet die 
we uitwisselen met een toevallige passant. Een anoniem, vlak gezicht klaart op en gaat 
stralen. Het gewone wordt bijzonder. Toewijding en aandacht zijn de houdingen waarmee 
we Gods toekomst al kunnen beleven. Als wij naar Hem uitzien en de tafel gereed hebben, 
komt Hij zelf naar ons toe. 
 
Han Akkermans, emeritus-pastoor 

 
 
 
 



 
NACHT 

 
De boompjes in de tuin staan in zichzelf getogen,  

de vogels slapen achter de rimpelige luikjes  
voor hun ogen. 

Ik ben de enige die wakker loopt in deze tuin. 
De sterren sluimeren en de wind is weg,  
alles keert slapend tot zichzelf – en toch 

is er meer samenhang dan als ze wakker zijn. 
Ik ben de enige die wakker is in deze tuin. 

 
M. Vasalis 
(1909-1998) 


