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Inleiding op het thema
Haast. Ging het twee weken geleden over geduld, vandaag is haast het centrale thema. De haas die uit het 
slakkenhuis opduikt op de voorzijde van de liturgie, zou een verbinding tussen de twee zondagen kunnen 
zijn: festina lente, haast je langzaam. Een Latijnse vertaling van een ouder Grieks adagium, dat door velen 
als motto of lijfspreuk werd gevoerd. 

Als we het over haast en geduld hebben, dan hebben we het over tijd en hoe wij mensen met tijd omgaan. 
Daarin is nogal wat verschoven in de laatste eeuw. We zijn minder gaan werken, maar hebben het drukker 
dan ooit. We genezen meer ziekten dan ooit, maar zijn de tijd kwijt die nodig is wanneer iemand 
ongeneeslijk ziek blijkt. De cure mag beter en sneller gaan, de tijd die met care gemoeid is, ontbreekt ons 
steeds meer. Ik heb meegemaakt dat ik in Afrika soms 6 uur lang op een busje zat te wachten, zonder me 
ook maar enigszins op te winden. En ik ken de grote ergernis wanneer een trein in Nederland enkele 
minuten te laat is. Hoe meer haast we hebben, hoe minder tijd. Als het om het klimaat gaat, lijkt daar geen 
speld tussen te krijgen. Als we geen ongelofelijke haast maken, vergaat de wereld. 

En toch staan we vandaag stil, lezen we oude woorden en zingen we nieuwere liederen. We staan stil rond 
een beetje brood en een beker wijn. Omdat we geloven dat daarmee de wereld gered kan worden. Omdat 
we hopen dat we zo de tijd kunnen onderbroken. Omdat we houden van hem die ons dit heeft voorgedaan.

Overweging
Lieve mensen van God, 

Natuurlijk hebben we haast! Zoveel mensen leven in armoede. Kinderarbeid, slavernij en mensenhandel 
zijn terug van nooit weg geweest. Wat het klimaat betreft is het vijf voor twaalf: oogsten mislukken door 
droogte of juist door natheid, hele dorpen spoelen weg door regen– en modderstromen. Kinderen worden 
seksueel misbruikt en geestelijk voor het leven verminkt. En op onze kusten spoelen mensen aan, spoelen 
mannen, vrouwen en kinderen aan die de overtocht niet hebben gered. Natuurlijk hebben we haast! En 
niet zo’n beetje ook: we hebben ongelofelijke haast! Er is haast bij het einde van dit donker. Er is haast bij 
het licht. 
Maar we roepen dat als kerk al een tijdje, laten we zeggen al zo’n kleine tweeduizend jaar. En die 
schreeuw, die uit de nood geboren wordt, die roep om haastige hulp — die is natuurlijk veel ouder dan de 
kerk. Zijt Gij God, kom mij helpen. God zijt Gij, kom helpen. (…) Jij, kom haastig mij helpen.
En  als je dat al zo lang roept, dan kan ‘haast’ onmogelijk nog een goede theologische strategie zijn. Dan is 
het zaak andere bronnen aan te boren, bronnen die helpen een hooggespannen verwachting vast en 
levend te houden, ook als die nog geen werkelijkheid wordt. In plaats van ‘haast’ hebben we dan wellicht 
veeleer woorden als ‘volharding’ en ‘hoop’ nodig: vaardigheden, deugden die een gemeenschap grondig 
moet oefenen als ze haar verwachtingen hoog gespannen wil houden. 
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Gaan we het nu stiekem toch over geduld hebben? Geen zorgen, het evangelie behoedt ons daarvoor. 
Want ook aan het begin van het evangelie volgens Markus worden de verwachtingen meteen hoog 
opgespannen. We horen hoe Jezus met zijn verkondiging begint: Dit was wat hij zei, staat er: ‘De tijd is 
aangebroken.’ Of volgens de Naardense vertaling van Pieter Oussoren: ‘Het momentum is vervuld.’ Het 
woord dat Markus daar gebruikt voor ‘tijd’, is het Griekse woordje kairos. En juist dat woord kan licht 
werpen op onze hoog gespannen verwachtingen. 

In de oude Griekse mythologie was Kairos de rebelse kleinzoon van Chronos. Chronos meet de tikkende, de 
voortdurende chronische tijd. Chronos is de tijd waarmee we onze dagen indelen en onze agenda’s 
bijhouden. Elk uur duurt even lang, hoe verschillend we de tijd ook beleven. Chronos staat voor universele, 
statische kwantitatieve tijd die zich aaneenrijgt in chronologie. Kairos is een compleet ander soort tijd. 
Kairos is het subjectieve, dynamische en kwalitatieve moment dat die chronische aaneenschakeling 
doorbreekt. Kairos heeft dus niets met het wegtikken van de tijd te maken en gaat ook niet met over duur 
en chronologie. 

Volgens de Duitse filosoof Martin Heidegger is kairos zoiets als de ‘volheid van een visionair ogenblik’, 
waarin verleden, heden en toekomst aanwezig zijn, als het ware zijn samengebald. Juist in de doorbreking 
van de chronologische tijd kan de waarheid oplichten. Of zoals Heidegger dat in zijn hermetische taal 
opschrijft: in het Kairos-moment licht de wezenlijke aard van onze existentie, van ons Da-sein op. En zo 
beschrijft Heidegger in navolging van Griekse filosofie het Kairos-moment als een breuk in de 
chronologische tijd, waarin nieuwe mogelijkheden zich openen.

Laat ik het anders proberen te zeggen. Als de barmhartige Samaritaan zich aan zijn ‘chronische’ afspraken 
had gehouden, dan had hij op zijn horloge gekeken en was hij evenals de Leviet en de priester aan de 
overkant voorbij gegaan. Maar hij koos voor de kairos, hij onderbrak dus zijn chronologie en in die keuze 
zien wij de wezenlijke aard van ons mens-zijn oplichten. 
Of nog weer anders: wat hebben we een hoop chronologische tijd verspeeld aan het kerkasiel. Maar we 
kozen voor de kairos en anderen zagen daarin eeuwigheid samengebald, humaniteit oplichten. 

De kairos is vervuld!
Dat zijn Jezus’ eerste woorden in het evangelie volgens Markus. En dat betekent dus niet dat we meer 
moeten doen in minder tijd. Jezus roept ons niet op tot haast en stress. Jezus roept ons eerder op tot een 
bepaalde ontvankelijkheid voor die andere tijd. We worden opgeroepen om kairos te ontwaren, kairos een 
kans te geven door de kieren van de chronos heen. Het evangelie roept ons op tot een onderbreking, een 
doorbreking van de chronos. 
Zo bezien is Jezus’ kairos-moment misschien wel eerder een oproep tot minder haast dan tot meer haast.  
We moeten stilstaan, onderbreken, ophouden met waar we zo vreselijk druk mee zijn. Vieren kan een 
manier zijn om op te houden en stil te gaan staan. Het werkwoord sabbat betekent ook precies dit: 
ophouden, onderbreken. Ruimte scheppen in de chronologie voor kairos-tijd. 

En zo kan het dan gebeuren dat je, nadenkend over haast, uitkomt bij de sabbat en dat ik gisteren 
afdwaalde in het prachtige essay van de joodse filosoof Heschel over de sabbat. Een ‘paleis in de tijd’ 
noemt Heschel hij de sabbat en hij citeert rabbijnse bronnen die de sabbat roemen als oorsprong en bron 
van de eeuwigheid. Eeuwigheid is in al deze gedachten over tijd dus geen eindeloos voortgaande 
chronologische tijd, maar een doorbraak van een toekomende tijd in het heden. Kairos. 

Chronos verslindt ons: we hebben steeds minder tijd, ze glipt ons uit de vingers. Kairos daarentegen is de 
aangename tijd, de tijd die ons geschonken is. Jezus spreekt over kairos, over de vervulde tijd. Waar Jezus 
is, wordt de tijd vervuld, vallen tijd en eeuwigheid samen. 
De aangename tijd, de tijd van genade, kan ik alleen beleven wanneer ik een gezond ritme heb, een ritme 
dat past bij wie ik wezenlijk ben. Als de mens in een gezond ritme leeft, dan leeft hij gezond, dan werkt de 
tijd helend en komt hij in aanraking met de tijd die hem geschonken is. Iedere tijd is anders, de wintertijd is 
anders dan de zomertijd, de tijd van de herfst of de tijd van de lente. Als we leven in het ritme van de tijd, 
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kunnen we misschien een antenne ontwikkelen voor de heilige tijd die ons geschonken wordt in een 
doorbreking van de voortgaande chronos. 

Haast zal ons niet helpen, hoe verlangend we ook uitzien naar het einde van de nacht. Heilzaam is de 
onderbreking van onze haast, zeker als die haast ook reist en vliegt, economisch concurrerend wil blijven. 
En ik denk dat de onderbreking zelfs heilzaam is voor de haast, die we maken om de wereld te redden. 
Omdat we in die onderbreking oog krijgen voor elkaar als beeld van God. Omdat we in die onderbreking 
leren om zorg te dragen voor de ander. Omdat we dankzij die onderbreking pas echt iets nieuws kunnen 
beginnen. Omdat we dankzij die onderbreking kunnen worden vernieuwd. 

De kairos is vervuld. 
Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws! 

Amen. 

Voorbeden
Eeuwige,

Strek uw handen naar ons, kom haastig, kom helpen.

Wij leven in een wereld die we haast niet meer aankunnen:
zoveel mensen in nood,  gevangen, gemarteld, op de vlucht, 
geen eten, zelfs niet voor hun kinderen.

Strek onze handen naar hen, kom haastig, kom helpen.

Wij leven in een wereld die we haast niet meer aankunnen:
Een maatschappij die steeds harder lijkt te worden,
mensen die elkaar uitschelden, beledigen of erger - om niets,
het is ieder voor zich en u voor ons allen.

Strek uw handen naar ons,
open onze harten voor elkaar,
leer ons geduld te hebben met elkaar
kom haastig, kom helpen.

Wij leven in een wereld die we aan het verwoesten zijn,
we putten de aarde uit,
exploiteren al het leven, mensen, dieren, planten,
roeien soorten uit, 
Dat kan, dat mag zo niet langer doorgaan,

Strek uw handen uit naar ons, kom haastig ons helpen.

We bidden voor wat er in ons hart leeft,
voor wat is toevertrouwd aan het voorbedenboek. …..

Strek uw handen uit, kom haastig, kom helpen,
wek in onze harten het kind dat wij verwachten.

Wij denken, hopen, weten, geloven: 
u bent een schoot van ontferming,
u zal onze voeten richten op de weg van de vrede.
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