
Overweging 
 
Ik heb de telefoon aan mijn oor, terwijl ik naar een afspraak loop. 
Ik ben aan de late kant. Ik probeer me te haasten. En nu word ik ook nog 
gebeld door iemand die iets met me wil regelen en iets van me verwacht.  
Al bellend loop ik langs een vriendin, die ik al maanden niet heb gesproken. Ik 
zie haar pas in het voorbij gaan. Terwijl ik haar passeer kan ik alleen nog naar 
haar zwaaien. Een gemiste kans. 
Ik gebaar dat ik nu druk ben met bellen. Geen tijd! 
Niks aan te doen. Ik voel me er bijna wanhopig onder. 
 
Psycholoog Tony Crabbe ( schrijver van het boek “Nooit meer te druk”) 
noemt zulke momenten ‘vlindermomenten’. 
Toevallige gelukkige momenten, die zomaar ontstaan op je dag,  
als je er ten minste de aandacht voor hebt, om ze daadwerkelijk waar te 
nemen. Ze komen op onvoorspelbare momenten langs gevlogen.  
Als je even niet op let, zijn ze al weer weg en heb je ze gemist. 
Net als een vlinder. Net zo vluchtig. 
Het zijn precies zulke momenten, die je over het hoofd ziet, als je  
druk-druk-druk bent. Volledig in beslag genomen door de verplichtingen en de 
routine van de dag. 
 
Het zijn juist deze vlindermomenten, die het leven de moeite waard maken. 
Die het leven verrijken. Ze zijn overal te vinden.  
Een kennis die je vraagt voor een wandeling, een vriend, die een praatje wil 
maken, de gezellige maaltijd met je gezin.  
Een onverwachts mooi gesprek met een onbekende op straat.  
Een toevallige zonnestraal op een druilerige grijze dag. Een vrolijk nummer dat 
op de radio wordt gedraaid. Je dochter, die graag een spelletje met je wil 
spelen. Echt genieten van een lekker klaar gemaakt broodje.  
Iedere dag kent wel een zo’n vlinder. Je moet ze alleen wel opmerken. 
Daar ligt nou net het probleem. Hoe meer je in de drukke modus zit, hoe 
sneller dit soort vlinders aan je voorbij vliegen. 
Tijdens het eten zit je met een mailtje in je hoofd, waar je nog op wilt 
antwoorden. Als je met je hoofd  in de to-do stand zit, of zoals mensen soms 
zeggen, als je “aan” staat, heb je voor dit soort momenten geen aandacht en 
tijd. 
Dan mis ik daardoor toevallige leuke dingen in het leven. 
 
 



 
In de bijbellezing horen we hoe Jezus zijn vrienden adviseert om rust te nemen. 
Ze hadden hard gewerkt en in een aantal dorpen over Jezus verteld.  
Jezus wilde zijn vrienden nu mee nemen naar een rustige plek. Ze gingen 
erheen met de boot, maar eenmaal daar aangekomen, bleek er weinig rust te 
zijn. Nee, het was er juist druk.  
Dat gevoel kent u misschien ook wel.  
Je komt door alle drukte niet toe aan afzondering en rust. 
Maar tegelijkertijd voel je dat je wel behoefte hebt aan rust. 
 
Dat even luieren- dat kan zo lekker zijn, maar vreemd genoeg krijgen we het 
zelden voor elkaar. Terwijl gas terug nemen en niks doen, ook nog eens heel 
nuttig is. 
Daarmee brengen we onze gedachten letterlijk op andere gedachten. 
Hoe vaak kent je leven ontspannen momenten? 
Buiten de vakanties misschien niet zo vaak. Van de Nederlanders van 25-49 jaar 
oud, die ‘in het spitsuur van het leven’ zitten, heeft meer dan de helft 
regelmatig een opgejaagd gevoel.  
Bij een flinke groep mensen, is dat haastgevoel ook in het weekend aanwezig. 
Vooral vrouwen en hoger opgeleiden maken melding van deze gejaagdheid. 
Voor hen is het een zeldzame luxe dat ze ’s ochtends bij het wakker worden 
kunnen fantaseren over wat ze die dag eens zullen gaan doen. 
Jammer, want zulke momenten heb je juist nodig om dingen op een andere 
manier te kunnen zien. Naar het slaapkamerplafond staren, in de trein naar 
buiten staren, op de bank gaan zitten niksen: het lijkt misschien nutteloos,  
maar het is dé manier om nieuwe ideeën op te doen.  
 
God gaf ons de zondag, om op die dag rust in ons leven te brengen, om onze 
ziel te vullen met stilte, en gebed. Om je hart te vullen met dankbaarheid. 
Laten we daarom niet zo maar voorbij gaan aan die oproep van Jezus: 
Neem rust, kijk om je heen wat er gebeurt.  
Probeer daar in stilte iets mee te doen.  
Jezus zocht rust zodat Hij er daarna weer tegenaan kon. 
Wij hebben stilte nodig gewoon als mensen, om bij te komen, maar ook als  
Kinderen van God. Vanuit de stilte kunnen we nadenken over hoe God  ons 
inspireert en dan uitdelen van zijn liefde. En Zijn woorden waarmaken.. 
 
 
 
 


