
Fonteinkerk, 25 november 2018 

Lezingen: Genesis 8:15-22 en Mattheüs 24:29-39 

 

De herfst is al weer bijna voorbij, en we voelen dat de winter er aankomt. En natuurlijk doen 

we ieder jaar weer ons best om er iets van te maken, van die winter. Maar ik heb nog nooit 

iemand horen zeggen: “Fijn dat de winter weer in aantocht is.” Vrijwel zonder uitzondering 
zijn we allemaal blij als de voorjaarsbloemen hun kopjes weer boven de grond uitsteken, als 

de zon weer wat meer en warmer begint te schijnen, als we ’s avonds weer eens in onze tuin 

kunnen zitten, kortom: als we de winter weer achter de rug hebben. “Die winter is vergangen, 
ik zie des meien schijn; ik zie die bloemkens hangen, des is mijn hart verblijd,” zingt een oud 
Hollands lied. Als het voorjaar in aantocht is, bloeit niet alleen de natuur, maar bloeien ook de 

mensen weer op. In het Hooglied horen we een verliefde jongeman tegen zijn meisje zeggen: 

“Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is 
over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld…” Ook verliefde mensen houden van 
zon, warmte en bloemengeuren. “Wat is uw favoriete jaargetijde?” Op die vraag zal slechts 
een heel kleine minderheid antwoorden met: “Geef mij maar de winter.”  
 

De winter: die paar koude, natte maanden die veel mensen liever over zouden slaan. Dat geldt 

natuurlijk ook, en misschien nog wel sterker, voor de figuurlijke winters in ons leven. Ieder 

mens maakt weleens zo’n periode mee waarin hij kromgebogen loopt onder een sneeuwvracht 
van zorgen en problemen, of bevriest en verstart door angst en haat in het hart, of de bladeren 

van geluk en zorgeloosheid verliest door de stormen van het leven. Als een troosteloze, kale, 

dode boom, zo voelen we ons dan. De winterse tijden van ons bestaan: die proberen we te 

overleven en te overwinnen. Niemand verlangt ernaar. Geef ons de lente maar. 

 

Toch heeft de winter recht van bestaan, en ook reden van bestaan. In Psalm 74 zingt Asaf: 

“Zomer en winter, Gij hebt ze geformeerd.” Ook de winter maakt deel uit van Gods goede 

schepping. In Genesis 8 wordt de winter genoemd op een heel speciale plek: in Gods belofte 

aan Noach. God belooft dat Hij nooit meer de aarde zal vervloeken, nooit meer het leven met 

een zondvloed zal vernietigen. “Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en 

een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht, - nooit komt 

daar een einde aan.” Voortaan zijn zowel de zomer als de winter, zowel de dag als de nacht 
een verwijzing naar Gods belofte, een herinnering aan Gods trouw aan de mensen en zorg 

voor de schepping. Zolang de natuur haar natuurlijke gang gaat, zolang houdt God zijn 

verbond in stand, en werkt Hij aan de komst van zijn Koninkrijk. Dit is een verrassende 

ontdekking: óók de winter, de tijd van bevriezen en sterven, is een herinnering aan de trouw 

en de liefde van God. 

 

Wat betekent dit? Dat betekent in elk geval dat er over de winter altijd óók positieve dingen 

gezegd mogen worden. Ik zou vandaag drie dingen willen noemen. In de eerste plaats is de 

winter onmisbaar voor de groei van onze dankbaarheid. Vergelijk het eens met ziekte en 

gezondheid. Op welke momenten ben je blij dat je gezond bent, besef je de wáárde van je 

gezondheid? Meestal zijn dat de momenten waarop je net iets van ziekte hebt gezien, in je 

eigen lijf of in het leven van anderen. Zonder ziekte zou je de ongelofelijke waarde van 

gezondheid nooit werkelijk kunnen inzien. Juist het contrast maakt dingen duidelijk. Als er 

alléén maar voorjaar was, zouden we er nooit blij mee kunnen zijn. Juist omdat we weet 

hebben van de kou en doodsheid van de winter, kunnen we dankbaarheid voelen voor het 

warme, hoopvolle voorjaar. Juist vanwege het contrast is de winter onmisbaar voor de groei 

van onze dankbaarheid. 



In de tweede plaats kan de winter ons helpen om meer zicht te krijgen op onszelf. Wat gebeurt 

er met ons in die wintertijd vol korte, grijze dagen en lange, donkere nachten? Laten we ons 

meeslepen, worden we er zelf donker en somber van? Veel mensen zijn daartoe geneigd, en 

worden een beetje somber van de kou en het gebrek aan zonlicht. Ik heb er zelf ook last van. 

Maar anderen gaan op zoek naar het licht van de zomer in hun hart, proberen de warmte vast 

te houden, proberen iets van warmte uit te stralen! Soms laat de doodsheid van de winter ons 

stilstaan bij onze eigen sterfelijkheid. Wat doen we dan? Proberen we uit alle macht dat besef 

van onze eigen naderende dood uit ons hoofd te verdringen, omdat we er bang voor zijn? Of 

durven we onze beperkte tijd van leven eerlijk onder ogen te zien, durven we het aan om na te 

denken over ons doel in dit leven, over onze bestemming? En wat gebeurt er met ons als de 

feestdagen hun licht brengen in de donkere winter? Sluiten we ons boos en teleurgesteld 

ervoor af, of blijven we koud en onverschillig, of voelen we ons zó rijk met dat licht, dat we 

ervan willen uitdelen aan anderen? De kou van de winter drijft ons naar binnen, naar de 

binnenkamer van ons huis, en daarmee ook naar de binnenkamer van ons hart. Dan krijgen we 

de kans om te ontdekken wie we zijn. En dat kan pijnlijk zijn. Als we ontdekken wat er leeft 

op de bodem van ons hart, dan schrikken we, dan schamen we ons. Maar alleen als je jezelf 

hebt leren kennen, kun je begrijpen wat het betekent dat God jou aanvaardt, kun je gaan leren 

om vrede te sluiten met jezelf. We zullen een keer moeten ophouden met het eindeloze ver-

beteren van onszelf, en het vergelijken van onszelf met anderen; dat geeft immers alleen maar 

onvrede. We zullen een keer vrede moeten sluiten met onszelf.  Dán kun je ook gaan groeien.  

Zoals de stilte van de winter nodig is, vóórdat de groei en bloei van het voorjaar aanbreken, zo 

hebben mensen de stilte van de bezinning nodig, als voorwaarde om tot geestelijke groei te 

komen. De winter kan ons helpen om meer zicht te krijgen op onszelf. 

 

In de derde plaats leert de winter ons wachten en verwachten. De natuur is koud en stil 

geworden, er valt geen teken van leven meer te bespeuren. Alles wacht, tot in de lente het 

nieuwe leven weer begint. Soms voelt dat aan als een lijdzaam, moedeloos wachten, soms als 

een gespannen en reikhalzend verwachten. Naarmate het voorjaar dichterbij komt, neemt het 

verwachten toe. Het doet denken aan de adventstijd, de tijd waarin we in onze kerken wachten 

op de geboorte van Jezus, met spanning de komst van het Licht verwachten. In het donker leer 

je hoe je moet wachten op het licht, in de kou en de doodsheid leer je hoe je moet wachten op 

het leven. Donkere tijden zijn zwaar, soms veel te zwaar, maar ze leren ons hoe je als mens de 

hoop kunt blijven vasthouden, hoe je kunt wachten op betere tijden, op de komst van het licht 

en de warmte. De winter leert ons wachten en verwachten.  

 

Uit het evangelie hoorden we woorden van Jezus over het einde der tijden. Het zijn woorden 

die in eerste instantie dreigend, donker, winters op ons over zouden kunnen komen. Soms zijn 

deze woorden ook misbruikt om er mensen bang mee te maken. Terwijl deze woorden juist 

een hoopvol perspectief proberen te bieden: al het geweld van deze wereld is voorbestemd om 

te verdwijnen, en dan zal een heel nieuwe wereld van vrede en rechtvaardigheid aanbreken. 

Jezus’ woorden over de eindtijd sluiten aan bij ons besef dat alles voorbijgaat: eens zal deze 
hele wereld, deze geschiedenis voorbij zijn. Dan zal de Mensenzoon, de Messias terugkeren, 

op de wolken van de hemel, en dan zal alles recht worden gezet, dan zullen alle schepselen 

eindelijk tot hun recht komen in het Koninkrijk van God.  

 

De woorden van Jezus raken het diep- menselijke verlangen naar een wereld zonder angst, 

pijn en dood, een wereld van vrede tussen alle mensen en schepselen. Een wereld die een 

einde maakt aan alle verdriet van het voorbijgaan, omdat zelfs het voorbijgaan voorbij zal 

zijn. Die nieuwe wereld is in aantocht, zegt Jezus, maar niemand kent het tijdstip. Daarom 

moeten mensen alert, waakzaam zijn. Zomaar opeens kan er een vonk van Gods nabijheid, 



een glimp van die nieuwe wereld oplichten. En daarnaast hebben de mensen uithoudings-

vermogen nodig, de moed (soms der wanhoop) om door te gaan met leven, met zorgen voor 

jezelf en voor elkaar, met het bestaan zoals het nu eenmaal is. Jezus spreekt over “stand-

houden tot het einde”. “Houd vol,” lijkt Hij te zeggen, “want er zijn andere tijden, er is een 
andere wereld in aantocht.” 

 

Misschien is dat vandaag onze voornaamste opdracht: in de winterse kou van deze wereldtijd, 

in het donker van ons leven overeind blijven in de verwachting van iets nieuws.  


