
Fonteinkerk, 31 december 2020 
 
ZingenL Psalm 90 : 1, 6, 8 
Gebed 
Lezing: Genesis 8:15-22 
 
Overdenking 
“We zien je praten, maar we horen je niet! Er gaat iets mis: je bent bevroren! Je moet met je 
laptop dichter bij de meterkast gaan zitten! Zet je microfoon nou eens open!” Voor insiders 
zal het duidelijk zijn: ik ben aan het video-vergaderen. Dat was in het afgelopen crisisjaar een 
van de veranderingen waaraan we moesten wennen. Samenkomen mocht niet meer, en dus 
moest er via het beeldscherm worden vergaderd om de continuïteit nog enigszins te kunnen 
waarborgen. Daar kregen we als kerken mee te maken, maar ook in het onderwijs en op het 
werk gingen de contacten meer en meer via de computer. 
 
Zelf werd ik er doodmoe van. In de krant van vandaag vond ik daar een wetenschappelijke 
verklaring voor: “We vinden onlinevergaderen zo vermoeiend omdat we geen oogcontact 
kunnen maken. Als ik in jouw ogen kijk, krijg ik direct enorm veel informatie. Ben je blij? 
Snap je het nog? Ben je er nog bij? Nu moet ik door de camera’s heen jouw lichaamshouding 
en je intonatie interpreteren, terwijl de beelden ook vaak nog vertraagd worden door de 
verbinding. Daar word je ontzettend moe van.”  
 
Ontzettend moe: misschien zijn we dat allemáál wel, aan het einde van dit bizarre jaar. Moe 
van al die coronamaatregelen die ons bestaan ontregelen, en die ook telkens weer veranderen. 
Moe van alles wat anders moet en waar we ons aan moeten aanpassen. Moe van alle onzeker-
heid, en van het gegeven dat je heel goed moet nadenken over alles wat je doet en wilt gaan 
doen. Moe van het piekeren over de vraag: “Komt dit ooit nog goed, en wanneer en hoe dan?”  
Een crisis maakt alles onzeker; we weten niet meer waar we aan toe zijn. We worden bang om 
ziek te worden, of onze baan kwijt te raken, of onze manier van leven op te moeten geven. En 
van dat bang zijn worden we óók weer moe! Een crisis ondermijnt onze zekerheden en ons 
vertrouwen, en dan voelen we ons kwetsbaarder dan ooit. Maar dat willen we helemaal niet: 
kwetsbaar zijn! Beter gezegd: we zijn kwetsbaar, maar dat willen we niet weten, daar willen 
we niet mee geconfronteerd worden! 
 
Wat houdt een mens in een crisis overeind? Ik heb zelf de troost ontdekt van de “dingen die 
gewoon doorgaan”. Elke ontmoeting, elke bijeenkomst, elke vergadering die doorging: 
geweldig! Al die kerkdiensten die doorgingen (wel in de beperkte onlinevorm, maar toch!): 
heerlijk! Ik ben als predikant van deze kerk gezegend met een daadkrachtig en creatief mode-
ramen dat onder alle omstandigheden dóórgaat. Bij elke nieuwe overheidsbeslissing stropen 
zij de mouwen op om mogelijk te maken wat nog mogelijk is. Fantastisch! Ik ken diverse 
collega’s die in deze crisis alle energie en creativiteit helemaal uit zichzelf moeten halen, en 
die daar ontzettend moe van worden! Mensen om je heen die het niet opgeven, die mogelijk-
heden blijven zien, die doorgaan met het leven: troostend en bemoedigend! 
 
We lazen uit Genesis een stukje uit het verhaal van de zondvloed. Die grote vloed: dàt was 
nog eens een crisis! Dat kan onze eigen problemen misschien wat relativeren: er zijn altijd 
periodes geweest waarin de ellende veel groter was dan de ellende van vandaag, en er zijn ook 
in de problemen van vandaag mensen om ons heen die veel grotere zorgen hebben dan die 
van ons. Het is goed om je eigen moeiten zo nu en dan te relativeren. Maar dat mag je pas 
doen nadat je eerst je eigen zwarigheden hebt erkend. Je mag, en je moet wel éérlijk blijven. 



Anderen hebben het vast zwaarder dan jij, maar dat is geen reden om je eigen pijn en moeite 
onderuit te halen of weg te wuiven. 
 
De zondvloed: dat was een crisis zonder weerga. Het bestaan was ondersteboven gekeerd; alle 
zekerheden waren verdwenen. En dan lijkt God te beseffen dat Hij de mensen toch enige 
vastigheid, enige zekerheid moet gunnen. De mens moet kunnen rekenen op dingen die altijd 
dóórgaan. In Genesis 8 belooft God 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 de meest eenvoudige en fundamentele natuur-
verschijnselen als zomer en winter, is de eindeloze en trouwe opeenvolging van dag en 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. De dingen die trouw en 
geduldig dóórgaan: het is een herinnering aan de trouw en de liefde van God. 
 
Misschien zouden vele mensen het liefst het afgelopen jaar willen schrappen uit hun herinne-
ring. Dat moeizame crisisjaar: weg ermee! We maken in 2021 gewoon een nieuwe start! Toch 
valt er wat voor te zeggen om het in gedachten nog eens na te lopen. Welke ontmoetingen, 
welke bijeenkomsten gingen door en hebben mij bemoedigd? Welke mensen waren trouw in 
mijn nabijheid, zodat het leven draaglijk bleef? Welke muziek, welke gedichten, welke mooie 
herinneringen bleven mijn metgezel en liepen de weg aan mijn zijde? De dingen die trouw en 
vaak onopvallend dóór zijn gegaan: heb ik ze gezien, heb ik ze ontvangen? En durf ik ze dan 
te benoemen als verwijzingen naar de onophoudelijke trouw en liefde van God? 
Maar dan kunnen we ook in vertrouwen vooruitkijken! Ook in 2021 zullen ze er zijn: de lieve, 
trouwe, hartverwarmende mensen en dingen die blijven en doorgaan. De liefdevolle trouw 
van God aan mens en schepping. Dat gaat langer mee dan een crisis! 
 
Zingen: Purcell: Now that the sun hath veiled his light 
Nu de zon zijn licht versluieren laat, 
En de wereld welterusten wenst, 
Vertrouw ik mijn lichaam toe 
Aan het zachte bed. 
Maar waar zal mijn ziel rusten? 
 
Goede, goede God, toch in uw armen! 
Waar anders vind ik zulke zoete zekerheid? 
Dus kom tot rust, mijn ziel! 
En prijs al zingend de genade 
Die jouw dagen verlengt. 
Halleluja! 
 
Gebed 
Zingen: Gezang 240 : 1, 2, 4, 6 
 
Heenzending en zegen 
 


