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Over volharding en geduld 

Wie weet doet het goed om even stil te staan bij de waarde van volharding en 

geduld, d.i. bij de kunst van het volhouden. Irritant natuurlijk. U mag deze 

negende Zondagsbrief nu ook wegleggen. Even verfrommelen kan ook goed 

doen, dan kan je je ongeduld en frustratie even kwijt. Bij grotere nood kan ook 

de Steenwijker Courant nog een extra goede dienst bewijzen. Iets in elkaar 

frommelen is beter voor de sfeer in huis dan het schoppen van de kat. Ach, ik 

scherts maar wat. 

Veel mensen staan te trappelen, te snakken en te popelen dat het leven weer 

op gang komt. Allemaal verlangen ofwel naar het ineens zo kostbare gewone 

leven met haar bedrijvigheid of juist naar een ander en beter leven en 



samenleven. Allemaal verlangen naar normaal, een ander normaal of een 

nieuw normaal of een helemaal ander normaal. Allemaal dromen en 

verlangens die wakker zijn geworden in deze lange weken. Alstublieft, als dat 

zou kunnen!  

En er is nu een begin van versoepeling, de een wordt daar angstig van, de 

ander gaat het niet snel genoeg. We komen onszelf tegen in hoe we omgaan 

met angst en onzekerheid, met veiligheid en risico’s, met verantwoordelijkheid 

en zorgvuldigheid en inderdaad met zoiets als geduld en volharding. We 

kunnen hoog springen en laag springen, dit is een tijd waar we met elkaar 

doorheen moeten. Voor een aantal mensen is dit ook zonder twijfel een hard 

gelag, soms zelfs een drama. We worden op onze volharding aangesproken. 

Nog even volhouden, de tanden op elkaar. Het is als een zwangerschap. Het 

duurt en duurt en soms valt dat ook zwaar. Nog zoveel weken. Niet voor niets 

luiden we hier nu al negen keer elke week de klok. We tellen de weken van 

quarantaine. In de evangelielezing van zondag a.s. zegt Jezus iets (Johannes 16, 

21) over dat zuchten. Hij reikt het beeld aan van een zwangere vrouw die het 

zwaar heef. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet 

meer, omdat ze blij is dat een mens ter wereld is gekomen. Geduld, de tanden 

op elkaar en rustig blijven ademhalen in het vertrouwen dat er ook weer 

andere tijd komt en dat die ook nog iets goeds kan brengen. De eerste tekenen 

dienen zich aan, en de rhododendron bloeit. Hou het hoofd omhoog, geduld en 

goede moed. 

 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 16,16-24. Een afscheidswoord van 

Jezus voor zijn leerlingen die zich zullen moeten gaan instellen op een 

geestelijke band met Jezus, op een andere verbondenheid. Het zal nooit meer 

zijn zoals het was. Dat geeft spanning en onzekerheid, maar we mogen 

beseffen dat ook onze droefheid weer in vreugde kan veranderen. Daar op 

vertrouwen helpt om niet (voorgoed) bij de pakken neer te gaan zitten. 
 

Moment van stilte Voor alle kinderen, hun ouders en verzorgers, directie en 

personeel van de basisscholen die deze week weer mochten beginnen. Nu alles 

anders is en toch hetzelfde. Omeen flinke dosis vertrouwen en een sprankje 

humor voor dit nieuwe begin van leven en samenleven. 
 

De internetviering van de ADS is vanaf zondagmorgen 10.00 uur op ieder 

moment te bekijken op : www.doopsgezind.nl  

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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