
Zondag 7 maart, tiende zondag van het 2021, derde zondag van de veertigdagen 

tijd.  

Net als een jaar geleden zou ds. Peter Hendriks op deze zondag voorganger zijn in 

onze Kapel. Iedereen die er bij was herinnert zich hoe de eerste donkere wolken 

van de  pandemie zich aandienden en er werd besloten elkaar bij het verlaten van 

de Kapel wat op afstand te groeten en geen hand te geven. De week erna was er de 

eerste persconferentie van de regering. 

 

Nu zijn we een jaar verder en zal er vanwege de pandemie in het geheel geen dienst 

zijn in de Kapel. Zo jammer, want je geloof kan veel voor je betekenen in zo’n 

moeilijke periode. Trouwens, het kan ook veel vragen oproepen.  

Over de betekenis van geloven in het leven van alle dag 

verscheen enkele jaren geleden bij Boekencentrum het boek 

Tegels en Screensavers, geschreven door Peter Hendriks en 

verkrijgbaar via www.7plus1.nl. Met wekelijkse teksten en 

verhalen bij de meest uiteenlopende geloofsvragen en 

ervaringen. Zoals op deze tegel bij de tiende zondag van het 

jaar, onder verwijzing naar Romeinen 8 vers 20:  Want de 

schepping is ten prooi aan zinloosheid…. Peter Hendriks schrijft dan: 
 

Het kan soms vreemd gaan. Denk je aan een goede vriendin, staat ze opeens voor 

je. Maak je je zorgen om iemand, belt hij of zij je precies op dat moment op. Miste 

je je trein, ontmoet je in de volgende iemand die je al tijden had willen spreken. 

Wie kent het niet, zo’n toeval. En wie kent het niet, het gevoel dat het kennelijk zo 

“moest” zijn. Dat er “iets” achter zit. Een “iets” dat het heeft geregeld dat het je 

toevalt. Het moet toch eigenlijk ook wel. Hoe zouden we hier anders kunnen zijn? 

 

Maar precies het omgekeerde kan natuurlijk ook. Dat er dingen gebeuren die nooit 

hadden moeten gebeuren. Dat alles precies verkeerd gaat, en de afloop fataal. Een 

verschrikkelijk ongeluk. Een hele nare samenloop van omstandigheden. 

“Waarom?” Dat is dan de grote vraag. “Waarom moest dit zo gaan?” Wie durft 

op zulke vragen antwoord te geven? Of is er op die vraag geen antwoord en 

gebeuren de dingen gewoon zoals ze gebeuren? 

 

Het zijn vragen die, eeuw in eeuw uit, ook in de Bijbel gesteld worden. Paulus 

schrijft in zijn brieven, dat je in ieder geval niet overal God achter moet zoeken. Er 

is in de schepping van God heel veel, dat wel gebeurt, maar waar God geen wil 

mee heeft. Dat is juist het probleem. Er gebeurt te veel dat volledig zinloos is. 

Jammer is dat, zonde. Zo was het niet bedoeld.  

http://www.7plus1.nl/


Geloven is geloven in de toekomst van God, dat het anders kan worden en anders 

zal worden. Dat er een nieuw begin zal zijn voor mensen. En dat alles wat er nu is, 

en wat er nu gebeurt, daarin uiteindelijk een plek zal vinden. De mooie dingen die 

je “toevallen”, maar ook al het verschrikkelijke dat je overkomen kan. Bij God kun 

je de kracht vinden het aan te kunnen, en de hoop dat er uitkomst zal zijn. Je mag 

erop vertrouwen tot voorbij de verste grens, en voorbij de grootste leegte achter 

een vraag met waarom.  
 

 


