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VOORWOORD 
 

‘Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: 
“Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ’s ochtends: 
“Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik 
van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?’ 
(Matteüs 16: 2-3) 
 

Het weer is misschien wel het grootste gespreksonderwerp in ons 
land. Op zich niet vreemd, want iedereen heeft er mee te maken. 
Ook is het een veilig onderwerp om het gesprek met iemand mee te 
beginnen. Over het weer van het moment of het weer dat verwacht 
wordt.  
 
In de Bijbel komt het weer ook geregeld aan bod. Soms als 
omstandigheid waar men op dat moment mee te maken had. Maar 
ook vaak als een teken. Het is mooi om daar over te lezen en van te 
leren. 
 
In het maandblad ‘Rondom de Kruiskerk’ gingen in 2022 de 
inleidingen over weer en weerverschijnselen in de Bijbel. Dit onder 
de titel ‘Altijd weer’. Op verzoek een bundeling van de bijdragen in 
dit boekje 
 
Matthijs Bootsma 
 
 
 
 
Dit is een uitgave van: 
Vrije Evangelische Gemeente Heerde 
p/a B. van Dijklaan 3 
8181 GA  Heerde 
secretaris@vegkruiskerkheerde.nl 
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Januari 2022 

Altijd weer: Zachte bries 

Er ging een grote, krachtige windvlaag 
voor de Heer uit, die de bergen spleet en 
de rotsen aan stukken sloeg, maar in die 
windvlaag bevond de Heer zich niet. Na 
de windvlaag kwam er een aardbeving, 
maar in die aardbeving bevond de Heer 
zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de 
Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 
(1 Koningen 19; 11-13) 
 

Hoe vaak gaat het als we iemand ontmoeten niet over het weer? Iets 

wat we nu eenmaal allemaal ondervinden en wat blijkbaar genoeg 

gespreksstof kan geven. Ook in de Bijbel komen we  

weersverschijnselen tegen. Vaak op een leerzame wijze. Onder de 

titel ‘Altijd weer’ zal daar dit jaar naar gekeken worden. 

 

Een zachte bries. Op een warme zomerdag kan die goed uitkomen. 

Even wat verkoeling als je buiten bent. Aan het werk of als je lekker 

aan het luieren bent in de tuin of op het strand. Niet een te harde 

wind waardoor je gezandstraald wordt, maar net dat briesje. Of als je 

in het bos loopt en de herfstblaadjes voor je ogen dansen boven het 

pad. Een klein wervelwindje wat in het fries zo mooi verwoord wordt 

met ‘twirre’. Je voelt en ziet het, een aangenaam iets. 

Wat is het dan bijzonder dat de Heer zich ook als een zachte bries 

aan ons wil laten voelen. Zoals Elia dat mocht voelen. Elia was op de 

vlucht voor koningin Izabel, de vrouw van Achab, nadat hij alle 

profeten van de afgod Baäl had laten doden. Maar ook was hij zijn 

taak als profeet zat na alle tegenwerking en al het ongeloof dat hij 

tegenkwam. Na een reis van 40 dagen en nachten was hij op de berg 
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Horeb gekomen en in een grot gekropen om te gaan slapen. En toen 

riep de Heer hem. Hij vroeg Elia wat hij daar deed. Elia deed zijn 

beklag bij de Heer. Maar in plaats van kwaad op Elia te worden deed 

de Heer iets mooiers. Hij riep Elia naar buiten om voor Hem te komen 

staan. En de Heer kwam voorbij. Eerst kwamen er vernietigende 

krachten: een grote, krachtige windvlaag. Een aardbeving. Vuur. 

Maar in dat alles bevond de Heer zicht niet. Bij al dit geweld bleef Elia 

veilig in de grot. Maar toen het gefluister van een zachte bries klonk 

sloeg Elia zijn mantel om zijn hoofd en kwam naar buiten. Waar de 

Heer opnieuw tot hem sprak en hem vertelde wat Elia moest doen. 

Wat mooi dat we mogen weten dat de Heer is als het gefluister van 

een zachte bries. Een bries die je kunt horen, voelen, die je aanraakt. 

En dat de Heer niet is in vernietigende krachten. Ook al denken we 

dat soms. Als levensstormen alles lijken te splijten. Als al je 

zekerheden wankelen door wat er met je en om je heen gebeurd. Als 

vuur van woede je denken vertroebeld. In dat alles is de Heer niet. 

Niet als oorzaak! Waar Hij wel is?  

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen. 

De Heer is achter je, om je in de armen te sluiten 

en om je te beschermen tegen gevaar. 

De Heer is onder je om je op te vangen 

wanneer je dreigt te vallen. 

De Heer is in je om je te troosten als je verdriet hebt. 

De Heer is rondom je als een beschermende muur, 

wanneer anderen over je heen vallen. 

De Heer is boven je om je te zegenen. 

Als een zachte bries laat Hij zich horen, zien en voelen in je leven. Hij 

roept je. Maar het is aan ons om uit onze grot te komen om dat te 

ervaren. 
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Februari 2022 
 
Altijd weer: Hagel  
 
Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, 
heb je de voorraadkamers van de hagel 
gezien, die ik heb aangelegd voor tijden 
van nood, voor dagen van oorlog en 
strijd? (Job 38; 22-23) 
 
Een bijzonder weersverschijnsel is wel hagel. Neerslag in de vorm van 
bolletjes ijs die je in elk seizoen wel kunt tegenkomen. Meestal zijn 
het kleine korreltjes die plotseling voor gladheid zorgen, maar snel 
weer smelten. Maar vooral in de zomer kun je ook grote hagelstenen 
krijgen die met grote snelheid vallen en veel schade kunnen 
veroorzaken. Kapotte kassen, deuken in auto’s en caravans, 
gewassen die stukslaan.  
 
In de Bijbel kun je ook lezen over de vernietigende kracht van hagel. 
In Exodus lezen we dat hagel 1 van de plagen van Egypte was. In 
Exodus 9;25 lezen we dat zelfs de bomen vernield werden. Maar ook 
in Openbaring lezen we dat in de eindtijd opnieuw vernietigende 
hagel zal komen. 
 
Hagel ontstaat in buien. IJskristallen uit de bovenste delen van een 
buienwolk komen in botsing met onderkoelde druppels en ijs in lage 
delen van de wolk, waar het minder koud is. Door dalende en 
stijgende luchtbewegingen in de wolk ontstaat de hagel, die, hoe 
langer deze in de wolk op en neer gaat, steeds groter kan worden. 
Totdat de hagel uiteindelijk uit de wolk valt om zijn vernietigende 
werk te doen.  
 
Eigenlijk lijkt dit proces wel op verleiding en zonde in ons leven. Vaak 
begint dit klein. Maar door de wervelingen in onze gedachten of in 
ons leven groeit de verleiding, groeit de zonde. Om tenslotte neer te 
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vallen om zijn vernietigende werk te doen. Vernietigend omdat het 
ons van God weghoudt. Omdat onze relatie met de Heer op het spel 
komt te staan.  
 
Is dat te voorkomen? Misschien niet altijd. Maar het belangrijkste 
wapen tegen ijs is nog altijd warmte. Onderkoelde druppels zijn de 
basis van hagel. Wij moeten dus zorgen om geen onderkoelde 
druppel te worden. Daarvoor hebben we de warmte en liefde van 
God nodig. Blijf Hem zoeken in je leven. Zeker als je voelt dat de 
relatie wat afkoelt. Als er andere prioriteiten komen. Soms 
ongemerkt door veranderingen in het leven. Door de beperkingen 
van Corona waar we al bijna 2 jaar mee te maken hebben. Pas op dat 
je geloofsdruppel niet onderkoeld raakt! 
 
Maar wat als het toch mis gaat? Als toch de hagel van verleiding en 
zonde vernietigend werk doet? Bedenk dan dat God ons blijft zoeken. 
Maar God , de Heer, riep de mens: ‘Waar ben je?’ (Genesis 3; 9)  
 
God zoekt vanaf het begin de mens. Want Hij wil niet dat één mens 
verloren gaat. Sterker nog. Hij werd zelf mens. Om aan het kruis te 
zorgen dat er niet één mens verloren hoeft te gaan. Door dat offer is 
de weg vrij om ook na een hagelbui in ons leven terug te keren naar 
God. Het offer van de Here Jezus hersteld meer dan wat hagel in ons 
leven kan vernietigen. 

 

Belijden we onze zonden, dan zal Hij , die trouw en rechtvaardig is, 
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. 
(1 Johannes 1; 9) 
 
Zoals hagel na een bui smelt in de zon, zo laat de warmte van God 
onze zonden wegsmelten. Wat een genade! 
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Maart 2022 
 
Altijd weer: Regen 
 

Moge mijn onderricht neerdalen als 

regen, mogen mijn woorden zijn als 

milde dauw, als regen die de grond 

doordrenkt, lenteregen die het groen in 

bloei zet (Deuteronomium 32; 2)  

Het weer waar het meest over gesproken (en geklaagd) wordt, is wel 
regen. Het is of te veel, of te weinig, komt nooit op het juiste 
moment. Maar dat alles is persoonlijk. Terwijl de één zijn barbecue in 
het water ziet vallen, is de ander juist blij met een stukje verfrissing 
na een warme periode. Een strandtenthouder baalt als er regen 
voorspeld wordt, maar de boer achter de duinen is er juist blij mee. 
We plannen onze activiteiten op basis van apps die de regen 
voorspellen, maar mopperen als zo’n app toch niet gelijk heeft.  
 
Regen is eigenlijk wel een bijzonder verschijnsel. Vocht dat ver weg 
boven de oceaan verdampt, vormt een wolk. Die wolken komen 
boven land en laten, afhankelijk van de omstandigheden het water 
weer vallen. Waardoor het groen op het veld kan groeien en 
grondwatervoorraden worden aangevuld voor later gebruik. Of het 
water stroomt via sloten, beken en rivieren weer terug naar de zee, 
om daar weer te verdampen. Alleen is het zo jammer dat je er nat 
van wordt… Maar als je een regenachtige dag zat bent, denk dan 
eens aan Noach. Hoe zal hij zich gevoeld hebben toen het 40 dagen 
en nachten regende en hij in die muffe ark zat? 
 
De laatste hoofdstukken uit Deuteronomium gaan over Mozes, vlak 
voor zijn heengaan. In hoofdstuk 31 lezen we dat de Heer tegen 
Mozes zegt dat, als hij bij zijn voorouders te rusten is gegaan, het volk 
ontrouw zal worden en het verbond met de Heer zal verbreken. 
Daarom moet Mozes een lied opschrijven en het de Israëlieten uit 
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het hoofd laten leren. Zodat ze van generatie op generatie het 
herinneren. Hoewel het in de Bijbel als ‘het lied van Mozes’ staat, zijn 
het de woorden van God. God vergelijkt zijn onderricht en woorden 
met verschillende soorten regen. Met milde dauw, met regen die de 
grond doordrenkt, met lenteregen die het groen in bloei zet. Zijn 
woorden zijn dus voor iedereen. Waar de een aan milde dauw 
voldoende heeft om vrucht voor te brengen, moet de ander helemaal 
doordrenkt worden. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, maar 
daarmee is de een niet beter of slechter dan de ander. Maar we 
hebben allemaal de regen van Gods woorden nodig!  
 

Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

(Joh. De Heer 57) 

Voor deze regen moeten we niet willen schuilen! Geen paraplu mee 
als bescherming. Niet even snel op een app kijken en beslissen om 
nog maar even niet naar buiten te gaan. Deze zegen moeten we 
willen ontvangen. Paulus schrijft:   
Land dat de overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen 

oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen, (Hebreeën 6; 7) 

We moeten de woorden van God opnemen, doordrenkt worden. 
Alleen dan kan de Heilige Geest in ons werken en kunnen we ook tot 
zegen zijn voor een ander. Het volk Israël vergat dit. Maar het lied 
van Mozes herinnerde hen hieraan. Misschien moeten wij dan maar 
‘Stromen van zegen’ zingen als we weer eens in de regen lopen of 
fietsen. Om ons te herinneren dat die stromen van zegen tot nieuw 
leven zullen leiden. Voor onszelf en voor een ander. 
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April 2022 
 
Altijd weer: zonneschijn 
 

‘Rond het middaguur werd het donker in 

het hele land doordat de zon verduisterde. 

De duisternis hield drie uur aan.’ (Psalm 

72: 17a)  

André van Duin zong het al: ‘alles ziet er anders uit als de zon schijnt’. 
En dat klopt. Wat kun je genieten van een mooie, zonnige dag. Alles 
is licht, je voelt de warmte van de zon op je lichaam. De lentezon 
roept de mensen naar buiten en laat vogels zingen. De zomerzon laat 
mensen genieten op stranden en terrassen. De herfstzon kleurt het 
bos extra mooi. De winterzon geeft de besneeuwde of berijpte 
velden nog net wat extra’s. Wat kun je soms depressief worden als 
het een aantal dagen bewolkt is en regent. Maar ook op een dag met 
regen kun je genieten als toch de zon nog even tevoorschijn komt. 
 
God schiep de zon op de 4e scheppingsdag.  
‘God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag 

te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de 

dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het 

hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde 

het.’ (Genesis 1; 14-15) 

Inderdaad. De zon geeft licht en energie. Maar ook de seizoenen, 

dagen, jaren. Zonder zonlicht kunnen planten niet groeien en tot 

voedsel dienen en hebben we geen flauw benul van tijd en richting. 

Wat zijn we afhankelijk van zonneschijn. 

Maar op die vrijdag van het sterven van de Here Jezus kon de zon 

niet schijnen.  Toen de Here Jezus aan het kruis hing, werd de zon 

verduisterd. In die 3 uur voerde Hij de strijd voor ons. De strijd tegen 

de duisternis. Voor onze zonden. Alleen. Zelfs de Vader had hem 

verlaten. De Heer stierf voor ons aan het kruis. Maar het voorhangsel 
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in de tempel scheurde. De weg naar God was weer vrij voor iedereen. 

Het was volbracht. Het licht van de Paasmorgen kon aanbreken. 

De duisternis waarin de Here Jezus streed duurde 3 uur. We zullen 

nooit voor kunnen stellen hoe zwaar die strijd was. We kunnen de 

Heer daar ook nooit genoeg voor danken. Want door het offer van de 

Here Jezus is het voor ons weer licht geworden. 

En dan moet ik ook denken aan Genesis 1. De eerste dag: 
‘God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht 

goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde 

hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd 

morgen. De eerste dag.’ (Genesis 1; 3-4) 

God scheidde het licht van de duisternis als eerste in de schepping. Ik 

vraag mij wel eens af of er toen ook al gestreden is. God zag dat het 

licht goed was. De duisternis dus niet. Maar het duurde de hele 

eerste dag om de scheiding tussen licht en duister te maken. Terwijl 

voor de schepping van mens en dier ‘maar’ 1 dag nodig was. Wat 

mogen we ook dankbaar zijn dat God zoveel tijd heeft besteed om 

Zijn licht voor ons goed te maken. Zodat we kunnen leven in Zijn licht. 

En eens zullen we dat volop kunnen. Johannes schrijft er over in 
Openbaringen. Als hij het heeft over het nieuwe Jeruzalem waar we 
welkom zijn: 
‘Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht 

van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht 

zijn.’ (Openbaringen 22; 5). 

Wat een vooruitzicht. Door de duisternis van Goede Vrijdag en het 

licht van de Paasmorgen, mogen we hier naar uit kijken! Maranatha! 

 

  



12 
 

Mei 2022 
 
Altijd weer: Dauw 
Die nacht deed God wat Gideon had 

gevraagd: de wol bleef droog en de grond 

eromheen werd nat van dauw. 

 (Rechters 6; 40) 

In onze streek kennen sommige mensen nog de gewoonte van 
dauwtrappen. Op Hemelvaartsdag in alle vroegte een wandeling 
maken. De dauw ligt dan nog op de velden. De echte dauwtrappers 
gaan dan zelf nog (een stukje) op blote voeten door het gras lopen.    
 
Dauw is een weersverschijnsel dat er alleen ’s ochtends is. De 
buitenlucht koelt in de nacht af. De koelere lucht kan minder vocht 
bevatten dan warme lucht. Dit vocht zet zich dan af op bomen, gras, 
planten en tekent de spinnenwebben mooi in het veld. Als het vriest 
ontstaat er een mooie rijplaag op de velden. Als het overdag warmer 
wordt dan verdampt de dauw ook weer snel. In droge streken zijn er 
plantensoorten die alleen maar kunnen overleven door de dauw. Dit 
is het enige vocht dat ze krijgen. 
 
Met deze natuurkundige informatie is het wel erg bijzonder om te 
lezen wat Gideon meemaakt in Rechters 6. Gideon krijgt van de Heer 
de opdracht om Israël te bevrijden. Maar Gideon vindt zichzelf te 
klein voor die taak. Hij komt uit de stam Manasse, die niets in te 
brengen heeft bij het volk Israël. En Gideon is ook nog de jongste van 
zijn familie. Als de Heer antwoordt dat Gideon dit kan omdat Hij hem 
bijstaat, vraagt Gideon om een teken. Dat teken krijgt hij.  ’s 
Ochtends is de schapenvacht nat van de dauw, maar de grond 
eromheen droog. Maar nog is er twijfel. Gideon vraagt om nog een 
teken. De volgende ochtend is de schapenvacht droog en de grond 
eromheen nat van de dauw. Iets wat beide keren natuurkundig 
onmogelijk is. Maar voor God is er niks onmogelijk. 
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Gideon vroeg twee keer om een teken. Hij kreeg deze ook. Hoe graag 
zouden wij dit willen. Dat we God kunnen vragen om een teken als 
we een beslissing moeten maken. En dat dit teken ook komt. Maar 
werkt het wel zo? Natuurlijk mogen we God vragen om een teken bij 
beslissingen die we maken. Maar we moeten ons ook eerlijk afvragen 
of we een teken wel nodig hebben. Of dat we wel open staan om het 
teken te zien.  
 
Gideon werd gevraagd voor een taak. Hij vond zich zelf te klein voor 
die belangrijke taak, de bevrijding van Israël. Daarom vroeg hij een 
teken. Maar als wij door God gevraagd worden een taak op ons te 
nemen, voelen we ons dan ook te klein? Of hebben we diep in ons 
hart al direct een keuze gemaakt? Dat we ‘genoeg’ redenen hebben 
om iets niet te doen. Dan heb je ook geen teken nodig. Of we zijn zo 
bezig met de vraag dat we geen rust nemen om biddend naar God te 
gaan. Om in de rust een teken te krijgen. Want God geeft nog steeds 
tekenen van zijn aanwezigheid. Het kan een gedachte zijn die invalt in 
stille tijd. Een lied dat we horen op zondag in de kerk. Een stukje in 
een dagboekje dat precies past bij de beslissing die genomen moet 
worden. Maar dat teken, hoe klein het ook lijkt, moeten we wel 
willen zien.  
 
De Heer vraagt nog steeds mensen om een taak voor Hem te 
vervullen. Misschien morgen jou wel. Hij weet dat de taak niet te 
zwaar is. Want net als bij Gideon zal Hij jou bijstaan. Dan mogen we 
net als Gideon ons klein voelen. Ons klein maken. Zoek de stilte en 
rust bij God en je zult ervaren dat Hij je een teken zal geven als je hier 
om vraagt.   
 
Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
Hoe schoon Uw vrede is. (Gezang 463) 
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Juni 2022 
 
Altijd weer: Wolken 
‘In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er 

met de wolken van de hemel iemand kwam 

die eruitzag als een mens.’ ( Daniël 7; 13) 

Als er iets nooit hetzelfde is, dan zijn het wel wolken. Ga maar een 
tijdje buiten staan (zitten of liggen gaat nog beter) om naar de 
wolken te kijken. Ze zien er steeds anders uit, veranderen van vorm 
en je kunt er zelfs figuren in herkennen. De ene keer zijn de wolken 
zo dun dat zonlicht er gemakkelijk doorheen schijnt. Maar de andere 
keer zijn ze donker en weet je zeker dat je een paraplu nodig hebt 
omdat het niet droog zal blijven. 
 
Een wolk is een verzameling van kleine waterdruppeltjes, ijskristallen 
of beide. Vochtige lucht stijgt op en als de temperatuur op een 
bepaalde hoogte laag genoeg is vormt het een wolk. Die drijft op 
luchtstromen verder over de aarde. Alle soorten wolken die er zijn 
hebben een naam en er zijn genoeg boeken te vinden waarin ze 
beschreven zijn. Mooie en bijzondere foto’s zijn er ook in overvloed 
te vinden. 
 
In de Bijbel spelen wolken ook een rol. Een bijzondere zelfs. In het 
Oude Testament lezen we dit vooral in Exodus, rond de uittocht uit 
Egypte: 
‘De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een 
wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en 
nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk 
voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.’ (Exodus 13;21-22). 
 
De Heer ging voor het volk Israël uit op hun weg door de woestijn. 
Voor iedereen zichtbaar. De wolk leidde het volk. Maar gaf ook 
bescherming. Want in de wolk was God zelf. Toen het Egyptische 
leger het volk Israël achtervolgde ging de wolk achter het volk staan. 
God keek neer uit de wolkkolom en zaaide paniek bij het Egyptische 
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leger. Bij de Berg van God kwam God in een donkere wolk naar 
Mozes toe om in de wolk met Mozes te spreken. Dat was niet omdat 
God zich verborgen wil houden. Maar als bescherming omdat 
gewone mensen de luister van de Heer nog niet kunnen 
aanschouwen.  Tijdens de tocht door de woestijn zal de wolkkolom 
vast ook schaduw gegeven hebben aan de reizigers. Naast een 
wegwijzer dus ook praktische bescherming. 
 
Op Hemelvaartsdag denken we vaak ook aan een wolk: 
‘Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.’ 
(Handelingen 1; 9) 
 
De leerlingen zagen hun Heer verdwijnen. Na die mooie Paasmorgen 
hadden ze Hem nog 40 dagen bij hen gehad. Nu werd de Here Jezus 
omhoog geheven, van hen weg. Hij werd opgenomen in een wolk. 
Zullen ze toen ook gedacht hebben aan de belofte die de Here Jezus 
zelf tegen hen gezegd had: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen 
op de wolken, bekleed met grote macht en luister.’ (Marcus 13;26). 
 
Zullen ze met die verwachting teruggegaan zijn naar Jeruzalem? En 
leven wij met die verwachting? Dat we, misschien wel heel snel, de 
Here Jezus terug zien komen op de wolken, bekleed met grote macht 
en luister? Want dat is de verwachting waar we in mogen leven en 
daar mogen we over getuigen. De Heer komt terug. Op de wolken. 
Dan zal iedereen Hem zien!  
 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
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Juli/ augustus 2022 
 
Altijd weer: Droogte 
Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 
wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een 
boom geplant aan water, zijn wortels 
reiken tot in de rivier. 
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd 
groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij 
vrucht. (Jeremia 17; 7-8) 
 

Droogte. Valt dat eigenlijk wel onder weer? Het is eigenlijk meer een 
gevolg. Een gevolg van geen neerslag, warmte en veel zonneschijn. 
Droogte kan dus meerdere oorzaken hebben. Maar het gevolg is vaak 
rampzalig. In grote delen van de wereld leidt droogte tot 
hongersnoden. Mensen sterven of vluchten. Ook in ons land 
beginnen we te merken wat droogte kan doen. Ondanks dat we het 
afvoerputje van Europa zijn voor water, zie je de natuur en de 
landbouw soms zuchten onder de droogte. 
 
Ook in Israël kent men droogte. Het land is voor zijn water afhankelijk 
van de Jordaan en van bronnen. In 1 Koningen 17 en 18 lezen we ook 
over droogte in Israël. Elia profeteert namens God dat het de eerste 
jaren niet zal regenen en dat er ook geen dauw zal zijn. Dan krijg je 
wel droogte, zeker met het klimaat in dat land. Pas als er bijna 3 jaar 
verstreken zijn, moet Elia tegen Koning Achab zeggen dat de Heer het 
weer zal laten regenen. Maar voordat dit gebeurt wil de Heer eerst 
zijn grootheid tonen aan het volk. Het volk moet samenkomen op de 
berg Karmel. Daar moeten de profeten van Baäl een altaar met 
brandhout maken en een stier offeren. Ze mogen de brandstapel niet 
alleen niet zelf aansteken. Hiervoor moeten ze hun afgoden 
aanroepen. Maar hoe ze ook roepen, dansen, schreeuwen, zichzelf 
verwonden; er gebeurt niets.  
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Dan bouwt Elia ook een altaar. Met twaalf stenen voor elke stam van 
Israël. Ook hij legt er brandhout op en een stier als offer. Tot slot laat 
hij een geul graven door het volk. Hij laat ook tot drie keer toe vier 
kruiken met water vullen en dit over het offer en het brandhout 
gieten. Dit was zoveel dat ook de geul rond het altaar vol kwam te 
staan met water. Daarna bidt hij tot de Here en het vuur van de Heer 
sloeg in en verteerde het brandhout met het offer, de stenen en zelfs 
het water in de geul verdampte. 
 
Wat ik bijzonder vind in het verhaal is dat het volk Israël de opdracht 
krijgt om kruiken te vullen met water. Dit zullen grote kruiken 
geweest zijn. Waar haal je water vandaan als het al bijna drie jaar 
droog is? Waarom zul je die moeite doen omdat je dat water ook 
kunt gebruiken voor je zelf om te drinken of je gewassen water te 
geven? Om water te halen zul je naar een bron moeten. Je moet er 
moeite voor doen en iets anders voor moeten laten. 
 
Zijn wij ook bereid om dit te doen als we droogte ervaren in ons 
(geloofs)leven? Die droogte heeft vaak meerdere oorzaken. Er zijn 
veel Baäls in onze tijd. Werk, geld, macht, sport, televisie en noem 
maar op. Baäls die droogte veroorzaken in je geloofsleven. Ben je dan 
bereid om weer terug te gaan naar De Bron? De plek waar Levend 
Water te vinden is? Het zal moeite kosten. En je moet er iets voor 
laten. Maar je krijgt er veel voor terug. De Heer wil je weer in vuur en 
vlam zetten. Je mag zijn als de boom waar Jeremia over schrijft. 
Tijden van droogte deren je niet en je mag vrucht dragen.  
 
Bron van levend water, ontspring nu in mij 
Zend uw Geest, o Heilig God, 
En maak mij vrij 
Van elke situatie die mijn hart bezwaart 
'K Geef mijn last aan U, 
Die heel mijn ziel bewaart. 
(Opwekking 445) 
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September 2022 
 
Altijd weer: mist 
 

Nu kijken we nog in een wazige 
spiegel, maar straks staan we oog in 
oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig kennen, 
zoals ik zelf gekend ben.  
(1 Korintiërs 13; 12) 
 
In september begint de herfst. En bij de herfst hoor ook vaak mist. ’s 
Avonds of ’s ochtend mistflarden die tussen de bomen of over de 
heide lijken te zweven. In sommige streken worden dit wel ‘witte 
wieven’ genoemd. Daar gaan nog wel wat volksverhalen over. Maar 
je kunt ook dichte mist hebben waarin je maar een klein stukje voor 
je uit kunt kijken. Een weg waar je dan al zo vaak langs gereden bent 
wordt dan onherkenbaar. Waar ben je precies? Waar moet ik naar 
toe? Wanneer komt die bocht? Even verderop is het dan ineens 
helemaal helder en schijnt het zonnetje. Verraderlijk voor de 
weggebruiker. 
 
Mist ontstaat doordat vochtige lucht afkoelt. Het vocht in de koude 
lucht vormt waterdruppeltjes die door de lucht zweven. Als er geen 
of weinig wind staat belemmeren die druppeltjes het zicht. Zodra de 
lucht warmer wordt of het gaat waaien verdwijnt de mist. Vaak blijft 
de mist dan nog wel hangen boven het water, omdat het daar kouder 
is. 
 
Bij het lezen van de Bijbel ontstaat soms ook wel ‘mist’. Want wat 
staat er nu precies beschreven? Wat wordt er bedoeld? Het is te veel 
om te bevatten. Net alsof je op een avond bij mist over de 
Elburgerweg door het bos rijdt. Het ene moment is alles helder en 
snap je wat er staat. En dan is er plotseling een mistbank waar het 
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zicht verdwijnt en wat je leest alleen maar vragen geeft. Het zicht op 
God verdwijnt. Hoe kan dat? 
 
Paulus geeft in de 1e Korintiërsbrief een antwoord.  We zien nu als 
mensen nog in een wazige spiegel. Zoals in de badkamer bij het 
douchen de spiegel wazig wordt van de damp. Je kunt dat wel 
wegvegen, maar even later is de spiegel weer beslagen. Als mens 
kunnen we niet alles begrijpen. De grootheid van God is voor ons niet 
te bevatten. Daarvoor is ons vermogen als mens nu eenmaal nog te 
beperkt. Maar we mogen geloven (=zeker weten!) dat die grootheid 
er is. God laat ons zo nu en dan een helder beeld zien. Maakt even 
een hoekje van de wazige spiegel vrij om een blik te kunnen werpen. 
Laat de mist onderweg even oplossen. God komt dan in zicht en Hij 
blijkt dan ook verassend dichtbij te zijn. 
 
Ooit zal alles anders zijn. Paulus schrijft erover. Eens staan we oog in 
oog. Dan zullen we volledig kennen, zoals de Heer ons ook volledig 
kent. Dan is er geen mist, zijn er geen vragen meer. Maar leven we in 
Zijn heldere licht. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
(Opwekking 818) 
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Oktober 2022 
 
Altijd weer: regenboog  
Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal 
het teken zijn van het verbond tussen mij 
en de aarde. Wanneer Ik wolken 
samendrijf boven de aarde en in die 
wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik 
denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer 
zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen 
vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken 
aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.  
(Genesis 9: 13-16) 
 

Op een dag met zon en regen kun je hem ineens zien: De Regenboog. 
De zonnestralen schijnen tegen de regendruppels aan. De 
regendruppels breken en weerspiegelen het licht en zo ontstaat er 
een boog van kleuren. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo 
(paars) en violet. De ene keer zie je een complete, heldere boog. De 
andere keer maar een deel of zelfs een dubbele. Een teken aan de 
hemel. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
(Opwekking 770) 
 

In Genesis 9 lezen we dat God de regenboog plaatst aan de hemel als 
teken van het verbond tussen Hem en de aarde. Een teken van 
trouw. Maar bijzonder is: Het een teken voor God zelf.  
‘Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het 
eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft’. 
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God plaatst dus de regenboog voor Hemzelf! Elke keer wanneer wij 
een regenboog zien dan ziet Hij die ook. Dan denkt Hij aan het 
verbond tussen Hem en jou en heel de aarde. Elke keer! Hoe 
bemoedigend en wat mooi om dat te beseffen als je de volgende 
keer weer dit teken in de wolken ziet! Misschien wel op een moment 
dat je het niet verwacht en juist dan nodig hebt. Die boog in de 
wolken als teken van trouw. 
 
In onze huidige tijd is de regenboog ook een symbool voor 
veelkleurigheid. Veelkleurigheid van mensen zoals ze zijn in afkomst, 
geslacht, geaardheid. De kleuren van de regenboog zien we op 
vlaggen, kleren, uitingen. Aan de ene kant mooi om zo 
veelkleurigheid van ons mensen aan te geven. Maar aan de andere 
kant ook een risico. Het symbool van veelkleurigheid leidt af van het 
teken van God. Een teken dat onverwacht te zien is (als je er op let). 
Een symbool of teken dat je vaak ziet, valt op een geven moment niet 
meer op. Bedenkt maar eens hoeveel verkeersborden (= tekens) je 
niet meer ziet op je vaste route van huis naar school of werk. Maar 
ook als een symbool algemeen wordt, is er het risico dat we een het 
oorspronkelijke teken vergeten. En daar niet meer van getuigen. 
 
Ook bij kerken zie je tegenwoordig wel een regenboogvlag hangen. 
Als teken van veelkleurigheid. Dat klopt. Gods gemeente is 
veelkleurig. Gods Liefde is voor iedereen. Iedereen is welkom bij de 
Heer, waar je ook mee worstelt. Hij wil je leiden op al je wegen, want 
je bent Zijn kind en Hij houdt van je.  
 
Maar eigenlijk denk ik dat kerken eerder een witte vlag moeten 
uithangen dan een regenboogvlag. Als verwijzing naar het witte kleed 
dat we ooit eens mogen krijgen. Maar ook als symbool van overgave. 
Als kind van God moet je je overgeven aan de leiding van de Heilige 
Geest in je leven. De Here Jezus heeft die weg gevolgd. Zijn overgave 
werd een overwinning voor iedereen! 
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November 2022 
 
Altijd weer: Storm 
Er stak een hevige storm op en de golven 
beukten tegen de boot, zodat die vol 
water kwam te staan. 
(Marcus 4; 37) 
 

Bij de herfst en winter horen stormen. Door depressies ontstaan er 
luchtdrukverschillen en hoe groter het verschil, hoe harder de wind 
gaat waaien. Boven windkracht 9 spreken we van storm. Dan kan het 
best spoken. Dakpannen van het dak, bomen die omwaaien, een 
trampoline die je bij de buren moet ophalen. Hoe harder het waait, 
hoe sterker de windstoten, hoe groter de schade. Soms kunnen zelfs 
hele stukken bos omwaaien.  
 
Op vakantie in Drenthe waren we een keer in zo’n bos. Maar er was 
wat aparts. Overal lagen boomstammen op de grond. Maar toch was 
het een bos met bomen die groeiden naar de hemel. De omgewaaide 
bomen waren met hun wortels in de grond blijven zitten. En zijtakken 
waren uitgegroeid tot bomen die weer omhoog groeiden. Heel 
bijzonder om te zien. Die liggende ‘oude’ stammen en de nieuwe 
stammen die daaruit ontstaan waren. 
 
In de Bijbel kan het ook stormen. Denk maar aan Jona toen hij 
wegvluchtte voor God. Er kwam een storm en Jona wist dat het met 
hem te maken had. Toen hij overboord gegooid was, ging de wind 
liggen. Tegen Job sprak God vanuit een storm. De storm die Job zijn 
leven getroffen had. Ook Paulus kwam op zijn gedwongen reis naar 
Rome in een storm terecht. Maar hij wist dat ze behouden zouden 
worden en kon zijn reisgenoten daarmee bemoedigen. 
 
Maar het bekendste verhaal is wel dat van de storm op het meer. Op 
het meer van Tiberias kan het stormen. ’s Ochtends is het windstil en 
is het meer vlak. Maar ’s middags steekt de wind op en ontstaan de 
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golven. Door de ligging tussen de warme, droge lucht van de 
Golanhoogte en de vochtige, warme lucht van de andere heuvels 
ontstaan boven het meer luchtdrukverschillen. Die leiden soms tot 
een storm die het ondiepe water opzweept. Ook de Here Jezus komt 
met zijn leerlingen in zo’n storm. De golven slaan over de rand van de 
boot. De leerlingen raken in paniek. Maar Jezus slaapt….. 
 
Wij kunnen ook een storm in ons leven ervaren. Zoveel dingen die op 
je af komen. Rond gezondheid, familie, werk, de situatie in de wereld. 
De ene crisis volgt de andere op. Het lijken wel golven die op je af 
komen. Als de ene golf is geweest komt de andere weer op je af. Nog 
groter en nog dreigender. Zou je dan niet in paniek raken? 
 
Ik las laatst een stukje over een beeld dat de Deense theoloog Søren 
Kierkegaard eens gebruikte. Als je je in een storm bevindt heb je de 
neiging om de golven gaan sturen. Je probeert golf na golf te 
overleven, incident na incident, crisis na crisis. Maar als stuurman 
moet je niet op de golven navigeren, maar op de sterren. Op vaste 
waarden. Wat een mooi beeld. In de storm blijven varen op vaste 
waarden. De leerlingen ontdekten dat. Ze maakte de Heer wakker. 
Hij bestrafte de wind en golven. De wind ging liggen en het meer 
werd stil. 
 
Maar hoe koers je op die Vaste Waarde? De bomen in het bos in 
Drenthe geven misschien wel het voorbeeld. Ze waaiden om, maar 
hun wortels bleven in de aarde. Ze kregen nog steeds voeding. Met 
die voeding konden ze weer naar het licht groeien. Op een andere 
manier dan daarvoor. Blijf ook bij een storm in je leven geworteld bij 
God. Laat Hem je voeden en Hij richt je op en laat je weer groeien! 
 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 
(Opwekking 542) 
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December 2022 
 
Altijd weer: Sneeuw 
Neem met majoraan mijn zonden weg en 
ik word rein, was mij en ik word witter 
dan sneeuw.  
(Psalm 51; 9) 
 

Waar komt dat verlangen naar een witte kerst toch vandaan? Elk jaar 
is het wel in het nieuws: krijgen we een witte kerst? Hoeveel liedjes 
gaan wel niet over sneeuw en kerst? Dat terwijl het toch echt iets is 
van maar een deel van het noordelijk halfrond. In veel landen kennen 
ze geen witte kerst. Ook in Nederland hebben we sinds 1900 maar 8x 
een witte kerst gehad, dat is dat er op beide kerstdagen sneeuw lag 
(in De Bilt). De laatste keer was alweer in 2010! 
 
Maar toch begrijp ik dit verlangen wel. Als je op een ochtend buiten 
komt en het heeft gesneeuwd dan is alles zo mooi wit. Er is geen 
andere kleur te zien. Alles is bedekt. Op een paar vogelpootjes na 
geen sporen. Met een zonnetje erbij oogverblindend. Geluiden 
worden gedempt, je voelt de stilte. Wat past dit bij een verhaal over 
een klein, onschuldig kind dat geboren werd in Bethlehem. 
 
Maar door de dag heen komt dan vaak toch de grauwheid weer naar 
voren. Kale takken laten de sneeuw vallen. Autobanden ploegen de 
sneeuw om naar drab. Weg is de puurheid en de schoonheid die je zo 
graag vast zou willen houden. 
 
Ook ons leven is zo. Je wilt graag de puurheid en schoonheid 
vasthouden. Maar hoe vaak gaat het niet mis. Komt de grauwheid 
van het leven naar voren. Je wilt graag leven naar Zijn wil, maar je 
struikelt en maakt fouten. Het lijkt of de afstand tussen jou en God 
steeds groter wordt.  
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Maar juist met kerst mogen we vieren dat God naar ons toegekomen 
is. In Zijn Zoon kwam Hij als klein, onschuldig kind dat in Bethlehem 
geboren werd. Waarom? Omdat God niet anders kon. Wij mensen 
hadden het perfecte offerlam nodig om voor onze zonden te sterven. 
Om zo de afstand tussen Hem en ons weg te nemen. Dat offer kwam 
vele jaren later aan het kruis op Golgotha. 
 
In Psalm 51 roept David naar God. Hij had gezondigd door zijn 
overspel. Zijn bede is dat God hem wast en dan wordt hij witter dan 
sneeuw. Je vraagt je af: Witter dan sneeuw, bestaat dat? Kan God 
ook mij witter dan sneeuw wassen? Met al mijn gebreken? 
 
Dat kan! Maar daar is het rode bloed van de Here Jezus voor nodig. 
Dit bloed wast ons schoon. We mogen onze zonden en gebreken bij 
de Heer brengen. Dan worden we weer schoon. Witter dan sneeuw. 
 
En voor nu mogen we leven als een ochtend na sneeuwval. Puur en 
wit. Maar als toch de grauwheid van zonde komt in ons leven hoeven 
we niet bang te zijn. We mogen terug naar God om onze zonde te 
belijden. Hij vergeeft. 
 
Altijd weer. 
 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest. 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 
(Witter dan sneeuw- the Psalm Project) 
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