
Wachten, wachten, wachten 
 
Vind jij wachten ook zo vervelend? Ik ben er zelf niet zo’n fan van. Hoewel een spreekwoord 
zegt dat geduld een schone zaak is, vind ik het wel lastig. Maar om het met een ander 
spreekwoord te zeggen, is haastige spoed ook zelden goed. 
2021 is een jaar dat het geduld van velen op de proef wordt gesteld. De lockdown werd 
verlengd en de avondklok waarschijnlijk ook. Hoe lang nog? Hoe lang moet wij nog leven 
met beperkingen? Hoelang duurt het nog voordat iedereen is gevaccineerd en we weer ons 
gewone leven op kunnen pakken? De grote vragen van onze tijd. 
 
Ik kan me goed voorstellen dat velen het wachten meer dan zat zijn. Vooral de jongeren. Ze 
missen school. De kinderen van de basisschool mochten eindelijk vandaag weer naar school, 
hoewel velen toch ijsvrij hadden. Ik kan me ook goed voorstellen dat veel ouderen graag 
weer volop bezoek krijgen. Ik kan me goed voorstellen dat veel ondernemers graag weer 
volop aan de slag willen. Wachten, wachten. 
 
Trouwens ook in de Bijbel vinden sommigen het wachten moeilijk. In 2 Petrus 3: 9 lezen we: 
‘Sommigen van jullie denken dat de Heer uitstelt wat Hij beloofd heeft te doen. Maar dat is 
niet zo. Maar Hij wacht, omdat Hij geduld heeft met ons.’ In de Bijbel lezen we prachtige 
beloften van God. Dat Jezus terug zal komen op aarde en dat er dan geen ZIEKTE mee zal zijn 
enzo. Maar waar blijft die belofte? Waar is God? Misschien denk jij dat ook wel eens? 
 
Wachten op verbeteringen. Wachten op normale omstandigheden. Wachten op God. Petrus 
zegt dat God op ons wacht. Dat God geduld met ons heeft. Hij wil dat wij Hem zullen zoeken. 
Voor Jezus terugkomt, wil Hij graag dat zoveel mogelijk mensen zich op Hem zullen richten 
en in Hem zullen geloven. 
 
Maar betekent dat dan dat God nu achterover leunt? Nee, zeker niet. God is wel degelijk ons 
ook nu nabij. Met Zijn Geest is Hij bij ons en in ons. Wil Hij ons kracht en sterkte geven. Ook 
nu we in een lockdown zitten. Er niet uit kunnen ’s avonds. Elkaar niet op kunnen zoeken. 
Ouderen geen of maar 1 persoon op bezoek mogen. God is erbij. Hij wil ons kracht en geduld 
geven. Er komen echt beter tijden. Hou vol, houd moed. 
 
Er reist een ziekte 
over de wereld, 
hij klopt onverwachts 
bij mensen aan. 
 
Er heerst onzekerheid 
in heel ons land 
nu we voor nieuwe 
uitdagingen staan. 
 
Wachten, wachten, maar we mogen ook 
verwachten. 
 
Ds. Johan van der Sleen  

Waar blijven we 
als alles wankelt, 
de economie instort 
en ik kwetsbaarheid leer? 
 
Vinden we Houvast? 
Wie is ons Anker? 
Kyrie Elyson, 
ontferm U Heer. 


