
Overweging 2e Zondag veertigdagentijd 

Thema: Bidden verandert je 

Lezingen: Genesis 15,5 12.17 18 en Lucas 9,28b 36 

Zondag 13 maart 2022    Dolf van der Linden 

Wij hadden het zo rustig in Nederland de laatste 40 – 50 jaar. Het ging 

goed met ons. Volgens peilingen behoorden wij tot de gelukkigste landen 

van de wereld. Voor veel mensen, jongeren en ouderen, waren leuke 

dingen mogelijk. De welvaart was hoog. En toen kwam Corona. Het heeft 

vele families diep geraakt. Vele levens werden stuk geslagen en de 

maatschappij was behoorlijk uit zijn evenwicht.  

Nauwelijks bekomen van de pijn, die overigens nog niet voorbij is, komt 

daar de vreselijke oorlog bovenop. Hadden wij die wreedheid nog ooit 

verwacht? Hadden wij verwacht dat Oekraïne zo verscheurd zou worden?  

De belangrijkste vraag zowel tijdens de Coronatijd als in deze oorlogstijd 

is: Hoe gaan wij als Christenen hiermee om? Kapot zijn we steeds 

opnieuw als we die berooide vluchtende mensen zien. Zal die oude vrouw, 

in een kruiwagen gereden naar de grens door haar zoon, nog ooit haar 

huis terugzien? Deze vragen hebben mensen alle eeuwen gesteld: 

waarom? Het kwaad bestaat, oorlog rampen ziektes aardbevingen 

vulkaanuitbarstingen en ga zo maar door. 

Er bestaat een heel bijzondere kloostergemeenschap, (helaas niet meer in 

Nederland) dat zijn de Kartuizers. Ze hebben een lijfspreuk die het 

uitgangspunt van hun leven is.  

Die spreuk luidt: Stat crux dum volvitur orbis  

In Nederlands: Terwijl de wereld draait, staat het Kruis. 

Vrij vertaald: De wereld draait verder, terwijl er oorlogen zijn, rampen en 

ziektes. De wereld draait maar door. Maar midden in die ellende staat het 

kruis. Midden in die zwarte poel van ellende staat het kruis van Jezus en 

dat verandert alles. Wij gaan niet totaal ten onder. Het kruis geeft 

vastigheid en hoop. 

De rampen zijn niet het einde van alles. Jezus was in eenzelfde 

geestesgesteldheid voordat Hij zijn kruis naar Golgotha droeg. De moed 

ontzonk Hem. Hij ging bidden, Hij ging de berg op volgens het evangelie 

van deze zondag. En Hij kreeg hulp bij Zijn afzondering in gebed. Mozes 

en Elia waren er. Die ongeveer hetzelfde hadden meegemaakt. In andere 

omstandigheden, maar even erg en zuur. En zij hadden ondervonden: de 

zekerheid dat God bestaat, die alles ten goede leidt. Aan die Kracht, die 

Mozes en Elia ervaren hadden, gaf Jezus zich over. En zo kon Hij zijn Weg 

met Zijn kruis vervolgen.  



Het is hartverwarmend om te zien wat er in deze oorlogstijd ook gebeurd, 

inzamelingen en acties, alle hulp in nood.  

Nadat Jezus door het kruis en door alle ellende verdriet en dood was heen 

gegaan, heeft God in Hem de Liefde laten overwinnen. 

Alle mensen van goede wil leven daaruit. Amen. 


