
Overweging  
OT-lezing: Exodus 9: 13-35 en NT-lezing Joh.11:1-4,17-44 en lied 948: 1, 2 en 3,    
 

Lieve mensen, jong en oud, gemeente van Christus 
 
Bij deze plaag over dikke hagelstenen  
en onweer moet ik altijd aan  
mijn opa en oma denken.  
Ze hadden een boerenbedrijf.  
Ik was er als kind een keer in de zomer,  
toen het ook vreselijk onweerde en hagelde. 
Ineens roept mijn oma,  
vertwijfeld en handenwringend:  
Willem, Willem, al ons koren gaat er aan! 
En mijn opa, altijd de rust zelve: 
Martje, heb vertrouwen, 
het komt wel goed!      
 

Deze woorden klinken in deze tijd, indirect,  
ze waren bedoeld voor mijn oma,  
waar ik naar vernoemd ben, 
in mijn achterhoofd. 
Figuurlijk gesproken dondert, bliksemt  
en hagelt het grote coronastenen.  
Ook wij zijn platgeslagen  
door de gebeurtenissen om ons heen. 
Kunnen we weer opstaan  
en net als mijn opa  vertrouwen hebben? 
Want dat was zeker, 
mijn opa had genoeg meegemaakt in zijn leven, 
maar leefde vanuit een diep Godsvertrouwen. 
 
De hagelstenen en bliksem  
slaan ook hard toe in Egypte bij de 7e plaag. 
Vorige week vertelde ik dat de magiërs van Egypte,  
met hun verering aan vele goden, 
er bij de 3e plaag achter kwamen,  
dat ze niet meer met magie of eigen goden   
te maken hebben.  
Dit kwam van de God van Israël. 
Maar farao verhardt zijn hart na elke plaag.  



Weet niet van ophouden.  
Heeft geen oog voor de lijdende mens.  
 
Bij deze 7e plaag krijgen de Egyptenaren  
de mogelijkheid om zelf een keuze te maken 
om zaken in veiligheid te brengen. 
Wie vertrouwen ze: 
Farao of de God van Israël? 
Een keuzemoment. 
Sommigen brengen hun  
hebben en houden in veiligheid. 
Anderen slaan de waarschuwingen in de wind. 
Ik dacht het heeft wel een beetje te maken met onze tijd. 
Houden wij ons aan de voorgeschreven regels  
in verband met corona, of denken we: 
‘Het zal zo’n vaart niet lopen’.  
 
In Egypte lijkt het alsof er hierdoor verdeeldheid komt. 
Ook farao lijkt in tweestrijd te staan. 
Is het opportunisme? 
Meewaaien met de wind,  
zoals jezelf het beste uitkomt?  
We zien het vaker gebeuren. 
Als het water je tot de lippen staat, 
kun je tot inkeer komen, 
maar als het water zakt,  
zijn we het ook snel weer vergeten! 
‘Ik en mijn volk hebben gezondigd’, zegt farao  
En maakt zo zijn volk medeplichtig  
aan zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Ook dat is menselijk. 
Een ander meetrekken in het verhaal of  
ja maar….. als hij of als zij……. 
Ook Martha en Maria zeggen tegen Jezus: 
Als u hier was geweest,  
was onze broer niet gestorven! 
 
En dat brengt me toch ook weer bij onze onzekere tijd 
Ook nu horen en lezen we geregeld,    
dat de corona van God komt. 



Om ons een les te leren. 
Als mijn oma Martje nu nog had geleefd,  
dan zou ze ook zeggen: 
‘Kind, het eind der tijden is nabij!’ 
Maar dat zei ze ook van de Praagse lente en Vietnam! 
Men zei het ook in de tijd van de pest. 
Vorige week zei ik al:  
Ik neem die grote woorden niet in de mond. 
Omdat ik vind dat we God daarmee  
tot een boeman maken! 
Het zal maar een van je geliefden zijn  
die eraan overlijdt.  
Waarom er zoveel doden vallen door corona,  
waarom er ziekte en lijden is? 
Eerlijk: we weten het niet! 
Vrijdag stond in Trouw bij religie en filosofie  
een verhaal  van de Amerikaanse  priester James Martin. 
Hij stelt de vraag: kun je dan wel geloven  
in een God die je niet begrijpt? 
En tot wie moet je je dan wenden? 
James Martin zegt tot Jezus. 
Want Jezus was God, maar ook mens  
en dat laatste vergeten we wel eens.   
Vorige week vertelde ik al  over de vele 
zieken, lammen en doven  
die worden genezen door Jezus. 
Hij doet ze opstaan net als Lazarus. 
Door Jezus manier van leven  
wordt iets zichtbaar  
van Gods liefde voor mensen. 
Daar moeten wij weer naar leren kijken. 
Of zoals iemand deze week schreef aan mij. 
Naar de winkel ga ik niet meer,  
dus snoep heb ik niet in huis, 
maar er zijn nog zoveel zegeningen  
en elke keer als ik dat zie of ervaar,  
doe ik wat in mijn 40dagen-spaardoosje. 
Ik vind dat mooi,  
van je eigen zegen iets geven voor een ander. 
En dat je mag blijven vertrouwen in God, die meetrekt ook nu,  



omdat er een nieuwe morgen komt! 
 
Hier lied nav lied 1003 uit Tilburg bij Coronadienst 
 
Ja er komt een nieuwe morgen.  
Paasmorgen!  
Moge het zo zijn.   
Amen 
 
 


