
 

 

 

Van de voorzitter, deel 6-2021  

 

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein, 

Afgelopen maandag luisterden mijn vrouw en ik naar een overdenking uit 1 Petrus 1: 13-21. In dit 

gedeelte worden we opgeroepen om paraat te zijn. In een andere vertaling staat er: “je lendenen 

omgord”. Je bent op weg, je bent op weg naar iemand die op weg naar jou is: Jezus Christus.   

In vers 13 en 14 staat: “Als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw 

daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn en goed nadenken over wat jullie doen.  

Vroeger lieten jullie je leven leiden door slechte verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu 

moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God”.  

Kees van Ekris maakt een vergelijking met trekvogels die – gedreven door hun instinct – op weg gaan 

naar Afrika. “Het zit in hun veren”, zegt Kees over deze vogels, ze zijn niet eerder te stoppen dan 

wanneer ze op hun plaats van bestemming zijn aangekomen. Dat verlangen en die doelbewuste reis 

is ook vergelijkbaar met ons verlangen om bij Christus te mogen zijn.  

Die vergelijking sprak ons beiden aan. Nu worden wij niet gedreven door een instinct zoals bij vogels, 

maar wél worden we opgeroepen om reisvaardig te zijn. En af te leggen wat je in de weg kan staan. 

En dat valt niet altijd mee. Eerbied voor God de Vader houdt ook in dat wij onze gerichtheid op Hem 

moeten houden. Soms moet je jezelf corrigeren als dat nodig is, en moet je openstaan voor een 

terechtwijzing vanuit het Woord, of gegeven door broeders en zusters om je heen. Dan kun je 

groeien in je geloof en God danken voor de waardevolle lessen in je leven. 

Eén voorbeeld wil ik jullie niet onthouden over een voorval wat mij eind vorig jaar overkwam. Al 

meerdere malen was mij opgevallen dat wij regelmatig werden gebeld, maar meestal net te laat 

waren om de telefoon op te nemen. Een ongeduldig persoon aan de andere kant van de lijn. Dus 

besloot ik het betreffende nummer (nummer herkenning) op een gegeven moment terug te bellen. 

Dat had ik beter niet kunnen doen, want ik kreeg een vriendelijke meneer van de Staatsloterij aan de 

telefoon, die mij wist over te halen om mee te doen. Gouden kansen en gouden bergen! En ik zei ja! 

Dus speelden wij mee gedurende een 2-tal maanden. Automatisch werden de kosten van een lot 

afgeschreven, dat lukte prima, zag ik al snel. Maar al snel kwam ik tot de conclusie dat aan de loterij 

meedoen niet juist was! Het heeft even moeite gekost om van de overeenkomst af te komen, maar 

het lukte gelukkig wonderwel!  De tekst uit 1 Tim. 6:10 leerde mij dat geloof (echte) rijkdom geeft!  

Er staat: “Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Sommige christenen wilden zo 

graag rijk worden, dat ze het geloof kwijtgeraakt zijn. En zo brengen ze zichzelf in grote problemen”.   

Ik had mijn lesje (met het schaamrood op de kaken) geleerd, en hoop niet weer in deze valkuil te 

trappen.  

Mocht u behoefte hebben om te reageren op dit schrijven, of wilt u eens met mij een gesprek 

hebben, dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een mailtje naar voorzitter@defontein058.nl, bellen kan 

ook: 058 -2667750. 

Met een hartelijke groet,  

Willem Dijkstra 

 

NB: alle Bijbelgedeelten komen uit de BGT (Bijbel in Gewone Taal).  
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