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Tegenvallers
• door Philip Nunn

Vandaag was ik van plan om naar Colombia te gaan. Ik zou met Delta Airlines 

om 15:00 uur vanaf Schiphol vertrekken. Maar door omstandigheden heb-

ben Anneke en ik besloten de geplande reis van bijna drie weken niet door te 

laten gaan. Het geeft me een dubbel gevoel. Met mijn verstand weet ik dat 

onze beslissing om niet te gaan de juiste beslissing is, en toch was ik klaar 

om te gaan. 

Onze gedachten en gevoelens zijn duidelijk niet direct verbon-

den. Gevoelens veranderen, met ups en downs, met momenten 

van vrede en van angst, van blijdschap en frustratie. Misschien 

is het daarom zo belangrijk dat onze wandel met Jezus geba-

seerd is op kennis van Zijn openbaring en geloof in Zijn belof-

ten, en niet op onze gevoelens. Gevoelens en ervaringen kunnen 

mooi zijn, maar ze moeten niet bepalend zijn. Soms zijn we 

geroepen om iets te doen dat tegen onze gevoelens ingaat. Daar 

zijn in de Bijbel veel voorbeelden van!

Onverwachte veranderingen in omstandigheden hebben prak-

tische gevolgen.  Gisteren was ik bezig o.a. om contacten met 

vrienden in Colombia te maken om uit te leggen waarom ik 

niet zal gaan en mijn excuses aan te bieden. We maken plannen 

en we verwachten dat het zal gaan zoals we hebben gepland. 

Het is niet verkeerd om plannen te maken. Sterker nog, het is 

goed om plannen te maken - maar altijd met een potlood en 

nooit met een pen! In Colombia is er een culturele gewoonte 

om na een plan te zeggen ‘si Dios quiere’ - Als de Heer wil.  Ik 

denk dat het een uitdrukking is die ook atheïsten vaak ge-

bruiken! De Europese christelijke generatie die voor ons leefde 

hebben deze uitdrukking ook gebruikt, vaak met de letters D.V. 

– kort voor het Latijnse ‘Deo Volente’ - Als de Heer wil. De moti-

vatie komt vanuit Jakobus 4:15 “u moet zeggen: Als de Heere wil 

en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen”. 

Ben je bezig met studieplannen voor na de zomer? Heb je je va-

kantieplannen al gemaakt? …nog een extra baby?... een relatie 

beginnen? … een andere baan zoeken? Wat voor plek geef je aan 

God en de behoeften van Zijn koninkrijk in jouw beslissings-

proces? Sta je open voor Gods mogelijke interventie? Kan je God 

ook ook in je tegenvallers zien? De wijze Salomo schreef: “Het 

hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt 

zijn voetstappen” Spr. 16:9. En dat is goed om te weten. Het 

helpt mijn gevoelens tot rust te brengen!  


