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Woord vooraf

De vier seizoenen kleuren ons leven, letterlijk en figuurlijk. De 
dagen van de herfst – kort, nat en stormachtig, soms ook helder 
met een lage zonnestand – voelen heel anders aan dan die van de 
lente, vol vogelgeluiden en jong groen. De koude winter drijft je 
naar binnen, naar de warme kachel en de erwtensoep, terwijl de 
zomer je naar buiten lokt, de natuur in, naar de zee of het bos.

In dit boek gaat het over de seizoenen in ons geloofsleven en 
in de kerk. De eigenschappen en de sfeer van de vier jaargetij-
den zijn namelijk terug te vinden in het geloof. Ook daarin 
kan er sprake zijn van herfststormen die je Godsvertrouwen 
op de proef stellen, van het verlies van zekerheden, zoals in het 
najaar de bomen hun bladeren verliezen. Ook het geloof kan 
het moeilijk hebben om te overleven, zoals de natuur in de 
winter. Maar het leven met God kan vervolgens toch weer tot 
nieuwe bloei komen, eerst heel schuchter, zoals het prille 
groen in de lente, later uitbundig en krachtig, zoals een ker-
senboom die in de zomer vol vruchten hangt.

Wat voor het geloofsleven geldt, kun je ook zeggen over het 
kerkelijk leven. Ook in de kerk kan er sprake zijn van herfst: 
terugloop, schaalverkleining, krimp, die toch ook mooie kan-
ten kunnen hebben, zoals de herfstbladeren met hun adembe-
nemende schoonheid. Een kleinere kerk raakt soms meer 
gericht op de Bron en meer betrokken bij de omgeving. Soms 
lijkt het erop dat de kerk door de winter gaat en dat het de 
grote vraag is of ze de kou overleeft. Maar opeens kan er dan 
weer sprake zijn van nieuw leven, voorjaarsvreugde in de 
kerk: pioniersplekken, kerkplanten, gemeenten die nieuwe 
bloei vertonen, internationale kerken. En gelukkig zie je ook 
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op allerlei plaatsen het rijpe en bloeiende gemeenteleven dat je 
met de zomer kunt vergelijken. 

Begin 2020 verscheen het boek Lente in de kerk, dat ik had 
geschreven tijdens een studieverlof in 2019. De kerkenraad van 
de gemeente die ik mag dienen, wijkgemeente De Samaritaan 
in Rotterdam, wilde graag de inhoud van dat boek aan de orde 
stellen in de gemeente. Tegelijkertijd was er ook de wens om de 
thematiek te verbreden: er is niet alleen lente in de kerk, ook de 
andere seizoenen zijn zichtbaar. En naast de kerk is ook het 
persoonlijk geloofsleven van belang. Zo kwam een jaarthema 
tot stand voor het kerkelijk seizoen 2020-2021 met de titel De 
vier jaargetijden. In dat kader hield ik acht preken, die ik voor 
dit boek bewerkte tot hoofdstukken. De gespreksvragen bieden 
naar ik hoop goede handvatten om het boek samen te bespre-
ken, al kunnen die vragen wellicht ook voor de persoonlijke 
verwerking van de bijbelstudies van dienst zijn.

De gebruikte bijbelvertaling in dit boek is de Herziene Staten-
vertaling, tenzij het anders is aangegeven. Wel heb ik de vrijheid 
genomen om de naam van God eenduidig als HERE te spellen. 

De invalshoek van de vier seizoenen leverde mij mooie en 
nieuwe perspectieven op. Daarbij vond ik een heel waardevolle 
inspiratiebron in het boek Overvloed en overgave van dr. Arjan 
Plaisier.1 Door bijbelgedeelten in het licht van de seizoenen te 
lezen, gingen bepaalde accenten oplichten. Al met al een crea-
tief proces, waarin het Woord van God me veel vreugde gaf. Ik 
hoop dat je die vreugde ook bij het lezen mag ervaren.

Najaar 2021,

René van Loon

1  Arjan Plaisier, Overvloed en overgave. Een caleidoscopisch geloofsboek. 
Zoetermeer: Boekencentrum, 2013, met name 61-106.
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1. Herfst in je geloof

Bijbelgedeelten:
Job 38:1-7
Job 42:1-6 
Markus 4:35-41 

Prachtige herfstkleuren duiden op verval
Herfst is de tijd van de prachtige kleuren. Bladeren die eerst 
groen waren, en dan goudkleurig worden, bruin, geel, oranje, 
rood. Een bont palet van tinten. Zeker als de zon erop schijnt, 
is een herfstbos een lust voor het oog. Het is bijna een voor-
portaal van het nieuwe Jeruzalem, de stad van goud. De dich-
teres Jacqueline van der Waals schreef daar een prachtig 
gedicht over, ‘Najaarslaan’. Als je het leest en op je laat inwer-
ken, kun je iets proeven van de intense verwondering die haar 
vervuld moet hebben toen ze het schreef; een verwondering 
die tegelijk een diep verlangen werd naar de hemelse heerlijk-
heid die ons wacht. 

Najaarslaan2

Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de gouden deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,

2  Jacqueline van der Waals, ‘Najaarslaan’, in: Sipke van der Land (samen-
stelling), Geliefde geloofsgedichten. Kampen: Kok, zonder jaartal, 62-63.



Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is;
Ik sprak: “Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zo rijk, dat van louter goud
De gang van mijn woning is?”
Toen sprak ik: “Deze gouden grot
Is immers geen mensenpaleis.”
Ik sprak: “Het is een betoverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De dode gewelven wekken zou
Van ’t huis, dat ieder mensenhuis
Te boven gaat in pracht.”
Ik sprak: “Hoe ben ik zo rijk, zo rijk!
Hoe ben ik zo rijk, mijn God!
Welke aardse woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjesslot?”
Trots, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door ’t goud;
Aan beiden zijden stonden daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan ’t einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: “Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een grote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
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Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!”

Jacqueline E. van der Waals

De najaarslaan is een paleis van gouden kleuren. En toch… we 
weten allemaal waaróm die bladeren zulke prachtige kleuren 
krijgen: ze zijn aan het afsterven. Binnenkort vallen ze van de 
bomen, en ze vergaan, of ze worden met grote bladblazers 
weggeblazen en opgezogen door een reuzenstofzuiger op wie-
len van de gemeentelijke reinigingsdienst. Herfst betekent 
ook: verlies. De dagen worden korter, de temperatuur gaat 
omlaag, de herfst voelt als een tijd van neergang, van afscheid. 
Niet voor niets zie je op een condoleancekaart vaak een herfst-
blad. De herfst maakt je vaak een beetje melancholiek. ‘Het is 
weer voorbij, die mooie zomer.’ Mijn opa stond vroeger voor 
het raam, als de avond elke keer wat vroeger begon in te val-
len, en hij zei dan tegen mijn oma: ‘Vrouw, we gaan de nacht-
schuit weer in.’ 

Ook je zekerheden kunnen afvallen als boombladeren
En datzelfde gevoel, het gevoel van verlies, dat kan je soms ook 
overvallen in je geloofsleven. Het gevoel dat het je van liever-
lee ontglipt: dat oude, vertrouwde, kinderlijke geloof van vroe-
ger. Dat is helemaal geen bewuste keuze, integendeel. 

Je kunt er misschien wel heel erg naar terugverlangen, naar 
die wereld waarin alles nog zo duidelijk was, en waarin alles 
zeker was en overzichtelijk. Maar het leven heeft je op sleep-
touw genomen, en nu lijkt het alsof je er niet meer bij kunt, bij 
dat oude vertrouwde geloof, bij die zorgeloze toewijding aan de 
Here Jezus, bij die beschermende zekerheid van de almachtige 
God. Is Hij er eigenlijk wel…? Hij voelt zo ver weg… En Jezus, 
wat moet je denken over Jezus? Natuurlijk, Hij heeft daadwer-
kelijk geleefd, dat staat vast. Maar kun je het allemaal wel zo 
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zeker zeggen: dat Hij de Zoon van God is, de Redder van de 
wereld? Dat er geen andere weg is naar de redding? Dat er 
eeuwig leven is in Hem?

Zo kan de twijfel binnendringen en de groene bladeren 
van je geloof van lieverlee bruin laten kleuren, of geel, of goud. 
Ja, misschien ook wel goud. Want het zou zomaar kunnen dat 
die twijfel ook schoonheid voor je krijgt. Dat je liever de twij-
fel voedt dan de zekerheid. En toch, toch geeft het ook een 
leegte vanbinnen. Het geloof lijkt je te ontglippen…

Markus vertelt in hoofdstuk 4 over de discipelen die overvallen 
worden door een storm op het Meer van Galilea. Het kan daar 
flink spoken, met een soort valwind tussen de bergen. En terwijl 
zij met man en macht proberen het schip te redden en niet te 
verdrinken, ligt Jezus heel rustig te slapen, in het achterschip, 
met zijn hoofd op een kussen, alsof er niets aan de hand is.

Als ze dat meemaken, slaat de irritatie toe. En met de irri-
tatie ook de twijfel. ‘Hoe kan dit nou? Hoe kan onze Meester 
ons zó laten ploeteren? Waarom doet Hij niets?’ Vers 38: ‘… en 
zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U 
Zich er niet om dat wij vergaan?’ 

Steeds hebben ze Jezus op een hoog voetstuk gehad. Maar 
nu? Nu lijkt het wel of Hij van zijn glans beroofd is. Waar blijft 
Hij nou met zijn hulp? Kun je eigenlijk wel op Jezus vertrou-
wen? Of laat Hij je vallen als het erop aankomt? Zo slaat ook 
bij de discipelen de twijfel toe. ‘Is Hij het wel? Is Hij wel die 
Redder, waarvan we dachten dat Hij dat zou zijn…?’ Het is 
juist in de storm dat de bomen hun bladeren verliezen. Als je 
na een herfststorm door de straten loopt, liggen er overal 
hopen met bladeren, waar kinderen graag met hun laarsjes 
doorheen banjeren. 

Is dat in feite niet heel herkenbaar? Dat juist als er stormen 
over je leven razen, je je zekerheden kunt verliezen? Als het 
tegenzit op school, en je haalt je jaar niet? Als anderen je pes-
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ten in de klas, of op je werk, en je roept het uit naar God en je 
merkt niets? Of als je zakelijk echt in het nauw zit, en zelfs ook 
de christenen om je heen het laten afweten? Of als je teleurge-
steld raakt in de kerk, de kerk die niet thuis geeft op het 
moment dat jij juist hulp nodig hebt? 

In het leven van Job zie je iets soortgelijks gebeuren als bij 
de discipelen van Jezus. Aan het begin van het boek Job is Job 
nog vol geloof. Tegen de klippen op blijft hij vertrouwen. Maar 
gaandeweg zie je dat ook bij hem de vertwijfeling toeslaat. Hoe 
kan God dit laten gebeuren? Hoe zit het met de goedheid van 
God, met zijn rechtvaardigheid? Heb ik voor niets altijd op 
Hem vertrouwd? 

De storm is een loutering
Dan, in hoofdstuk 38 van het boek Job, komt God zelf aan het 
woord. Het is heel opmerkelijk wat we dan lezen: ‘Daarna ant-
woordde de here Job uit een storm…’ In die storm openbaart 
God zijn grootheid, zijn majesteit, zijn macht. En juist ook in 
die storm waaien álle bladeren eraf bij Job. Al zijn vragen, al 
zijn klachten, al zijn verwijten naar God toe, de vergeelde bla-
deren van zijn geloof, alles blaast God weg. De storm is een 
crisis, maar deze crisis is bedoeld om Job te louteren. En Job 
kan alleen maar in diepe, diepe nederigheid uitbrengen: ‘Ik 
weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U. 
Wie is hij, zegt U, die Mijn raad verbergt zonder kennis? Zo 
heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonder-
lijk voor mij zijn en die ik niet weet’ (Job 42:2). 

En de discipelen, is de storm voor hen ook een loutering? 
Zij ontdekken het pas na de storm, hoezeer die harde wind de 
bladeren van hun geloof had weggeblazen. Maar opeens werd 
alles anders. Opeens was daar Jezus, die ging staan in het 
schip. Opeens waren daar zijn woorden, luid en duidelijk, 
ondanks het huilen van de storm: ‘Zwijg! Wees stil!’ 

‘En de wind ging liggen,’ schrijft Markus dan, ‘en er kwam 
een grote stilte.’ 
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Stel het je even voor! Je hoort de wind beuken tegen je huis. 
De dakpannen vliegen door de straat. Bomen waaien om. Dan 
komt er iemand naar buiten, gaat op straat staan, en zegt: ‘Zwijg! 
Wees stil!’ En meteen gaat de wind liggen, meteen wordt het 
rustig, het wordt volkomen stil. Je kunt een speld horen vallen. 
Dat kán niet. Dat is onmogelijk. Mensen kunnen veel, maar de 
natuurelementen de les lezen? De wind en de storm naar je 
hand zetten? Dat is onmogelijk. Tenzij… tenzij je God zelf bent.

Alle ideeën van Job en de discipelen worden weggeblazen. 
Hun ideeën over God, hun verwachtingen van Jezus. En wat 
zegt God? God komt alleen maar met vragen: ‘Job, kom op! 
Maak Mij eens bekend: Waar was jij toen Ik de aarde grond-
vestte? Maak het bekend, als je echt inzicht hebt. Wie heeft haar 
afmetingen bepaald? Jij weet het immers wel. (…) Of wie heeft 
haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk 
zongen, en al de kinderen van God juichten?’ (Job 38:3-7).

Bij elke vraag krimpt Job verder in elkaar. Bij elke vraag 
beseft hij nog meer: ‘Wie ben ik, klein mensje…? En hoe groot 
is God!’ 

En wat zegt Jezus? Ook Jezus stelt alleen maar vragen: ‘Waarom 
zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof?’ En die 
twaalf stoere mannen, gewend aan de wind en de zee, die 
twaalf jonge kerels rondom Jezus, ze sidderen als een riet. Niet 
voor de storm, maar voor Jezus. ‘En zij vreesden met grote 
vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de 
wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’ (Markus 4:41). 

De storm is een loutering. Na de stormen in de herfst blijven 
de bomen achter met kale takken. Maar dat moet ook. Alleen 
zo kan een boom overleven in de winter. En alleen zo is er in 
het voorjaar ruimte voor nieuwe bloei, voor nieuw groen, fris 
en vrolijk lentegroen. 

De storm heeft in het leven van Job zijn ideeën over God 
weggeblazen. Er kwam ruimte voor iets nieuws. Hij brengt 
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dat zelf op een heel mooie manier onder woorden: ‘Alleen 
door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft 
mijn oog U gezien’ (Job 42:5). Of, nog mooier vertaald in de 
nbg-vertaling van 1951: ‘Slechts van horen zeggen had ik van 
U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.’ Die eer-
dere bladeren, die eerdere geloofsbladeren van Job, die waren 
niet verkeerd. God veroordeelt ze niet. Maar ze moesten wel 
plaatsmaken voor iets nieuws. Job mocht nog méér van God 
ontdekken, zoals in het voorjaar een boom nog weer meer bla-
deren voortbrengt. De boom is dezelfde boom, de bladeren 
zijn van dezelfde soort, maar het zijn er meer, de boom groeit.

Zo is het ook bij de discipelen. Ze waren al onder de indruk 
van Jezus. Ze hielden al van Hem. Maar na die storm kwam er 
ruimte voor nog veel meer verwondering, nog veel meer ont-
zag, nog veel grotere eerbied. 

De stormen van de herfst zijn nodig om plaats te maken 
voor het nieuwe groen van het voorjaar. Dan komt er nog 
meer loof. Dat is een mooi woord: loof. Hoe meer je kwijtraakt 
van je eigen ideeën, en hoe meer je ontdekt wie God werkelijk 
is, des te meer lóóf je God. En je looft Hem des te meer naar-
mate je Hem meer gélooft.

Het kinderlijke geloof dat je misschien vroeger had, dat 
mag je houden. Het DNA van die eerste bladeren is hetzelfde 
als van die volgende bladeren. En toch, toch kan het daar niet 
bij blijven. Het is maar goed dat de stormen over je leven gaan. 
Want dat kinderlijke geloof moet zich ook gaan ontwikkelen. 
Zoals jijzelf je ontwikkelt. Jezus zegt: ‘Blijf dat vertrouwen 
vasthouden, het vertrouwen van een kind.’ Maar tegelijkertijd 
geeft Jezus het beeld van groei en bloei: ‘Wie in Mij blijft, die 
draagt veel vrucht.’ En Petrus schrijft aan het einde van zijn 
tweede brief: ‘Groei in de genade en kennis van onze Heer en 
Redder Jezus Christus’ (2 Petrus 3:18). Hetzelfde DNA, maar 
steeds rijker, steeds vollediger. 


