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Licht in de duisternis
Het licht schijnt in de duisternis, lezen we in 
het Evangelie van Johannes. In een column 
van Welmoed Vlieger in Trouw werd ik bij 
deze woorden stilgezet. Krachtige en 
hoopvolle woorden in deze tijd van crisis.

Ze schrijft ook dat een Amerikaans 
onderzoek aantoont dat het niveau van angst 
en depressie bij jongvolwassenen sinds de 
coronacrisis met 63 procent (!) is 
toegenomen. De onderzoekers raden 
daarom aan om preventief in te zetten op 
gezonde voeding, gezonde levensstijl en 
psychisch welzijn. Zeker belangrijk, maar is 
dat voldoende?

Net zoals Welmoed denk ik van niet. Als 
mensen kunnen wij simpelweg niet alles 
beheersen – de natuur, de wereld,

het coronavirus. We hebben een houvast 
nodig dat niet afhankelijk is van de 
omstandigheden.

God is die houvast. Hij is het licht in onze 
duisternis. In Zijn licht kom je erachter dat de 
duisternis in ons leven niet de 
allesbepalende werkelijkheid hoeft te zijn. Dit 
is wat studenten in Utrecht en young 
professionals in Rotterdam ten diepste nodig 
hebben. Stiekem hoop ik dat de huidige tijd 
hen meer bewust zal maken van dit feit.

Het was even schakelen toen een aantal 
weken terug de maatregelen weer werden 
aangescherpt. Ik ga nu online, in kleine 
groepen en één op één door met mijn werk. 
Dank voor jullie gebed en ondersteuning 
hierin!

Zingeving in Rotterdam
Maarten is 28 jaar en als 
manager werkzaam in 
Rotterdam. ‘Wil je mij bekeren 
of zo?’, was zijn eerste vraag 
aan mij. Als je als christen iets 
organiseert voor niet-christenen, 
wordt je al snel verdacht van 
‘zieltjes winnen’. Na dertig 
minuten was hij gerustgesteld. 
Ik was vooral benieuwd hoe hij 
in het leven staat. Tijdens het 
gesprek deelde ik ook wie God 
voor mij is als ‘ultieme 
Zingever’. Hij komt de volgende 
keer weer.

Foto: Bezoekers met elkaar in 
gesprek op de eerste 
Zingevingsborrel - 
www.rotterdamrijker.nl

 
Bijbelstudiecoach

In september ben ik tot 
'bijbelstudiecoach' benoemd 
door VGSU. Samen met de 
bijbelstudiecommissie  is het 
mijn taak om bijbelkringleiders 
en kringleden te ondersteunen. 
In pastorale zorg maar ook hoe 
een kring te leiden.

Ook binnen Ichthus ben ik 
hierbij betrokken. Zo geef ik op 
29-10 een workshop over het 
voorbereiden van een 
thematische bijbelstudie. Mooi 
om hierin de Bijbel centraal te 
stellen in mijn werk.
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Gebedspunten

- Verschillende 
activiteiten: Thomas 
Tracks, Workshop 
Thematische Bijbelstudie, 
Lezing Omgang met God.

- Creativiteit voor collega's 
en mij hoe in deze tijd 
(niet-christelijke) 
studenten te 
ondersteunen.

Thomas Tracks

Met twee collega's uit 
Utrecht organiseer ik zes 
avonden over geloofstwijfel. 
In een cultuur waar het 
relativisme grossiert en 
wetenschap en geloof twee 
uitersten, zijn veel 
studenten zoekende.

De eerste Track, op vrijdag 
13-11, is ‘Twijfel: Wat heb je 
eraan?’
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