
H O O F D A R T I K E L

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is de zomer van 2020 
bijna begonnen. Alhoewel, het ligt er natuurlijk maar net 
aan hoe je het bekijkt. De astronomische zomertijd, die af-
hankelijk is van de stand van de zon, begint dit jaar op 20 
juni om 23:43 uur. Als je de meteorologische zomertijd aan-
houdt is de zomer inmiddels op 1 juni begonnen. Ach, het 
zijn maar data en de natuur trekt zich er weinig van aan, zij 
gaat haar eigen gang. ‘Gelukkig maar’ denk ik dan. Je moet 
er toch ook niet aan denken dat de natuur zich aan data 
en voorkeuren van mensen zou houden. Nee, zij gaat haar 
eigen gang, voor zover dat nog mogelijk is, want door ons 
egoïstische gedrag heeft ze het wel erg moeilijk. En ik vraag 
me af hoe we het zover hebben laten komen. Wij mensen 
maken deel uit van alles wat hier op deze aarde leeft, alles is 
met elkaar verbonden en we kunnen niet zonder elkaar. Wat 
heeft ons dan zo arrogant gemaakt dat wij denken dat we 
haar zo respectloos kunnen behandelen en misbruiken? Na-
tuurlijk zijn er al velen die zich hiervan bewust zijn en voor 
een duurzamere levensstijl hebben gekozen. Er zijn er die 
hun manier van leven radicaal omgegooid hebben, anderen 
zoveel mogelijk. Je persoonlijke (financiële) omstandighe-
den spelen natuurlijk ook een rol in dit geheel, al zou dat 
niet zo mogen zijn. Maar goed, ‘alle kleine beetjes helpen’. 
En al vormt deze groep nog een minderheid in deze con-
sumptiemaatschappij, en gaat het allemaal langzaam, er is 
een beweging op gang gekomen. 
We bevinden ons nu op een kantelpunt want het jaar 2020 
zal zonder twijfel een plek in de geschiedenisboeken krijgen 
als ‘voor en na corona’. De beelden en berichten waar we in 
het voorjaar mee geconfronteerd werden waren vreselijk en 
de maatregelen die genomen moesten worden ingrijpend 
en ongekend. Het leek wel of de wereld tot stilstand was ge-
komen. En iedereen ervaarde en ervaart dit op zijn of haar 

eigen wijze. Maar er werd ook iets anders duidelijk. Niet al-
leen werd de luchtvervuiling aantoonbaar minder, ook de 
natuur begon haar ruimte weer in te nemen. Ik verbaas me 
nog steeds hoe helderblauw de lucht kan zijn. En wat heb ik 
’s avonds of ’s nachts vaak buiten gezeten om naar een hel-
dere sterrenhemel te kijken. Afhankelijk van de windrich-
ting kan ik, als ik erop let, in de verte het verkeer op de snel-
weg horen. Opeens was dat er niet meer, leken de vogels 
luider en vrolijker te zingen en voelde de zon warmer aan. 
En daarmee kwamen ook inzichten, ideeën en vooral vra-
gen aan ‘het licht’. Een belangrijke vraag voor mij was en is 
hoe het straks zal gaan als de maatregelen opgeheven zijn. 
Velen kunnen niet wachten tot het moment dat alles weer 
‘normaal’ zal zijn, voelen zich gefrustreerd omdat er zoveel 
is ‘blijven liggen’ en bereiden zich voor op een ‘inhaalslag’. 
Daarentegen zijn er ook velen die niet terug willen naar het 
oude ‘normaal’. Voor hen is het de afgelopen periode duide-
lijk geworden dat ze, bewust of onbewust, veel energie en 
tijd hebben gestoken in zaken die ze eigenlijk helemaal niet 
als zinvol hebben ervaren. Ja, soms ook als grote onzin en 
die een frisse weerstand voelen om straks weer op ‘de oude 
voet’ verder te gaan. En eerlijk gezegd hoor ik daar ook bij. 
Sterker nog, ik weiger om straks weer meegesleurd te wor-
den met de waan van de dag. Ik voorzie al dat dit een hele 
uitdaging gaat worden want iedereen heeft zijn of haar ei-
gen ideeën over wat belangrijk en noodzakelijk is. En dat is 
prima! Daar kunnen interessante en pittige discussies over 
te voeren zijn. Maar één ding staat voor mij vast. Het argu-
ment dat we iets moeten doen of ergens mee door moe-
ten gaan omdat we dat altijd zo gedaan hebben, is voor mij 
geen argument. Net zoals het tegenwerken van vernieuwin-
gen en creativiteit. En dan kan het best eens voorkomen dat 
je aan oude structuren moet rammelen of zelfs neer moet 

halen, ook binnen de kerk. Iedere tijd brengt zo haar uit-
dagingen en veranderingen met haar mee. En ineens moet 
ik aan het verhaal van Marta en Maria denken. Vergezocht 
misschien? Dat is nog maar de vraag.
Lucas 10: 38-42 
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij 
werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zus-
ter, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde 
naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag ge-
nomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe 
en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het 
werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ 
De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en 
je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Ma-
ria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden 
ontnomen.’
Wie kent dit verhaal eigenlijk niet? Het roept nogal iets op. 
Er zijn er die meevoelen met Marta en die haar eigenlijk wel 
een beetje sneu vinden omdat Maria haar niet helpt. Marta 
die zich vol overgave op de taak gestort heeft die van haar 
verwacht wordt en van haar zus hetzelfde eist. Tja, Maria 
heeft een andere keuze gemaakt en nu het Marta compleet 
‘over de schoenen loopt’ zoekt ze hulp bij Jezus om haar zus 
op haar plaats te zetten. Alleen is de reactie wel even heel 
anders dan ze had verwacht. 
En dit vind ik nu het mooie van de teksten uit de Bijbel. Ze 
zijn al zo oud en tegelijk zo actueel. Hoe vaker je de tek-
sten leest, hoe meer ze gaan leven en inzichten geven. En 
die kunnen verschillend zijn, afhankelijk van degene die ze 
leest. Zo voel ik mij eigenlijk meer verbonden met Maria 
omdat zij iets doet wat in die tijd hoogst ongebruikelijk 
voor vrouwen was. Zij durft afstand te nemen van de rol die 
van haar verwacht wordt omdat ze aanvoelt dat hier iets 

belangrijks staat te gebeuren. Ze bevinden zich op een kan-
telpunt en zij neemt haar ruimte in, letterlijk aan de voeten 
van Jezus.  Ze wordt niet tegengewerkt, niet weggestuurd, 
sterker nog, ze krijgt de steun van Jezus: ‘Het zal haar niet 
worden ontnomen’. Wat ook maar eens weer duidelijk 
maakt dat Hij mannen en vrouwen toen al als gelijkwaardig 
zag en ook zo behandelde.
En nu staan we weer op een kantelpunt, niemand die kan 
voorspellen hoe de toekomst er uit zal zien en we zullen 
moeten nadenken over hoe nu verder. En dan hoop ik maar 
dat we niet terugvallen in oude gewoonten en structuren 
maar tijd nemen voor bezinning. Ook binnen de kerk. Laat 
er maar eens een frisse wind doorheen waaien. Niet de deu-
ren op een kiertje om te ventileren en om bij het eerste 
windvlaagje weer snel dicht te kunnen doen. Maar gooi de 
deuren maar eens helemaal open en laat er een frisse wind 
doorheen waaien. Ik wens ons allen een mooie zomer. Blijf 
gezond!

Mia Ring
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