
Weekopening week 15 –  Thema ‘Om nooit te vergeten’ (1) 
 

Geheugensteuntje 
 
 

Oeps, vergeten…. dat herkennen we vast allemaal…. 
 
* Je hebt je moeder beloofd om deze week je kamer op te ruimen, 
maar ondertussen is het al zaterdagmiddag…. 
* Je mentor heeft je beloofd om extra begeleiding voor je te regelen, 
maar je hebt het al voor de derde keer gevraagd…. 
* Je hebt beloofd om je zoon / dochter te helpen met een lastige wiskunde-opdracht, 
maar je eigen werk moet ook af…. 
 
Beloftes – we doen ze vaak oprecht, zijn het ook echt van plan, maar dan…. 
 
Belofte maakt schuld… dat is een uitdrukking die jullie vast wel kennen. 
Als je iemand iets belooft, dan wil die ander er ook op kunnen vertrouwen dat je je belofte 
nakomt – en andersom natuurlijk ook. 
 
Oeps, vergeten… we hebben vaak een geheugensteuntje nodig! 
 
Je zou toch denken dat dat bij God anders is?  
Toch gebruikt ook Hij ‘geheugensteuntjes’ – en die helpen ons ook. 
 
Wel eens naar de regenboog gekeken? 
Dat is zo’n geheugensteuntje van God. 
In de Bijbel, in het verhaal over Noach 
en de ark, kunnen we lezen dat de 
regenboog een teken is voor God én de 
mensen dat er nooit meer een zondvloed zal komen. 
 
Misschien ervaar je wat er nu gebeurt als een ‘zondvloed’. 
Het lijkt alsof er niets in het leven meer ‘normaal’ is door het coronavirus: de school is 
gesloten, je mag niet meer afspreken met je vrienden en vriendinnen, we moeten thuis 
werken en mogen niet met z’n allen naar het strand op een mooie dag… 
 
De regenboog vertelt ons dan, dat er beslist andere tijden zullen komen. 
Misschien niet vandaag, morgen of volgende week – maar het is aan ons om vol te houden 
en te vertrouwen op de belofte die hoort bij de regenboog. 
 
Vandaag begint de zogenaamde ‘Stille Week’, de week op weg naar het Paasfeest. 
Het verhaal van Pasen gaat ook over beloftes die zijn gedaan – én die zijn ingelost. Op de 
ochtend van komende vrijdag, die ook wel Goede Vrijdag wordt genoemd, vinden jullie een 
volgende bijdrage in de mailbox waarin je hier meer over kunt lezen. 
 
Tot slot nog even een oproep aan ons allemaal, als geheugensteuntje: zullen we elkaar 
beloven om zo veel mogelijk binnen te blijven? Afstand te bewaren? Vol te houden? 
Dan komen er beslist andere tijden! Laten we maar vertrouwen op de regenboog. 
 
Doet u / doe jij mee? En niet vergeten hè…. belofte maakt schuld….  


