
Weekopening week 14 –  Thema ‘SPIJT’ 
 

Had ik maar…. dat is een gedachte die we allemaal wel eens hebben…  
 
* Had ik maar…. een andere kleur verf gekozen voor de muur in m’n slaapkamer 
* Had ik maar…. beter geleerd voor die toets 
* Had ik maar…. geluisterd, toen iemand mij vroeg of ik even tijd voor hem had 
* Had ik maar…. niet zoiets lelijks gezegd tegen mijn vader / tegen mijn dochter 
* Had ik maar….  
 
 
Spijt, dat hebben we allemaal wel eens. 
Spijt van een beslissing of van iets wat we wel of niet hebben gedaan 
of gezegd. 
In veel gevallen is er nog ruimte om iets te herstellen:  
* een muur kun je over schilderen in een andere kleur 
* je kunt vragen of je de toets over mag maken 
* je kunt naar iemand toestappen en vragen of je alsnog kunt luisteren 
* je kunt zeggen dat je spijt hebt van je woorden of daden, sorry zeggen 
 
 
In de Bijbel lezen we ook over spijt, bij voorbeeld in het verhaal van Jona. 
Jona krijgt van God de opdracht om de mensen in Ninevé te waarschuwen: ze moeten zich 
anders gaan gedragen anders loopt het slecht met hen af. 
Jona weigert eerst om naar Ninevé te gaan, maar uiteindelijk doet hij het toch – en de 
boodschap die hij brengt wordt serieus genomen. De mensen gaan nadenken, veranderen 
hun gedrag en God… die is daar blij mee en spaart de stad en zijn inwoners. 
En Jona… die snapt dat niet… die vindt God maar slap…  
 
Twee dingen vallen op in dat verhaal: spijt hebben en dat laten zien, dat helpt én… het is 
belangrijk om spijt ‘aan te nemen’ , om degene die oprecht zegt dat hij ergens spijt van heeft 
te vergeven en samen opnieuw te beginnen. 
Niet makkelijk, maar wel belangrijk! 
 
 
Een ander ding wat opvalt in dit verhaal is, dat mensen die samen ergens hun schouders 
onder zetten, zoals de inwoners van Ninevé, ook daadwerkelijk iets kunnen bereiken. 
Op dit moment maken wij ook moeilijke tijden door vanwege het coronavirus, dat ons 
allemaal raakt. Dit verhaal laat zien dat, als we met elkaar de schouders er onder zetten – en 
dat kan heel eenvoudig door bij voorbeeld goed de aanwijzingen van het RIVM en de 
regering te volgen – dat dat ergens toe leidt, dat we dan iets kunnen bereiken. 
Doe jij / doet u ook mee? 
 
Dan hoeven we straks beslist geen spijt te hebben! 


